ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

Ασύρματη μονάδα ελέγχου
Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία στα 433,92 MHz
Άνετη λύση για τη θέρμανση του δωματίου
Έξυπνο σύστημα πρόγνωσης (προβλέπει τη δεδομένη θερμοκρασία τον επιθυμητό χρόνο, μόνο
σε κατάσταση αυτόνομης λειτουργίας)

Εξοικονόμηση κόστους ενέργειας κατά τη διάρκεια των διακοπών
Έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου σύμφωνα με τις παρούσες απαιτήσεις
Δυνατότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα PocketHome®, στο οποίο μετατρέπεται σε
ένα δευτερεύον στοιχείο της κεντρικής μονάδας PH-CJ37 / PH-CJ37 Plus
Οδηγίες λειτουργίας PH-BSP
Έκδοση 11.08

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το ασύρματο αμφίδρομο σύστημα έχει σχεδιαστεί πρωτίστως για τη ρύθμιση της ηλεκτρικής θέρμανσης σε ένα μόνο δωμάτιο. Εδώ, η μονάδα
ελέγχου έχει το ρόλο ενός ασύρματου θερμοστάτη δωματίου. Σύμφωνα με τη θερμοκρασία στο χώρο αναφοράς, στον οποίο βρίσκεται, ελέγχει την
πηγή θερμότητας (για παράδειγμα, ένα πάνελ θέρμανσης) και ρυθμίζει όλο το σύστημα θέρμανσης σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα. Επιτρέπει τον
έλεγχο μέχρι και 255 ΔΕΚΤΩΝ (στοιχεία μεταγωγής) από ένα μέρος. Η μονάδα ελέγχου αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη θερμοκρασία σε επιμέρους εξαρτήματα. Βάσει των εν λόγω πληροφοριών, κάθε εξάρτημα ελέγχει την συσκευή θέρμανσης με την οποία είναι συνδεδεμένο.
Το PH-BSP ενεργοποιεί τα στοιχεία σταδιακά (περίπου στο 1 δευτερόλεπτο) για την αποφυγή υπερεντάσεων του ρεύματος στο δίκτυο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
PH-BSP Ασύρματη μονάδα ελέγχου
– μετρά τη θερμοκρασία του δωματίου και ενεργοποιεί τις επιμέρους συσκευές θέρμανσης κεντρικά, όπως απαιτείται (λειτουργεί ως θερμοστάτης χώρου),
– δυνατότητα ελέγχου μέχρι 255 στοιχείων μεταγωγής (PH-SP1, PH-SP2, PH-SP3) από ένα μέρος,
– ενεργοποιεί τα στοιχεία σταδιακά (σε 1 δευτερόλεπτο) για την αποφυγή των υπερεντάσεων του ρεύματος στο
δίκτυο,
– κατάλληλο για τον έλεγχο ηλεκτρικών θερμαντήρων σε ένα δωμάτιο,
– για τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου, το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε τη μονάδα GST1/GST2 (σελίδα 9, 12, 13),
– δυνατότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα PocketHome ®, στο οποίο μετατρέπεται σε ένα δευτερεύον στοιχείο της κεντρικής μονάδας PH-CJ37 / PH-CJ37 Plus και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της.

PH-SP1 Ασύρματος διακόπτης: κάτω από το διακόπτη
–
–
–
–
–

ενεργοποιεί τη συσκευή θέρμανσης με βάση τις πληροφορίες που έλαβε,
αποστέλλει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η αλλαγή,
απλή εγκατάσταση εντός του κουτιού εγκατάστασης,
οι καταστάσεις του δέκτη υποδεικνύονται από τις λυχνίες LED στο εμπρόσθιο τμήμα,
μετά από σύντομη πτώση της τάσης, ενεργοποιείται αυτόματα στο σύστημα (μνήμη E-EPROM)

PH-SP2 Ασύρματος διακόπτης: επιτοίχιος
–
–
–
–
–

ενεργοποιεί τη συσκευή θέρμανσης με βάση τις πληροφορίες που έλαβε,
αποστέλλει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η αλλαγή,
απλή εγκατάσταση εντός του κουτιού εγκατάστασης,
οι καταστάσεις του δέκτη υποδεικνύονται από τις λυχνίες LED στο εμπρόσθιο τμήμα,
μετά από σύντομη πτώση της τάσης, ενεργοποιείται αυτόματα στο σύστημα (μνήμη E-EPROM)

PH-SP3 Ασύρματος διακόπτης: υποδοχή στην πρίζα
–
–
–
–
–
–

ενεργοποιεί τη συσκευή θέρμανσης με βάση τις πληροφορίες που έλαβε,
αποστέλλει επιβεβαίωση ότι πραγματοποιήθηκε η αλλαγή,
απλή εγκατάσταση απευθείας στην πρίζα
η συσκευή συνδέεται με απλή εισαγωγή στην πρίζα (ενδείκνυται για θερμαντικές συσκευές με βύσμα πρίζας),
οι καταστάσεις του δέκτη υποδεικνύονται από τις λυχνίες LED στο εμπρόσθιο τμήμα,
μετά από σύντομη πτώση της τάσης, ενεργοποιείται αυτόματα στο σύστημα (μνήμη E-EPROM).

Για την αποφυγή παρεμβολών και για να μην επηρεαστούν τα συστήματα, το καθένα από αυτά προστατεύεται από το δικό του μοναδικό κωδικό που είναι αποθηκευμένος στην μονάδα ελέγχου PH-BSP από τον κατασκευαστή.
Η σωστή επικοινωνία όλων των εξαρτημάτων του συστήματος με τη μονάδα ελέγχου PH-BSP απαιτεί αναγνώριση κωδικού: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
κάθε εξαρτήματος που προστίθεται στο σύστημα.
Δεδομένου ότι το όλο σύστημα λειτουργεί σε αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα των 433,92 MHz, ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση και
τη θέση του κάθε εξαρτήματος του συστήματος, σύμφωνα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο.

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΑ RF 433,92 MHz
τοίχος

γυαλί

γυψοσανίδα

ενισχυμένο σκυρόδεμα

σίδερο

Σημείωση: Οι ανωτέρω τιμές είναι μόνο κατά προσέγγιση. Ενδέχεται να διαφέρουν λόγω των ειδικών συνθηκών
στη θέση της μετάδοσης και λήψης σήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ PH-BSP
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εσωτερική κεραία

οθόνη εμφάνισης
χαρακτήρων

Σας συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε την
εξωτερική πηγή (AD05)
εάν το σύστημα αποτελείται
από περισσότερα από
10 στοιχεία.

Υποδοχή για
εξωτερική πηγή
(5 έως 12V / DC ελάχιστο 150 mA)

πλήκτρα
ελέγχου

υποδοχή
μπαταρίας

έως

υποδοχή, για
τη μονάδα GST

μονάδες GSM
βάση εγκατάστασης

ω-

ΣΗ

και

Σημείωση:
Η βάση παρέχεται
με PH-BSP

Σημείωση: Η εξωτερική
πηγή και οι μονάδες GSM
δεν περιλαμβάνονται στο
PH-BSP!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
–Α
 νοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και αφαιρέστε το προστατευτικό χαρτί. Τώρα το PH-BSP λειτουργεί. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, προσέξτε την πολικότητα, όπως φαίνεται στη θήκη των μπαταριών.
που αναβοσβήνει στην οθόνη.
– Η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας συμβολίζεται με το σύμβολο
– Χρησιμοποιήστε μόνο αλκαλικές μπαταρίες 2x1,5 V, τύπου AA.
Απορρίψτε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ PH-BSP
αλλαγή της ώρας (σε κατάσταση λειτουργίας PROG)
ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας (σε κατάσταση λειτουργίας
διακοπών «
»)
περιήγηση μεταξύ των στοιχείων (σε κατάσταση λειτουργίας ACTIV
και INFO) αλλαγή για τη ρύθμιση της σταθεράς 17: αρ. τηλεφώνου.
(σε κατάσταση λειτουργίας CONST )
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καταχώριση (επιβεβαίωση)
εμφάνιση πληροφοριών σχετικά στην επιθυμητή θερμοκρασία και
στις ώρες λειτουργίας
αλλαγή της θερμοκρασίας
αλλαγή στις ρυθμίσεις του ρολογιού και των σταθερών
περιήγηση κατά τη διάρκεια της επιλογής λειτουργίας

επιλογή του προγράμματος για λέβητα (σε κατάσταση λειτουργίας AUTO)
εναλλαγή μεταξύ προγραμμάτων (σε κατάσταση λειτουργίας PROG)
εναλλαγή μεταξύ σταθερών (σε κατάσταση λειτουργίας CONST)
εναλλαγή μεταξύ των θερμοκρασιών «
και
»(σε κατάσταση λειτουργίας MANU) προσθήκη εξαρτήματος (σε κατάσταση λειτουργίας ACTIV)

αντιγραφή των ημερών (σε κατάσταση λειτουργίας PROG)

επαναφορά των ωρών λειτουργίας
απενεργοποίηση εξαρτήματος (σε κατάσταση λειτουργίας ACTIV)
απενεργοποίηση όλων των εξαρτημάτων (στην κατάσταση λειτουργίας AUTO,
MANU)

διακοπές (σε αυτή την κατάσταση, οι πληροφορίες δεν είναι δυνατόν
να εμφανίζονται στην οθόνη)
επιλογή της ΑΡΤΙΑΣ/ΠΕΡΙΤΤΗΣ εβδομάδας (σε κατάσταση λειτουργίας PROG)

αλλαγή της ημέρας (σε κατάσταση λειτουργίας PROG)

έλεγχος ορθής σύνδεσης (του δέκτη, μονάδα GSM), δοκιμή των επιμέρους εξαρτημάτων (στις καταστάσεις λειτουργίας ACTIV, INFO

επιλογή της λειτουργίας (κατάσταση), βλ. σελ. 6
AUTO, MANU, CLOCK, PROG, CONST, ACTIV, INFO, UAdr

επαναφορά

Κ

O

V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ PH-BSP
ένδειξη τρέχουσας ημέρας
ένδειξη ενεργοποίησης
σύμβολο της τρέχουσας ημερομηνίας και ρύθμισης της ώρας, ανατρέξτε στη σελίδα 6
ένδειξη ενεργής επικοινωνίας
μεταβλητό μέρος της οθόνης, ένδειξη της τρέχουσας ώρας και επιθυμητής θερμοκρασίας/αριθμός προγράμματος, οι ενδείξεις άλλων πληροφοριών επεξηγούνται
λεπτομερώς στην ενότητα κάθε κατάστασης λειτουργίας
ένδειξη οικονομίας θερμοκρασίας (σε κατάσταση λειτουργίας MANU)
σύμβολο κατάστασης λειτουργίας το καλοκαίρι, ανατρέξτε στη σελίδα 8
ένδειξη κατάλληλης θερμοκρασίας (σε κατάσταση λειτουργίας MANU)
μήνυμα σφάλματος, ειδοποίηση σφάλματος
σύμβολο κατάστασης λειτουργίας για προστασία από το πάγωμα, ανατρέξτε στη σελίδα 11
σύμβολο κατάστασης λειτουργίας διακοπών, ανατρέξτε στη σελίδα 11
ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
ένδειξη μετάδοσης/λήψης σήματος
μεταβλητό μέρος της οθόνης, ένδειξη της τρέχουσας θερμοκρασίας και επιλεγμένη λειτουργία (OFF, AUTO, MANU, PROG), οι ενδείξεις άλλων πληροφοριών επεξηγούνται λεπτομερώς στην ενότητα κάθε κατάστασης λειτουργίας
ένδειξη προγράμματος διαστήματος (μέγ. 6 διαστήματα ανά ημέρα)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ PocketHome®
Μετά την ενεργοποίηση του PH-BSP στο σύστημα PocketHome®, η μονάδα ελέγχου θα ελέγχεται από την κεντρική μονάδα PH-CJ37
(Plus). Βάσει της θερμοκρασίας που μετρήθηκε στο δωμάτιο και τις πληροφορίες που ελήφθησαν (σχετικά με την επιθυμητή θερμοκρασία) από την κεντρική μονάδα, θα ελέγχονται τα στοιχεία μεταγωγής (από τους δέκτες PH-SP1/PH-SP2/PH-SP3).

Σημείωση: Η ενεργοποίηση μπορεί να γίνει και μέσω υπολογιστή. Συνδέστε το PH-CJ37 (Plus) με τον υπολογιστή και εκτελέστε το λογισμικό του
PocketHome®. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με το λογισμικό.

1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PH-BSP

τόν

υρ-

μέ-

– Προσθέστε το νέο στοιχείο BSP στην κεντρική μονάδα PH-CJ37 (Plus) (ACTIV, σελίδα 12, στις
οδηγίες κεντρικής μονάδα), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος θερμοκρασίας.
για τη μονάδα PH-BSP, επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας UAdr με
– Πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.
και πιέστε το πλήκτρο
τα πλήκτρα
–Π
 ιέστε το πλήκτρο
στο PH-CJ37 (Plus). Η κεντρική μονάδα αποστέλλει σήμα προς το PH-BSP
– Αφού πραγματοποιηθεί λήψη του σωστού σήματος, το PH-BSP εμφανίζει το μοναδικό αριθμό
της κεντρικής μονάδας και της εκχωρούμενης διεύθυνσης.
– Εντός 2 λεπτών, η κεντρική μονάδα αποστέλλει επαναλαμβανόμενα σήματα στο PH-BSP.
για να επιταχύνετε την επικοινωνία.
Εναλλακτικά, πιέστε το πλήκτρο
– Το PH-BSP εμφανίζει το μήνυμα bEZ: dr και η μονάδα ελέγχεται πλήρως από την
Μοναδικός
αριθμός της
κεντρική μονάδα PH-CJ-37 (Plus).
κεντρικής
μονάδας

Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας της μονάδας BSP στο σύστημα PocketHome®
Κατάσταση λειτουργίας**

Περιγραφή

ON

Τα AUTO και MANU εμφανίζονται ταυτόχρονα στην οθόνη

VYPNUTO

Τα AUTO και MANU αναβοσβήνουν ταυτόχρονα στην οθόνη

Εκχωρούμενη
διεύθυνση της
κεντρικής
μονάδας

2.ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ PH-BSP
Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 8. Οι CONST3, CONST17 να CONST19 δεν θα εμφανίζονται σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας (ορίζονται στην κεντρική μονάδα PH-CJ37 (Plus).

3. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
6

μοται

11

μέξη-

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα 10. Μη ρυθμίζετε το πρόγραμμα για τη μεταγωγή στοιχείων, η επιθυμητή θερμοκρασία μεταφέρεται από το PH-CJ37 (Plus).

ΤΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ;
1) Η ΩΡΑ: εάν η ώρα αλλάξει στο PH-CJ37(Plus), η ενέργεια θα μεταδοθεί αυτόματα. Στο PH-CJ37(Plus) θα εμφανιστεί σύντομα
το μήνυμα «bSP» και η ώρα θα συγχρονιστεί.
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: τα προγράμματα δε ρυθμίζονται στο PH-BSP, εφόσον είναι δυνατόν να επιλεγούν άμεσα στο PH-CJ37 (Plus).
Άλλες αυτόματες λειτουργίες:
3) Μήνυμα κατάστασης λέβητα: δύο φορές την ώρα, το PH-CJ37 (Plus) αποστέλλει πληροφορίες για την κατάσταση του λέβητα σε
όλα τα στοιχεία (το «bSP »εμφανίζεται και πάλι), και στο PH-BSP εμφανίζεται το μήνυμα «t: Hr» (π.χ. γενική δοκιμή).
Σε σύνδεση με την κεντρική μονάδα, το PH-BSP είναι ένα δευτερεύον στοιχείο. Η κεντρική μονάδα λαμβάνει την επιθυμητή θερμοκρασία (η κατάσταση λειτουργίας AUTO δεν είναι προσβάσιμη στο PH-BSP).
Μια βραχυπρόθεσμη αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου όπου είναι τοποθετημένο το PH-BSP είναι δυαπευθείας στο PH-BSP, αλλά μόνο μέχρι την επόμενη αλλαγή
νατόν να πραγματοποιηθεί με το πλήκτρο
προγράμματος στην κεντρική μονάδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το PH-BSP είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη μονάδα ελέγχου, η οποία ελέγχει τα στοιχεία μεταγωγής εντός
ενός δωματίου. Αυτή η κατάσταση λειτουργίας είναι αυτόνομη, ανεξάρτητη από την κεντρική μονάδα PH-CJ37 (Plus).
Αυτή η κατάσταση λειτουργίας ενδείκνυται για τη θέρμανση εντός ενός δωματίου. Για ρύθμιση, δείτε παρακάτω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ PH-BSP
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εισαγωγικό μέρος των οδηγιών με την περιγραφή της μονάδας, τη θέση της
μπαταρίας, τις λειτουργίες των πλήκτρων και των συμβόλων στην οθόνη (LCD)!
Το επόμενο μέρος εστιάζει στην επεξήγηση των βασικών καταστάσεων λειτουργίας και στη ρύθμιση των σημαντικών παραμέτρων για τη σωστή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος.
και με τη βοήθεια των πλήκτρων
περιηγηθείτε στις επιμέρους καταστάσεις λειτουργίας, και
Πιέστε το πλήκτρο
.
επιβεβαιώστε την επιλογή της κατάστασης λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο

AUTO Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας (δεν είναι προσβάσιμη στο σύστημα PH)
Το σύστημα λειτουργεί σε αυτόματη κατάσταση λειτουργίας σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα.
.
Για αλλαγή του προγράμματος πιέστε το πλήκτρο
:
Περαιτέρω πληροφορίες εμφανίζονται όταν πιέζετε το πλήκτρο
– ε πιθυμητή θερμοκρασία, βραχυπρόθεσμη αλλαγή της θερμοκρασίας είναι δυνατόν να
(σελίδα 11)
πραγματοποιηθεί πιέζοντας το πλήκτρο
επαναφέρετε το μετρητή
–ώ
 ρες λειτουργίας, πιέζοντας το πλήκτρο
Εμφάνιση επιλογών στην οθόνη LCD:
γραμμή 1: τρέχουσα ημέρα
γραμμή 3: από αριστερά: τρέχουσα ώρα ή καταστάσεις σφάλματος, επιθυμητή θερμοκρασία ή αριθμός
προγράμματος
γραμμή 5: τρέχουσα θερμοκρασία και επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας
γραμμή 6: πρόγραμμα διαστήματος

MANU χειροκίνητη κατάσταση λειτουργίας
Το σύστημα λειτουργεί στη χειροκίνητη κατάσταση λειτουργίας.
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν δύο επιθυμητές θερμοκρακαι συνιστώμενη . Η επιλογή και η ρύθμιση πραγματοποιούνται με τα
σίες: οικονομική
και
.
πλήκτρα
Εμφάνιση επιλογών στην οθόνη LCD:
γραμμή 1: τρέχουσα ημέρα
γραμμή 3: από αριστερά: τρέχουσα ώρα ή καταστάσεις σφάλματος, επιθυμητή θερμοκρασία
γραμμή 4: επιλεγμένη θερμοκρασία: οικονομία ή κατάλληλη θερμοκρασία
γραμμή 5: τρέχουσα θερμοκρασία και επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας

CLOCK ρύθμιση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
Με τη βοήθεια των πλήκτρων
, ρυθμίζετε διαδοχικά τις ώρες, και πατάτε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση,
για επιβεβαίωση,
τα λεπτά και πατάτε
για επιβεβαίωση,
τα δευτερόλεπτα και πατάτε
για επιβεβαίωση,
την ημέρα και πατάτε
για επιβεβαίωση,
το μήνα και πατάτε
για επιβεβαίωση.
και το έτος και πατάτε

PROG προγραμματισμός
Η μονάδα ελέγχου επιτελεί τις λειτουργίες ενός θερμοστάτη χώρου και επιτρέπει τη ρύθμιση
μέχρι και 9 διαφορετικών εβδομαδιαίων προγραμμάτων.
Για κάθε ημέρα, είναι δυνατόν να ρυθμιστούν έως 6 χρονικά διαστήματα με ποικίλες θερμοκρασίες.
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, τα προγράμματα 3-9 ρυθμίζονται από προεπιλογή (είναι δυνατόν να αλλάξουν).
Στο πρόγραμμα 1 και 2, μπορείτε να ορίσετε τις ζυγές και μονές εβδομάδες, κάτι που θα αλλάξει αυτόματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις (σελίδα 7).
! Μετά την ενεργοποίηση του PH-BSP στο σύστημα PocketHome®, τα προγράμματα δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν. Οι απαιτήσεις αποστέλλονται απευθείας από
την κεντρική μονάδα PH-CJ37 (Plus).
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Άμεσος προγραμματισμός του PH-BSP
–Π
 ιέστε το πλήκτρο
και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας PROG μέσω του πλή. Πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.
κτρου
για επιλογή του προγράμματος προς ρύθμιση (1 P έως 9.P.).
–Π
 ιέστε τα πλήκτρα
για να ορίσετε την αρχή της αλλαγής θερμοκρασίας, με το ελάχι– Πιέστε τα πλήκτρα
στο βήμα των 10 λεπτών.
με βήματα των 0,5° C για να αντιστοιχίσετε την επιθυμητή θερμο–Π
 ιέστε τα πλήκτρα
κρασία στη δεδομένη χρονική στιγμή. Μετά τη ρύθμιση του πρώτου χρόνου και θερμοκρασίας, πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση.
–Μ
 εταφέρεστε αυτόματα στη ρύθμιση του δεύτερου χρόνου και της θερμοκρασίας για την
στην τελευταία, έκτη γραμμή της
ίδια ημέρα, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο
οθόνης.
–Σ
 υνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ρυθμίσετε το τελευταίο (έκτο) διάστημα.
και θα μεταβείτε αυτόματα στη ρύθμιση της επόμενης ημέρας,
–Π
 ιέστε το πλήκτρο
όπου μπορείτε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο.
Πληροφορίες: Εάν δεν είναι απαραίτητες και οι 6 ρυθμίσεις για μία ημέρα, για να μεταβείτε στην επόμενη μέρα πιέστε διαή το πλήκτρο
.
δοχικά το πλήκτρο

Αντιγραφή των ημερών (στην κατάσταση λειτουργίας PROG)
Η λειτουργία αυτή επιταχύνει τον προγραμματισμό. Το πρόγραμμα για μία ημέρα είναι δυνατόν να αντιγραφεί στην επόμενη
.
ημέρα πιέζοντας απλά το πλήκτρο
Ο δείκτης ημέρας πρέπει να βρίσκεται στην ημέρα που θέλετε να αντιγράψετε στην επόμενη ημέρα.
, το πρόγραμμα θα αντιγραφεί αυτόματα στην επόμενη μέρα και η ένδειξη ημέρας (γραμμή 1 της
Πιέστε το πλήκτρο
οθόνης) μεταβαίνει στην επόμενη μέρα.

Επιλογή της άρτιας ή περιττής εβδομάδας σε κατάσταση λειτουργίας PROG
Αν έχετε ρυθμίσει τα προγράμματα 1.P και 2.P, έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε το πρόγραμμα που θα ενεργοποιείται τις
περιττές ή άρτιες εβδομάδες. Όταν το επιλέξετε, τα προγράμματα θα εναλλάσσονται κάθε εβδομάδα αυτόματα στην κατάσταση λειτουργίας AUTO (κατάλληλο για εργασία σε βάρδιες).
ΠΕΡΙΤΤΗ
και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας PROG μέσω του πλή–Π
 ιέστε το πλήκτρο
. Πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.
κτρου
για να επιλέξτε το πρόγραμμα 1.P
–Π
 ιέστε ξανά τα πλήκτρα
για να καθορίσετε την εβδομάδα κατά την οποία το πρόγραμμα θα
–Π
 ιέστε το πλήκτρο
ενεργοποιηθεί: L = περιττή, U = άρτια, 1 = δεν ορίζεται
– το πρόγραμμα 2.P θα ορίζεται αυτόματα.

ΑΡΤΙΑ

Προρυθμισμένα εργοστασιακά προγράμματα
Τα προγράμματα 3.P να 9.P είναι προκαθορισμένα από το εργοστάσιο, αλλά είναι δυνατόν να αλλάξουν ανάλογα με τις ανάγκες, όπως τα 1.P και 2.P. (Παράδειγμα: η ένδειξη 5/21 σημαίνει ότι στις 5 η ώρα, η επιθυμητή θερμοκρασία είναι 21 ° C)
Σημείωση: Όταν αλλάζετε τα προκαθορισμένα προγράμματα, ελέγξτε και τα 6 χρονικά διαστήματα.
πρόγραμμα Αρ.3

πρόγραμμα Αρ.4

πρόγραμμα Αρ.5

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

πρόγραμμα Αρ.6

πρόγραμμα Αρ.7

πρόγραμμα Αρ.8

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

πρόγραμμα Αρ.9

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

12

CONST ρύθμιση των σταθερών
Για τη σωστή λειτουργία του θερμοστάτη της μονάδας ελέγχου, πρέπει να ρυθμίσετε τις ακόλουθες
σταθερές που καθορίζουν, για παράδειγμα, τα όρια θερμοκρασίας ή τις μεθόδους ελέγχου (υστέρηση ή κανονισμός PI).
και με τη βοήθεια των
επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας CONST,
– πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.
και πιέστε
για να εμφανιστούν επιμέρους οι σταθερές (βλ. παρακάτω).
– πιέστε τα πλήκτρα
για ρύθμιση και επιβεβαιώστε και πάλι με το πλήκτρο
.
– πιέστε τα πλήκτρα

Εί
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Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια της ελάχιστης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας.
Μπορείτε να επιλέξετε το εύρος από 2° C έως 10° C.
για να μεταβείτε αυτόματα στην επόμενη ρύθμιση σταθεράς.
Ρυθμίστε και πιέστε το πλήκτρο
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2. ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
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Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια της μέγιστης ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας.
Μπορείτε να επιλέξετε το εύρος από 15° C έως 39 ° C.
για να μεταβείτε αυτόματα στην επόμενη ρύθμιση σταθεράς.
Ρυθμίστε και πατήστε το πλήκτρο
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1. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

3. ΠΡΟΩΡΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (μόνο στην αυτόνομη κατάσταση λειτουργίας )
Πιέστε το πλήκτρο
, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίες και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
(! Εάν το PH-BSP ελέγχεται από την κεντρική μονάδα, αυτή η σταθερά αυτή δεν εμφανίζεται).
Επιλογή 0 = κανονική κατάσταση λειτουργίας
Κανονική λειτουργία του συστήματος θέρμανσης, χωρίς πρόωρη ενεργοποίηση της θέρμανσης.

Επιλογή 1 = πρόωρη ενεργοποίηση της θέρμανσης

Η λειτουργία αυτή προσφέρει την επιθυμητή θερμοκρασία στον επιθυμητό χρόνο.
Δεν χρειάζεται να σκέφτεστε πότε πρέπει να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, προκειμένου να έχετε την επιθυμητή θερμοκρασία το πρωί
όταν σηκώνεστε χωρίς να έχετε ενεργοποιήσει εκ των προτέρων χωρίς λόγο τη θέρμανση. Προγραμματίστε μόνο το χρόνο της επιθυμητής θερμοκρασίας. Σε δύο ημέρες λειτουργίας, το PH-BSP καθορίζει τις θερμικές σταθερές του δωματίου και στη συνέχεια ενεργοποιεί τη
θέρμανση εκ των προτέρων κατά τον επιθυμητό χρόνο. Η πρώιμη περίοδος ενεργοποίησης περιορίζεται στις 2 ώρες.

Επιλογή 2 = κατάσταση λειτουργίας το καλοκαίρι

Σε αυτή τη λειτουργία, η θέρμανση δεν ενεργοποιείται. Είναι χρήσιμη, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όταν η θέρμανση δεν είναι απαραίτητη. Όταν αυτή η κατάσταση λειτουργίας είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο «
» εμφανίζεται στην οθόνη.
Σημείωση: Η προστασία κατά του παγώματος (3 ° C) λειτουργεί ακόμη. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, δεν είναι δυνατόν να
αλλάξετε τη θερμοκρασία και να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας για τις διακοπές!

Πι
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9. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας του
λέβητα σε υστέρηση.
Επιλέξτε ανάλογα με τον τύπο του συστήματος θέρμανσης που
χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στον πίνακα.

Τύπος θέρμανσης
ηλεκτρική θέρμανση
θερμαντικά σώματα πάνελ

Ελάχιστη περίοδος
ενεργοποίησης της πηγής

1
2 (3)

θερμαντικά σώματα
από χυτοσίδηρο

4

ενδοδαπέδια θέρμανση

5

10. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ PI
Πιέστε τα πλήκτρα
και ρυθμίστε την υστέρηση από 0,1 ° C έως 1,5 ° C.
Εάν έχετε επιλέξει την υστέρηση, οι σταθερές (11, 12, 13), που σχετίζονται με τις ρυθμίσεις παραμέτρων
του κανονισμού PI παραλείπονται αυτόματα.
, ενεργοποιείται η ρύθμιση PI.
Εάν επιλέξετε τρεις οριζόντιες παύλες με τα πλήκτρα

19
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11. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ PI

20

Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί σε εύρος από 5 έως 20 λεπτά. Η διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος
δίνεται από θερμική αδράνεια του δωματίου.
Η βέλτιστη ρύθμιση είναι 10 έως 15 λεπτά.

Αυ
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12. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ PI
Είναι δυνατόν να ρυθμιστεί σε εύρος από 1 έως 5 λεπτά.
Η ρύθμιση αυτή δίνεται από τον τύπο του συστήματος θέρμανσης,
και εξαρτάται από το επιλεγμένο χρονικό διάστημα της ρύθμισης ΡΙ.
Συνιστώνται οι ρυθμίσεις του πίνακα.

Τύπος θέρμανσης

Ελάχιστη περίοδος
ενεργοποίησης της πηγής

ηλεκτρική θέρμανση
θερμαντικά σώματα πάνελ

1
2 (3)

χυτοσίδηρα θερμαντικά
σώματα

4

ενδοδαπέδια θέρμανση

5

13. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ PI
Αυτή η παράμετρος καθορίζει την τιμή στην οποία ενεργοποιείται η ρύθμιση PI.
Για παράδειγμα, η επιθυμητή θερμοκρασία είναι 22,0 ° C και η αναλογική ζώνη είναι 1,5 ° C.
Έως 20,5° C, η πηγή θα θερμαίνεται σε πλήρη ισχύ. Αμέσως μόλις η τιμή αυτή επιτευχθεί,
ενεργοποιείται η ρύθμιση PI.
Η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ζώνη μπορεί να ρυθμιστεί στο εύρος από 1,5 έως 3,0 ° C.

17. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ GSM (μόνο σε αυτόνομη λειτουργία)
Με τη βοήθεια αυτής της σταθεράς, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή για να ρυθμίσετε την κεντρική
μονάδα μέσω της μονάδας GSM.
Επιλογές:
GSM: N
η μονάδα GSM δεν είναι ενεργοποιημένη, οι σταθερές 18 και 19 παραλείπονται αυτόματα.
GSM: A
η μονάδα GSM είναι ενεργοποιημένη, απαιτείται ρύθμιση των σταθερών 18 και 19!
για να επιλέξετε και επιβεβαιώστε με πλήκτρο
.
Πιέστε το πλήκτρο
(Ο έλεγχος μέσω της μονάδας GSM περιγράφεται λεπτομερώς στο εγχειρίδιο για το GST1/GST2)
! Μετά την ενεργοποίηση του PH-BSP στο σύστημα PocketHome ®, αυτή η σταθερά δεν εμφανίζεται!
(Η μονάδα GSM ελέγχει την κεντρική μονάδα PH-CJ37/Plus).

18. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (μόνο σε αυτόνομη λειτουργία)
Αυτή η σταθερά μπορεί να καθοριστεί μόνο για την έκδοση με την επιλογή της σύνδεσης της μονάδας GST1/GST2 που επιτρέπει τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου (βλ. σελ. 12-13).
Ορίστε τον αριθμό τηλεφώνου σε διεθνή μορφή (π.χ. 420.123.456.789), στον οποίο θα αποστέλλονται τα
μηνύματα SMS που θα σας ενημερώνουν για την κατάσταση του θερμοστάτη.
για να ρυθμίσετε και επιβεβαιώστε με πλήκτρο
.
Πιέστε το πλήκτρο
.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στους αριθμούς με τα πλήκτρα
! Μετά την ενεργοποίηση του PH-BSP στο σύστημα PocketHome®, αυτή η σταθερά δεν εμφανίζεται!
(Η μονάδα GSM ελέγχει την κεντρική μονάδα PH-CJ37/Plus).

19. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ PIN ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM CARD ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΕΙΤΕ (μόνο σε αυτόνομη λειτουργία)
Αυτή η σταθερά μπορεί να καθοριστεί μόνο για την έκδοση με την επιλογή της σύνδεσης της μονάδας GST1/GST2 που επιτρέπει τον έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου (βλ. σελ. 12-13).
Ρυθμίστε τον κωδικό PIN της κάρτας SΙΜ ενώ την έχετε τοποθετήσει στη μονάδα GST1/GST2.
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
.
Για ρύθμιση πιέστε τα πλήκτρα
.
Μπορείτε να περιηγηθείτε στους αριθμούς με τα πλήκτρα
! Μετά την ενεργοποίηση του PH-BSP στο σύστημα PocketHome ®, αυτή η σταθερά δεν εμφανίζεται!
(Η μονάδα GSM ελέγχει την κεντρική μονάδα PH-CJ37/Plus).

20. ΕΚΔΟΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αυτή η σταθερά δεν μπορεί να οριστεί, μόνο σας ενημερώνει σχετικά με την έκδοση
του υλικολογισμικού.

ACTIV ενεργοποίηση των στοιχείων μεταγωγής
Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε (ενεργοποιήσετε) διαδοχικά τα εξαρτήματα
του συστήματος και να εισαγάγετε σε αυτά προγράμματα θερμοκρασίας.
Ο μέγιστος αριθμός όλων των εξαρτημάτων του συστήματος είναι 255!
συνολικός

ΔΙ

αριθμός ενεργών

– Πιέστε το πλήκτρο
και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας ACTIV με τα
στοιχείων
πλήκτρα
. Πιέστε το πλήκτρο
για επιβεβαίωση.
– Το μήνυμα PROGR για την επιλογή του προγράμματος σχετικά με το εξάρτημα που ενεργοποιείται
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
– Αντιστοιχίστε από τα προγράμματα 1.P έως το 9.P με τα πλήκτρα
.
– Στη συνέχεια, ενεργοποιείτε βήμα-προς-βήμα τα στοιχεία μεταγωγής SP1 έως SP255.
– Πιέστε το πλήκτρο
. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ορίσετε τη διεύθυνση του πρώτου στοιχείου μεταγωγής (SP: 1) (ο αριθμός στη γραμμή 5 σας ενημερώνει σχετικά με το συνολικό αριθμό των
ενεργών στοιχείων μεταγωγής).
– Πιέστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για το στοιχείο μεταγωγής (δέκτης) (για περίπου 5 δευτερόλεπτα). Με
αυτό τον τρόπο θα εισέλθετε στην κατάσταση αναγνώρισης κωδικού (βλ. τις σχετικές οδηγίες του δέκτη).
–Π
 ιέστε το πλήκτρο
στο PH-BSP (εμφανίζεται το σύμβολο μετάδοσης του σήματος
καθώς και
το σύμβολο
επικοινωνίας με το στοιχείο).
– Στο στοιχείο μεταγωγής αναβοσβήνουν ταυτόχρονα δύο λυχνίες. Επομένως το στοιχείο είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ! Αν εμφανίζεται το μήνυμα Err στην οθόνη του PH-BSP, πρέπει να ελέγξετε τη σύνδεση και
να επαναλάβετε τη διαδικασία!
– Προσθέστε το επόμενο στοιχείο με το πλήκτρο
? Το πλήκτρο
ορίζει τη διεύθυνση του
δεύτερου στοιχείου (SP: 2). Στη συνέχεια επαναλάβετε τη διαδικασία όπως και κατά την ενεργοποίηση
του πρώτου στοιχείου.
διεύθυνση
Αν το μήνυμα UCENI εμφανίζεται στο PH-BSP, μερικά από τα στοιχεία δεν έχουν ενεργοποιηθεί σωστά!
στοιχείου
Επιλέξτε τα στοιχεία μεταγωγής βήμα προς βήμα και ελέγξτε τα με το πλήκτρο
. Αν το μήνυμα
(αύξων
αριθμός
Err εμφανίζεται με ένα στοιχείο, ενεργοποιήστε το ξανά σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.

Περιήγηση των στοιχείων
Μπορείτε να περιηγηθείτε στα επιμέρους στοιχεία με τα πλήκτρα

συνολικός
αριθμός
στοιχείων

.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ενός στοιχείου
Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το στοιχείο με το πλήκτρο

.

INFO πληροφορίες για τα επιμέρους εξαρτήματα που ενεργοποιούνται εντός του συστήματος
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση συνολικός
αριθμός των
των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος.
– Πιέστε το πλήκτρο
και επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας INFO μέσω του εξαρτημάτων όλου
του συστήματος
πλήκτρου
. Πιέστε το πλήκτρο για επιβεβαίωση
.
– Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα PROGR (*).
1. Πιέστε το πλήκτρο
, για να αλλάξετε τη θερμοκρασία για τη δεδομένη κατάσταση λειτουργίας.
– Εάν πιέσετε το πλήκτρο
στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο μεταγωγής
SP: 1. 1. επιθυμητή θερμοκρασία,		
2. επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (AUTO, MANU),
3. προρυθμισμένο πρόγραμμα.
– Πιέστε το πλήκτρο
για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής: ΘΕΡΜΑΝΣΗ / ΟΧΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
– Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα άλλα εξαρτήματα πιέστε το πλήκτρο
.

* Αν το PH-BSP έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα PocketHome®, ο αριθμός του προγράμματος
δεν εμφανίζεται (εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία από την κεντρική μονάδα).
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ενεργοποίηση στο σύστημα PocketHome® (βλέπε σελίδα 5)
μοναδικός
– Προσθέστε το νέο εξάρτημα BSP στο PH-CJ37/Plus (ACTIV, σελίδα
αριθμός
12 στις οδηγίες κεντρικής μονάδας).
κεντρικής
– Στη μονάδα PH-BSP, πιέστε το πλήκτρο
και επιλέξτε την καμονάδας
τάσταση λειτουργίας UAdr με τα πλήκτρα
.
– Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
.
– Πιέστε το πλήκτρο
στο PH-CJ37.
– Εάν η ενεργοποίηση είναι σωστή, ο μοναδικός αριθμός και η εκχωρημέ- διεύθυνση
εκχωρούμενη
νη διεύθυνση εμφανίζονται στο PH-BSP. Το PH-BSP μετατρέπεται σε μια από την κεντρική
δευτερεύουσα μονάδα και περιμένει εντολές από την κεντρική μονάδα.
μονάδα

ΣΥ

Το
μο
θέ
εν

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

(μόνο σε αυτόνομη λειτουργία)

Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη κατά τη διάρκεια των διακοπών, όταν το σπίτι είναι άδειο και
δεν χρειάζεται να αλλάξετε τη θερμοκρασία.
Πάντα να ρυθμίζετε την ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και την ΩΡΑ της επιστροφής σας από τις διακοπές , όταν
θέλετε το PH-BSP για να επιστρέψει στο καθορισμένο πρόγραμμα (σε AUTO ή MANU)!
– Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας AUTO ή MANU
.
– Πιέστε το πλήκτρο
, ρυθμίστε την ημερομηνία της επιστροφής σας από τις διακοπές και
– Πιέστε τα πλήκτρα
.
επιβεβαιώστε με το πλήκτρο
.
–Ρ
 υθμίστε την ώρα της επιστροφής και επιβεβαιώστε ξανά με το πλήκτρο
για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρ–Π
 ιέστε τα πλήκτρα
κεια των διακοπών σας μέχρι να επιστρέψετε.
–Μ
 ετά από περίπου. 30 δευτερόλεπτα, η κεντρική μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση διακοπών.
Το PH-BSP δείχνει την ημερομηνία λήξης των διακοπών σας, την επιθυμητή και την τρέχουσα θερμοκρασία.
)!
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, τα πλήκτρα δεν λειτουργούν (εκτός από το Off και το
Έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε αυτή την κατάσταση λειτουργίας μόνο με το πλήκτρο .
Αυτή η κατάσταση λειτουργίας δεν μπορεί να επιλεγεί σε κατάσταση λειτουργίας SUMMER (εάν
σταθερή 3 έχει οριστεί, εμφανίζεται το σύμβολο )!
Αν το PH-BSP είναι ενεργοποιημένο στο σύστημα PocketHome®, η κατάσταση διακοπών
ορίζεται απευθείας στην κεντρική μονάδα PH-CJ37/Plus!

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου δεν σας ικανοποιεί τη δεδομένη στιγμή και πρέπει να το αλλάξει για ένα μικρό χρονικό διάστημα, χωρίς να
γίνει καμία αλλαγή στο πρόγραμμα.
Αυτή η λειτουργία είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί στην κατάσταση λειτουργίας AUTO. Πιέστε
, και ρυθμίστε μια θερμοκρασία διαφορετική από εκείνη που καθορίζεται
απλώς τα πλήκτρα
από το πρόγραμμα. Το PH-BSP θα διατηρήσει αυτή η θερμοκρασία μέχρι την επόμενη αλλαγή που
προσδιορίζεται στο πρόγραμμα.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
μόνο σε περίπτωση απροσδιόριστου σφάλματος: όταν το πιέζετε, επαναφέρετε τον επεξεργαστή, αλλά όλες οι αλλαγές που θα γίνουν θα αποθηκευτούν στη μνήμη Ε-EPROM!
Για να επαναφέρετε όλες τις παραμέτρους και τα προγράμματα που ορίζονται (τα προγράμματα 3 έως 9 θα επιστρέψουν στις
και το πλήκτρο
, αφήστε το πλήκτρο
και στη συνέχεια το πλήεργοστασιακές ρυθμίσεις), πιέστε το πλήκτρο
(το μήνυμα RESET εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη LCD).
κτρο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
Αν η θερμοκρασία δωματίου πέσει κάτω από τους 3° C, το PH-BSP αποστέλλει αυτόματα εντολή για να ενεργοποιηθεί ο
λέβητας.
Αμέσως μόλις η θερμοκρασία αυξηθεί, επιστρέφει στην προκαθορισμένη κατάσταση λειτουργίας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ GST1/GST2 (δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν το PH-BSP ελέγχεται από την κεντρική μονάδα!)
Το σύστημα μπορεί να επεκταθεί με τη μονάδα GSM - GST1/GST2, για την οποία προβλέπεται απομακρυσμένος έλεγχος της
μονάδας ελέγχου μέσω κινητού τηλεφώνου. Με τη βοήθεια απλών μηνυμάτων SMS, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τη
θέρμανση ή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του συστήματος. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην
ενότητα της μονάδας GST1/GST2 (η δυνατότητα σύνδεσης μονάδας έχει επιλεγεί από την CONST 17-19, σελίδα 9).

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ GSM
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ!

I
T

1. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τη μονάδα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Οι σταθερές 17, 18 και 19 πρέπει να ρυθμιστούν στη μονάδα ελέγχου ως εξής:
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ GSM - 17 CONST
Πιέστε τα πλήκτρα

, επιλέξτε την επιλογή GSM: A και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο

.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ - CONST 18
Ορίστε τον αριθμό τηλεφώνου σε διεθνή μορφή (π.χ. 420.123.456.789), στον οποίο θα αποστέλλονται
τα μηνύματα απόκρισης SMS που θα σας ενημερώνουν για την κατάσταση του θερμοστάτη.
Ρυθμίστε με τα πλήκτρα

και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο

.

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ PIN ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM - CONST 19
Ρυθμίστε τον κωδικό PIN της κάρτας SΙΜ ενώ την έχετε τοποθετήσει στη μονάδα GST1/GST2.
Ρυθμίστε με τα πλήκτρα

και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στους αριθμούς με το πλήκτρο

C

x

.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις των αριθμών με τα πλήκτρα

O

!

.
.

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, δεν χρειάζεται να θυμάστε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM που έχετε εισαγάγει στη μονάδα
και που συνδέεται με τη μονάδα ελέγχου. Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN (σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία)
στη μονάδα ελέγχου, συνδέστε τη μονάδα και στη συνέχεια, συνδέστε την με το ηλεκτρικό δίκτυο. Εντός περίπου. 3
λεπτών, ο κωδικός ΡΙΝ αποστέλλεται αυτόματα από την μονάδα ελέγχου στη μονάδα και με αυτό τον τρόπο η μονάδα
στη μονάδα ελέγχου).
ενεργοποιείται (για να επιταχύνετε την ενεργοποίηση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο

3.	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ SIM ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ GST1/GST2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες GST1/GST2.
4.	Συνδέστε την μονάδα ελέγχου και τη μονάδα μέσω ενός καλωδίου δεδομένων (περιλαμβάνεται στη συσκευασία
του GST1/GST2) και στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό της μονάδας με το ηλεκτρικό δίκτυο 230 V / 50 Hz
(η πορτοκαλί λυχνία LED αναβοσβήνει)!
5.	Μόλις η πορτοκαλί λυχνία στο GST1 ανάψει, δοκιμάστε τη σωστή σύνδεση πιέζοντας το πλήκτρο
στη μονάδα ελέγχου. Ένα από τα ακόλουθα μηνύματα εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας ελέγχου (η σύνδεση πραγματοποιείται πάντα
αυτόματα εντός 3 λεπτών):
Σηματοδοτεί τη σωστή σύνδεση της μονάδας.

Σηματοδοτεί τη σωστή σύνδεση της μονάδας
και τη ρύθμιση του κωδικού PIN.

Η μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη, εσφαλμένη
σύνδεση της μονάδας!

Σηματοδοτεί τη σωστή σύνδεση της μονάδας, αλλά η
ρύθμιση του κωδικού PIN είναι εσφαλμένη. Είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε τη μονάδα, να επαναφέρετε τη μονάδα ελέγχου και να ρυθμίσετε το σωστό κωδικό PIN!
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OF MESSAGES
SENT
ΔΙΑΤΥΠΩΣΗWORDING
των μηνυμάτων
που αποστέλλονται

InfoSP
SP
Info
Temp
SP
Temp xx
xx SP

Πληροφορίεςonσχετικά
με τηνunit
κατάσταση
της μονάδας ελέγχου
Information
the control
condition

Change
of the
requiredθερμοκρασίας
temperature (where
must να
be είναι
an integer
Αλλαγή της
επιθυμητής
(όπου xxxxπρέπει
ένας ακέραιος
αριθμός
εντός
του
εύρους
των
αποδεκτών
μέγιστων
και
ελάχιστων
θερμοκρασιών).
within the range of admissible maximum and minimum temperatures).

Off
Off SP
SP

Απενεργοποίηση
εξαρτημάτων
να ακυρώσετε
τη λειτουργία,
Switching
the SPτων
components
off.SP.
ToΓια
abolish
the function,
use the Temp xx SP
χρησιμοποιήστε το μήνυμα Temp xx SP (αν βρίσκεστε στην κατάσταση λειτουργίας
message
(if in the AUTO
mode,
is valid
until the
next program change).
AUTO, η κατάσταση
ισχύει
μέχριthe
τηνstate
επόμενη
αλλαγή
προγράμματος).

Call
Call

Καλέστε
Back
call

xx
τιμή της θερμοκρασίας
°C (πάντα
σε διψήφιο
νούμερο,
π.χ. 05)
xx==η temperature
value σε
in°C
(always
a two-digit
number,

!

e.g. 05)

Anyείδος
typeκινητού
of mobile
phoneείναι
can δυνατόν
be usedναfor
sending andγιαreceiving
of return
messages!!
(Κάθε
τηλεφώνου
χρησιμοποιηθεί
την αποστολή
και λήψη
των μηνυμάτων απόκρισης!
ΑνIfτο
μέγεθος
γραμματοσειράς
είναιinδυνατόν
να ρυθμιστεί
να χρησιμοποιείτε
πάντα το(when
ΜΕΣΑΙΟ
font
size (format)
can be(μορφή)
adjusted
the phone,
alwaysστο
useτηλέφωνο,
the MEDIUM
size for messages
μέγεθος
τα μηνύματα
(όταν διατίθενται
τρία μεγέθη)
το ΜΕΓΑΛΟ
(όταν
διατίθενται δύο μεγέθη).
three για
sizes
are available)
or the LARGE
(when ήtwo
sizes are
available).

WORDING
OFμηνυμάτων
RETURN MESSAGES
FROM
THE
Διατύπωση
των
απόκρισης
από
τηCONTROL
μονάδαUNIT
ελέγχου

Requir:xx.x
xx.x
Requir:

required
byαπό
the τον
user)
επιθυμητήtemperature
θερμοκρασία(entered
(εισάγεται
χρήστη)

Act:xx.x
xx.x
Act:

current
temperature
in στο
the δωμάτιο
room
τρέχουσα
θερμοκρασία

On
On
Off
Off

heating system on

AUTO
AUTO
MANU
MANU

automatic mode AUTO

ενεργό σύστημα θέρμανσης
ανενεργόsystem
σύστημα
heating
offθέρμανσης
αυτόματη κατάσταση λειτουργίας AUTO
manual
mode
MANU λειτουργίας MANU
χειροκίνητη
κατάσταση

Sig: x

deﬁnes
signal
strength
at the
the module
location;
ορίζει την
ισχύ του
σήματος
εκείplace
όπου of
βρίσκεται
η μονάδα,
όπου χ είναι τιμές που
where
x areαπό
values
ranging
from 0 to 5:
κυμαίνονται
0 έως
5:
0 . δεν μπορεί
προσδιοριστεί
δεν ανιχνευθεί
σήμα
0..cannot
be να
determined
or noή signal
detected
1 . η χειρότερη
ισχύς σήματος
1..the
worst strength
5
.
η
καλύτερη
ισχύς
σήματος
5..the best signal strength

Battery!
Battery!

signalizes
a discharged
battery μπαταρία
in the central
σηματοδοτεί
την αποφορτισμένη
στηνunit
κεντρική μονάδα

Incorrect
SMS
or can
not be
Incorrect
SMS
or can
not be
identiﬁedselected
selected
device
identified
device

εσφαλμένοSMS
μήνυμα
SMS ή σφάλμα
επικοινωνίαςerror
incorrect
message
or communication

Sig: x

xx.x = η θερμοκρασία σε °C

xx.x = temperature in°C
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 3 ΛΕΠΤΩΝ!
RETURN MESSAGES ARE SENT WITHIN 3 MINUTES!
Σημείωση:
Αν
η
ελάχιστη/μέγιστη
θερμοκρασία
δωματίου
καθορισμένη
ορίζεται
απόmanual,
CONST1 page
και 2, αναNote: If the min/max room temperature
is exceeded
(asυπερβεί
set by την
CONST1
and 2,(όπως
see the
PH-BSP
9),
τρέξτε στο εγχειρίδιο του PH-BSP, σελίδα 9), αμέσως αποστέλλεται το μήνυμα SMS «WARNING» που είναι με το μήνυμα Info.
the "WARNING" SMS message same as Info is automatically sent immediately.
Πληροφορίες: Αν χρησιμοποιείτε προπληρωμένη κάρτα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε μια προπληρωμένη κλήση
Info: If a pre-paid card is used, it is necessary to make a paid call once in three months.
μία φορά κάθε τρεις μήνες.
This call
is made
automaticallyαυτόματα
(every 80(κάθε
days,
16 and
21 o'clock)
the number
entered
the
control στη
Αυτή
η κλήση
πραγματοποιείται
80between
ημέρες, μεταξύ
16:00
και 21:00to
η ώρα)
στον αριθμό
που in
έχει
εισαγάγει
unit
(CONST
18),
and
after
20
s,
the
call
is
terminated
automatically.
By
means
of
the
“Call”
SMS
message,
you
μονάδα ελέγχου (CONST 18), και μετά από 20 δευτερόλεπτα, η κλήση τερματίζεται αυτόματα. Με τη βοήθεια του μηνύματος
can «Call»,
execute
theτη
function
sooner.
SMS
έχετε
δυνατότητα
να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία νωρίτερα.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Τροφοδοσία
Τρόπος επικοινωνίας
Συχνότητα
HF έξοδος
Αριθμός των αλλαγών θερμοκρασίας
Υστέρηση
Ελάχιστος προγραμματιζόμενος χρόνος
Εύρος ρυθμιζόμενων θερμοκρασιών
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Ελάχιστο βήμα ένδειξης
Ακρίβεια μέτρησης
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας
Τάξη προστασίας

2 x 1,5 V αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA
αμφίδρομη
433,92 MHz
<10 mW
6 διαφορετικές αλλαγές θερμοκρασίας ανά ημέρα
από 0,1 έως 1,5 ° C σε βήματα των 0,1 ° C
10 λεπτά
από 3 έως 39 ° C
βήματα των 0,5 ° C
0,1°C
±0,5°C
από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα με τον τύπο μπαταρίας που χρησιμοποιείται
IP20

Λειτουργία θερμοκρασίας

από 0 ° C έως +40 ° C
άσκοπη κατανάλωση
αίσθημα κρύου

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PZT (ΣΤΑΘΕΡΑ 3)
Η λειτουργία PTZ (ενεργοποίηση προκαταρκτικής θέρμανσης) παρέχει την επιθυμητή θερμοκρασία κατά τον επιθυμητό χρόνο.
Εντός δύο ημερών, το ΒΡΤ-SP εξακριβώνει τις σταθερές της θερμοκρασίας του δωματίου,
και στη συνέχεια ενεργοποιεί εκ των προτέρων αυτόματα τη θέρμανση.
Ο χρόνος της προκαταρκτικής ενεργοποίησης περιορίζεται αυτόματα στις 2 ώρες.

Ενεργοποίηση του κοινού χρονομέτρου 2 ώρες πριν από την επιθυμητή θερμοκρασία

Ενεργοποίηση του κοινού χρονομέτρου 1 ώρα πριν από την επιθυμητή θερμοκρασία

Έξυπνο χρονόμετρο

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (ΣΤΑΘΕΡΑ 10)

Υστέρηση

Διαφορά μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής θερμοκρασίας.
Η υστέρηση είναι δυνατόν να ρυθμιστεί με εύρος από 0,1 έως 1,5 ° C. Εάν η υστέρηση
έχει ρυθμιστεί στον 1 ° C και η επιθυμητή θερμοκρασία στους 20 ° C, το PH-BSP θα απενεργοποιηθεί στους 20 ° C και πάλι στους 19 ° C (βλέπε το διάγραμμα).

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ PI (ΣΤΑΘΕΡΕΣ 11,12,13)
Η αρχή της ρύθμισης ΡΙ συνίσταται στη σύγκριση της τρέχουσας θερμοκρασίας δωματίου με την επιθυμητή θερμοκρασία. Η επιλογή Fce 11: όταν ρυθμίζετε το διάστημα χρόνου, να λαμβάνετε υπόψη σας τη θερμική αδράνεια του δωματίου. Η βέλτιστη ρύθμιση είναι
10 έως -15 λεπτά. Ωστόσο, στην περίπτωση των συχνών διακυμάνσεων της θερμοκρασίας
στο δωμάτιο, σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο διάστημα χρόνου.
Η αναλογική ζώνη ορίζει την τιμή στην
unnecessary consumption
οποία η ρύθμιση PI είναι ενεργοποιη- common
feeling of cold
thermostat
μένη (Fce 13).
adaptive
thermostat

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Αναλογική ζώνη

Ενεργοποιημένη
θέρμανση στο 100%
του κύκλου λειτουργίας

Του κύκλου
λειτουργίας

* Τιμή κατά προσέγγιση - η πραγματική τιμή υπολογίζεται
από το θερμοστάτη

ideal course of required temperatures
real course of required temperatures

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, η ELEKTROBOCK CZ sro, με την παρούσα δηλώνουμε ότι το προϊόν μας BPT002 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις
της οδηγίας 1999/5/ES.
Εκδόθηκε: 1/09/2008
στο www.elbock.cz

Στην περίπτωση της υπηρεσίας εγγύησης ή μετά την εγγύηση, αποστείλατε το δέκτη στη διεύθυνση του κατασκευαστή.
ELEKTROBOCK CZ sro
Blanenskâ 1763
Kurim 664 34

Τηλ./Φαξ: +420 541 230 216

http:// www.elbοck.cz

