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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ενσωματωμένος 
αισθητήρας 
θερμοκρασίας

i

Fce = επιλογή λειτουργιών

= επιλογή θερμοκρασιών

= επιβεβαίωση (ENTER), 
πληροφορίες τρέχουσας 
θερμοκρασίας (tE:A), 
τρέχουσας ώρας (CL:0), 
άθροισμα ωρών λειτουρ-
γίας (SU:MA), και ημέρα
(dE:n)

= ρύθμιση θερμοκρασίας, 
ώρας, λειτουργιών

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΘΕΡΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
συνδεδεμένης συσκευής

TS10

MADE IN CZECH REPUBLIC
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ
άνεση

οικονομία

ένδειξη 
απαιτούμενης 
θερμοκρασίας

ένδειξη του τρόπου
λειτουργίας

ένδειξη του προγράμματος
ρύθμισης χρόνου και 
θερμοκρασίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
-  Μετά τη σύνδεση σε πρίζα 230V, η μονάδα TS10 είναι αμέσως έτοιμη 

για χρήση.
-  Εάν εμφανίζεται η ένδειξη dObl κάθε 5 δευτ. στην οθόνη, η εφεδρική 

μπαταρία φορτίζει και κατά τη φόρτιση η δημιουργία εφεδρικών δεδομέ-
νων, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος δεν είναι δυνατή.

- Η φόρτιση μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες.
 Αν αποσυνδέσετε τη μονάδα TS10 από το δίκτυο παροχής 230VAC, στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα 
ώρα και το σύμβολο άνω και κάτω τελείας μεταξύ των ωρών και των λεπτών δεν θα αναβοσβήνει. Κατά τη 
φόρτιση της εσωτερικής μπαταρίας MiMh, είναι δυνατό μετά την ενεργοποίηση με το πλήκτρο I να προγραμ-
ματίσετε τη μονάδα TS10. Όταν η ένδειξη dObl εμφανιστεί μόνιμα στην οθόνη, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση 
ρυθμίσεων στη μονάδα TS10 χωρίς σύνδεση στην παροχή 230VAC. Εάν η μονάδα TS10 δεν είναι συνδε-
δεμένο στην πρίζα, εμφανίζει τη θερμοκρασία που είναι κατά 2 °C χαμηλότερη από την πραγματική!

Αφού πατήσετε το πλήκτρο Fce  μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες λειτουργίες πατώντας το πλή-
κτρο .
1. AUTO  :  η υποδοχή θερμικού διακόπτη λειτουργεί σύμφωνα με το ρυθμισμένο πρόγραμμα.
2. MANU :  χρησιμοποιείται για τη χειροκίνητη ρύθμιση της θερμοκρασίας (επιλογή μέσω των  ( ή 

με τα πλήκτρα ), η θερμοκρασία πρέπει να είναι σταθερή μέχρι την επόμενη αλλαγή 
τρόπου λειτουργίας.

3. CLO    : ρύθμιση προκαθορισμένης ημέρας και ώρας.
4. PAr     : ρύθμιση παραμέτρων (σταθερές).
5. PROG : λειτουργία προγραμματισμού.
6. OFF    : σε αυτή τη λειτουργία το TS10 είναι μόνιμα απενεργοποιημένο.
Σημείωση: Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 2 λεπτά, το TS10 επιστρέφει στη λειτουργία 
ρύθμισης. Το παρατεταμένο πάτημα των πλήκτρων  επιταχύνει τη λειτουργία τους.

Πριν τον ίδιο τον προγραμματισμό, είναι απαραίτητο να ορίσετε την τρέχουσα ημέρα, ώρα και παραμέ-
τρους (σταθερές), με τον εξής τρόπο.

Πιέστε το πλήκτρο Fce , πατώντας το  επιλέξτε τη λειτουργία CLO 
(ΡΟΛΟΪ) και επιβεβαιώστε με το i  η ένδειξη ωρών αναβοσβήνει στην 
οθόνη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε τα απαραίτητα 
δεδομένα και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο i . Χρησιμοποιήστε την ίδια 
μέθοδο για τα λεπτά και την ημέρα (το d:1 αντιπροσωπεύει τη Δευτέρα, το 
d: 2 την Τρίτη και το d: 7 την Κυριακή). Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης 
πατήστε το πλήκτρο Fce  για να επιστρέψετε.

1. Λειτουργίες του TS10

2. Συνέχεια στον προγραμματισμό

Ρύθμιση της τρέχουσας ημέρας και ώρας - λειτουργία «CLO»
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Οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό θερμοκρασιών και άλλων λειτουργιών.
-   Πατήστε το πλήκτρο Fce , πατώντας το  επιλέξτε Par (Παράμε-

τροι) και επιβεβαιώστε με το i .
-  Το PA:r2 εμφανίζεται στην οθόνη.

-  Το PA:r2 εμφανίζεται στην οθόνη,
-   Eπιβεβαιώστε με το i  και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

ρυθμίστε την οικονομική θερμοκρασία και πατήστε το πλήκτρο i  για 
να επιβεβαιώσετε

-  Το PA:r3 εμφανίζεται στην οθόνη,
-   Eπιβεβαιώστε με το i  και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  ρυθμί-

στε την θερμοκρασία άνεσης και πατήστε το πλήκτρο ??? για επιβεβαίωση

-  Το PA:r9 εμφανίζεται στην οθόνη,
-  Πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού συσκευής μόνο
-  Πατήστε το πλήκτρο i , το πλήκτρο Fce  για να επιστρέψετε.
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων:
-   Πατήστε το πλήκτρο Fce , πατώντας το  επιλέξτε τη λειτουργία Par και επιβεβαιώστε με το 

πλήκτρο i
-  Πατώντας τα πλήκτρα  επιλέξτε PA:r9, επιβεβαιώστε με i
-   Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και , αυτό θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις! 

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε το μόνο όταν είναι απαραίτητο, όλες οι αποθηκευμένες αλλαγές 
θα διαγραφούν!

-   Πατήστε το πλήκτρο Fce , πατώντας τα πλήκτρα , , επιλέξτε τη 
λειτουργία PROG (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ) και επιβεβαιώστε με i .

-   Πατώντας επαναλαμβανόμενα τα πλήκτρα επιλέξτε μία από τις 
παρακάτω επιλογές:

d:1 Δευτέρα d:5 Παρασκευή d 1:5 από Δευτέρα έως Παρασκευή 
d:2 Τρίτη d:6 Σάββατο d6:7 Σάββατο έως Κυριακή 
d:3 Τετάρτη d:7 Κυριακή d:1:7 όλη την εβδομάδα 
d:4 Πέμπτη Πίνακας για την επιλογή ημέρας 

-   Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο Fce . Η ένδειξη 1:U1 εμφανίζεται στην οθόνη 
για τη ρύθμιση του πρώτου χρονικού διαστήματος 

-   Πατώντας τα πλήκτρα  ρυθμίστε το χρόνο της πρώτης αλλαγής 
(ελάχ. βήμα 30 λεπτών.)

-   Ορίστε τη θερμοκρασία άνεσης ή εξοικονόμησης στη ρύθμιση χρόνου πα-
τώντας επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο .

-   Επιβεβαιώστε με το i , η οθόνη εμφανίζει αυτόματα το σύμβολο 1 :U2 
(το δεύτερο διάστημα χρόνου για την πρώτη ημέρα).

Ρύθμιση παραμέτρων (σταθερές) - λειτουργία „PAr”

PA:r9 Έκδοση λογισμικού συσκευής/επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

PA:r2 οικονομική θερμοκρασία (η εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας των 17°C) 

PA:r3 θερμοκρασία άνεσης (η εργοστασιακή ρύθμιση θερμοκρασίας των 23°C)  

Λειτουργία προγραμματισμού „PROG”
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Πατώντας απλά τα πλήκτρα  στη λειτουργία AUTO, μπορείτε να κάνετε μια βραχυπρόθεσμη 
αλλαγή της απαιτούμενης θερμοκρασίας. Το TS10 θα διατηρήσει αυτή τη θερμοκρασία μέχρι την επό-
μενη αλλαγή της θερμοκρασίας, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα.

Πατήστε το πλήκτρο Fce , πατώντας το πλήκτρο επιλέξτε τη λει-
τουργία OF:F και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο i .
Με τον τρόπο αυτό, το TS10 απενεργοποιείται μόνιμα. Σε αυτή τη λειτουργία, 
το σύμβολο OF:F και τα δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα θερμοκρασία / 
χρόνο εμφανίζονται εναλλάξ στην οθόνη. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πατήστε το πλήκτρο 
Fce  και επιλέξτε διαφορετική λειτουργία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα .

3. Άλλες λειτουργίες
Βραχυπρόθεσμη αλλαγή θερμοκρασίας στη λειτουργία AUTO:

Λειτουργία „OFF”:

Χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία για τη ρύθμιση επιπλέον χρονικών διαστημάτων (μέγ. 4). Βγείτε 
από την κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το πλήκτρο Fce .
Επιλέξτε τη λειτουργία AUTO, το TS10 ξεκινά να λειτουργεί σύμφωνα με πρόγραμμα που έχει ρυθμιστεί.

Ένδειξη κατάστασης του TS10:
Εμφανίζεται η ένδειξη AUTO (ή MANU) = η έξοδος είναι ενεργοποιημένη 
Αναβοσβήνει η ένδειξη AUTO (ή MANU) = η έξοδος είναι απενεργοποιημένη

1.  Θέστε το  στους 18°C (PA:r2)
2.  Θέστε το  στους 23°C ein (PA:r3)

3.  Επιλέξτε προγραμματισμός ολόκληρης της εβδομάδας 
d1:7 (Prog)
4.  17:U1 ορίστε το χρόνο 6:00 και τη θερμοκρασία 
5.  17:U2 ορίστε το χρόνο 9:00 και τη θερμοκρασία 
6.  17:U3 ορίστε το χρόνο 13:00 και τη θερμοκρασία 
7.  17:U4 ορίστε το χρόνο 19:00 και τη θερμοκρασία 
8.   Βγείτε από την κατάσταση προγραμματισμού πατώντας το 

πλήκτρο Fce  και επιλέξτε τη λειτουργία AUTO.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ρύθμισης προγράμματος

διαδικασία 
προγραμματισμού 
στην οθόνη LCD

[Ώρες]

Mo-Su
(Δευτ. -Κυρ.)
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Χρησιμοποιείται για τη φραγή του πληκτρολογίου, ως προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένου χειρι-
σμού. Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα Fce ,  και - το πληκτρολόγιο 
κλειδώνει (τα πλήκτρα είναι ανενεργά). Το μήνυμα LOG (LOCK) εμφανίζεται 
για μικρό διάστημα. Η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί, δηλαδή το πληκτρο-
λόγιο να ξεκλειδώσει με ταυτόχρονο πάτημα των πλήκτρων Fce ,  και 

 (τα πλήκτρα ξαναγίνονται λειτουργικά).

1.  Συνδέστε το TS10 στην υποδοχή 230V/50 Hz.
2.  Προγραμματίστε σύμφωνα με τις οδηγίες (καταχώρηση σχετικών δεδομένων στον πίνακα).
3.  Συνδέστε το θερμαντικό σώμα που θέλετε να ρυθμίσετε.

Εάν εμφανιστεί στην οθόνη το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε 
άμεσα με τον κατασκευαστή (αφορά σε αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας).

Κλείδωμα για παιδιά:

Εγκατάσταση:

Μηνύματα σφάλματος:

(ERROR=CHYBA)

Πίνακας καταχώρησης των προγραμμάτων σας

1 2 3 4
Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.
Παρ.
Σάβ.
Κυρ.

Ημέρα
προγρ.

Ρ
ύθ

μι
ση

 θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

ς
κα

ι ώ
ρα

ς
=        °C=        °C
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ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

Πρόσθετα πλεονεκτήματα

Προδιαγραφές της μονάδας TS10
Ισχύς
Αριθμός αλλαγών θερμοκρασίας
Υστέρηση
Ελάχιστος χρόνος προγραμματισμού
Εύρος πιθανών θερμ.
Βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας
Ελάχιστο βήμα ένδειξης
Ακρίβεια μέτρησης
Εφεδρική μπαταρία
Έξοδος

230 V/50 Hz
4 αλλαγές θερμοκρασίας για κάθε ημέρα
0,5°C
30 λεπτά
3 έως 40°C
κατά 0,5°C
0,1 °C
±0,5°C
NiMH 2,4 V /> 100 ώρες
ρελέ, μέγ. 16 A

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

Για επισκευή της υποδοχής εντός ή εκτός εγγυήσεως, αποστείλατε το προϊόν στη διεύθυνση του κατασκευαστή.

διαφορετικό πρόγραμμα θερμοκρασίας για κάθε ημέρα

δυνατότητα ρύθμισης 2 επιπέδων θερμοκρασίας, (         )

απλός έλεγχος και προγραμματισμός

δυνατότητα βραχυπρόθεσμης αλλαγής στη θερμοκρασία του προγράμματος

μόνιμη απενεργοποίηση της συσκευής (OFF) 

ρύθμιση της θερμοκρασίας σε βήματα των 0,5 °C 

οθόνη με καλή διάταξη στοιχείων

εφεδρική μπαταρία NiMH 2,4 V, για περισσότερες από 100 ώρες λειτουργίας

ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
Blanenskâ 1763 
Kurim 664 34 
Τηλ./Φαξ: +420 541 230 216

www.elbock.cz

v souladu s RoHS

Pb
LEAD FREE

TS10
Η μονάδα TS10 είναι μια υποδοχή ψηφιακής μεταγωγής για την αυτόματη ρύθμιση των ηλεκ- 
τρικών συστημάτων θέρμανσης (άμεσα θερμαντικά σώματα, πετσετοκρεμάστρες, σώματα 
πυράκτωσης) σε μονοκατοικίες διαμερίσματα, γραφεία. Μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι τέσσε- 
ρα χρονικά διαστήματα με δύο επίπεδα θερμοκρασίας για κάθε ημέρα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
(η περίοδος εγγύησης για το προϊόν ανέρχεται στα 2 έτη)

αρ. προϊόντος: ημερομηνία πώλησης:

εξετάστηκε από:

σφραγίδα του καταστήματος:
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