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Εντοιχιζόμενοι 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: 
Ο ρυθμιστής ελέγχει πλήρως την λειτουργία του ενεργειακού τζακιού μέσω ενός αισθητήρα 
θερμοκρασίας.  Εμφανίζει στην οθόνη την θερμοκρασία του εναλλάκτη και αυξομειώνει 
αποτελεσματικά την ταχύτητα του ανεμιστήρα αναλόγως με την διακύμανση της θερμοκρασίας. 
Ο έλεγχος του ανεμιστήρα γίνεται με τρεις τρόπους: 
 

1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί με την ταχύτητα που επιλέγει ο χειριστής (Βήματα από 1 έως 10) 
ανεξαρτήτως από την θερμοκρασία που διαβάζει ο αισθητήρας. 
 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί με την ταχύτητα που έχει επιλέξει ο χειριστής 
(Βήματα από 1 έως 10), όταν η θερμοκρασία υπερβεί το όριο SET που έχει καθοριστεί. 
 

3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ο ανεμιστήρας ξεκινά να λειτουργεί αυτόματα, όταν η θερμοκρασία υπερβεί το όριο  
που έχει καθοριστεί και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αυξομειώνεται αυτόματα, ανάλογα  
με την θερμοκρασία του αισθητήρα στο εύρος που έχει προεπιλεγεί. 
 

 Οι θερμοστάτες συμμορφώνονται με τα πρότυπα EMC. 

 Είναι κατάλληλοι για όλους τους τύπους ανεμιστήρων και φυσητήρων Trial, EBM, S&P κλπ. 
 
 



ΜΑΤΣΑΚΗΣ 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
Τροφοδοσία 230 V / 50 HZ 
Συμβατότητα με CE Φίλτρο EMI 
Ασφάλεια Γυάλινη Τ 1,6 Α 
Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ηλεκτρονικός Αισθητήρας Τ max = 260˚C 
Κλίμακα 0 - 200˚C 
Βοηθητική Είσοδος Αισθητήρας Περιβάλλοντος / Θερμοστάτης Περιβάλλοντος 
Έλεγχος Ανεμιστήρας Πλήρης έλεγχος με ηλεκτρονική ρύθμιση σε 10 βήματα 
Μέγιστη Ισχύς 200 W / 350 W 
Βοηθητική Έξοδος ON/OFF – 5A – 250 Vac 
Στήριξη Χωνευτός 
Διαστάσεις 120 x 80 x 50 mm 

 
 
Διαμόρφωση Παραμέτρων 
Μέσω του πίνακα ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των κάτωθι λειτουργικών  
παραμέτρων ώστε να βελτιστοποιηθεί ο εξαερισμός του τζακιού. 
 

 
Παράμετροι Περιγραφή 

SET Θερμοκρασία ενεργοποίησης ανεμιστήρα 

TAL Θερμοκρασία ενεργοποίησης συναγερμού 

TSI Θερμοκρασία ενεργοποίησης ασφαλείας κατά την υπέρβαση του ορίου λειτουργίας του τζακιού 

SIC Ένδειξη για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφαλείας 

VVE Ρύθμιση της ελάχιστης ταχύτητας του ανεμιστήρα 

DEL Ρύθμιση του εύρους θερμοκρασίας κατά την αυτόματη αυξομείωση της ταχύτητας του ανεμιστήρα 

  

Λειτουργίες:  

ΑΝΑΜΟΝΗ Αυτόματη επαναφορά του ακουστικού σήματος εφόσον παραμένουν οι προϋποθέσεις συναγερμού  

ΑΘΟΡΥΒΟ Απενεργοποίηση του ακουστικού σήματος 

 


