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Σας ευχαριστούµε για την απόφαση σας να εµπιστευτείτε ένα προϊόν της εταιρίας LAE electronic. Πριν προχωρήσετε 
στην εγκατάσταση και εφαρµογή του οργάνου παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρών εγχειρίδιο χρήσης. Μόνο 
µετά από µία προσεκτική ανάγνωση είναι δυνατή η πλήρης εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που µπορεί το 
συγκεκριµένο όργανο να προσφέρει.     

 

 
 
 Έξοδος ρύθµισης θερµοκρασίας 
 
 
 Έξοδος ανεµιστήρα 
 
 
 Έξοδος απόψυξης  
 
 Ενεργοποίηση της 2. οµάδας παραµέτρων 
 
 

 Alarm 
 
 
 Πλήκτρο Info / Set point. (Επιθυµητή τιµή)    
 
 
       Πλήκτρο χειροκίνητης απόψυξης / Κάτω   
 
       Πλήκτρο πάνω / χειροκίνητος τρόπος.    
 

                  Πλήκτρο εξόδου Exit / Κατάσταση εκτός λειτουργίας Stand-by. 
 
          

 

 
 
 
 
 
 
 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ 
Σε κατάσταση οµαλής λειτουργίας έχουµε στην οθόνη του οργάνου είτε την 
µετρήσιµη θερµοκρασία η µία από τις παρακάτω τιµές.:  
 
DEF Αποπάγωση  σε εξέλιξη  HI Alarm υψηλής θερµοκρασίας 

στον θάλαµο  

OFF Το όργανο βρίσκεται σε 
κατάσταση εκτός 
λειτουργίας (Stand-by-
Modus)  

LO Alarm χαµηλής θερµοκρασίας 
στον θάλαµο 

CL Καθαρισµός κοντεσερ  E1 Βλάβη αισθητηρίου T1 

DO Alarm ανοιχτής πόρτας E2 Βλάβη αισθητηρίου T2 

hc Αλλάρµ υψηλής 
θερµοκρασίας στο 
κοντεσερν  

E3 Βλάβη αισθητηρίου T2 

Alr Alarm   
 
 
ΜΕΝΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Από το µενού-πληροφορίες µπορούµε να δούµε τα παρακάτω δεδοµένα: 
T1 Θερµοκρασία 

αισθητηρίου Τ1 
TLO Ελάχιστη µετρηµένη 

θερµοκρασία αισθητηρίου Τ1 

T2 Θερµοκρασία 
αισθητηρίου Τ2 

CND  Χρόνος λειτουργίας σε 
εβδοµάδες του κοµπρεσέρ 

T3 Θερµοκρασία 
αισθητηρίου Τ3 

LOC  Κατάσταση πλήκτρων 
(κλείδωµα) 

THI  Μέγιστη µετρηµένη 
θερµοκρασία αισθητηρίου 
Τ1  

  

 
Πρόσβαση στο µενού και παρουσίαση δεδοµένων στην οθόνη.  
— Πιέζουµε στιγµιαία το πλήκτρο   
 
—Με τα πλήκτρα  ▲   ή  ▼ επιλέγουµε τα δεδοµένα που θέλουµε να δούµε. 
 
— Με το πλήκτρο        εµφανίζουµε την τιµή. 
 
— Βγαίνουµε από το µενού είτε πιέζοντας         το πλήκτρο  είτε αφήνοντας το 
όργανο για 10 δεύτερα σε πλήρη   αδράνεια. 
 
 
 
 
 



Πιστοποίηση των καταγεγραµµένων τιµών (Reset) THI, TLO, CND 
 —Με τα πλήκτρα  ▲ ή ▼ επιλέγουµε την επιθυµητή παράµετρο 
 
— Με το πλήκτρο           εµφανίζουµε την τιµή. 
 
— Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο         και ταυτόχρονα πιέζουµε το πλήκτρο   
 
 
SETPOINT (Ένδειξη και αλλαγή της επιθυµητής θερµοκρασίας )  
— Πιέζουµε και κρατάµε πατηµένο για τουλάχιστον 2 δεύτερα το  

 
     πλήκτρο         προκειµένου να εµφανιστεί στην οθόνη η επιθυµητή  
      
      τιµή   του SETPOINT . 
  
— Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο       και µε τα πλήκτρα   
       
     ▲ ή ▼ ρυθµίζουµε την σε εµάς επιθυµητή τιµή (η ρύθµιση δεν  
      
    µπορεί να είναι εκτός των ορίων που έχουµε βάλει βάση των τιµών  
     των παραµέτρων ελάχιστη τιµή SPL και µέγιστη τιµή SPH). 
 
 — Με το άφηµα του πλήκτρου         αποθηκεύετε αυτόµατα η νέα τιµή.. 
 
 
STAND-BY 
Εάν κρατήσουµε το πλήκτρο       για 3 δεύτερα πατηµένο έχουµε τη  
 
δυνατότητα µετάβασης είτε σε διάφορους τύπους λειτουργίας του οργάνου 
είτε σε εναλλαγή από τη θέση λειτουργίας στη θέση παύσης,  (µόνο όταν  
SB=YES).  
 
Κλείδωµα πληκτρολογίου 
Το κλείδωµα των πλήκτρων µας προστατεύει από πιθανή µη επιθυµητή και 
ενδεχοµένως επιζήµια επέµβαση στις παραµέτρους του οργάνου σε 
περίπτωση όπου το όργανο είναι τοποθετηµένο σε ελεύθερα προσβάσιµο και  
για τρίτους χώρο. Για να κλειδώσουµε το πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την 
παράµετρο στο INFO-Menü σε LOC=YES; Για να ξεκλειδώσουµε πάλι το 
πληκτρολόγιο ρυθµίζουµε την παράµετρο LOC=NO. 
 
Επιλογή του δεύτερου SET παραµέτρων 
 

Υπάρχει δυνατότητα επιλογής παραµέτρων ελέγχου µεταξύ δύο διαφορετικών 
SET τιµών. Σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα είναι δυνατή η µετάβαση από τη µία 
οµάδα παραµέτρων στην άλλη. Η µετάβαση από την οµάδα παραµέτρων  I 
στην οµάδα παραµέτρων II µπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα έχοντας δώσει 
από πριν την παράµετρο IISM=MAN και πιέζοντας για 2 δεύτερα το  
πλήκτρο,      είτε αυτόµατα µέσω του συστήµατος «προσαρµογής σε 
ιδιαιτέρες  
 



συνθήκες εργασίας»  (παράµετρος IISM=HDD)  είτε µε το κλείσιµο της 
βοηθητικής εισόδου  DI2 (IISM=DI2). Με την ενεργοποίηση της οµάδας 
παραµέτρων  II ανάβει ταυτόχρονα και το αντίστοιχο λαµπάκι LED στην οθόνη 
του οργάνου.  Μέ IISM=NON αποκλείουµε την µετάβαση στη δεύτερη οµάδα 
παραµέτρων. Με την ενεργοποίηση της δεύτερης οµάδας παραµέτρων 
έχουµε ταυτόχρονα και ενεργοποίηση της αντίστοιχης φωτεινής ένδειξης στην 
οθόνη του οργάνου ΒΙΤ25. 
 
Ρύθµιση της επιθυµητής τιµής (SET POINT)  βάση του ποτενσιόµετρου  
Με DI2=PSP >>>>>>>>>> 
 
 
 
ΑΠΟΠΑΓΩΣΗ 
Αυτόµατη αποπάγωση. Το σύστηµα αυτόµατης αποπάγωσης 
ενεργοποιείται αµέσως µόλις o χρονοδιακόπτης µετρήσει χρονικά την τιµή της 
παραµέτρου DFT.  
 

- Αποπάγωση βάση χρόνου: Όταν  DFM=TIM έχουµε συνεχή λειτουργία 
του χρονοδιακόπτη  και οι αποπαγώσης πραγµατοποιούνται ανά τακτά 
προσδιορισµένα χρονικά διαστήµατα. Όταν έχουµε π.χ.  DFM=TIM και 
DFT=06 ο κύκλος εργασίας της αποπάγωσης πραγµατοποιείται κάθε  6 ώρες.  
 
- Καλυτέρευση της λειτουργίας της αποπάγωσης: Όταν DFM=FRO  τότε  ο 
χρονοδιακόπτης αποπάγωσης του οργάνου λειτουργεί  σύµφωνα µε την 
ποσότητα πάγου που υπάρχει στο στοιχείο (αποπάγωση βάση 
θερµοστοιχείου Τ2).  Ο κύκλος των αποπαγώσεων ακολουθεί την τιµή της 
παραµέτρου DFT.  Εάν έχουµε λειτουργία του στοιχείου  σε µία θερµοκρασία  
0°C, η συχνότητα των αποπαγώσεων εξαρτάται από την επιβάρυνση σε 
ζέστη και από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν. Όταν η 
επιθυµητή τιµή λειτουργίας είναι αρκετά κάτω από τους 0°C  εξαρτάται η 
συχνότητα των αποπαγώσεων κατά προτεραιότητα  από τον χρόνο του 
κύκλου εργασίας του µηχανήµατος ψύξης.  
- Προγραµµατισµός χρόνου αποπάγωσης για την περίπτωση διακοπής 
ρεύµατος:  Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος εάν DFB=YES  ο 
χρονοδιακόπτης της αποπάγωσης συνεχίζει να µετρά από το σηµείο που 
σταµάτησε κατά την πτώση της τάσης του ρεύµατος.  Εάν DFB=NO ο 
χρονοδιακόπτης αποπάγωσης ξεκινά να µετρά από την αρχή (από το µηδέν) 
Όταν το όργανο είναι  σε κατάσταση παύσης  (εκτός λειτουργίας - Stand-by-
Modus) δεν υπάρχει µέτρηση του χρόνου.  
Χειροκίνητη ή από απόσταση-αποπάγωση: Πιέζοντας για 2 δεύτερα το 
πλήκτρο            έχουµε χειροκίνητη αποπάγωση ή όταν DI2=RDS (DI1=RDS),  
 
κλείσιµο της βοηθητικής επαφής DI2 (DI1) µπορούµε να έχουµε 
ενεργοποίηση µίας αποπάγωσης από απόσταση.  
Τύπος αποπάγωσης: Με την έναρξη της αποπάγωσης ελέγχονται οι έξοδοι 
του συµπιεστή και του DEFROST αποπάγωσης από την παράµετρο DTY.  
Όταν  FID=YES οι ανεµιστήρες κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης είναι 
ενεργοί.   
 
 



Τερµατισµός αποπάγωσης:  Η καθαρή-πραγµατική διάρκεια της 
αποπάγωσης εξαρτάται από τις παρακάτω παραµέτρους. 
 

- Χρονικά ελεγχόµενη αποπάγωση: T2=NO η θερµοκρασία του 
στοιχείου δεν λαµβάνεται υπόψη, ο χρόνος της αποπάγωσης είναι αυτός που 
έχουµε δώσει µέσω της παραµέτρου DTO.    
 

- Έλεγχος-επιτήρηση αποπάγωσης  χρονικά: T2=YES. Όταν το 
αισθητήριο Τ2 πιάσει την τιµή της  θερµοκρασίας της παραµέτρου  DLI  µέσα 
στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από την παράµετρο DTO,  έχουµε 
αυτόµατα πρόωρη διακοπή της λειτουργίας της αποπάγωσης. 
 
 

Επαναλειτουργία θερµοστατικού κύκλου:  Μετά την αποπάγωση 
παραµένουν όλοι οι έξοδοι κλειστοί, στην  περίπτωση όπου η παράµετρος  
DRN είναι µεγαλύτερη του µηδενός, (π.χ. DRN=3λεπτά)  για τον  DRN χρόνο, 
έτσι ώστε να µπορεί να λιώσει εντελώς ο πάγος και να γίνει η αποστράγγιση 
των νερών.  Όταν έχουµε ενεργοποιηµένο το αισθητήριο T2 (T2=YES) έχουµε 
επανεκκίνηση των ανεµιστήρων αµέσως µόλις η θερµοκρασία στο στοιχείο 
είναι µικρότερη από την τιµή που έχουµε δώσει στην παράµετρο FDD  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν DFM=NON όλες οι λειτουργίες της αποπάγωσης είναι 
απενεργοποιηµένες; όταν DFT=0 δεν λειτουργεί η αυτόµατη αποπάγωση, 
κατά τη διάρκεια ενός αλλάρµ υψηλής πίεσης η ενός αλλάρµ στις εξόδους 
DI1(DI2) έχουµε αυτόµατα διακοπή της αποπάγωσης; κατά τη διάρκεια της 
αποπάγωσης το αλλάρµ υψηλής θερµοκρασίας απενεργοποιείται.  
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ    
 
—Για είσοδο στο µενού παραµετροποίησης πιέζουµε και κρατάµε πατηµένα για 5 περίπου δεύτερα τα  
πλήκτρα      +     +      
 
— Mέ τα πλήκτρα    ▲   ή  ▼ επιλέγουµε τις προς αλλαγή παραµέτρους. 
 
— Με το πλήκτρο             εµφανίζουµε την είδη υπάρχουσα τιµή. 
  
— Κρατάµε πατηµένο το πλήκτρο                και µε τα πλήκτρα    ▲   ή  ▼   ρυθµίζουµε  την σε εµάς επιθυµητή τιµή. 
 
 
— Σταµατώντας να πιέζουµε το πλήκτρο         αυτόµατα αποθηκεύετε η νέα τιµή  και στην οθόνη του οργάνου 
εµφανίζεται η επόµενη παράµετρος. 
 
— Η έξοδος από το µενού παραµετροποίησης επιτυγχάνετε είτε πιέζοντας το πλήκτρο          είτε αφήνοντας το 
όργανο για 30 δευτέρα σε πλήρη ηρεµία. 
 
 

ΠΑΡ. ΠΕΡΙΟΧΗ 
Μέτρησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

SPL -50..SPH Κατώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου SP. 

SPH SPL.120° Ανώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου SP. 

SP SPL... SPH Θερµοκρασία παύσης κοµπρεσέρ  (τιµή θερµοκρασίας  η οποία θέλουµε να επικρατεί στο 
θάλαµο).  

HYS 1.0…....10°C  OFF/ON-καθυστέρηση θερµοστάτη. 
 

CRT 0...30 Min Χρόνος παύσης συµπιεστή. Η έξοδος του συµπιεστή ενεργοποιείται µετά τη λήξη του χρόνου 
που έχουµε δώσει στην παράµετρο  CRT.  
Προτεινόµενη τιµή: CRT=03 καιi HYS<2.0°.  

CT1 0...30 Min Χρόνος λειτουργίας  κοµπρεσέρ µε  χαλασµένο     αισθητήριο Τ1. 
 Όταν CT1=0 η έξοδος είναι πάντα κλειστή OFF. 

CT2 0...30 Min Χρόνος παύσης κοµπρεσέρ µε   χαλασµένο     αισθητήριο Τ1. 
 Όταν CT2=0, CT1>0 η έξοδος είναι πάντα ανοιχτή ON. 
Παράδειγµα: CT1=4, CT2= 6: σε περίπτωση βλάβης του αισθητηρίου T1 ο συµπιεστής δουλεύει 
µε 4-λεπτά ON-κύκλο και 6-λεπτά OFF-κύκλο.  

CSD 0..30 Min Καθυστέρηση παύσης του συµπιεστή  όταν η πόρτα του ψυγείου είναι ανοιχτή.  
(ενεργό µόνο όταν DL1=DOR  ή  DL2 = DOR). 

DFM NON; 
TIM; 
FRO 

Τύπος έναρξης λειτουργίας ενός κύκλου απόπαγωσης. 
NON: Η λειτουργία της αποπάγωσης είναι απενεργοποιηµένη. (η επόµενη παράµετρος είναι η 
FCM). 
TIM: Ο χρονοδιακόπτης της αποπάγωσης  λειτουργεί κανονικά για τον χρόνο που 
προγραµµατίσαµε.  
FRO: Όταν DFM=FRO  τότε  ο χρονοδιακόπτης αποπάγωσης του οργάνου λειτουργεί  σύµφωνα 
µε την ποσότητα πάγου που υπάρχει στο στοιχείο (αποπάγωση βάση θερµοστοιχείου Τ2). 

DFT 0...99 h Χρόνος µεταξύ δυο αποπαγώσεων, µε την κάλυψη του χρόνου που έχουµε δώσει στην 
παράµετρο ξεκινά ένας νέος  κύκλος αποπάγωσης.  

DFB NO/YES Με την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύµατος εάν DFB=YES  ο χρονοδιακόπτης της 
αποπάγωσης συνεχίζει να µετρά από το σηµείο που σταµάτησε κατά την πτώση της τάσης του 
ρεύµατος µε απόκλιση +-30 λεπτών.  Εάν DFB=NO ο χρονοδιακόπτης αποπάγωσης ξεκινά να 
µετρά από την αρχή (από το µηδέν) Όταν το όργανο είναι  σε κατάσταση παύσης  (εκτός 
λειτουργίας - Stand-by-Modus) δεν υπάρχει µέτρηση του χρόνου. 

DLI -50...110° Θερµοκρασία τέλους αποπάγωσης.   

DTO 1...120 Min Μέγιστος χρόνος αποπάγωσης. 

DTY OFF; 
ELE; 
GAS 

Τύπος αποπάγωσης. 
OFF: Κύκλοι της αποπάγωση σε παύση  (συµπιεστής και αντιστάσεις σε παύση-OFF). 
ELE: Ηλεκτρική αποπάγωση (συµπιεστής OFF και  αντιστάσεις ON).  
GAS: Αποπάγωση µε καυτό γκάζι (συµπιεστής και αντιστάσεις ON).  

DPD 0…24 0sec ??????????????????????????? 



DRN 0...30 Min ∆ιάλλειµα µετά την αποπάγωση (Αποστράγγιση του εξατµιστή). 

DDM RT 
LT 
SP 
DEF 

Ένδειξη στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης. 
RT: Τιµή πραγµατικής θερµοκρασίας  
LT: Τελευταίαµετρηµένη θερµοκρασία πριν την αποπάγωση   
SP: Ενεργό SETPOINT 
DEF: DEF 

DDY 
 
 

0...60 Min Καθυστέρηση της ένδειξης στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης.  
Όταν  DDY > 0 έχουµε κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης και µε το πέρας της λειτουργίας της 
αποπάγωσης για το χρόνο που έχουµε ορίσει DDY= λεπτά  την ένδειξη που ορίζεται από την 
παράµετρο DDΜ. 

FID NO/YES Ενεργοποίηση των ανεµιστήρων κατά τη διάρκεια της αποπάγωσης. 

FDD -50...110° Θερµοκρασία έναρξης της λειτουργίας των ανεµιστήρων του στοιχείου µετά από αποπάγωση 
(βάση τη τιµής του αισθητηρίου Τ2)  . 

FTO 0...120 Min Μέγιστος χρόνος παύσης λειτουργίας των ανεµιστήρων του στοιχείου µετά από αποπάγωση.  
FCM NON 

TMP 
TIM 

Έλεγχος των βεντιλατερ κατά τη λειτουργία του οργάνου 
ΝΟΝ: Οι ανεµιστήρες παραµένουν σε συνεχεί λειτουργία 
ΤΜΡ: Οι ανεµιστήρες ελέγχονται θερµοστατικά. ∆ηλαδή οι ανεµιστήρες είναι σε συνεχή 
λειτουργία παράλληλα µε τη συνεχή λειτουργία των κοµπρεσέρ. Όταν έχουµε παύση του 
κοµπρεσέρ τα βεντιλατερ παραµένουν σε λειτουργία όταν η διαφορά θερµοκρασία του 
αισθητηρίου Τ2-Τ1 είναι µεγαλύτερη από την τιµή της παραµέτρου FDT. (Τ1=ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ, Τ2=ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ)  
ΤΙΜ: Έλεγχος βεντιλατερ βάση χρόνου. Τα βεντιλατερ είναι σε συνεχή λειτουργία παράλληλα µε 
τη λειτουργία των κοµπρεσέρ. Όταν το κοµπρεσέρ είναι εκτός τότε τα βεντιλατερ λειτουργούνε 
βάση των παραµέτρων FT1, FT2, FT3.     
  

FDT -12….0.0C ∆ιαφορά θερµοκρασίας µεταξύ αισθητηρίου µέτρησης θερµοκρασίας αέρα στο θάλαµο (Τ1) και 
θερµοστοιχείου µέτρησης της θερµοκρασίας του στοιχείου (Τ2) για το σταµάτηµα της λειτουργίας 
των βεντιλατέρ υπό την προϋπόθεση ότι το κοµπρεσέρ έχει σταµατήσει τη λειτουργία.  

FDH 1.0….12.0C ∆ιαφορά θερµοκρασίας µεταξύ αισθητηρίου µέτρησης θερµοκρασίας αέρα στο θάλαµο (Τ1) και 
θερµοστοιχείου µέτρησης της θερµοκρασίας του στοιχείου (Τ2) για επαναλειτουργία των 
βεντιλατέρ. Π.χ. FDT=-1, FDH=3 σε αυτή την περίπτωση µετά την παύση της λειτουργίας του 
κοµπρεσέρ τα βεντιλατερ είναι κλειστά Τ2>Τ1, -1.0 (FDT). 
Όταν Τ2<Τ1 τότε τα βεντιλατέρ επαναλειτουργούν.   
  

FT1 0...180 sec Καθυστέρηση απενεργοποίησης ανεµιστήρων µετά το σταµάτηµα των συµπιεστών.  

FT2 0...30 Min Απενεργοποίηση ανεµιστήρων βάση χρόνου. Όταν FT2=0 παραµένουν οι ανεµιστήρες πάντα 
ενεργοί. 

FT3 0...30 Min Λειτουργία ανεµιστήρων βάση χρόνου. Όταν FT3=0 και FT2 > 0 παραµένουν οι ανεµιστήρες 
πάντα ανενεργοί (κλειστοί). 

 
 

 
ATM NON; 

ABS; 
REL 

∆ιακύµανση αλλάρµ 
NON: Όλα τα αλλάρµ θερµοκρασίας είναι ανενεργά κλειστά . (Η επόµενη παράµετρος είναι η 
ADO). 
 
ABS: Στις παραµέτρους ALA AHA προγραµµατισµένες τιµές ορίζουµε και την πραγµατική 
δυνατότητα διακύµανσης των αλλαρµ. 
 
REL: Στις παραµέτρους ALR und AHR οι προγραµµατισµένες τιµές αποτελούν το διαφορικό 
του αλλαρµ  για το SP και SP+HY. 
 
 
 

 
 
. 

ALA -50... 110° Εύρος αλλάρµ για αλλαρµ χαµηλών θερµοκρασιών.  

AHA -50... 110° Εύρος αλλάρµ για αλλαρµ υψηλών θερµοκρασιών  

ALR -12... 0° ∆ιαφορικό αλλάρµ για αλλαρµ χαµηλών θερµοκρασιών  



AHR 0... 12° ∆ιαφορικό αλλάρµ για αλλαρµ υψηλών θερµοκρασιών 

ATI T1; T2; T3 Επιλογή του αισθητηρίου βάση του οποίου ελέγχονται τα  αλλαρµ θερµοκρασίας.  

ATD 0... 120 Min Καθυστέρηση  ειδοποίησης για αλλαρµ θερµοκρασίας. 

ADO 0... 30 Min Καθυστέρηση  ειδοποίησης για αλλαρµ ανοιχτής πόρτας. 

AHM NON; 
ALR; 
STP; 

Τρόπος λειτουργίας του αλλάρµ του κοντέσερ. 
NON: Αποκλεισµός του αλλαρµ του κοντέσερ. 
ALR: Σε περίπτωση αλλάρµ αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη “HC” και ενεργοποιείτε 
ακουστικό σήµα. 
STP: Η ένδειξη του αλλαρµ σταµατά τη λειτουργία του συµπιεστή και της αποπάγωσης. 

AHT -50...110° Αλλαρµ θερµοκρασίας στον κοντέσερ. (Η µέτρηση της τιµής της θερµοκρασίας γίνετε από το 
αισθητήριο Τ3)  Η παράµετρος είναι ενεργή µόνο ότα AHM=ALR ή AHM=STP 

ACC 0...52 weeks  Περιοδικό αλλαρµ κοντέσερ. Μόλις ο χρόνος λειτουργίας του κοντέσερ (σε εβδοµάδες) καλύψει 
την τιµή της παραµέτρου ACC , αναβοσβήνη στην οθόνη η ένδειξη “CL”. 

IISM NON; 
MAN; 
DI2 

Μετάβαση στο 2 SET παραµέτρων. 
NON: Αποκλεισµός του 2 SET παραµέτρων (η επόµενη παράµετρος είναι η SB). 
 
MAN: Ενεργοποίηση του πλήκτρου                 για την εναλλαγή µεταξύ των δύο SET 
παραµέτρων    
DI2: Μετάβαση στο 2 SET παραµέτρων µε το κλείσιµο του βοηθητικής ειδόδου DI2. 

IISL -50...IISH Κατώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου IISP. 

IISH IISL...120°C Ανώτατο όριο ρύθµισης της τιµής της παραµέτρου IISP. 

IISP IISL... IISH Θερµοκρασία παύσης κοµπρεσέρ στο 2 SET παραµέτρων. 

IIHY 1...10° OFF/ON- καθυστέρηση θερµοστάτη στο 2 SET παραµέτρων.. 
 

IIFC NON 
TMP 
TIM 

Έλεγχος  των ανεµιστήρων στο 2 SET παραµέτρων βλέπε παράµετρο FCM.  

IIDF 0...99 h Χρόνος µεταξύ δύο  αποπαγώσεων  στο 2 SET παραµέτρων. 

SB NO/YES  
Ενεργοποίηση του πλήκτρου           µετάβασης σε κατάσταση λειτουργικής αδράνειας (εκτός 
λειτουργίας) (Stand-by-Modus)  

DI1 NON; 
DOR 
ALR 
RDS 
 

Λειτουργίες της ψηφιακής εισόδου DI2. 
NON: Ψηφιακή είσοδος 1 ανενεργή . 
DOR: Είσοδος πόρτας. 
ALR : Με το άνοιγµα της επαφής ακολουθεί αλλάρµ (όταν AHM=STP σταµατά τη λειτουργία ο 
συµπιεστής και παρακάµπτεται η αποπάγωση   
RDS: Με το κλείσιµο της επαφής έχουµε έναρξη αποπάγωσης  (έλεγχος από απόσταση). 
 
  
IISM :Με το κλείσιµο της επαφής χρησιµοποιεί το όργανο ως βάση λειτουργίας το 2 SET 
παραµέτρων. 
 

DI2 NON 
DOR 
ALR 
RDS 
IISM 
T3 
PSP 
 

Λειτουργίες της ψηφιακής εισόδου DI2 
NON: Ψηφιακή είσοδος 2 ανενεργή. 
DOR:  Είσοδος πόρτας. 
ALR : Με το άνοιγµα της επαφής ακολουθεί αλλάρµ (όταν AHM=STP σταµατά τη λειτουργία  
          ο  συµπιεστής και παρακάµπτεται η αποπάγωση   
RDS: Με το κλείσιµο της επαφής έχουµε έναρξη αποπάγωσης  (έλεγχος από απόσταση). 
IISM : Με το κλείσιµο της επαφής χρησιµοποιεί το όργανο ως βάση λειτουργίας το  
          2 SET παραµέτρων. 
T3    : Λειτουργία ως είσοδος για το αισθητήριο Τ3 
PSP : Είσοδος SETPOINT ποτενσιόµετρου.  

T3M DSP 
CND 

Λειτουργία του βοηθητικού αισθητηρίου 
DSP: Ένδειξη στην οθόνη της τιµής που έχει µετρηθεί από το αισθητήριο Τ3 
CND: Μέτρηση της θερµοκρασίας του κοντέσερ    

OS3 -12.5..12.5°C  Καλυµπράρισµα αισθητηρίου T3 

PLS -50..+70C Ελάχιστη επιθυµητή τιµή, ρύθµιση βάση ποτενσιόµετρου 

PSR 0.0…15C Περιοχή επιθυµητής τιµής µε ρύθµιση από το  ποτενσιόµετρο. 
Παράδειγµα: εάν PLS=2.0 και PSR=8.0 τότε η επιθυµητή τιµή (SET POINT) µπορεί να 
ρυθµιστή µεταξύ 2.0 C και 10.0C (PLS+PSR)    



POF NO/YES Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργικής αδράνειας (Standby)  µέσω του ποτενσιόµετρου 
Όταν POF=YES και το ποτενσιόµετρο ρυθµιστή στην ελάχιστη δυνατή τιµή τότε ακολουθεί 
µετάβαση του οργάνου σε κατάσταση λειτουργικής αδράνειας (Standby) 

LSM NON; 
MAN; 
D1O : 
D20 : 
D2C : 
 

Έλεγχος λάµπας. 
NON: Έλεγχος λάµπας ανενεργός  
MAN: Έλεγχος εξόδου λάµπας µέσω του πλήκτρου    
D10: Με το άνοιγµα της επαφής DL1 ακολουθεί ενεργοποίηση της εξόδου για το φως.    
D20: Με το άνοιγµα της επαφής DL2 ακολουθεί ενεργοποίηση της εξόδου για το φως.    
D2C: Με το κλείσιµο της επαφής DL2 ακολουθεί ενεργοποίηση της εξόδου για το φως.    

OA1 NON; 
FAN : 
DEF : 
LGT : 
0-1; 
AL0; 
ALC 

Λειτουργίες της βοηθητικής εξόδου AUX 1. 
NON: Έξοδος ενενεργή (πάντα OFF). 
FAN: Ενεργοποίηση εξόδου για έλεγχο των ανεµιστήρων 
DEF: Ενεργοποίηση εξόδου για έλεγχο της αποπάγωσης (DEFROST) 
LGT Ενεργοποίηση εξόδου για έλεγχο της λάµπας.  
0-1: Τα ρελλέ επαφής ακολουθούνε την ON-/Stand-by-κατάσταση του οργάνου. 
AL0: Άνοιγµα της επαφής σε περίπτωση αλλάρµ 
ALC: Κλείσιµο της επαφής σε περίπτωση αλλάρµ 

OA2 ΟΠΩΣ  ΟΑ1  Λειτουργία βοηθητικής εξόδου OA2 όπως  ΟΑ1 

OS1 -12.5..12.5°C  Καλυµπράρισµα αισθητηρίου T1. 

T2 NO/YES Ενεργοποίηση αισθητηρίου Τ2 (στοιχείου) 

OS2 -12.5..12.5°C  Καλυµπράρισµα αισθητηρίου T2 

TLD 1...30 Min Καθυστέρηση αποθήκευσης της ελάχιστης –TLO και της µέγιστης THΙ θερµοκρασίας.  

SCL 1°C; 
2°C; 
°F 

Σκάλα µέτρησης. 
1°C  Περιοχή µέτρησης -50….+110C δεκαδική ένδειξη: περιοχή  -9.9 … 19.9°C. 
2°C:  Ακέραια ένδειξη περιοχή   -50 … 110°C. 
°F:    Φαρενάιτ περιοχή   -55 … 180°F. 
 

 

SIM 0...100 Ταχύτητα ενναλαγής των ενδείξεων στην οθόνη. 

ADR 1...255 Περιφερειακή διεύθυνση οργάνου AD3-5 για επικοινωνία µε  PC. 

 
 
 

 


