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Θερμοστάτης χώρου
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή
Τάση τροφοδοσίας
Έξοδος
Διακόπτης
Ενδεικτικό
Ρύθμιση θερμοκρασίας
Διαφορικό
Βαθμός προστασίας περιβλήματος
Κατασκευάζεται σύμφωνα με
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία
Διαστάσεις
Βάρος
Εγγύηση

Θερμοστάτης χώρου
220 - 240V AC / 50 - 60Hz
Επαφή 8Α (για ωμικό φορτίο)
ON - OFF
Ενεργοποίησης εξόδου
5 έως 35οC
1 oC
IP 20
EN 60730
μέχρι 50 οC
εώς 65% σχετική υγρασία
86x83x35mm
120gr.
2 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics
``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ΄΄
ΓΕΝΙΚΑ
Ο θερμοστάτης χρησιμοποιείται σε χώρους
όπου ο έλεγχος της θερμοκρασίας είναι
απαραίτητος. Η επαφή του μπορεί να
ενεργοποιήσει οποιαδήποτε
συσκευή
θέρμανσης.
Η τοποθέτησή του γίνεται σε ύψος περίπου 1,5
μέτρα και σε μεγάλη απόσταση από πόρτες,
πηγές ψυχρού αέρα και πηγές θερμότητος.
Στην θέση Οff o θερμοστάτης δεν λειτουργεί.
Στην θέση Οn έχουμε πλήρη λειτουργία.
H ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να γίνει 30
λεπτά μετά τη τροφοδοσία της συσκευής. Ο
χρόνος αυτός απαιτείται για να προσαρμοστεί
στις συνθήκες του χώρου εγκατάστασης.
Τρόπος σύνδεσης
1. Περιστρέψετε τον δίσκο ρύθμισης στην μέγιστη
ένδειξη. (35οC).Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι στην
εγκοπή ανάμεσα στον δίσκο και την βάση και
σηκώστε τον προς τα επάνω με προσοχή μέχρι
να αφαιρεθεί.
2. Για να διαχωρίσουμε το καπάκι από την βάση
ξεβιδώνουμε την βίδα και πατάμε τα άγκιστρα
συγκράτησης που βρίσκονται στην πάνω και κάτω
πλευρά και τραβάμε με προσοχή το καπάκι.
Βλέπουμε τέσσερις κλέμμες πάνω στην πλακέτα
του θερμοστάτη, οι οποίες και αριθμούνται στο
σχεδιάγραμμα
σύνδεσης σελ.1. Συνδέουμε
Σελ. 1 από 3

πρώτα τον καυστήρα (Σχήμα 1.) με τον ουδέτερο
του δικτύου και με την κλέμμα 3 του θερμοστάτη.
Συνδέουμε την κλέμμα 1 του θερμοστάτη στην
φάση του δικτύου και την κλέμμα 4 στoν ουδέτερο.
3. Τοποθετούμε με προσοχή το καπάκι κάθετα
ώστε να μην καταστραφεί η λυχνία και αφού
κουμπώσουν τα πλαστικά συγκράτησης
βιδώνουμε την βίδα που αφαιρέθηκε στο βήμα 2,
επανατοποθετούμε τον δίσκο ρύθμισης και η
εγκατάσταση είναι έτοιμη να λειτουργήσει.
Ρύθμιση κλίμακας (αν είναι απαραίτητο).
Ο θερμοστάτης έρχεται προ-ρυθμισμένος από το
εργοστάσιο. Αν για oποιοδήποτε λόγο η κλίμακα
δεν αντιστοιχεί με την πραγματική θερμοκρασία
τότε μπορούμε να την ρυθμίσουμε. Η ρύθμιση
γίνεται αφού περάσουν τουλάχιστον 48 ώρες από
την εγκατάσταση του θερμοστάτη. Μετράμε με ένα
θερμόμετρο την θερμοκρασία του χώρου. Την
μέτρηση την αφαιρούμε από την ένδειξη τις
κλίμακας του θερμοστάτη. (πχ. Αν ή θερμοκρασία
του χώρου είναι 23 βαθμούς και η κλίμακα είναι
στους 25 βαθμούς τότε έχουμε μια διαφορά 25-23
= 2 βαθμούς). Αφαιρούμε τον δίσκο ρύθμισης από
τον θερμοστάτη. O δίσκος αποτελείται από δύο
τμήματα. Το εξωτερικό τμήμα(Σχ .2) περιέχει την
αντιολισθητικοί επιφάνεια και το εσωτερικό
τμήμα(Σχ.3) περιέχει την κλίμακα. Στην πίσω
πλευρά του δίσκου υπάρχει μια κλίμακα (Σχ.4) με
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διαγραμμίσεις. Κάθε διαγράμμιση είναι και ένας
βαθμός. Κρατώντας σταθερό το εξωτερικό τμήμα
μπορούμε να περιστρέψουμε το τμήμα με την κλίμακα
ώστε να αφαιρέσουμε ή να προσθέσουμε ή να
αφαιρέσουμε την διαφορά που βρήκαμε.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η
περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο
τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής
δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την
Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε
επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics
έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να
επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η
περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να
αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την
αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το
κόστος μεταφοράς.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ
72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς
www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην τροφοδοτήσετε το θερμοστάτη με
ρεύμα πριν τοποθετήσετε το καπάκι στη θέση του.
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