Θερµοστάτης LCR-2DW

Οθόνη LCD µε
Ενδεικτικές Λυχνίες
Λειτουργίας
∆ιακόπτες Ρύθµισης
+/-

∆ιακόπτης Παύσης
Λειτουργίας Λέβητα
∆ιακόπτης Επιλογής
Λειτουργίας Λέβητα

∆ιακόπτης ON / OFF
Θερµοστάτη

∆ιακόπτης Ζεστού
Νερού Χρήσης

Ενδείξεις Οθόνης LCD
Ένδειξη Θερµοκρασίας

Λυχνία Λειτουργίας Λέβητα

Λειτουργία για Παραγωγή Ζεστού Νερού

Λυχνία Ένδειξης Παύσης Λειτουργίας

1

Ρύθµιση Ζεστού Νερού Χρήσης στις Τρεις Βαθµίδες

Λειτουργία µε Χρονοδιακόπτη

Λυχνία Θερµοκρασίας Νερών στα Σώµατα

Λυχνία Λειτουργίας µε Θερµοστάτη ∆ωµατίου

Λυχνία Λειτουργίας Ταχείας Θέρµανσης (Continuous) του Λέβητα

Λειτουργία ON / OFF

Από το διακόπτη που βρίσκεται κάτω
δεξιά µπορούµε να θέσουµε σε
λειτουργία ή απενεργοποιήσουµε τον
θερµοστάτη LCR-2DW. Όταν η
οθόνη LCD είναι αναµµένη τότε ο
θερµοστάτης είναι σε λειτουργία και
µπορούµε
να
ρυθµίσουµε
τις
διάφορες λειτουργίες του.
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Επιλογή Λειτουργίας µε Ρύθµιση Θερµοκρασίας Χώρου

Για την λειτουργία µε ρύθµιση
θερµοκρασίας χώρου πιέστε το διακόπτη
µε ένδειξη ‘Mode’ µέχρι να εµφανιστεί το
ακόλουθο σύµβολο στην οθόνη LCD:

Μπορούµε να ρυθµίσουµε την
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου
πιέζοντας τους διακόπτες + / - που
βρίσκονται στα πάνω δεξιά στον
θερµοστάτη LCR-2DW. Όταν το

αναβοσβήνει τότε βλέπουµε την
ένδειξη
της
επιθυµητής
θερµοκρασίας ενώ όταν είναι
αναµµένο
βλέπουµε
την
θερµοκρασία χώρου.
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Λειτουργία µε Ρύθµιση Θερµοκρασίας του Κυκλώµατος Θέρµανσης

Για την ρύθµιση της θερµοκρασίας του
νερού του κυκλώµατος Θέρµανσης πιέστε
τον διακόπτη ‘Mode’ µέχρι να εµφανιστεί
το ακόλουθο σύµβολο στην οθόνη LCD:

Μπορούµε να ρυθµίσουµε την
επιθυµητή
θερµοκρασία
του
κυκλώµατος της θέρµανσης πιέζοντας
τους διακόπτες + / - που βρίσκονται
στα πάνω δεξιά στον θερµοστάτη
LCR-2DW. Όταν το

αναβοσβήνει τότε βλέπουµε την
ένδειξη της επιθυµητής θερµοκρασίας
ενώ όταν είναι αναµµένο η ρύθµιση
που έχουµε κάνει αποθηκεύεται.
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Λειτουργία µε Χρονοδιακόπτη
Επεξήγηση λειτουργίας µε Χρονοδιακόπτη:
Κατά την λειτουργία µε Χρονοδιακόπτη ο λέβητας λειτουργεί για 20 λεπτά
συνεχόµενα και µετά µπαίνει σε αναµονή για διάστηµα ίσο µε αυτό που έχουµε
ρυθµίσει. Μετά την παύση ο λέβητας θα εκκινήσει ξανά για 20 λεπτά. Ο κύκλος
αυτός θα συνεχίσει µέχρι να αλλάξουµε την επιλογή λειτουργίας.

Για την ρύθµιση µε λειτουργία
Χρονοδιακόπτη πιέστε τον διακόπτη
‘Mode’ µέχρι να εµφανιστεί το ακόλουθο
σύµβολο στην οθόνη LCD:

Για να ρυθµίσετε το διάστηµα
παύσης του λέβητα µεταξύ των 20
λεπτών διαστηµάτων λειτουργίας
πιέζετε τα κουµπιά + / - που
βρίσκονται
πάνω
δεξιά
στον
LCR-2DW. Όταν η ένδειξη

αναβοσβήνει ρυθµίζετε το χρονικό
διάστηµα της παύσης ενώ µόλις
σταµατήστε την ρύθµιση η ένδειξη
σταµατάει
να αναβοσβήνει και
αποθηκεύεται στην µνήµη.
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Λειτουργία Continuous για Ταχεία Θέρµανση
Επεξήγηση λειτουργίας Ταχείας Θέρµανσης:
Κατά την λειτουργία σε ταχεία θέρµανση ο Λέβητας λειτουργεί συνεχόµενα
για 30 λεπτά. Μετά το πέρας των 30 λεπτών επιστρέφει στην προηγούµενη
κατάσταση ρύθµισης.

Για την ρύθµιση λειτουργίας Ταχείας
Θέρµανσης πιέστε το διακόπτη ‘Mode’
µέχρι να εµφανιστεί το ακόλουθο
σύµβολο στην οθόνη LCD:

Παύση Λειτουργίας Λέβητα
Για να απενεργοποιήσετε τον λέβητα σε
περίπτωση απουσίας από το σπίτι ή σε
περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια
ανάγκη για θέρµανση ή παραγωγή ζεστού
νερού πιέστε τον ακόλουθο διακόπτη:

Τότε εµφανίζεται στην οθόνη LCD το
παρακάτω σύµβολο:

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι το
µηχάνηµα πιέστε το διακόπτη µε την
ένδειξη ‘Mode’.
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Λειτουργία Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης

Για την λειτουργία παραγωγής Ζεστού
Νερού Χρήσης πιέστε το διακόπτη µε την
παρακάτω ένδειξη:

Μόλις ενεργοποιήσετε την λειτουργία
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης η
ακόλουθη ένδειξη εµφανίζεται στην οθόνη
LCD:

Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης πιέστε το
διακόπτη µε την ένδειξη ‘Mode’ ή κατά
την διάρκεια του καλοκαιριού το διακόπτη
µε το σύµβολο:

Η ρύθµιση των ζεστών νερών χρήσης µπορεί να γίνει σε τρείς βαθµίδες. Για να
ρυθµίσουµε πιέζουµε 2 φορές τον διακόπτη µε την παρακάτω ένδειξη:

Αφού πιέσετε 2 φορές τον παραπάνω διακόπτη η φωτεινή ένδειξη παραγωγής ζεστού
νερού αναβοσβήνει. Τότε µπορείτε να ρυθµίσετε χρησιµοποιώντας τους διακόπτες
+ / - την παραγωγή σε τρεις βαθµίδες όπως φαίνεται παρακάτω.
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