5

Χειρισµός

5.1 QAA75.. / QAA78… / AVS37..
5.1.1

Λειτουργία

Πλήκτρα λειτουργίας
Τύπος µονάδας χώρου

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
θέρµανσης χώρου

Επιλογή θέρµανσης Ζνχ
Έξοδος από τις ρυθµίσεις
Επιβεβαίωση ρύθµισης

Ρύθµιση επιθυµητής
θερµοκρασίας κανονικής
λειτουργίας
Πλήκτρο παρουσίας

2359Z06

Εµφάνιση πληροφοριών

Επιλογή θέρµανσης Ζνχ
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
θέρµανσης χώρου
Οθόνη χειρισµού
Εµφάνιση πληροφοριών

2359Z62

Επιβεβαίωση ρύθµισης

Έξοδος από τις ρυθµίσεις
Θύρα προγραµµατισµού
(BSB)

Λειτουργία καθαρισµού
καµινάδας
Έλεγχος θερµοστάτη
ασφαλείας

Χειροκίνητη
λειτουργία
Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας
κανονικής λειτουργίας
Πλοήγηση στα µενού και ρυθµίσεις
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Ενδείξεις οθόνης
Κανονική λειτουργία

Επίπεδο πληροφοριών ενεργό

Μειωµένη λειτουργία

Επίπεδο προγραµµατισµού
ενεργό

Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας

Θέρµανση προσωρινά ανενεργή
Λειτουργία ECO ενεργή

∆ιεργασία σε εξέλιξη – παρακαλώ περιµένετε

Λειτουργία διακοπών ενεργή

Αλλαγή µπαταρίας

Αναφορά στο κύκλωµα
θέρµανσης

Καυστήρας ενεργός (µόνο για λέβητες
πετρελαίου ή λέβητες αερίου)

Συντήρηση / ειδική λειτουργία
Μήνυµα σφάλµατος

Ένδειξη όλων των συµβόλων και των τµηµάτων της οθόνης.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2358Z07

Οθόνη

Επιλογή τρόπου λειτουργίας θέρµανσης χώρου
Η ρύθµιση αυτή χρησιµοποιείται για την εναλλαγή µεταξύ
των διαφόρων τρόπων λειτουργίας. Ο επιλεγµένη
λειτουργία θέρµανσης απεικονίζεται µε µία γραµµή κάτω
από το αντίστοιχο σύµβολο.
Αυτόµατη λειτουργία
Ο αυτόµατη λειτουργία ελέγχει τη θερµοκρασία του χώρου βάσει χρονοπρογράµµατος.
Χαρακτηριστικά του αυτόµατου τρόπου λειτουργίας:
− Τρόπος λειτουργίας θέρµανσης βάσει χρονοπρογράµµατος
− Επιθυµητές θερµοκρασίας βάσει προγράµµατος θέρµανσης "Επιθυµητή θερµοκρασία
ή "Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας"
κανονικής λειτουργίας"
− Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
− Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) ενεργή
Συνεχής τρόπος λειτουργίας

ή

Συνεχής λειτουργία διατηρεί την θερµοκρασία του χώρου στην:
Επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας
Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
Χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας:
• Λειτουργία θέρµανσης χωρίς χρονοπρόγραµµα
• Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
• Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) και 24ωρο όριο θέρµανσης
ανενεργές λειτουργίες
Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας
Όταν χρησιµοποιείται η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας, το σύστηµα θέρµανσης
είναι ανενεργό, αλλά παραµένει σε ετοιµότητα σε περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών
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θερµοκρασιών (θερµοκρασία αντιπαγετικής προστασίας), µε την προϋπόθεση βέβαια
ότι δεν υπάρχει διακοπή της παροχής ρεύµατος στον ελεγκτή.
Χαρακτηριστικά τρόπου λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας:
• Θέρµανση εκτός λειτουργίας
• Επιθυµητή θερµοκρασία για αντιπαγετική προστασία
• Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
• Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) και 24ωρο όριο θέρµανσης,
ενεργές λειτουργίες
Επιλογή τρόπου λειτουργίας ψύξης
Η λειτουργία "Ψύξης" επιλέγεται µε τη χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου.
Η επιλογή της λειτουργίας απεικονίζεται µε την ύπαρξη γραµµής κάτω
από το αντίστοιχο σύµβολο της οθόνης.
Λειτουργία ψύξης
Η λειτουργία ψύξης ελέγχει την θερµοκρασία του χώρου βάσει χρονοπρογράµµατος
Χαρακτηριστικά λειτουργίας ψύξης:
− Χειροκίνητη λειτουργία ψύξης
− Λειτουργία ψύξης βάσει χρονοπρογράµµατος
− Επιθυµητή θερµοκρασία σύµφωνα µε "Επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής
λειτουργίας , ψύξης"
− Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
− Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους
− Αντιστάθµιση θέρους
Επιλογή θέρµανσης Ζνχ
Το πλήκτρο χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της θέρµανσης Ζνχ.
Η επιλογή απεικονίζεται µε την ύπαρξη γραµµής κάτω από το αντίστοιχο σύµβολο της
οθόνης.
Θέρµανση Ζνχ
• Ενεργή
Η θέρµανση Ζνχ είναι ενεργή σύµφωνα µε το πρόγραµµα που ορίζεται
στην παράµετρο 1620.

• Ανενεργή
∆εν υπάρχει θέρµανση Ζνχ. Είναι ενεργές µόνο οι λειτουργίες προστασίας.

Στιγµιαία θέρµανση Ζνχ
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται µε την πίεση του πλήκτρου Ζνχ (της οθόνης χειρισµού
ή της µονάδας χώρου) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
Η λειτουργία εκκινεί ακόµη και αν:
• Η θέρµανση Ζνχ είναι ανενεργή
• Υποδεικνύεται διαφορετική λειτουργία από είσοδο H1 ή κεντρικά (δίκτυο LPB)
• Όλα τα κυκλώµατα θέρµανσης είναι στην λειτουργία διακοπών
Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου
Περιστρέψτε το κοµβίο προκειµένου να αυξήσετε ή να µειώσετε την
Επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας .
Για την Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
− Πιέστε το πλήκτρο OK
− Επιλέξτε το µενού “Κύκλωµα θέρµανσης“ και
− Ρυθµίστε την παράµετρο “Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης
λειτουργίας“ (παράµετροι 712 ή 1012 ή 1312)
Ύστερα από κάθε επαναρύθµιση, περιµένετε τουλάχιστον 2 ώρες, για την προσαρµογή
της θερµοκρασίας χώρου.
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Πλήκτρο παρουσίας
Αν δεν χρησιµοποιείτε τους χώρους της εγκατάστασης για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο
παρουσίας έτσι ώστε να µετάγετε την θέρµανση από κανονική σε
µειωµένη λειτουργία, εξοικονοµώντας µε τον τρόπο αυτό ενέργεια.
Όταν υπάρξουν άτοµα στους χώρους, πιέστε πάλι το πλήκτρο παρουσίας για την
επαναφορά της λειτουργίας θέρµανσης στην αρχική της κατάσταση.
Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας
Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
• Το πλήκτρο παρουσίας είναι ενεργό µόνο στην αυτόµατη λειτουργία
• Η τρέχουσα επιλογή είναι ενεργή µέχρι την επόµενη µεταγωγή του
χρονοπρογράµµατος
Εµφάνιση πληροφοριών
∆ιάφορα δεδοµένα είναι δυνατό να εµφανισθούν στην οθόνη µε την πίεση του
πλήκτρου info (i).
AUTO

2359Z140

Room temperature

0

Πιθανές ενδείξεις

4

8

12

16

20

24

Μερικές από τις πληροφορίες που αναφέρονται παρακάτω είναι πιθανό να µην
εµφανιστούν. Η εµφάνιση των πληροφοριών εξαρτάται από τον τύπο του ελεγκτή, τις
ρυθµίσεις και την κατάσταση λειτουργίας.
Ένδειξη:
− Πιθανών µηνυµάτων σφάλµατος από τη λίστα σφαλµάτων (παράγραφος 6.27.1)
− Πιθανών µηνυµάτων συντήρησης από τη λίστα συντήρησης (παράγραφος 6.27.2)
− Πιθανών µηνυµάτων ειδικής λειτουργίας (παράγραφος 6.27.3)

Άλλες ενδείξεις:
− Θερµοκρασία χώρου
− Ελάχιστη θερµοκρασία χώρου
− Μέγιστη θερµοκρασία χώρου
− Θερµοκρασία λέβητα

− Κατάσταση λειτουργίας Ζνχ
− Κατάσταση λειτουργίας λέβητα
− Κατάσταση λειτουργίας ηλιακού συλλέκτη
− Κατάσταση λειτουργίας λέβητα στερεού

καυσίµου
− Εξωτερική θερµοκρασία

− Κατάσταση λειτουργίας δεξαµενής

− Ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία

− Κατάσταση λειτουργίας πισίνας

− Μέγιστη εξωτερική θερµοκρασία

− Τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα

− Θερµοκρασία Ζνχ 1

− Τηλεφωνικός αριθµός τεχνικής

προσωρινής αποθήκευσης

υποστήριξης και συντήρησης
− Κατάσταση λειτουργίας ΚΘ 1
− Κατάσταση λειτουργίας ΚΘ 2
− Κατάσταση λειτουργίας ΚΘ

κυκλοφορητή (Κ)
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εµφανίζονται στην οθόνη τα ακόλουθα σύµβολα:
Συντήρηση ή ειδική λειτουργία
Μηνύµατα σφάλµατος
Αν
εµφανιστεί
αυτό το σύµβολο, σηµαίνει
Αν εµφανιστεί αυτό το σύµβολο, σηµαίνει
ότι υπάρχει σε εξέλιξη ενέργεια
ότι υπάρχει κάποιο σφάλµα στην
συντήρησης ή στην εγκατάσταση έχει
εγκατάσταση. Πιέστε το πλήκτρο info (i)
ενεργοποιηθεί κάποια από τις ειδικές
και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες.
λειτουργίες. Πιέστε το πλήκτρο info (i) και
διαβάστε περισσότερες πληροφορίες.
AUTO

AUTO

0

4

8

Text4

12

16

20

Error
30:Flow sensor 1
Text3

2359Z140

Error
30:Flow sensor 1
Text3

0

24

4

8

12

Text4
16

20

2359Z140

Εξαίρεση

24

Η λίστα µε τις πιθανές ενδείξεις αναφέρεται στην παράγραφο 6.27.
Η λειτουργία επαναφοράς ρυθµίσεων εµφανίζεται στο κάτω µέρος της οθόνης µε την
προϋπόθεση ότι αυτή επιτρέπεται από την τρέχουσα παράµετρο (τελικός χρήστης /
βασικές ρυθµίσεις / ρυθµίσεις µηχανικού).
Reset ?
0

4

yes
8

12

16

20

2359Z140

Λειτουργία επαναφοράς

24

yes

Reset ?
0

4

8

12

16

20

2359Z140

Με την πίεση του πλήκτρου OK, αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “Ναι”.

24

Η επαναφορά επιβεβαιώνεται µε το πλήκτρο OK και έτσι αρχικοποιείται η τιµή του
µετρητή ή της παραµέτρου.
Χειροκίνητη λειτουργία

Ρύθµιση επιθυµητής
θερµοκρασίας στη
χειροκίνητη λειτουργία

Όταν είναι ενεργή η χειροκίνητη λειτουργία, η κατάσταση των ρελέ εξόδου δεν
καθορίζεται από την λογική ελέγχου. Είναι ανάλογη της λειτουργίας των.
Το ρελέ του καυστήρα, που ενεργοποιείται στην χειροκίνητη λειτουργία, είναι δυνατό να
απενεργοποιηθεί από το αισθητήριο θερµοκρασίας λέβητα.
Με την ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας, εµφανίζεται στην οθόνη το σύµβολο

.

Με την πίεση του πλήκτρου info (i), µεταφερόµαστε στην οθόνη πληροφοριών όπου
εµφανίζεται το µήνυµα “Χειροκίνητη λειτουργία“ και είναι δυνατή η ρύθµιση της
επιθυµητής θερµοκρασίας.

Λειτουργία καθαρισµού
καµινάδας

Η λειτουργία καθαρισµού καµινάδας ενεργοποιείται µε σύντοµη πίεση του αντίστοιχου

Έλεγχος θερµοστάτη
ασφαλείας

Ο έλεγχος του θερµοστάτη ασφαλείας ενεργοποιείται µε την µακρά πίεση (περισσότερο
από 3 δευτερόλεπτα) του πλήκτρου “Λειτουργία καθαρισµού καµινάδας”. Το πλήκτρο
πρέπει να παραµένει πατηµένο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαφορετικά τερµατίζεται
ο έλεγχος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εµφανίζεται στην οθόνη το αντίστοιχο µήνυµα.
Ο έλεγχος πρέπει να εκτελείται µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό αφού η
θερµοκρασία λέβητα ξεπερνά το µέγιστο όριο λειτουργίας.

πλήκτρου (το πολύ για 3 δευτερόλεπτα). Η λειτουργία βοηθά στην αξιόπιστη µέτρηση
της εκποµπής αερίων καµινάδας.

40/201
Siemens Schweiz AG
HVAC Products

Τεχνικό εγχειρίδιο

CE1U2354el
13. June 2010

5.1.2

Προγραµµατισµός

Βασική αρχή ρύθµισης
Οι ρυθµίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να γίνουν απευθείας µέσω των πλήκτρων
λειτουργίας (παράγραφος 5.1.1) απαιτούν προγραµµατισµό. Για το λόγο αυτό
υπάρχουν παράµετροι οργανωµένες σε οµάδες (µενού, υποµενού) αναλόγως των
λειτουργιών τις οποίες επιτελούν.
Στο ακόλουθο παράδειγµα περιγράφεται η διαδικασία ρύθµισης της ώρας.
Παράδειγµα: “Ρύθµιση ώρας“
• Πιέστε το πλήκτρο ESC έτσι ώστε να µεταφερθείτε ένα βήµα πίσω στην ακολουθία
των ρυθµίσεων ή να ακυρώσετε κάποια αλλαγµένη αλλά µη επιβεβαιωµένη ρύθµιση
• Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή για 8 λεπτά, ο ελεγκτής µας επαναφέρει στην αρχική
οθόνη
• Ποιες παράµετροι θα είναι διαθέσιµες προς ρύθµιση κάθε φορά εξαρτάται από τον
τύπο του ελεγκτή, την διαµόρφωση της εγκατάστασης και το επίπεδο ρύθµισης
(ρυθµίσεις τελικού χρήστη, βασικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις µηχανικού)
Λειτουργία

Ένδειξη οθόνης

1

Περιγραφή

Αρχική οθόνη.
Αν δεν εµφανίζεται η αρχική οθόνη,
πιέστε το πλήκτρο ESC για να
επανέλθετε σε αυτή.

AUTO

2359Z140

Room temperature

0
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AUTO

0

4

8

12

2359Z140

Time of day and date
Text3 section
Operator
16

20

Πιέστε το πλήκτρο OK.

Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζονται κάποια µενού.
Περιστρέψτε το κοµβίο µέχρι να
εµφανιστεί το µενού Ηµεροµηνία και
ώρα.

24

Πιέστε το πλήκτρο OK για να δείτε τις
παραµέτρους του µενού.

3

AUTO

Hours / minutes
0

4

8

12

16

20

24

2359Z140

Time of day and date

Στο κάτω µέρος της οθόνης
εµφανίζεται η 1η παράµετρος του µενού
Ηµεροµηνία και ώρα.
Περιστρέψτε το κοµβίο µέχρι να
εµφανιστεί Ώρα.
Για ρύθµιση, πιέστε το πλήκτρο OK.

4

Στην οθόνη αναβοσβήνει το τµήµα της
οθόνης όπου εµφανίζονται οι ώρες.
Περιστρέψτε το κοµβίο µέχρι να
εµφανιστεί η σωστή ώρα.

AUTO

0

4

8

12

16

20

24

2359Z140

Time of day and date
Hours / minutes

Για επιβεβαίωση της τιµής, πιέστε το
πλήκτρο OK.
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5

Στην οθόνη αναβοσβήνει το τµήµα της
οθόνης όπου εµφανίζονται τα λεπτά.
Περιστρέψτε το κοµβίο µέχρι να
εµφανιστούν τα σωστά πρώτα λεπτά
της ώρας.

AUTO

2359Z140

Time of day and date
Hours / minutes
4

0

8

12

16

20

24

Για επιβεβαίωση της τιµής, πιέστε το
πλήκτρο OK.
6

Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται. Πλέον, η
οθόνη δεν αναβοσβήνει.
Τώρα µπορείτε να κάνετε επιπλέον
ρυθµίσεις ή να πιέσετε το πλήκτρο
επιλογής τρόπου λειτουργίας για να
επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

AUTO

2359Z140

Time of day and date
Hours / minutes
0

4

8
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16
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24

7

Time of day and date
Operator section
Wireless
Time program heating circuit 1
Time program heating circuit 2
Time program heating circuit P
Holidays heating circuit 1

Hours / minutes
Month / day
Year
Start of summer time
End of summer time

Hours
Minutes

1...24 h
0...60 min

2359Z139

Παράδειγµα δοµής ενός
µενού

Πλέον, εµφανίζεται η αρχική οθόνη.

Diagnostics of consumers

5.1.3

Επίπεδα ρύθµισης

Τα επίπεδα ρύθµισης επιτρέπουν µόνο σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών τη
δυνατότητα ρυθµίσεων. Η πρόσβαση στο ζητούµενο επίπεδο ρύθµισης γίνεται ως εξής:
Λειτουργία

Ένδειξη οθόνης

1

Περιγραφή

Αρχική οθόνη.
Αν δεν εµφανίζεται η αρχική οθόνη,
πιέστε το πλήκτρο ESC για να
επανέλθετε σε αυτή.

AUTO

2359Z140

Room temperature

0

4

8

2

12

16

20

24

Είσαστε στο επίπεδο ρύθµισης
Ρυθµίσεις τελικού χρήστη.

AUTO

4

8

3

12

2359Z140

Time of day and date
Text3 section
Operator
0

16

20

Τώρα µπορείτε να επιλέξετε επίπεδο
ρύθµισης.
Περιστρέφοντας το κοµβίο επιλέξτε
το επιθυµητό επίπεδο ρύθµισης.

8

12

2359Z140

Enduser
Text3
Commissioning
4

Πιέστε το πλήκτρο INFO για 3
δευτερόλεπτα.

24

AUTO

0

Πιέστε το πλήκτρο OK.

16

20

24

Πιέστε το πλήκτρο OK.

42/201
Siemens Schweiz AG
HVAC Products

Τεχνικό εγχειρίδιο

CE1U2354el
13. June 2010

Είστε πλέον στο επιθυµητό επίπεδο
ρύθµισης.

AUTO

0

4

8

12

2359Z140

Time of day and date
Text3
Operator section
16

20

24

Για την πρόσβαση στο επίπεδο “Ρυθµίσεις κατασκευαστών” (OEM), πρέπει να εισάγετε
τον σχετικό κωδικό.
∆οµή ρυθµίσεων “Ρυθµίσεις τελικού χρήστη“
Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει ότι ορισµένα επίπεδα πρόσβασης δεν επιτρέπουν
κάποιες ρυθµίσεις. Στο παράδειγµα, οι επιτρεπτές ρυθµίσεις απεικονίζονται έντονα ενώ
οι υπόλοιπες δεν εµφανίζονται.
Commissioning

Time of day and date
Operator section
Wireless
Time program heating circuit 1
Time program heating circuit 2
Time program heating circuit P
Holidays heating circuit 1

Heating engineer

OEM

Hours / minutes
Month / day
Year
Start of summer time
End of summer time

Hours
Minutes

1...24 h
0...60 min

Hours
Minutes

1...24 h
0...60 min

2359Z139

Enduser

Diagnostics of consumers

∆οµή ρυθµίσεων ”Ρυθµίσεις µηχανικού“

Commissioning

Time of day and date
Operator section
Wireless
Time program heating circuit 1
Time program heating circuit 2
Time program heating circuit P
Holidays heating circuit 1
Diagnostics of consumers

Heating engineer

OEM

Hours / minutes
Month / day
Year
Start of summer time
End of summer time

2359Z139

Enduser
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5.2 AVS37.390
5.2.1

Λειτουργία

Πλήκτρα λειτουργίας

Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Εµφάνιση πληροφοριών

Λειτουργία καθαρισµού
καµινάδας
Έλεγχος θερµοστάτη
ασφαλείας

+

OK

-

-

ESC
2354Z12

+

Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας
κανονικής λειτουργίας
Πλοήγηση στο µενού και ρυθµίσεις
Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας Ζνχ
Πλοήγηση στο µενού και ρυθµίσεις
Η παραπάνω εικόνα δείχνει ένα παράδειγµα της µπροστινής όψης µιας µονάδας
χειρισµού στοιχειωδών λειτουργιών (δεν παρέχεται ως δεδοµένο).
Επιλογές οθόνης
Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία
κανονικής λειτουργίας

1 2 Καυστήρας σε λειτουργία

Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία
µειωµένης λειτουργίας

Μήνυµα σφάλµατος

Λέβητας σε λειτουργία, θέρµανση ενεργή

Συντήρηση / ειδική λειτουργία

Λέβητας σε λειτουργία, θέρµανση Ζνχ
ενεργή

Οθόνη

Ένδειξη όλων των συµβόλων και των τµηµάτων της οθόνης.

2354Z13

1 2

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Πιέστε το πλήκτρο για να µεταβείτε από θέρµανση χώρου σε
θέρµανση Ζνχ, και το αντίστροφο.
Η επιλεχθείσα λειτουργία φαίνεται και από τη γραµµή που
εµφανίζεται κάτω από το αντίστοιχο σύµβολο.

70/201
Siemens Schweiz AG
HVAC Products

Τεχνικό εγχειρίδιο

CE1U2354el
13. June 2010

Ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου
Πιέστε τα πλήκτρα + / - για να αυξήσετε ή να µειώσετε την
επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας .
Για την επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
− Πιέστε το πλήκτρο OK
− Επιλέξτε την παράµετρο “Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης
λειτουργίας”

+

OK

Ύστερα από κάθε επαναρύθµιση, περιµένετε τουλάχιστον 2 ώρες, για την προσαρµογή
της θερµοκρασίας χώρου.
Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας Ζνχ
Πιέστε τα πλήκτρα + / - για να αυξήσετε ή να µειώσετε την
επιθυµητή θερµοκρασία ΖΝΧ.

+

Εµφάνιση πληροφοριών

↔

− No. 1 Θερµοκρασία λέβητα

− No. 10 Κατάσταση ΚΘ1

− No. 2 Εξωτερική θερµοκρασία

− No. 11 Κατάσταση ΚΘ2

− No. 3 Θερµοκρασία Ζνχ

− No. 12 Κατάσταση ΖΝΧ

− No. 4 Θερµοκρασία προσαγωγής 1

− No. 13 Κατάσταση λέβητα

− No. 5 Θερµοκρασία προσαγωγής 2

− No. 14 Κατάσταση ηλιακού συλλέκτη

Σε ειδικές περιπτώσεις, η οθόνη εµφανίζει τα ακόλουθα σύµβολα:
Μήνυµα σφάλµατος
Η εµφάνιση αυτού του συµβόλου δηλώνει
την ύπαρξη σφάλµατος στην
εγκατάσταση. Στην οθόνη εµφανίζεται το
γράµµα “c”, ακολουθούµενο από έναν
αριθµό.

1

2354Z13

1

Λειτουργία καθαρισµού
καµινάδας

Συντήρηση ή ειδική λειτουργία
Η εµφάνιση αυτού του συµβόλου δηλώνει
ότι διενεργείται κάποια συντήρηση ή ειδική
λειτουργία στην εγκατάσταση. Στην οθόνη
εµφανίζεται το γράµµα “c”,
ακολουθούµενο από έναν αριθµό.

2354Z13

Εξαίρεση

2354Z13

2354Z13

∆ιάφορα δεδοµένα είναι δυνατό να εµφανισθούν στην οθόνη µε την πίεση του
πλήκτρου info (i).
Στην οθόνη εµφανίζονται εναλλάξ η τιµή και ο αριθµός πληροφορίας.

Για να εκκινήσετε τη λειτουργία καθαρισµού καµινάδας, πιέστε σύντοµα (<3
δευτερόλεπτα) το πλήκτρο. Η λειτουργία δηµιουργεί εκείνη την κατάσταση που
απαιτείται για την µέτρηση των εκποµπών (καπναέριο).
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5.2.2 Προγραµµατισµός
Βασική αρχή ρύθµισης
Οι ρυθµίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να γίνουν απευθείας µέσω των πλήκτρων
λειτουργίας απαιτούν προγραµµατισµό.
Για το λόγο αυτό, τα αντίστοιχα πλήκτρα ρυθµίσεων χρησιµοποιούνται ως εξής:

+

+

OK

• Πιέστε το πλήκτρο ESC έτσι ώστε να µεταφερθείτε ένα βήµα πίσω στην ακολουθία
των ρυθµίσεων ή να ακυρώσετε κάποια αλλαγµένη αλλά µη επιβεβαιωµένη ρύθµιση
• Αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή για 8 λεπτά, ο ελεγκτής µας επαναφέρει στην αρχική
οθόνη
• Ποιες παράµετροι θα είναι διαθέσιµες προς ρύθµιση κάθε φορά εξαρτάται από τον
τύπο του ελεγκτή, την διαµόρφωση της εγκατάστασης και το επίπεδο ρύθµισης
(ρυθµίσεις τελικού χρήστη, ρυθµίσεις µηχανικού)
Παράδειγµα: “Ρύθµιση ώρας“
Στο ακόλουθο παράδειγµα περιγράφεται η διαδικασία ρύθµισης της ώρας.
Λειτουργία

Ένδειξη οθόνης

Περιγραφή

2354Z13

1

Αρχική οθόνη.
Αν δεν εµφανίζεται η αρχική οθόνη,
πιέστε το πλήκτρο επιλογής τρόπου
λειτουργίας για να επανέλθετε σε
αυτή.

Πιέστε το πλήκτρο OK
2
1

2354Z13

+

2354Z13

1

3

+

2354Z13

1

Στην οθόνη πλέον εµφανίζεται η
πρώτη παράµετρος. ∆ιαδοχικά
εναλλάσσεται στην οθόνη ο κωδικός
και η τιµή της παραµέτρου.
Πιέστε το πλήκτρο "+/-" µέχρι να
εµφανιστεί η παράµετρος “Ώρα”
(π.χ. 50).
Για επιβεβαίωση της τιµής, πιέστε το
πλήκτρο OK.
Στην οθόνη αναβοσβήνει το τµήµα
της οθόνης όπου εµφανίζονται οι
ώρες.
Πιέστε το πλήκτρο "+/-" µέχρι να
εµφανιστεί η σωστή ώρα.
Για επιβεβαίωση της τιµής, πιέστε το
πλήκτρο OK.

72/201
Siemens Schweiz AG
HVAC Products

Τεχνικό εγχειρίδιο

CE1U2354el
13. June 2010

4

Στην οθόνη αναβοσβήνει το τµήµα
της οθόνης όπου εµφανίζονται τα
λεπτά.
Πιέστε το πλήκτρο "+/-" µέχρι να
εµφανιστούν τα σωστά πρώτα λεπτά
της ώρας.

1

2354Z13

+

5

235 4Z13

1

Για επιβεβαίωση της τιµής, πιέστε το
πλήκτρο OK.
Οι ρυθµίσεις αποθηκεύονται. Πλέον,
η οθόνη δεν αναβοσβήνει.
Τώρα µπορείτε να κάνετε επιπλέον
ρυθµίσεις ή να πιέσετε το πλήκτρο
επιλογής τρόπου λειτουργίας για να
επανέλθετε στην αρχική οθόνη.

2354Z13

1

6

Πλέον, εµφανίζεται η αρχική οθόνη.

5.2.2

Επίπεδα ρύθµισης

Τα επίπεδα ρύθµισης επιτρέπουν µόνο σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών τη
δυνατότητα ρυθµίσεων. Η πρόσβαση στο ζητούµενο επίπεδο ρύθµισης γίνεται ως εξής:
Λειτουργία

Ένδειξη οθόνης

Περιγραφή

1

235 4Z13

∆ίπλα εµφανίζεται η βασική οθόνη.
Πιέστε το πλήκτρο OK για 3
δευτερόλεπτα.

2

Βρίσκεστε στο επίπεδο ρύθµισης
“Ρυθµίσεις τελικού χρήστη”.
2354Z13

1

3

2354Z13

1

Πιέστε το πλήκτρο INFO (i) για 3
δευτερόλεπτα.
Είσαστε στο επίπεδο ρύθµισης
“Ρυθµίσεις µηχανικού”.
Αν η µετάβαση στο επίπεδο αυτό
ήταν επιτυχής, εµφανίζεται στην
οθόνη το µήνυµα “ON” σαν
επιβεβαίωση.
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5.3 QAA55...
5.3.1

Λειτουργία

2358Z34

Πλήκτρα λειτουργίας

Επιλογή τρόπου
λειτουργίας
Ρύθµιση επιθυµητής
θερµοκρασίας κανονικής
λειτουργίας
Πλοήγηση στο µενού και ρυθµίσεις

Πλήκτρο παρουσίας

Ενδείξεις οθόνης
Λειτουργία καυστήρα (µόνο για λέβητες
πετρελαίου/ αερίου)

Θέρµανση στην επιθυµητή
θερµοκρασία µειωµένης
λειτουργίας

Μήνυµα σφάλµατος

Παράδειγµα της κεντρικής οθόνης:

2354Z09

Ένδειξη όλων των συµβόλων και των
τµηµάτων της οθόνης.

2354Z09

Οθόνη

Θέρµανση στην επιθυµητή
θερµοκρασία κανονικής
λειτουργίας

Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Η ρύθµιση αυτή χρησιµοποιείται για την εναλλαγή µεταξύ
των διάφορων τρόπων λειτουργίας. Η επιλεχθείσα
λειτουργία φαίνεται και από τη γραµµή που εµφανίζεται
κάτω από το αντίστοιχο σύµβολο.
Αυτόµατη λειτουργία
Ο αυτόµατη λειτουργία ελέγχει τη θερµοκρασία του χώρου βάσει χρονοπρογράµµατος.
Χαρακτηριστικά του αυτόµατου τρόπου λειτουργίας:
− Τρόπος λειτουργίας θέρµανσης βάσει χρονοπρογράµµατος
− Επιθυµητές θερµοκρασίας βάσει προγράµµατος θέρµανσης "Επιθυµητή θερµοκρασία
κανονικής λειτουργίας"
ή "Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας"
− Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
− Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) ενεργή
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Συνεχής τρόπος λειτουργίας

ή

Συνεχής λειτουργία διατηρεί την θερµοκρασία του χώρου στην:
Επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας
Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
Χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας:
• Λειτουργία θέρµανσης χωρίς χρονοπρόγραµµα
• Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
• Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) και 24ωρο όριο θέρµανσης
ανενεργές λειτουργίες
Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας
Όταν χρησιµοποιείται η λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας, το σύστηµα θέρµανσης
είναι ανενεργό, αλλά παραµένει σε ετοιµότητα σε περίπτωση ιδιαίτερα χαµηλών
θερµοκρασιών (θερµοκρασία αντιπαγετικής προστασίας), µε την προϋπόθεση βέβαια
ότι δεν υπάρχει διακοπή της παροχής ρεύµατος του ελεγκτή.
Χαρακτηριστικά τρόπου λειτουργίας αντιπαγετικής προστασίας:
• Θέρµανση εκτός λειτουργίας
• Επιθυµητή θερµοκρασία για αντιπαγετική προστασία
• Λειτουργίες προστασίας (πχ αντιπαγετική) ενεργές
• Αυτόµατη εναλλαγή χειµώνα / θέρους ( λειτουργίες ECO) και 24ωρο όριο θέρµανσης,
ενεργές λειτουργίες
Ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας χώρου
Περιστρέψτε το κοµβίο προκειµένου να αυξήσετε ή να µειώσετε την
Επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας .
Για την Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
− Πιέστε το πλήκτρο OK
− Επιλέξτε το µενού “Κύκλωµα θέρµανσης“ και
− Ρυθµίστε την παράµετρο “Επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης
λειτουργίας“
Ύστερα από κάθε επαναρύθµιση, περιµένετε τουλάχιστον 2 ώρες, για την προσαρµογή
της θερµοκρασίας χώρου.
Πλήκτρο παρουσίας
Αν δεν χρησιµοποιείτε τους χώρους της εγκατάστασης για ένα
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο
παρουσίας έτσι ώστε να µετάγετε την θέρµανση από κανονική σε
µειωµένη λειτουργία, εξοικονοµώντας µε τον τρόπο αυτό ενέργεια.
Όταν υπάρξουν άτοµα στους χώρους, πιέστε πάλι το πλήκτρο παρουσίας για την
επαναφορά της λειτουργίας θέρµανσης στην αρχική της κατάσταση.
Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας
Θέρµανση στην επιθυµητή θερµοκρασία µειωµένης λειτουργίας
• Το πλήκτρο παρουσίας είναι ενεργό µόνο στην αυτόµατη λειτουργία
• Η τρέχουσα επιλογή είναι ενεργή µέχρι την επόµενη µεταγωγή του
χρονοπρογράµµατος
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5.3.2
Ρυθµίσεις

Απευθείας ρύθµιση

Προγραµµατισµός

Η πρόσβαση στο επίπεδο ρυθµίσεων ενεργοποιείται µε ένα µακρύ πάτηµα του
πλήκτρου παρουσίας.

ru = 1 (εργοστασιακή ρύθµιση)
ru = 2
ru = 3

Η µονάδα χώρου διευθυνσιοδοτείται ως µονάδα χώρου 1
Η µονάδα χώρου διευθυνσιοδοτείται ως µονάδα χώρου 2
Η µονάδα χώρου διευθυνσιοδοτείται ως µονάδα χώρου 3

P1 = 1 (εργοστασιακή ρύθµιση)

Αυτόµατη αποθήκευση:
Η ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας αποθηκεύεται
είτε µε την πίεση του πλήκτρου επιλογής τρόπου
λειτουργίας είτε χωρίς επιπλέον επιβεβαίωση της αλλαγής
(τερµατισµός χρόνου ρύθµισης).
Αποθήκευση µε επιβεβαίωση:
Η ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας αποθηκεύεται
µόνο µετά την πίεση του πλήκτρου επιλογής τρόπου
λειτουργίας

P1 = 2

77/201
Siemens Schweiz AG
HVAC Products

Τεχνικό εγχειρίδιο

CE1U2354el
13. June 2010

