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1. Οδηγίεσ Αςφαλείασ 
 Παρακαλοφμε διαβάςτε και ακολουθήςτε τισ  παρακάτω οδηγίεσ αςφαλείασ και 

οδηγίεσ ςυνδεςμολογίασ. 

 ΜΗΝ χρθςιμοποιείται τθ ςυςκευι ςε επικίνδυνο περιβάλλον. 

 ΜΗΝ εκκζτετε τθ ςυςκευι ςε υψθλι υγραςία ι μθχανικζσ προςκροφςεισ. 

 Η ςυςκευι HR-03 πρζπει να τοποκετείται ςε χϊρο προςτατευμζνο από τισ καιρικζσ 

ςυνκικεσ, ςε περιοριςμζνθ περιοχι πρόςβαςθσ. 

 Η εγκατάςταςθ και θ επιςκευι του ςυςτιματοσ  πρζπει να γίνονται μόνο από 

εξειδικευμζνο προςωπικό. 

 Κατά τθν εγκατάςταςθ, βεβαιωκείτε ότι θ ςυςκευι δεν είναι ςυνδεδεμζνθ ςτο δίκτυο. 

 Η ςυςκευι  πρζπει να τροφοδοτείται  μζςω αςφαλειοδιακόπτθ.  

 Σο προϊόν δεν πρζπει να απορρίπτεται μαηί με τα οικιακά απορρίμματα. Σο εν λόγω  

προϊόν είναι ςυμμορφωμζνο με το πρότυπο RoHs.  
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2. Προφύλαξη και υμβουλέσ 
H Κ.ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν προβλιματα που μπορεί να 
προκφψουν λόγω εςφαλμζνθσ ςυνδεςμολογίασ τθσ ςυςκευισ HR-03. 

3. Εγγύηςη Καταςκευαςτή 
Η ςυςκευι φζρει 2ετι εγγφθςθ από τθν εταιρία Κ.ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. Η περίοδοσ εγγφθςθσ 
ξεκινά από τθν θμζρα που θ ςυςκευι ζχει αγοραςτεί από τον τελικό πελάτθ. Η εγγφθςθ 
είναι ζγκυρθ μόνο αν θ ςυςκευι ζχει χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που 
αναφζρονται ςτο εγχειρίδιο,  μζςα ςτισ  κακοριςμζνεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ και ο τελικόσ 
αγοραςτισ ζχει ςτθν κατοχι του τθν  απόδειξθ με τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με το QR 
που ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία . ε περίπτωςθ δυςλειτουργίασ του HR-03 κα υπάρξει 
άμεςθ αντικατάςταςθ. Η εγγφθςθ δεν ιςχφει εάν θ ςυςκευι ζχει εκτεκεί ςε μθχανικζσ 
κροφςεισ, χθμικά, υψθλι υγραςία, υγρά, διαβρωτικά και επικίνδυνα  περιβάλλοντα, 
εςφαλμζνθ ςυνδεςμολογία ι άλλουσ παράγοντεσ ι εφόςον δεν ζχουν προςκομιςτεί τα 
κατάλλθλα ζγγραφα που είναι θ απόδειξθ με τθν θμερομθνία αγοράσ μαηί με το QR που 
ςυνοδεφει τθν ςυςκευαςία. 

 4. χετικά με τισ οδηγίεσ χρήςησ 
Σο παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τθν λειτουργία του HR-03.Είναι πολφ ςημαντικό να 
διαβάςετε τισ οδηγίεσ χρήςησ πριν αρχίςετε να το χρηςιμοποιείτε. 

5.Περιγραφή  
Σο HR-03 είναι μια ςυςκευι με 2 εξόδουσ και 1 είςοδο. Με τισ εξόδουσ μποροφμε να 
ρυκμίςουμε τθν ψφξθ και τθ κζρμανςθ του δωματίου ςτο εφροσ κερμοκραςίασ που 
επικυμοφμε. τθν είςοδο ζχουμε τθ δυνατότθτα να ςυνδζςουμε μαγνθτικι παγίδα 
επιτυγχάνοντασ τθν διακοπι λειτουργίασ των ςυςκευϊν μζχρισ ότου αποκαταςτακεί το 
κφκλωμα. Μειϊνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν άςκοπθ χριςθ όταν πόρτεσ και παράκυρα 
μείνουν ανοιχτά. 

6. Σεχνικά Χαρακτηριςτικά  

 

 
  

HR-03 

Ζξοδοι 2 (επαφζσ ρελζ) 

Μζγιςτο Ωμικό Φορτίο 16 A / 250 Vac 

Αιςκθτιριο Μζτρθςθσ 
Ψθφιακό Αιςκθτιριο Θερμοκραςίασ ΗR0301 με 

καλϊδιο 0,5m 

Είςοδοσ Μαγνθτικζσ Παγίδεσ ι Καρτοδιακόπτθ. 

Διαςτάςεισ 89 x 54 x 66 cm 

Βάροσ υςκευαςίασ 210 g 

EN Norms υμβατό με CE 

Εγγφθςθ 2 χρόνια 
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6.1 Ιςχύσ Κατανάλωςησ 

 

6.2 Περιβαλλοντικέσ υνθήκεσ 

 
 
 
 

7. Διάγραμμα υνδεςμολογίασ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

HR-03 

Σροφοδοςία 230 Vac 

Μζγιςτθ Κατανάλωςθ 5,5 W 

HR-03 

Θερμοκραςία Από -15 ζωσ 65°C 

Τγραςία Από 20% ζωσ 85% 
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7.1 Παράδειγμα Ρύθμιςησ Μικροδιακοπτών (PSW) 

 

 

7.2 Ρυθμίςεισ 
 

 

8. Λειτουργία ςυςκευήσ 
Για να λειτουργιςει θ ςυςκευι χρειάηεται το αιςκθτιριο HR0301 να είναι ςυνδεδεμζνο. ε 
περίπτωςθ βλάβθσ ι απϊλειασ, ςασ ενθμερϊνει μζςω θχθτικοφ μθνφματοσ. 

 
8.1 Λειτουργία COOLER 
 Όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ κατζβει κάτω από τθν κερμοκραςία ρφκμιςθσ 
διακόπτει τθν λειτουργία του κλιματιςτικοφ. 
 Για να επανζλκει θ λειτουργία του κλιματιςτικοφ κα πρζπει θ κερμοκραςία θ 
περιβάλλοντοσ να είναι 2 βακμοφσ υψθλότερθ από τθν κερμοκραςία ρφκμιςθσ. 
Για παράδειγμα αν ζχουμε ορίςει ωσ κερμοκραςία ρφκμιςθσ τουσ 26°C, όταν θ 
κερμοκραςία πζςει κάτω από αυτι τθν τιμι, θ λειτουργία του κλιματιςτικοφ κα κλείςει. Για 
να επανζλκει θ λειτουργία του, κα πρζπει θ κερμοκραςία να φτάςει τουσ 28°C. 

8.2 Λειτουργία HEATER 
Όταν θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ ανζβει πάνω από τθν κερμοκραςία ρφκμιςθσ 
διακόπτεται θ λειτουργία κζρμανςθσ. 
Για να επανζλκει θ λειτουργία κζρμανςθσ κα πρζπει θ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ να 
είναι 2 βακμοφσ κάτω από τθν κερμοκραςία ρφκμιςθσ. 

 

Σα διακοπτάκια 3 και 4 είναι ON 

 

Όλα τα διακοπτάκια είναι OFF 

Περιγραφή Ρυθμίςεων 

Ρφκμιςθ Θερμοκραςίασ Ελζγχου 

Κλιματιςτικοφ 

ON    4 3  3 4 

OFF 
3 4 3 

  4   

Θερμοκραςία Απενεργοποίθςθσ  <27,5°C <26°C <24,5°C <23°C 

 

Ρφκμιςθ Θερμοκραςίασ Ελζγχου 

Θζρμανςθσ 

ON    2 1  1 2 

OFF 1 2 1   2   

Θερμοκραςία Απενεργοποίθςθσ  >21°C >22,5°C >24°C >25,5°C 
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Για παράδειγμα αν ζχουμε ορίςει ωσ κερμοκραςία ρφκμιςθσ τουσ 23°C το καλοριφζρ κα 
απενεργοποιθκεί όταν ξεπεράςουμε αυτι τθ κερμοκραςία. Για να επανζλκει θ λειτουργία 
του κα πρζπει θ κερμοκραςία να πζςει κάτω από τουσ 21°C. 

8.3 Λειτουργία Μ/C 
Η χριςθ τθσ ειςόδου M/C αφορά τθν χριςθ με μαγνθτικζσ παγίδεσ. Όταν το κλιματιςτικό ι 
κζρμανςθ ανοίξουν, μετά από 30 δεφτερα οι μαγνθτικζσ επαφζσ διακόπτουν τθ λειτουργία 
των ςυςκευϊν. Σα ενδεικτικά led αναβοςβινουν γριγορα. τισ επαφζσ M/C κα 
μποροφςαμε να ςυνδζςουμε καρτοδιακόπτθ ι ακόμα και ζξοδο μζςω τθσ ςυςκευι NCR-25 
GSM για απομακρυςμζνο ζλεγχο. ε περίπτωςθ που δεν χρθςιμοποιιςουμε μαγνθτικζσ 
επαφζσ κα πρζπει να γεφυρϊςουμε τθν κλζμα M/C για τθν ορκι λειτουργία τθσ ςυςκευισ. 

9. Σεχνική Τποςτήριξη 
Αν ζχετε προβλιματα ςτθν τοποκζτθςθ ι χριςθ τθσ ςυςκευισ παρακαλοφμε ανατρζξτε 
προςεκτικά ςτο εγχειρίδιο οδθγιϊν. Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα μασ 
www.nissoy.net για να βρείτε απαντιςεισ ςε τεχνικζσ ερωτιςεισ. 

10. Πνευματικά Δικαιώματα  
Κανζνα μζροσ αυτοφ του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχκεί χωρίσ προθγοφμενθ 
γραπτι άδεια τθσ εταιρίασ Κ.ΝΙΟΤ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε. Η εταιρία ζχει καταβάλει κάκε  
προςπάκεια για να διαςφαλίςει ότι οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςε αυτό το ζγγραφο 
είναι ακριβείσ και πλιρθσ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 
Φαξ: +302351078343 

Τηλέφωνο: +302351078342 
Email: support@nissoy.com 

www.nissoy.net 
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