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1. Χαρακτηριστικά  

Ηλεκτρονικός θερμοστάτης χώρου, υψηλής ακρίβειας, με ψηφιακές ενδείξεις. Εξοπλίζεται με 

ευανάγνωστη, φωτιζόμενη οθόνη, με ενδείξεις επιθυμητής και πραγματικής θερμοκρασίας. 

Διαθέτει εύχρηστο περιστροφικό διακόπτη για την ρύθμιση της θερμοκρασίας. 

-Υψηλής ακρίβειας ψηφιακές ενδείξεις 

-Εύκολη ρύθμιση θερμοκρασίας με  

 περιστροφικό διακόπτη 

-Φωτιζόμενη οθόνη 

-Κομψό design 

-Ενσύρματη σύνδεση 

-Επιτοίχια τοποθέτηση 
 

 

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

 

3. Περιγραφή συσκευής 

 

           

 

 

 

 

 

 

Λειτουργίες πλήκτρων： 

Πλήκτρο on/off: Πιέστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση  

Δεξιόστροφη περιστροφή πλήκτρου: Αύξηση θερμοκρασίας ή ρύθμισης παραμέτρου. 

Αριστερόστροφη περιστροφή πλήκτρου: Μείωση θερμοκρασίας ή ρύθμισης παραμέτρου. 

 

4. Ρυθμίσεις παραμέτρων     

Απενεργοποιήστε τον θερμοστάτη, πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί 

στην οθόνη η ένδειξη «01» και η σχετική τιμή. Περιστρέψτε το ροοστάτη για να ορίσετε την τιμή που 

επιθυμείτε και έπειτα πιέστε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση. 

Τροφοδοσία: 2x μπαταρίες AAA  Οπίσθιος φωτισμός: Λευκός 

Ρελέ επαφής δέκτη : Max 10A  Αισθητήρας: NTC 10K  

Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας: : 5~30℃ Ακρίβεια: - ± 0.5℃ (step control by +0.5℃) 

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: - 0~50℃ Βαθμός προστασίας: IP30 

Μέγιστη σχετική υγρασία λειτουργίας : 85% Περίβλημα: ABS - UL94-5 πλαστικό, επιβραδυντικό 

πυρκαγιάς 

Θερμοκρασία 

δωματίου 

Ορισμένη 

θερμοκρασία

. 

Ενεργοποιημένη λειτουργία θέρμανσης 

Πλήκτρο ενεργοποίησης 

& σύζευξης 
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5. Λειτουργία προστασίας παγετού 

Περιστρέψτε το πλήκτρο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προστασίας 

από παγετό και να ρυθμίσετε την θερμοκρασία. Όταν η θερμοκρασία του χώρου φτάσει στην ορισμένη τιμή, 

ο δέκτης θα ενεργοποιήσει το λέβητα. Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι 2°C υψηλότερη από τη ορισμένη 

τιμή ο λέβητας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 
  

6. Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου(OWD) 

Αν η λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου (OWD) είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα θα σταματήσει 

αυτόματα τη θέρμανση όταν ανιχνεύσει απότομη πτώση της θερμοκρασίας στο χώρο (2°C σε 5 λεπτά). Αυτό 

συνήθως προκαλείται όταν ένα παράθυρο ή μια πόρτα ανοίγει χωρίς να έχει απενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης. 

Ο θερμοστάτης θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας μετά από 30 λεπτά και η ένδειξη 

OP θα απενεργοποιηθεί από τη οθόνη. Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την 

λειτουργία OWD. 
  

7. Εγκατάσταση  

                                                                                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ DATA & MEDIA Ε.Ε. 

www.data-media.gr info@data-media.gr 

1ο χλμ Λαγκαδά προς Ηράκλειο, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, 57200, Τ.Θ 168 

Menu Περιγραφή Εύρος  Προκαθορισμένη τιμή 

01 Βαθμονόμηση θερμοκρασίας -8 ~ +8 ℃ (in 0.5 ℃ increments) 0℃ 

02 Switching Sensitivity 0.5 ~ 5℃ 0℃ 

03 Όριο υψηλότερης θερμοκρασίας 25 ~ 60 ℃ 35℃ 

04 Θερμοκρασία προστασίας 

παγετού 
3~10 ℃/ - -（OFF） - - 

05 Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού 

παραθύρου (OWD) 
00(OFF) / 01(ON) 01 

06 Χρόνος ανίχνευσης OWD 2~30 λεπτά 5 λεπτά 

07 Πτώση θερμοκρασίας OWD (εντός 

χρόνου ανίχνευσης) 
2-4 ℃ 2℃ 

08 Χρόνος καθυστέρησης OWD 

(επιστροφή στην προηγούμενη 

κατάσταση) 

10-60 λεπτά 30 λεπτά 

Ad Κωδικός σύζευξης - - 

Λογισμικό Έκδοση λογισμικού - - 
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1. Features  

High precision room thermostat with digital indications. It is equipped with a legible, illuminated 

screen with indications of desired and real temperature. It has an easy-to-use rotary switch to 

adjust the temperature. 

-High precision digital display 

-Easy temperature adjustment with rotary switch  

-Backlight screen  

-Elegant design  

-Wired connection 

-Wall mounting 
 

 

 

3. Technical Data  

 

4. Displays & Buttons 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Buttons Function： 

on/off button: Press this button for power on/off. 

Rotate button clockwise: Temp. & Parameters setting increase 

Rotate button counterclockwise: Temp. & Parameters setting decrease 

 

5. Parameter setting     

Turn off the thermostat, long press “Power Button” until the screen display “01” and related value, rotate 

button to set the value, press “Power button” again to enter next parameter setting. 

Power Supply: 2x AAA battery  Backlight: White 

Receiver relay contact: Max 10A  Sensor:  NTC 10K  

Set Point Range: 5~30℃ Accuracy: - ± 0.5℃  (step control by +0.5℃) 

Ambient : 0~50℃ Protection Class: IP30 

Relative Humidity: 85% Housing: ABS to UL94-5 fire retardant plastic 

Room Temp. 

Set Temp. 

Heat On 

Power & Pairing Button 
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6. Anti-frozen function 

Rotate Power Button to turn on/off Frost Protection Function, and adjust set temperature. When the room 

temperature reaches setting value, receiver forcibly turns on boiler. When room temperature is 2 °C higher 

than setting value, boiler automatically turns off. 

 

7. Open window detect function(OWD function) 

When the Open Window mode is enabled in the parameter setting, the system will automatically stop heating 

when it detects a sudden drop of room temperature (2°C in 5 minutes as default). This is normally caused 

when a window or door’s opened without turning off the heating device. 

The device will return to the previous mode of operation after 30mins, then OP disappear. Press any button 

will exit OWD function during the heating off period. 

 

8. Installation  

                                                                                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORT, DISTRIBUTION  & MANUFACTURE DATA & MEDIA Ε.Ε. 

www.data-media.gr info@data-media.gr 

1ο km Lagadas to Iraklio road, Lagadas, Thessaloniki, 57200,PO box 168 

 

Menu Description Range Default value 

01 Temp. Calibration -8 ~ +8 ℃ (in 0.5 ℃ increments) 0℃ 

02 Switching Sensitivity 0.5 ~ 5℃ 0℃ 

03 High Temp. Limit 25 ~ 60 ℃ 35℃ 

04 Frost Protection Temp. 3~10 ℃/ - -（Function OFF） - - 

05 Open window detect function (OWD) 00(Function OFF) / 01(Function ON) 01 

06 OWD Detect Time 2~30 min 5 min 

07 OWD Drop temp.（within detect time） 2-4 ℃ 2℃ 

08 OWD Delay time select                

(Return to previous working status) 

10-60 min 30 min 

Ad Pairing Code - - 

Software Software version - - 


