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Disposal Requirements

The batteries supplied with the controller are marked with this symbol.

This means that the batteries shall not be mixed with unsorted household waste.

If a chemical symbol is printed beneath the symbol, this chemical symbol means that
the battery contains a heavy metal above a certain concentration.

Possible chemical symbols are:
! Pb: lead (>0,004%)

Waste batteries must be treated at a specialized treatment facility for re-use. By ensuring correct
disposal, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human
health. Please contact your local authority for more information.

Battery

1) Type: AAA.R03
2) Quantity: 2 pieces

Instructions d’élimination

Les piles fournies avec le contrôleur sont marquées de ce symbole.

Il signifie que les piles doivent être éliminées séparément des ordures ménagères
non triées.

Si un symbole chimique est imprimé sous ce symbole, il signifie que la pile contient

un métal lourd au-delà d’une certaine concentration.
Symboles chimiques possibles:

! Pb: plomb (>0,004%)

Les piles usagées doivent être traitées par une usine de traitement spécialisée dans le recyclage.
À travers une mise au rebut correcte, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement
néfastes pour l’environnement et la santé humaine. Veuillez contacter votre autorité locale pour
plus d’informations.

Pile

1) Type: AAA.R03 
2) Quantité: 2 pièces

Vorschriften zur Entsorgung

Die mit dem Steuergerät mitglieferten Batterien sind mit diesem Symbol
gekennzeichnet.

Das bedeutet, dass die Batterien nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden
dürfen.

Befindet sich unter dem Symbol ein chemisches Symbol, so bedeutet dieses
chemische Symbol, dass die Batterie Schwermetall oberhalb einer bestimmten
Konzentrationsgrenze enthält.
Mögliche Symbole für Chemikalien:

! Pb: Blei (>0,004%)

Leere Batterien werden in einer speziellen Aufbereitungsanlage verarbeitet. Mit einer korrekten
Entsorgung helfen Sie, möglichen negativen Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit
vorzubeugen. Fragen Sie Ihre Behörde vor Ort nach weiteren Informationen.

Batterie

1) Typ: AAA.R03 
2) Menge: 2 Stück

Requisitos para la eliminación

Las baterías suministradas con el controlador están marcadas con este símbolo.

Esto significa que las baterías no se deben mezclar con los desechos del hogar no
clasificados.

Si un símbolo químico está impreso abajo del símbolo, este símbolo químico significa
que la batería contiene un metal pesado sobre una cierta concentración.

Estos son los posibles símbolos quimicos:
! Pb: plomo (>0,004%)

Las baterías gastadas deben ser tratadas en una instalación de tratamiento especializada para
volver a usarlas. Al asegurar la eliminación correcta de estas baterías, ayudará a evitar
consecuencias negativas potenciales para el ambiente y la salud humana. Comuníquese con su
autoridad local para obtener más información.

Batería

1) Tipo: AAA.R03 
2) Cantidad: 2 piezas

!

!

Vereisten voor het opruimen

De batterijen, die met de bediening meegeleverd werden, zijn met dit symbool
gekenmerkt.

Dit betekent, dat de batterijen niet samen met ongesorteerd huisafval verwijderd
mogen worden.

Indien beneden het symbool een chemisch symbool gedrukt is, betekent dit, dat de
batterij een zwaar metaal bevat boven een bepaalde concentratie.

Mogelijke chemische symbolen:

! Pb: lood (>0,004%)

Afvalbatterijen moeten in een special behandelingsbedrijf voor hergebruik bewerkt worden. Door
voor een correcte afvalverwijdering te zorgen, draagt u ertoe bij, potentiële negatieve consequenties
voor milieu en volksgezondheid te vermijden. Neem a.u.b. contact op met uw plaatselijke instanties
voor meer informaties.

Batterij

1) Type: AAA.R03 
2) Hoeveelheid: 2 Stuks

!

Requisitos para a eliminação

As baterias fornecidas com o controlador estão marcadas com este símbolo.

Isto significa que as baterias não devem ser misturadas com o lixo doméstico.

Se um símbolo químico está impresso abaixo do símbolo, significa que a bateria
contém um metal pesado com uma certa concentração.
Possíveis símbolos de produtos químicos:

! Pb: chumbo (>0,004%)

A eliminação de baterias deve ser tratada em instalações de tratamento especializadas para
reutilização. Ao assegurar-se da correcta eliminação, você está a ajudar a prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Por favor contacte as
autoridades locais para mais informações.

Bateria

1) Tipo: AAA.R03 
2) Quantidade: 2 peças

ii
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1.0  ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συνολικά υπάρχουν 14 πλήκτρα στο ενσύρματο χειριστήριο ARCWA.

Σημειωση: Λειτουργία Παράκαμψης

Πατήστε το κουμπί HOUR μία φορά για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία παράκαμψης για 1 ώρα. Η ένδειξη 

"H1" εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης LCD. Πατήστε το ίδιο κουμπί πάλι για να αυξηθεί η 

ρύθμιση στις 2 ώρες. Εμφανίζεται η ένδειξη "H2". Πατήστε το 3 φορές για να αυξηθεί η ρύθμιση στις 4 ώρες. 

Εμφανίζεται η ένδειξη “H4”. Πατήστε το κουμπί πάλι για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία παράκαμψης.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Παράκαμψης, όλοι οι χρονοδιακόπτες παρακάμπτονται και η 

μονάδα ενεργοποιείται για ένα σταθερό διάστημα 1 ώρας, 2 ωρών ή 4 ωρών ανάλογα με την επιλογή, έπειτα 

από το οποίο απενεργοποιείται.

NO ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. ON/OFF Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας με παράκαμψη όλων των 

ρυθμίσεων χρονοδιακόπτη

2. SLEEP Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας Sleep (Ύπνος)

3. FAN Επιλογή της ταχύτητας Ανεμιστήρα (Auto/High/Med/Low (Αυτόματη/

Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή))

4. MODE Επιλογή του τρόπου λειτουργίας 

(Cool/Heat/Dry/Fan (Ψύξη/Θέρμανση/Αφύγρανση/Ανεμιστήρας))

5. SET TEMP UP Αύξηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε °C ή °F

6. SET TEMP DOWN Μείωση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας σε °C ή °F

7. SWING Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παλινδρόμησης.

8. ON TIMER Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης 

ON TIMER (Χρονοδιακόπτης ON) του Συμβάντος 1, 2 και 3

9. OFF TIMER Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης 

OFF TIMER (Χρονοδιακόπτης OFF) του Συμβάντος 1, 2 και 3

10. TIMER ACTIVE Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση όλων των ρυθμισμένων χρονοδιακοπτών

11. CLOCK Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας ρύθμισης 

Real Time Clock (RTC - Ρολόι πραγματικού χρόνου)

12. DAY α) Επιλογή της ημέρας για το RTC ή τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη

b)  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος του κουμπιού 

FAN (Ανεμιστήρας)

13. HOUR α) Επιλογή της ώρας για το RTC ή τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

b) Ρύθμιση της λειτουργίας Παράκαμψης για 1, 2 ή 4 ώρες

14. MINUTE α) Επιλογή των λεπτών για το RTC ή τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη

b) Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος κουμπιών
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1.1 Κουμπί ON/OFF
Έναρξη της λειτουργίας:

  Όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ON/OFF.
 Το LED λειτουργίας ανάβει και η μονάδα ενεργοποιείται.

Διακοπή της λειτουργίας:
  Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το κουμπί ON/OFF. Το LED λειτουργίας σβήνει και το 

χειριστήριο απενεργοποιείται.

1.2 Κουμπί SLEEP
Πατήστε το κουμπί SLEEP για να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας ύπνου ή τον τρόπο 
λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.  

1.3 Κουμπί FAN 
Πατήστε το κουμπί FAN για να επιλέξετε την ταχύτητα ανεμιστήρα AUTO (Αυτόματη), HIGH (Υψηλή), 
MEDIUM (Μεσαία) ή LOW (Χαμηλή).  

1.4 Κουμπί MODE
Πατήστε το κουμπί MODE για να αλλάξετε τη λειτουργία σε COOL (Ψύξη), HEAT (Θέρμανση), DRY 
(Αφύγρανση), FAN (Ανεμιστήρας). 

Ελέγξτε την οθόνη για να δείτε σε ποιον τρόπο λειτουργίας έχει ρυθμιστεί το χειριστήριο.

1.5 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας ' ' ή '!'

Πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας και ρυθμίστε τη θερμοκρασία που θέλετε. Πατώντας το κουμπί 
' ' ή '!' μία φορά, η θερμοκρασία αλλάζει κατά 1°C [ή 1°F]. 
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί εντός του εύρους 16°C~30°C (61°F~86°F).
Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ανεμιστήρα, δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της 
θερμοκρασίας.
Πατώντας τα κουμπιά ' ' και '!' ταυτόχρονα, η μονάδα θερμοκρασίας αλλάζει από °C σε °F και 
αντίστροφα.

1.6 Κουμπί SWING
Πατήστε το κουμπί SWING για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία παλινδρόμησης αέρα.

1.7 Ρύθμιση ώρας
 i) Ρύθμιση του ρολογιού πραγματικής ώρας

Πατήστε το κουμπί CLOCK μία φορά για να ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης RTC. 
Πατώντας πάλι το ίδιο κουμπί απενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης RTC.
Στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης RTC, η ένδειξη "SET CLOCK" εμφανίζεται στην οθόνη LCD και 
αναβοσβήνει ανά 0,5 δευτερόλεπτο. Η ρύθμιση RTC και Day μπορεί να αλλάξει πατώντας το 
κουμπί DAY, το κουμπί HOUR ή το κουμπί MINUTE. Αν δεν πατηθεί κανένα άλλο κουμπί σχετικό 
με την ώρα (DAY, HOUR και MINUTE) για 15 δευτερόλεπτα, η μονάδα πραγματοποιεί έξοδο από 

τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης CLOCK.

 ii) Προγραμματιζόμενοι χρονοδιακόπτες 7 ημερών

Η μονάδα διαθέτει 3 λειτουργίες συμβάντων, όπου κάθε συμβάν έχει ένα ON TIMER και ένα 
OFF TIMER . Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη ON TIMER ή OFF TIMER για να ενεργοποιηθεί ο 
τρόπος λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 1. Πατήστε το ίδιο κουμπί πάλι για 
να ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 2. Πατήστε το 
και 3η φορά για να ενεργοποιηθεί ο τρόπος λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 
3 (Συμβάν χειριστηρίου). Πατήστε πάλι το κουμπί για να πραγματοποιήσει η μονάδα έξοδο από 
τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη.
Όλοι οι χρονοδιακόπτες είναι χρονοδιακόπτες που ενεργοποιούνται από συμβάντα και μπορούν 

να παρακαμφθούν από το κουμπί ON/OFF και τη λειτουργία Παράκαμψης.

•

•



45

Ε
Λ

Λ
Η

Ν
ΙΚ

Ά

 iii) Ρύθμιση των χρονοδιακοπτών του Συμβάντος 1 και Συμβάντος 2
Στον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη, η ένδειξη "SET TIMER" εμφανίζεται στην οθόνη 
LCD και αναβοσβήνει ανά 0,5 δευτερόλεπτο. Για τη ρύθμιση χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 
1, εμφανίζεται η ένδειξη '  ON' ή '  OFF' και το ψηφίο "1" στην επάνω αριστερή γωνία της 
οθόνης LCD. Η ένδειξη '  ON' ή '  OFF' και το ψηφίο "2" εμφανίζονται κατά τη ρύθμιση 
χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 2.  Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη μπορεί να αλλάξει πατώντας το 
κουμπί DAY, το κουμπί HOUR ή το κουμπί MINUTE. Αν δεν πατηθεί κανένα άλλο κουμπί σχετικό 
με την ώρα (DAY, HOUR και MINUTE), η μονάδα πραγματοποιεί έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας 
ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

 iv) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 3 μέσω τηλεχειριστηρίου (Προαιρετικό)
Μπορείτε να χειρίζεστε τον χρονοδιακόπτη αυτό ξεχωριστά μέσω τηλεχειριστηρίου καθώς 
και από τα κουμπιά ON TIMER ή OFF TIMER. Ο χρονοδιακόπτης 3 μπορεί να ρυθμιστεί όπως οι 
χρονοδιακόπτες 1 και 2 παραπάνω με εξαίρεση τη ρύθμιση DAY (Ημέρα) που δεν παρέχεται, 
καθώς η ρύθμιση αυτού του χρονοδιακόπτη ισχύει για κάθε μέρα. Η ένδειξη "3" εμφανίζεται 
κατά τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 3. ‘Η ένδειξη '  ON' ή '  
OFF' αναβοσβήνει ανά 0,5 δευτερόλεπτο κατά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Αν δεν πατηθεί 
κανένα άλλο κουμπί σχετικό με την ώρα (DAY, HOUR και MINUTE), η μονάδα πραγματοποιεί 
έξοδο από τον τρόπο λειτουργίας ρύθμισης χρονοδιακόπτη. 
Η ρύθμιση χρονοδιακόπτη ON/OFF που λαμβάνεται από τηλεχειριστήριο παρακάμπτει τη 
ρύθμιση χρονοδιακόπτη του Συμβάντος 3 από τη μονάδα. 

1.8 Ενεργοποίηση και ακύρωση των χρονοδιακοπτών
Οι χρονοδιακόπτες αυτοί δεν ενεργοποιούνται αν ο χρονοδιακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος. Για 
να ενεργοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες, πατήστε το κουμπί TIMER ACTIVE έως ότου εμφανιστεί 
η ένδειξη "TIMER ACTIVE" στην οθόνη LCD. Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι οι χρονοδιακόπτες 
του Συμβάντος 1, Συμβάντος 2 ή/και Συμβάντος 3 είναι ενεργοί. Ακολουθώντας τα ίδια βήματα 
απενεργοποιούνται οι χρονοδιακόπτες και το σύμβολο "TIMER ACTIVE" εξαφανίζεται.
Μια άλλη μέθοδος για την ακύρωση της ρύθμισης χρονοδιακοπτών είναι η αλλαγή, μία προς μία, 
όλων των ρυθμίσεων ώρας των χρονοδιακοπτών σε μηδέν. Όταν η ρύθμιση είναι μηδενική, η οθόνη 
LCD εμφανίζει την ένδειξη --:--, και ο αντίστοιχος χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.

1.9 Κλείδωμα κουμπιών
Τα κουμπιά μπορούν να κλειδώσουν για την αποτροπή αλλαγής των ρυθμίσεων. Πατήστε το κουμπί 
MINUTE 3 φορές συνεχόμενα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος κουμπιών. Η ένδειξη 
"KEYLOCK" εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Όταν κλειδωθούν όλα τα κουμπιά, μόνο το κουμπί ON/OFF 
και το κουμπί MINUTE μπορούν να πατηθούν. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος κουμπιών, 
πατήστε το κουμπί MINUTE 3 φορές συνεχόμενα. Η ένδειξη "KEYLOCK" εξαφανίζεται.

1.10 Κλείδωμα ανεμιστήρα
Όταν το κουμπί DAY πατηθεί 3 φορές συνεχόμενα εντός 1,5 δευτερολέπτου, το σύμβολο ανεμιστήρα 
(απεικονίζεται παραπάνω) εξαφανίζεται και το κουμπί ανεμιστήρα δεν μπορεί να πατηθεί. Πατήστε 
το κουμπί DAY 3 φορές για να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος ανεμιστήρα.

1.11 Εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία 
Η εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση του RTC και των 
προγραμματιζόμενων χρονοδιακοπτών 7 ημερών σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Για τις μονάδες 
χωρίς εφεδρική παροχή ισχύος από μπαταρία, η προεπιλεγμένη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη θα είναι 
12:00 π.μ. όταν επανέλθει το ρεύμα.
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2.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ LCD

2.1  Aξεσουάρ
Τα παρακάτω εξαρτήματα περιλαμβάνονται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο. Αν λείπει οποιοδήποτε 
εξάρτημα, επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο.

Τηλεχειριστήριο

Ξυλόβιδα 4,1 x 16 (2 τεμάχια) και κοχλίας κίνησης (2 τεμάχια)

Εγχειρίδιο οδηγιών

Μπαταρία

2.2 Οδηγός βήμα προς βήμα
i) Πρώτα, ανοίξτε το περίβλημα του τηλεχειριστηρίου LCD στο πάνω και κάτω κάλυμμα 

χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι. Για το σκοπό αυτό, εισαγάγετε το κατσαβίδι στην κάτω 
εσοχή και σύρετέ το προς τα έξω.

ii) Στερεώστε το κάτω κάλυμμα στον τοίχο με τις 2 παρεχόμενες ξυλόβιδες.

Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα καλώδια σύνδεσης 4 ακίδων (από την κύρια πλακέτα) μέσω της 
επάνω κεντρικής υποδοχής του καλύμματος όπως φαίνεται παρακάτω. 

iii) Για να επιλέξετε το μοντέλο μόνο ψύξης ή το μοντέλο αντλίας θερμότητας, απαιτούνται 
κάποιες προσαρμογές στη ρύθμιση παρακαμπτήρα.

iv) Τοποθετήστε πάλι στη θέση τους το πάνω και κάτω κάλυμμα. Γαντζώστε τους δύο επάνω 
γάντζους στις αντίστοιχες υποδοχές και κουμπώστε το κάτω μέρος.

1

2

3

4

Καλώδια σύνδεσης

LCD οθόνη τηλεχειριστηρίου
(Πάνω θήκη)

2 x Ξυλόβιδα

LCD οθόνη τηλεχειριστηρίου
(Κάτω κάλυμμα)

Κάτω υποδοχή για 
το άνοιγμα του περιβλήματος LCD
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3.0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (Μόνο για Αναστροφέα)

Αν εντοπιστεί κάποια μη φυσιολογική κατάσταση, στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο ARCWA αναβοσβήνει 
ο κωδικός σφάλματος.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ

00 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

A1 ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB

A3 ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

A5 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ (ΨΥΞΗ)/ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

A6 ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

AH ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ

C4 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (1)

C5 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (2)

C7 ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΟΡΙΟΥ ΠΕΡΣΙΔΩΝ

C9 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

E1 ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB

E3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

E4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

E5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΟΤΕΡ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ/ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

E6 ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

E7 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΜΟΤΕΡ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΤΑΣΗΣ (DC)

E8 ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)

E9 ΣΦΑΛΜΑ EXV

EA ΣΦΑΛΜΑ 4-ΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ

F3 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ

F6 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

HO ΣΦΑΛΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

H3 ΣΦΑΛΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

H6 ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

H7 ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ/ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ/ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΟΤΕΡ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

H8 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (AC)

H9 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ

J1 ΣΦΑΛΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΠΙΕΣΗΣ

J3 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ/ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΡΟΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

J5 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

J6 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

J7 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΥΞΗΣ

J8 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΥ

J9 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΙΟΥ

L1 ΣΦΑΛΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ PCB ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ

L3 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

L4 ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΚΤΡΑΣ

L5 ΣΦΑΛΜΑ IPM/ΣΦΑΛΜΑ IGBT

L8 ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ

L9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

LC ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (PCB ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ PCB ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ)

P1 ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΑΣΗ Ή ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΑΣΗΣ 

P4 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ/ΑΝΟΙΧΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΡΑΣ
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ

PJ ΣΦΑΛΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

U0 ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΕΡΙΟ

U2 ΤΑΣΗ DC ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΟΥΣ

U4 ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

U7 ΣΦΑΛΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (PCB ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ PCB IPM)

UA ΣΦΑΛΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

UF ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ/ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ/

ΑΝΕΠΑΡΚΕΣ ΑΕΡΙΟ

UH ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ (ΑΛΛΑ ΔΩΜΑΤΙΑ)





Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

In the event that there is any conß ict in the interpretation of this manual and any translation of the same 
in any language, the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the speciÞ cation and design contain herein at any 
time without prior notiÞ cation.

En cas de désaccord sur l interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera 
autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modiÞ er à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques 
techniques des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen 
gilt die Ausführung in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben 
dem Hersteller jederzeit vorbehalten.

In het geval dat een versie van deze handleiding in vertaling anders kan worden geïnterpreteerd dan de 
Engelse versie, geldt de Engelse versie.

De fabrikant behoudt zich het recht voor speciÞ caties en ontwerpkenmerken die in dezes worden vermeld, 
te allen tijde te herzien zonder voorafgaande kennisgeving.

En caso de conß icto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá 
la versión inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modiÞ car cualquiera de las especiÞ caciones y diseños contenidos en 
el presente manual en cualquier momento y sin notiÞ cación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и 
того же текста, английский вариант рассматривается как приоритетный. 

Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию 
в любое время без предварительного уведомления.

Bu k›lavuzun anlafl›lmas›nda bir çat›flma oldu¤unda ve farkl› dillerdeki tercümeler farkl›l›k 
gösterdi¤inde, bu k›lavuzun ‹ngilizce sürümü üstün tutulacakt›r.

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasar›mlar› herhangi bir zamanda ve 
önceden haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του εγχειριδίου αυτού και τυχόν μετάφρασής του σε οποιαδήποτε 
γλώσσα, υπερισχύει η Αγγλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αναθεώρησης των προδιαγραφών και σχεδίων που 
περιέχονται στο παρόν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

A versão em inglês do Manual prevalecerá na eventualidade de qualquer conß ito na interpretação deste 
Manual e de qualquer tradução do mesmo.

O fabricante reserva-se o direito de rever qualquer uma das especiÞ cações e concepção/design aqui contido 
a qualquer altura sem aviso prévio.
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