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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Στο παρόν έντυπο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα: 
 

 
Κατάσταση γενικού κινδύνου. Η παραβίαση των υποδείξεων που αναγράφονται μετά το σύμβολο, 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε άτομα και αντικείμενα. 

 
 
Κατάσταση κινδύνου ηλεκτροπληξίας. Η παραβίαση των υποδείξεων που αναγράφονται μετά το 
σύμβολο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τα άτομα.  
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

  

Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά το παρόν έντυπο. 
Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να είναι συμβατές με τους κανονισμούς ασφαλείας της χώρας 
εγκατάστασης της συσκευής. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν με τον καλύτερο τρόπο.  
Η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, εκτός από τον κίνδυνο για σωματικές βλάβες σε πρόσωπα και 
ζημιές στις συσκευές, θα έχει σαν επακόλουθο την παύση ισχύος κάθε δικαιώματος επέμβασης, υπό 
εγγύηση. 

 

Εξειδικευμένο προσωπικό 
Συνιστάται η εκτέλεση της εγκατάστασης από εξειδικευμένο και κατηρτισμένο προσωπικό, που διαθέτει 
τις γνώσεις  και την εμπειρία σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.                             
Ως εξειδικευμένο προσωπικό, θεωρούνται τα άτομα που λόγω εκπαίδευσης, κατάρτισης  και πείρας, 
καθώς επίσης και γνώσης των ειδικών κανονισμών, των προδιαγραφών, των μέτρων πρόληψης 
ατυχημάτων και των συνθηκών λειτουργίας, έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας  της  
εγκατάστασης, να εκτελέσουν οποιαδήποτε απαιτούμενη εργασία στην οποία θα είναι σε θέση να 
αναγνωρίσουν και να αποφύγουν οποιονδήποτε κίνδυνο. (IEC 60730). 
 

 

Ασφάλεια 
Η χρήση επιτρέπεται μονάχα αν η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται 
από τις κείμενες Διατάξεις στη χώρα εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε πως ο ηλεκτρικός πίνακας δεν υπέστη 
ζημιές. 
 

 

Ιδιαίτερα πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα εσωτερικά μέρη του πίνακα (εξαρτήματα, αγωγοί κ.λπ.) δεν 
έχουν κανένα ίχνος υγρασίας, σκουριάς ή ακαθαρσιών: αν χρειάζεται, καθαρίστε τα προσεκτικά και 
ελέγξτε την αποτελεσματικότητα όλων των εξαρτημάτων του πίνακα. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα 
εξαρτήματα που δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικά. 
 

 

Πρέπει να βεβαιωθείτε πως όλοι οι αγωγοί του πίνακα είναι καλά στερεωμένοι στους αντίστοιχους 
ακροδέκτες. 
 

 

Σε περίπτωση μακροχρόνιας αδράνειας (ή σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος), πρέπει 
να εκτελέσετε στον πίνακα όλες τις δοκιμές που προβλέπει ο Κανονισμός EN 60730-1. 
 

Η παραβίαση των προειδοποιήσεων μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις κινδύνου για άτομα ή πράγματα και να 
επιφέρει την παύση ισχύος της εγγύησης. 

ΕΥΘΥΝΗ 
Ο κατασκευαστικός οίκος δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία των ηλεκτροκίνητων αντλιών ή για 
ενδεχόμενες ζημιές που θα προκαλέσουν, σε περίπτωση που τροποποιηθούν ή/και χρησιμοποιηθούν εκτός 
του συνιστάμενου πεδίου λειτουργίας ή παραβιάζοντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.  
Επιπλέον, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τις πιθανές ανακρίβειες που υπάρχουν στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, 
εφόσον οφείλονται σε τυπογραφικά σφάλματα ή  αντιγραφής. Διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει στα προϊόντα όλες τις 
αλλαγές που θα θεωρήσει απαραίτητες ή χρήσιμες,  χωρίς να αλλάξουν τα βασικά χαρακτηριστικά. 
. 
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1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση του ηλεκτρικού πίνακα  E-Box, 
που είναι μελετημένος και κατασκευασμένος για τον χειρισμό και την προστασία των Συγκροτημάτων 1 ή 2 αντλιών 
για: αποστράγγιση (εκκένωση), πλήρωση και δημιουργία πίεσης. 

ΠΟΥ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ: 
Συνιστάται η σωστή εγκατάσταση του πίνακα, προσέχοντας ιδιαίτερα την τήρηση των παρακάτω υποδείξεων: 
 Ο πίνακας πρέπει να φυλάσσεται σε εντελώς στεγνό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, 
 Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να είναι ερμητικά κλειστός και απομονωμένος από το εξωτερικό περιβάλλον, για να 

μην εισχωρήσουν έντομα, υγρασία και σκόνες που μπορεί να κάνουν ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, 
επηρεάζοντας την κανονική τους λειτουργία. 

 Επιλέξτε αισθητήρες με βαθμό προστασίας κατάλληλο για το χώρο που θα εγκατασταθούν. 
 

1.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

 E.box Plus  
E.box Plus D 

E.box Basic 
E.box Basic D 

Τροφοδοσία  
+10% - 15% 

3 x 400V 
3 x 230 V 
1 x 230V 

1 x 230V 

Συχνότητα 50/60Hz 50/60Hz 
Βαθμός προστασίας IP 55 IP55 
Πλήθος αντλιών που μπορούν να 
συνδεθούν 

1 ή 2 1 ή 2 

Μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος 
των αντλιών 

12A 12A 

Μέγιστη ονομαστική ισχύς των αντλιών 5,5kW στα 3 x 
400V 
3,2kW στα 3 x 
230V 
2,2kW στα 
1x230V 

2,2kW στα 1 x 
230V 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -10  ÷  40°C 10  ÷  40°C 
Θερμοκρασία αποθήκευσης -25°C ÷  55°C -25°C ÷  55°C 
Σχετική υγρασία του αέρα 50% στους 40°C 

90% στους 20°C 
50% a 40°C 
90% a 20°C 

Μεγ. υψόμετρο: 1000 m (σ.σ.θ.) 1000 m (σ.σ.θ.) 
 

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
1.2 Προστασίες 
Ο πίνακας είναι αυτο-προστατευόμενος και προστατεύει τις ηλεκτροκίνητες αντλίες από: 

 τα υπερφορτία και την υπερθέρμανση με αυτόματο επανοπλισμό, 
 τα βραχυκυκλώματα με ασφάλειες (μόνο στο μοντέλο Plus), 
 υπερρεύματα στις αντλίες (αμπερομετρική προστασία), 
 ανώμαλες τάσεις, 
 έλλειψη φάσης και θερμική προστασία KK, 
 λειτουργία χωρίς υγρό, 
 γρήγορες εκκινήσεις, 
 βλάβες του αισθητήρα πίεσης, 
 ασυμβατότητα πλωτήρων ή/και αισθητηρίων, 
 μπλοκάρισμα των αντλιών. 
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2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Τηρήστε αυστηρά τις τιμές  της ηλεκτρικής τροφοδοσίας  που    αναγράφονται στην πινακίδα 
ηλεκτρικών στοιχείων.  
 Μολονότι οι πίνακες έχουν βαθμό προστασίας ΙΡ55, δεν συνιστάται η χρήση τους σε χώρους με 

οξειδωτικά ή διαβρωτικά αέρια. 
 Οι πίνακες πρέπει να προστατεύονται από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία και από τις καιρικές 

συνθήκες. 
 Χρησιμοποιήστε καλώδια καλής ποιότητας και διατομής κατάλληλης για την ένταση ρεύματος των 

κινητήρων και το μήκος τους. Προσέξτε ιδιαίτερα το καλώδιο τροφοδοσίας που πρέπει να σηκώνει 
την ένταση όλων των συνδεδεμένων αντλιών. 

 Οι αισθητήρες πρέπει να είναι κατάλληλοι για το χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν.  
 Λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, είναι απαραίτητο να διατηρείται η εσωτερική θερμοκρασία του 

πίνακα εντός των «ορίων χρήσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος» που αναφέρονται παρακάτω. 
 Οι υψηλές θερμοκρασίες επιφέρουν ταχεία γήρανση όλων των εξαρτημάτων, με επακόλουθες 

λειτουργικές ανωμαλίες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. 
 Επιπλέον ο εγκαταστάτης πρέπει να εξασφαλίσει το στεγανό σφράγισμα των κλιπς των καλωδίων. 
 Συσφίξτε προσεκτικά τα κλιπς στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα και τυχόν 

εξωτερικών χειριστηρίων που θα συνδέσει ο εγκαταστάτης, έτσι ώστε να αποφύγετε τη μετατόπιση 
των καλωδίων από τα κλιπς. 

 

2.1 Ηλεκτρική συνδεσμολογία 
Πριν αρχίσετε τη συνδεσμολογία, βεβαιωθείτε πως ο γενικός διακόπτης του πίνακα διανομής ενέργειας είναι στη θέση 
OFF (0) και πως κανένας δεν μπορεί να αποκαταστήσει τη λειτουργία του κατά λάθος. Στη συνέχεια συνδέστε τα 
καλώδια τροφοδοσίας στους ακροδέκτες: 

 

      L1 - L2 - L3 -
 
 για τριφασικά     συστήματα 

      L - N -  για μονοφασικά συστήματα  
 
 

      και στο μαχαιρωτό διακόπτη QS1 
Τηρήστε σχολαστικά όλες τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων. 
 
Βεβαιωθείτε πως είναι καλά στερεωμένοι όλοι οι ακροδέκτες, προσέχοντας ιδιαίτερα τη βίδα γείωσης. 

 

 Εκτελέστε τις συνδέσεις των καλωδίων στην κλέμμα, ακολουθώντας τα ηλεκτρικά σχεδιαγράμματα. 
 Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια σύνδεσης είναι σε άριστη κατάσταση με ανέπαφο το εξωτερικό 

περίβλημα. 
 Απαιτείται σωστή και ασφαλής σύνδεση γείωσης της εγκατάστασης, όπως 

προδιαγράφεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις. 
 Βεβαιωθείτε πως είναι σωστά διαστασιολογημένος ο διαφορικός διακόπτης 

προστασίας της εγκατάστασης. 
 

2.1.1   Εξακριβώσεις με όργανα που πρέπει να κάνει ο εγκαταστάτης 
 Συνέχεια των αγωγών προστασίας και των κύριων και βοηθητικών ισοδυναμικών κυκλωμάτων. 
 Αντίσταση μόνωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης μεταξύ των ενεργών κυκλωμάτων L1-L2-L3 (βραχυκυκλωμένα 

μεταξύ τους) και το κύκλωμα ισοδυναμικής προστασίας. 
 Δοκιμή αποτελεσματικότητας της διαφορικής προστασίας. 
 Δοκιμή εφαρμοσμένης τάσης ανάμεσα στα ενεργά κυκλώματα L1-L2-L3 (βραχυκυκλωμένα μεταξύ τους) και το 

κύκλωμα ισοδυναμικής προστασίας. 
 Δοκιμή λειτουργίας.   
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2.1.2  Πλακέτες και συνδέσεις 

 
Εικόνα 1: Πλακέτα E.box Basic 
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Εικόνα 2: Πλακέτα E.Box Plus 

 

 Λειτουργία  

QS1 Μαχαιρωτός διακόπτης γραμμής τροφοδοσίας (Στην πρόσοψη του Ε.box, δεν 
φαίνεται στην εικόνα) 

L1 – L2 – L3 Τριφασική σύνδεση γραμμής τροφοδοσίας 
L – N    Μονοφασική σύνδεση γραμμής τροφοδοσίας 

  Σύνδεση γείωσης 
U - V - W  Τριφασική ηλεκτρική σύνδεση των αντλιών Ρ1 και Ρ2 
L - N  Μονοφασική ηλεκτρική σύνδεση των αντλιών Ρ1 και Ρ2 
C - A - P Hλεκτρική σύνδεση για μονοφασικές αντλίες Ρ1 και Ρ2 με εξωτερικό πυκνωτή 

C1 – C2 Hλεκτρική σύνδεση για εξωτερικό πυκνωτή εκκίνησης για μονοφασικές αντλίες με 
εξωτερικό πυκνωτή. Για Ρ1 και Ρ2. Μόνο στο μοντέλο Basic 

A - P Hλεκτρική σύνδεση για εξωτερικό πυκνωτή εκκίνησης για μονοφασικές αντλίες με 
εξωτερικό πυκνωτή. Για Ρ1 και Ρ2. Μόνο στο μοντέλο Plus 

KK1- KK2  Είσοδος θερμικής προστασίας για τον κινητήρα των αντλιών Ρ1 και Ρ2 
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A-B-C  Ακροδέκτες σύνδεσης ψηφιακών εισόδων ελέγχου στάθμης ή πίεσης 
R-N  Ακροδέκτες σύνδεσης ψηφιακών εισόδων συναγερμών 
I: 11-12 Ακροδέκτης σύνδεσης εισόδου αισθητήρα 
Q1: 14-15 
Q2: 16-17 
Q3: 18-19  

Ακροδέκτες σύνδεσης συναγερμών Q1, Q2, Q3. 

FU2 - FU3 Τηκτές ασφάλειες προστασίας του πίνακα (μόνο στο μοντέλο Plus) 
FU5 Τηκτή ασφάλεια προστασίας αντλίας P2 (μόνο στο μοντέλο Plus) 
FU4 Τηκτή ασφάλεια προστασίας αντλίας P1 (μόνο στο μοντέλο Plus) 

 

 

 Η τάση τροφοδοσίας του πίνακα E.BOX PLUS πρέπει να είναι ίδια με την τάση των 
χρησιμοποιούμενων αντλιών. Για παράδειγμα αν τροφοδοτείται ο πίνακας με τάση 3~400V οι αντλίες 
πρέπει να είναι 3~400V. 

 Ο πίνακας E.BOX BASIC πρέπει να τροδοτείται με τάση 1~230V. Οι αντλίες πρέπει να είναι 
μονοφασικές 230V. 

 Συνδέστε τα καλώδια γείωσης των αντλιών στους ακροδέκτες γείωσης στον πίνακα E.Box! 
Βεβαιωθείτε πως όλα τα καλώδια είναι κατάλληλα διαστασιολογημένα για τις εντάσεις ρεύματος που 
πρέπει να σηκώσουν. 

 Αν η μονοφασική αντλία χρειάζεται έναν εξωτερικό πυκνωτή, αυτός μπορεί να τοποθετηθεί στο 
εσωτερικό του πίνακα.  

 Αν χρησιμοποιούνται 2 αντλίες πρέπει να είναι ολόιδιες. 
 Προσοχή, μια λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση μπορεί να κάνει ζημιά στον πίνακα E.Box. 

 
 

2.2 Hλεκτρική συνδεσμολογία αντλιών 
 

Σύνδεση τριφασικών αντλιών 
 

 

Εικόνα 3: Ηλεκτρική συνδεσμολογία αντλιών 
 

Οι τριφασικές αντλίες μπορούν να συνδεθούν μόνο στο E.box Plus. Συνδέονται στους ακροδέκτες Ρ1 και 
Ρ2 όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Πρέπει να τηρείτε τη σωστή διαδοχή των φάσεων U, V και W 
προκειμένου να περιστρέφονται σωστά οι αντλίες. 
 

Σύνδεση μονοφασικών αντλιών με εσωτερικό πυκνωτή 
Οι αντλίες με εξωτερικό πυκνωτή συνδέονται στους ακροδέκτες Ρ1 και Ρ2 που φαίνονται στην Εικόνα 3. Το καλώδιο 
του ουδέτερου πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη Ν και το καλώδιο της φάσης στον ακροδέκτη με την ένδειξη L. 
Σύνδεση μονοφασικών αντλιών με εξωτερικό πυκνωτή 
Οι αντλίες με εξωτερικό πυκνωτή πρέπει να συνδεθούν στους ακροδέκτες Ρ1 και Ρ2 που φαίνονται στην Εικόνα 3. 
Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοιχία μεταξύ σήμανσης ακροδεκτών και ονομάτων στα καλώδια της 
αντλίας. Το καλώδιο της αντλίας με τη σήμανση C πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη C. Το ίδιο ισχύει για τα 
καλώδια Α και Ρ. Βλέπε Εικόνα 3. 
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Ο πυκνωτής της αντλίας μπορεί να συνδεθεί στο εσωτερικό του πίνακα E.box, πάνω στο ειδικό μεταλλικό 
υποστήριγμα. 
Οι πυκνωτές πρέπει να συνδεθούν όπως φαίνεται στην Εικόνα 4. Επισημαίνουμε πως στο E.Box Plus μοιράζονται τον 
ίδιο ακροδέκτη της αντλίας. 

 
Εικόνα 4: Σύνδεση εξωτερικών πυκνωτών αντλιών 

 
 
 
 

2.3 Hλεκτρική συνδεσμολογία τροφοδοσίας 
 
 

 

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία πρέπει να διακόψετε την τάση από τη γραμμή τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε 
καλώδια με διαστάσεις κατάλληλες για την ένταση του ρεύματος που χρησιμοποιείτε, λαμβάνοντας υπόψη πως η 
ένταση του ρεύματος στη γραμμή είναι το άθροισμα των εντάσεων του ρεύματος στις αντλίες. 
 
 

Στην περίπτωση μονοφασικής τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες L και N. Στην περίπτωση τριφασικής 
τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες L1, L2, L3. Βλέπε Εικόνα 5: Ηλεκτρική συνδεσμολογία στη γραμμή 
τροφοδοσίας. 

 
 

Εικόνα 5: Ηλεκτρική συνδεσμολογία στη γραμμή τροφοδοσίας 
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Συνδέστε τα καλώδια γείωσης των αντλιών, στους ακροδέκτες γείωσης στον πίνακα E.Box! 
 
 
 
 
 
 

3 ΠΡΟΣΟΨΗ ΠΙΝΑΚΑ 

 

 
Εικόνα 6: Ετικέτα οθόνης, υπάρχει μόνο στα μοντέλα plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Εικόνα 7: Ετικέτα πρόσοψης 
 
 

Ενότητα που αφορά τον πίνακα 

 

 
Λευκή λυχνία Led δείχνει πως υπάρχει τροφοδοσία στον πίνακα 
 
Κόκκινη λυχνία Led συναγερμού του πίνακα και δίπλα το πλήκτρο επαναφοράς των 
συναγερμών. Το πλήθος των αναλαμπών του Led δείχνει τον τύπο σφάλματος, όπως 
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα 
 
 
 
Κατάλογος των συναγερμών του πίνακα. Το πλήθος των αναλαμπών του Led δείχνει τον τύπο  
του συναγερμού. Στην οθόνη, όπου υπάρχει, αναγράφεται μια πλήρης ένδειξη του 
προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΙΝΑΚΑ  

 

Ενότητα που αφορά την αντλία 

 

Πράσινη λυχνία Led, αν είναι αναμμένη σημαίνει πως η αντλία λειτουργεί. 
Κόκκινη λυχνία Led συναγερμού της αντλίας και δίπλα το πλήκτρο επαναφοράς των 
συναγερμών. Το πλήθος των αναλαμπών του Led δείχνει τον τύπο σφάλματος, όπως φαίνεται 
στον πίνακα της ετικέτας. Στην οθόνη, όπου υπάρχει, αναγράφεται μια πλήρης ένδειξη του 
προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπουμε στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΙΝΑΚΑ 
Λυχνίες Led που επισημαίνουν τον τύπο λειτουργίας της αντλίας: ON πάντα αναμμένη, OFF 
πάντα σβηστή, AUTO η αντλία ελέγχεται από τον πίνακα. 
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 Πλήκτρο για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της αντλίας. Αν πατηθεί για περισσότερο από 
3 δευτ. ανάβει την αντλία μέχρι να αφήσετε το πλήκτρο. Η απλή πίεση του πλήκτρου 
εναλλάσσει την κατάσταση της αντλίας από OFF σε AUTO. 
Αντλία στην οποία αναφέρονται οι ενδείξεις 

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πριν προχωρήσετε στη ρύθμιση, διακόψτε την τάση του δικτύου. 
 
 
Για την πρόσβαση το εσωτερικό πάνελ, ξεβιδώστε τις βίδες, γυρίστε προς τα κάτω το κάλυμμα του ηλεκτρικού πίνακα 
και ενεργήστε στα χειριστήρια. 
 

Αρ. Λειτουργία  
1 Φωτεινές ενδείξεις για την ενεργοποίηση των ψηφιακών εισόδων (N-A-B-C-

R) 
2 Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer) της εγκατάστασης (Imax – SP – DP). 
3 Μικροδιακόπτης (Dip-Switch) επιλογής λειτουργιών (DS_A – DS_B). 

4 
Λυχνία Led σήμανσης υπερρεύματος, βαθμονομημένη στα δεδομένα της 
πινακίδας του κινητήρα. 
Για να είναι σωστή η βαθμονόμηση η λυχνία Led πρέπει να είναι σβηστή. 

 
4.1 Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer) της εγκατάστασης (Imax – SP – DP) 
 

T1 – Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer)   (Imax) 
Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer) για τη βαθμονόμηση της μέγιστης έντασης ρεύματος στις δύο 
ηλεκτροκίνητες αντλίες Ρ1 και Ρ2 (0.25A –13A). 
Βαθμονομήστε το ποτενσιόμετρο (Trimmer) στην τιμή της πινακίδας του κινητήρα. (η κίτρινη λυχνία led πρέπει να είναι 
σβηστή). 
T2 – Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer)  (SP – Προκαθορισμένη τιμή εγκατάστασης) / 
Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer)  3 (DP – Διαφορικός στάθμης πίεσης) 
Ποτενσιόμετρο λεπτής ρύθμισης (Trimmer) για τη βαθμονόμηση των πιέσεων και της στάθμης της εγκατάστασης. 
 Το ποτενσιόμετρο SP (ρυθμισμένο από τον DS_B5)  έχει μια διπλή κλίμακα ρύθμισης σε bar: από 1 μέχρι 10 bar 

ή από 7 μέχρι 15 bar που αντιστοιχεί στην αναμμένη λυχνία led, στην περίπτωση χρήσης αισθητήρα πίεσης στα 

 

1

2

3 3

2 2

4
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συστήματα δημιουργίας πίεσης. Αυτή η κλίμακα μπορεί να είναι και σε μέτρα (προαιρετικά, χρησιμοποιώντας την 
πινακίδα που θα βρείτε στα παρελκόμενα): από 1 μέχρι 3 μέτρα ή από 2 μέχρι 5 μέτρα που αντιστοιχεί στην 
αναμμένη λυχνία led, στην περίπτωση χρήσης αναλογικού αισθητήρα στάθμης στα συστήματα πλήρωσης και 
εκκένωσης.  
 

 
 
 
 
 
 
 Η ρύθμιση του DP πρέπει να εκφράζεται σε ποσοστό ως προς την τιμή που είναι ρυθμισμένη στο SP. 
 
4.2 Μικροδιακόπτες (Dip-Switch) επιλογής λειτουργιών (DS_A – DS_B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Nr. ON OFF 

1 

Δοχεία διαστολής 
STANDARD, ελάχιστο 
19 λίτρα ανά αντλία. 
Αποτελεσματικός μόνο 
για δημιουργία πίεσης 
και kiwa. 

Δοχεία διαστολής 
MAXI, πάνω από 
100 λίτρα ανά 
αντλία. 
Αποτελεσματικός 
μόνο για δημιουργία 
πίεσης και kiwa. 

2 
Αυτόματη εναλλαγή 
ανάμεσα στις αντλίες 
Ρ1 και Ρ2 κάθε 24 
ώρες. 

Αυτόματη εναλλαγή 
ανάμεσα στις 
αντλίες Ρ1 και Ρ2 
σε κάθε εκκίνηση. 

3 
Ελέγχει τις πολύ 
συχνές εκκινήσεις και 
τις μειώνει σε 8 το 
λεπτό ανά αντλία. 

Επιτρέπει όλες τις 
εκκινήσεις που 
απαιτεί το σύστημα. 

4 

Προστασία από 
λειτουργία χωρίς υγρό. 
Μόνο στη δημιουργία 
πίεσης. Δείχνει 
λειτουργία χωρίς υγρό 
αν η πίεση πέσει κάτω 
από 0,5bar. 

Μη ενεργή 
προστασία από 
λειτουργία χωρίς 
υγρό. 

5 
Ενεργοποιεί τον τρόπο 
λειτουργίας KIWA αν 
είναι ενεργοποιημένη η 
δημιουργία πίεσης 

Μη ενεργός τρόπος 
λειτουργίας KIWA. 

6 
Καθυστέρηση 
σβησίματος στη 
λειτουργία KIWA 2 
δευτερολέπτων 

Καθυστέρηση 
σβησίματος στη 
λειτουργία KIWA 4 
δευτερολέπτων 

7 (**) Αντλία P1 μη 
διαθέσιμη. 

Αντλία P1 
διαθέσιμη. 

8 (**) Αντλία P2 μη 
διαθέσιμη. 

Αντλία P2 
διαθέσιμη. 

 

Στάνταρ ρύθμιση σε bar 
Προαιρετική ρύθμιση σε μέτρα 
    (προμηθεύεται πινακίδα) 
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2. Nr. Κατάσταση στο ON Κατάσταση στο 

OFF 

1 (*) 
Λειτουργία σαν 
συγκρότημα 
δημιουργίας πίεσης. 

OFF 

2 (*) 
Λειτουργία σαν 
συγκρότημα 
πλήρωσης. 

OFF 

3 (*) 
Λειτουργία σαν 
συγκρότημα 
εκκένωσης 
(αποστράγγιση). 

OFF 

4 Χρήση ηλεκτρικών 
αισθητηρίων. 

Χρήση πλωτήρων. 

5 
Κλίμακα 
προκαθορισμένων 
τιμών πίεσης: 
7-16 bar / 2-5 m. 

Κλίμακα 
προκαθορισμένων 
τιμών πίεσης: 
1-10 bar / 0-3 m. 

6 Δεν χρησιμοποιείται Δεν χρησιμοποιείται 

7 (**) 
Ρύθμιση με αναλογικό 
αισθητήρα με έξοδο σε 
ρεύμα. 

OFF 

8 (**) 
Ρύθμιση με αναλογικό 
αισθητήρα με έξοδο σε 
τάση 

OFF  
 

(*) Μόνο ένας (και τουλάχιστον ένας) από αυτούς τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) μπορεί να είναι στη θέση ON. 
(**)Μόνο ένας (ή κανένας) από αυτούς τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) μπορεί να είναι στη θέση ON. 

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ 
Ο πίνακας E.box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός συστήματος αύξησης της πίεσης του νερού. Σαν 
είσοδοι ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε πιεσοστάτες είτε ένας αισθητήρας πίεσης. Για να λειτουργήσει 
σωστά ο πίνακας απαιτείται ένα δοχείο διαστολής. 
 

5.1 Δοχείο διαστολής 
Στη δημιουργία πίεσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα δοχείο διαστολής τουλάχιστον 19 λίτρων ανά αντλία.  

5.2 Ηλεκτρικές συνδέσεις αντλίας και τροφοδοσίας 
Συνδέστε τη γραμμή τροφοδοσίας και τις αντλίες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ. 
 
5.3 Σύνδεση συμπληρωματικών προστασιών: υψηλή πίεση, χαμηλή πίεση και θερμική 

προστασία του κινητήρα 
Είναι δυνατόν, αλλά όχι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους συναγερμού στο E.box έτσι ώστε οι αντλίες να 
σταματούν σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης, πολύ χαμηλής πίεσης ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας των κινητήρων. 
Σε περίπτωση συναγερμού οι αντλίες σταματούν, αναβοσβήνουν τα λαμπάκια συναγερμού και ενεργοποιούνται οι 
αντίστοιχες έξοδοι συναγερμού. Η οθόνη (αν υπάρχει) δείχνει τον τύπο συναγερμού. Στην περίπτωση που οι 
συνθήκες συναγερμού δεν υφίστανται πια, το E.box επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. 

 Συναγερμός πολύ υψηλής πίεσης στην εγκατάσταση: ο πιεσοστάτης πρέπει να εγκατασταθεί στην 
κατάθλιψη του συγκροτήματος. Η κανονικά κλειστή επαφή του πιεσοστάτη πρέπει να συνδεθεί στον 
ακροδέκτη R του E.box. Ο πιεσοστάτης πρέπει να βαθμονομηθεί στη μέγιστη πίεση που μπορεί να φτάσει η 
εγκατάσταση. Αν δεν χρησιμοποιείται, η επαφή πρέπει να γεφυροσυνδεθεί. 

 Πολύ χαμηλή πίεση της εγκατάστασης: ο πιεσοστάτης μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αναρρόφηση είτε 
στην κατάθλιψη, σε συνάρτηση του τύπου εγκατάστασης. Ο πιεσοστάτης συνδέεται στην επαφή N του E.Box, 
και βαθμονομείται στην ελάχιστη πίεση που απαιτείται για τη σωστή λειτουργία της εγκατάστασης. Η επαφή 
πρέπει να ανοίγει αν η πίεση πέφτει κάτω από την ελάχιστη τιμή. Αυτή η επαφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την πρόληψη μπλοκαρισμάτων λόγω έλλειψης νερού ή για τον εντοπισμό σπασμένων σωλήνων. Στο 
συναγερμό αυτό μπορεί να συνδεθεί επίσης ένα αισθητήριο στάθμης ή πλωτήρας για τον έλεγχο της 
κατάστασης ενός δοχείου ή φρεατίου. Αν δεν χρησιμοποιείται, η επαφή πρέπει να γεφυροσυνδεθεί. 
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Εικόνα 8: Είσοδοι και έξοδοι 

 
 Θερμική προστασία Κινητήρων: η διάταξη διαθέτει μια είσοδο για τη θερμική προστασία κάθε κινητήρα. Αν 

ο χρησιμοποιούμενος κινητήρας είναι εφοδιασμένος με θερμική προστασία, μπορείτε να συνδέσετε την 
προστασία αυτή στους ακροδέκτες ΚΚ που φαίνονται στην Εικόνα 9. Αν δεν υπάρχει προστασία στον 
κινητήρα πρέπει να γεφυροσυνδέσετε τους ακροδέκτες. 

 
Αν δε χρησιμοποιούνται συναγερμοί, πρέπει να γεφυροσυνδέσετε τις αντίστοιχες εισόδους. Συνεπώς στις εισόδους 
των επαφών N, R, KK1 και KK2 πρέπει να τοποθετηθούν γεφυροσυνδέσεις. Τα E.box είναι κατασκευασμένα με αυτές 
τις γεφυροσυνδέσεις. 

 
Εικόνα 9: Είσοδοι θερμικής προστασίας KK 

 

5.4 Σύνδεση εξόδων συναγερμών 

 

Στην περίπτωση που παρουσιαστούν συναγερμοί, το E.box το επισημαίνει με τρεις τρόπους: 
 Διαμέσου των λυχνιών led που υπάρχουν στην πρόσοψη, οι οποίες δίνουν πλήθος αναλαμπών που 

εξαρτάται από το σφάλμα. 
 Διαμέσου των εξόδων Q1, Q2, Q3 που βραχυκυκλώνονται όπως διευκρινίζεται στον πίνακα 17. Η 

λογική λειτουργίας των συναγερμών είναι η εξής: η Q1 κλείνει μετά από κάποια ανωμαλία της 
αντλίας 1, η Q2 της αντλίας 2 και η Q3 λόγω γενικών σφαλμάτων. 

 Διαμέσου των ενδείξεων στην οθόνη (αν υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να διαβάσετε 
και το ιστορικό των συναγερμών. 

Αν δεν τροφοδοτείται ο πίνακας οι Q1, Q2 και Q3 είναι κλειστές, οπότε επισημαίνουν ένα συναγερμό. 
 

5.5 Λειτουργία με αισθητήρα πίεσης (συνιστώμενη επιλογή) 
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτό τον τρόπο λειτουργίας σε σχέση με τη χρήση πιεσοστατών, δεδομένου ότι 
προσφέρει: μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της εγκατάστασης, ανάγνωση της πίεσης που παρέχει το συγκρότημα 
και ευκολότερη εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να ρυθμίσετε την πίεση της προκαθορισμένης τιμής και 
το διαφορικό πίεσης για την επανεκκίνηση και τη στάση των αντλιών. 
 

5.6 Σύνδεση αισθητήρα πίεσης 
Ο αισθητήρας πίεσης πρέπει να συνδεθεί στην κλέμμα (βλέπε Εικόνα 10 για σύνδεση του αισθητήρα πίεσης), 
σύμφωνα με το παρακάτω σχεδιάγραμμα: 
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Εικόνα 10: Σύνδεση αισθητήρα πίεσης 4..20Ma 

 
 

 
 

5.7 Λειτουργία με πιεσοστάτες 
Αν αποφασίσετε να λειτουργήσετε το συγκρότημα δημιουργίας πίεσης χρησιμοποιώντας πιεσοστάτες, πρέπει να τους 
συνδέσετε στην κατάθλιψη του συγκροτήματος. Οι προς χρήση πιεσοστάτες είναι B και C και συνδέονται όπως 
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. 
Σύνδεση πιεσοστατών 
Οι πιεσοστάτες πρέπει να συνδεθούν στις επαφές B και C της κλέμμας που φαίνεται στην Εικόνα 11. 
 
 

 
Εικόνα 11: Ακροδέκτες για τη σύνδεση των πιεσοστατών 

 
5.8 Ρύθμιση διαμέσου οθόνης, με απλό οδηγό (wizard) 
Το E.box D μπορεί να διαμορφωθεί διαμέσου ενός απλού οδηγού (wizard). Η διάταξη ζητάει από το χρήστη όλες τις 
παραμέτρους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση που θέλει να κάνει. Αν χρειάζεται μπορείτε να το επαναφέρετε 
πατώντας τα πλήκτρα “set” + “+” κατά το άναμμα της συσκευής. Για την πλοήγηση στον οδηγό χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω πλήκτρα: 

 το “mode” για αποδοχή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη και για να περάσετε στην επόμενη 
παράμετρο, 

 πατώντας το “mode” για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτα για να γυρίσετε πίσω στην επιλογή της 
παραμέτρου. 

  “-“ e “+” για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. 
 

Συνδεσμολογία του αισθητήρα πίεσης   
4..20mA 

Ακροδέκτης Καλώδιο που πρέπει να 
συνδεθεί 

  11 - OUT/GND (καφέ) 
12 +VCC (λευκό) 
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5.9 Ρύθμιση με αισθητήρα πίεσης 

 
Εικόνα 12: Διαμόρφωση με Αισθητήρα πίεσης 
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5.10 Διαμόρφωση με Πιεσοστάτες 

 
Εικόνα 13: Διαμόρφωση με Πιεσοστάτες 

 

5.11 Ρύθμιση E.box διαμέσου μικροδιακόπτη dip switch 
Αν το E.box διαθέτει οθόνη συνιστάται να την χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση. Διαφορετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) που υπάρχουν στο εσωτερικό του πίνακα και να τους 
μετατοπίσετε όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.  

 
Εικόνα 14: Μικροδιακόπτες (Dip switch) για δημιουργία πίεσης 

 
Κατά τη διαμόρφωση μπορείτε να κάνετε τις εξής τροποποιήσεις: 

 Αν το δοχείο διαστολής είναι μεγαλύτερο από 100 λίτρα μετατοπίστε το DS_A1 στο OFF. 
 Αν επιθυμείτε την εναλλαγή των αντλιών κάθε 24 ώρες και όχι σε κάθε επανεκκίνηση, μετατοπίστε το DS_A2 

στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από πολύ γρήγορες επανεκκινήσεις μετατοπίστε το DS_A3 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από έλλειψη νερού, μετατοπίστε το DS_A4 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P1 μετατοπίστε το DS_A7 στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P2 μετατοπίστε το DS_A8 στο ON. 
 Αν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένη τιμή μεταξύ 7 και 16 bar, μετατοπίστε το DS_B5 στο ON. 
 Αν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε πιεσοστάτες, μετατοπίστε το DS_B7 στο OFF. 
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5.12 Ενεργοποίηση του συγκροτήματος 
 
 

 

Για να ενεργοποιήσετε το συγκρότημα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αντλίες. Όταν κάνετε την πρώτη 
διαμόρφωση, για ασφάλεια, οι αντλίες είναι απενεργοποιημένες και στο OFF. Για να περάσετε στην 

αυτόματη λειτουργία, πατήστε τα πλήκτρα   των αντλιών Ρ1 και Ρ2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15. 

 

 

Εικόνα 15: Ενεργοποίηση Ρ1 και Ρ2 
 
5.13 Ρύθμιση ονομαστικής έντασης ρεύματος των αντλιών (Imax), προκαθορισμένη τιμή 

(SP) και διαφορική πίεση επανεκκίνησης (DP) 
Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι μετατοπίστε τους δείκτες στο κέντρο των βαθμονομημένων κλιμάκων που φαίνονται 
στην Εικόνα 16 Ρύθμιση: Imax, SP και DP, έτσι ώστε: 

 Η Imax να δείχνει την ονομαστική ένταση των εγκατεστημένων αντλιών, που θα βρείτε στην πινακίδα των 
αντλιών. 

 Η SP να δείχνει την επιθυμητή προκαθορισμένη τιμή της πίεσης. 
 Η DP να είναι η μεταβολή της πίεσης, σε ποσοστό της προκαθορισμένης τιμής, που απαιτείται για να τεθούν 

σε λειτουργία οι αντλίες. 
 
 

Υπενθυμίζουμε πως η διαφορική πίεση επανεκκίνησης υπολογίζεται ως SP * DP. Αν η προκαθορισμένη τιμή είναι 4 
bar και η DP είναι το 50%, η διαφορική πίεση RP είναι 2bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 16: Ρύθμιση: Imax, SP και DP 
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5.14 Λειτουργία του συστήματος 
Πιεσοστάτες: 
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 
 

 Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πιεσοστάτες 
 Εκκίνηση Στάση 
P1 Πιεσοστάτης B = ΚΛΕΙΣΤΟΣ Πιεσοστάτης B = ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
P2 Πιεσοστάτης C = ΚΛΕΙΣΤΟΣ Πιεσοστάτης C = ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

 

Πίνακας 2: Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πιεσοστάτες 
 

 Πιεσοστάτης συνδεδεμένος στην είσοδο B ανάβει και σβήνει την Αντλία 1 
 Πιεσοστάτης συνδεδεμένος στην είσοδο C ανάβει και σβήνει την Αντλία 2 

 

Αισθητήρας πίεσης: 
Η RP είναι το διαφορικό πίεσης και δείχνει τη μεταβολή της πίεσης σε σχέση με την προκαθορισμένη τιμή στην οποία 
ανάβουν οι αντλίες. Στα συστήματα με οθόνη ρυθμίζεται απευθείας. Στα συστήματα χωρίς οθόνη η DP ρυθμίζεται ως 
ποσοστό της προκαθορισμένης τιμής. RP = SP*DP.  Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Εικόνα 17 
και Εικόνα 18 
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 
 

Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με στάνταρ δοχείο διαστολής < 100 λίτρα 
Αντλίες Εκκίνηση Στάση 

P1 Πίεση εγκατάστασης <= SP Πίεση εγκατάστασης => SP+RP 
P2 Πίεση εγκατάστασης <= SP – RP/2 Πίεση εγκατάστασης => SP+RP 

 

Πίνακας 3: Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με στάνταρ δοχείο διαστολής < 100 λίτρα 
 

Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πρόσθετο δοχείο διαστολής > 100 λίτρα 
Αντλίες Εκκίνηση Στάση 

P1 Πίεση εγκατάστασης <= SP Πίεση εγκατάστασης => SP+RP 
P2 Πίεση εγκατάστασης <= SP – 2% Πίεση εγκατάστασης => SP+RP 

 

Πίνακας 4: Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πρόσθετο δοχείο διαστολής > 100 λίτρα 
 

 Η πρώτη αντλία ξεκινάει όταν η πίεση πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή και σταματάει όταν 
επιτυγχάνεται η προκαθορισμένη τιμή + διαφορική πίεση επανεκκίνησης. 

 Η δεύτερη αντλία ξεκινάει όταν η πίεση πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή μείον το ήμισυ της 
διαφορικής πίεσης επανεκκίνησης, ή το 2% της προκαθορισμένης τιμής αν χρησιμοποιούνται δοχεία 
διαστολής μεγαλύτερα των 100 λίτρων. Σταματάει όταν στην εγκατάσταση επιτυγχάνεται η πίεση της 
προκαθορισμένης τιμής + διαφορική πίεση επανεκκίνησης. 

 

 

Προσοχή. Αν χρησιμοποιείτε τη διαμόρφωση μέσω μικροδιακόπτη DIP SWITCH η διαφορική πίεση 
επανεκκίνησης υπολογίζεται ως SP * DP. Αν η προκαθορισμένη τιμή είναι 4 bar και η DP είναι το 50%, η 
πίεση επανεκκίνησης RP είναι 2bar. 
 

Οι ενδείξεις αντλία Ρ1 και Ρ2 είναι ενδεικτικές. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εναλλαγής, οι 
αντλίες Ρ1 και Ρ2 εναλλάσσονται όπως έχει ρυθμιστεί.   

Οι δυο αντλίες θα τίθενται πάντα σε κίνηση εναλλάξ με ελάχιστη καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων η μία 
από την άλλη.  

 

Παράδειγμα ρύθμισης με στάνταρ δοχείο διαστολής και ρύθμισης με πρόσθετο δοχείο διαστολής: 
SP= 4 bar 
RP= 2 bar   Προσοχή: αν ρυθμίσετε την DP (μέσω των ποτενσιόμετρων) RP=SP*DP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

     Εικόνα 17: Ρύθμιση με δοχείο διαστολής < 100 λίτρα Εικόνα 18: Ρύθμιση με δοχείο διαστολής > 100 λίτρα 
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6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Ο πίνακας E.box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση εγκαταστάσεων πλήρωσης. Σαν είσοδοι ελέγχου 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν: είτε πλωτήρες, είτε αισθητήρια στάθμης ή ένας αισθητήρας βάθους.   
 

Το γενικό σχεδιάγραμμα είναι το εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 19: Σχεδιάγραμμα εισόδων συστήματος πλήρωσης 
 

6.1 Ηλεκτρική συνδεσμολογία αντλίας και τροφοδοσίας 
Συνδέστε τη γραμμή τροφοδοσίας και τις αντλίες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.1. 
 

6.2 Είσοδοι ελέγχου 
Ως εισόδους το E.box δέχεται πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης ή αισθητήρες βάθους. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή στα εξής: 

 Να χρησιμοποιούνται πλωτήρες για πλήρωση, κλειστή επαφή στη χαμηλή στάθμη νερού, βλέπε Εικόνα 19 
Σχεδιάγραμμα εισόδων συστήματος πλήρωσης. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πλωτήρες και αισθητήρια στάθμης.  
 Τα αισθητήρια στάθμης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με καθαρό νερό. 
 Οι συναγερμοί μέγιστης στάθμης και ελάχιστης στάθμης μπορούν να δημιουργηθούν από πλωτήρες ή από 

αισθητήρια στάθμης, ή αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους από οριακές τιμές στην τιμή που ανιχνεύει ο 
αισθητήρας. 

 

6.3 Σύνδεση συμπληρωματικών προστασιών: υπερχείλιση, έλλειψη νερού, θερμική 
προστασία κινητήρα 

Είναι δυνατόν, αλλά όχι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους συναγερμού στο E.box έτσι ώστε οι αντλίες να 
σταματούν σε περίπτωση μέγιστης στάθμης ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας των κινητήρων. Σε περίπτωση 
συναγερμού οι αντλίες σταματάνε, αναβοσβήνουν οι λυχνίες led συναγερμού και ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες 
έξοδοι συναγερμού. 

 

Ανοικτή επαφή 
 
 
Κλειστή επαφή 

Αισθητήρια 
στάθμης 

Αισθητήρας 
βάθους 

Πλωτήρες 
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Σε περίπτωση ελάχιστης στάθμης, οι αντλίες ενεργοποιούνται. Αναβοσβήνουν οι λυχνίες led συναγερμού 
και ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες έξοδοι συναγερμού. 
 
Αν υπάρχει οθόνη, σε όλες τις περιπτώσεις επισημαίνει τον τύπο συναγερμού. 
Όταν παύσουν να υφίστανται οι συνθήκες συναγερμού, το E.box επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. 
 

 Συναγερμός μέγιστης στάθμης: το σήμα γι’ αυτό το συναγερμό μπορεί να προέρχεται: από έναν πλωτήρα, 
από ένα αισθητήριο στάθμης ή από τον αισθητήρα βάθους (μόνο για E.Box με οθόνη). Το αισθητήριο 
στάθμης ή ο πλωτήρας πρέπει να συνδεθούν στον ακροδέκτη Ν του E.box, και να τοποθετηθεί στη δεξαμενή 
στο υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 

 

Σημείωση: αν δεν χρησιμοποιείται αυτός ο  συναγερμός πρέπει να γεφυροσυνδεθεί ο ακροδέκτης Ν εκτός από την 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται αισθητήρια στάθμης. 
 

Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους για την επίτευξη αυτού του συναγερμού (μόνο για E.Box με οθόνη), 
το όριο ML βαθμονομείται επί της μέγιστης στάθμης που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 
 

 Συναγερμός ελάχιστης στάθμης: το σήμα γι’ αυτό το συναγερμό μπορεί να προέρχεται: από έναν πλωτήρα, 
από ένα αισθητήριο στάθμης ή από τον αισθητήρα βάθους (μόνο για E.Box με οθόνη). Το αισθητήριο 
στάθμης ή ο πλωτήρας πρέπει να συνδεθούν στην επαφή R του E.box, και να τοποθετηθεί στη δεξαμενή στο 
χαμηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια.  Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους για 
την επίτευξη αυτού του συναγερμού (μόνο για E.Box με οθόνη), το όριο LL βαθμονομείται επί της ελάχιστης 
στάθμης που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 

 
Σημείωση: αν ενεργοποιηθεί αυτός ο συναγερμός οι αντλίες τίθενται σε λειτουργία αυτόματα. 
 

Σημείωση: αν δεν χρησιμοποιείται αυτός ο συναγερμός και οι διατάξεις προστασίας είναι αισθητήρια 
στάθμης πρέπει να γεφυροσυνδέσετε την είσοδο R. Στις άλλες περιπτώσεις όχι. 

 

 
Εικόνα 20: Είσοδοι και προστασίες 

 

 Θερμική προστασία κινητήρων: Η διάταξη διαθέτει μια είσοδο για θερμική προστασία κάθε κινητήρα. Αν ο 
χρησιμοποιούμενος κινητήρας διαθέτει θερμική προστασία μπορεί να συνδεθεί στους ακροδέκτες ΚΚ. Αν δεν 
υπάρχει θερμική προστασία στον κινητήρα πρέπει να γεφυροσυνδεθούν οι ακροδέκτες που φαίνονται στην 
Εικόνα 21.  
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Εικόνα 21: Είσοδοι θερμικής προστασίας KK 

 
6.4 Σύνδεση εξόδων συναγερμών 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν συναγερμοί το E.box το επισημαίνει με τρεις τρόπους: 

 Διαμέσου των λυχνιών led που υπάρχουν στην πρόσοψη του πίνακα, οι οποίες πραγματοποιούν ένα πλήθος 
αναλαμπών που εξαρτάται από το σφάλμα. 

 Διαμέσου των εξόδων Q1, Q2, Q3 που βραχυκυκλώνονται όπως διευκρινίζεται στον Πίνακα 17. Η λογική 
λειτουργία των συναγερμών είναι η εξής: η Q1 κλείνει μετά από λειτουργική ανωμαλία της αντλίας 1, η Q2 της 
αντλίας 2 και η Q3 για τα γενικά σφάλματα. 

 Διαμέσου των ενδείξεων στην οθόνη (αν υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δείτε και το ιστορικό 
των συναγερμών. 
 

Αν δεν τροφοδοτείται ο πίνακας οι Q1, Q2 και Q3 είναι κλειστές και συνεπώς επισημαίνουν συναγερμό. 
 

6.5 Σύνδεση πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 3 είσοδοι ελέγχου που πρέπει να συνδεθούν με τον εξής τρόπο: 

 Σύστημα 2 πλωτήρων: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι είσοδοι B και C (η A δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί). Οι πλωτήρες τοποθετούνται στη δεξαμενή όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Για την ηλεκτρική 
εγκατάσταση παραπέμπουμε στην Εικόνα 22. 

 Σύστημα με 2 αισθητήρια στάθμης: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται είσοδοι B και C (η A δεν 
πρέπει να γεφυροσυνδεθεί). Τα αισθητήρια στάθμης στη δεξαμενή πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 19. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση συμβουλευθείτε την Εικόνα 22. 

 Σύστημα με 3 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι είσοδοι A, B 
και C. Οι πλωτήρες ή τα αισθητήρια στάθμης πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Για την 
ηλεκτρική εγκατάσταση συμβουλευθείτε την Εικόνα 22. 

 
Εικόνα 22: Είσοδοι 

 

Κοινή επαφή των εισόδων A, B, C, R, N. Η κοινή επαφή είναι μόνο μία για όλες τις εισόδους και είναι συνδεδεμένη 
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στους ακροδέκτες με ζυγό αριθμό από το 2 μέχρι το 10. Συνεπώς αν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά αισθητήρια η κοινή 
επαφή για τις εισόδους: A, B, C, R, N πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες με ζυγή αρίθμηση: 2, 4, 6, 8, 10. 
 

Αισθητήρια στάθμης: μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με διαυγές και καθαρό νερό. 
 

6.6 Συνδεσμολογία Αισθητήρα βάθους 
Το E.box μπορεί να χρησιμοποιεί ως διάταξη ελέγχου έναν αισθητήρα βάθους. Αν χρησιμοποιείτε ένα E.box με οθόνη, 
οι συναγερμοί μέγιστης και ελάχιστης στάθμης μπορούν να δημιουργηθούν με τις πληροφορίες του αισθητήρα 
βάθους. Συνεπώς δε χρειάζεται να συνδέσετε πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης στις εισόδους R ή N.  Αν επιθυμείτε 
μέγιστη αξιοπιστία για τους συναγερμούς R και N, εκτός από τον αισθητήρα βάθους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
2 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 23: Συνδεσμολογία του αισθητήρα βάθους 
 
 
 
 
 
Ο αισθητήρας βάθους πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον πυθμένα του δοχείου, φροντίζοντας να είναι πάνω από 
τυχόν στερεά κατάλοιπα που υπάρχουν ήδη ή μελλοντικά. 
 
 
6.7 Ρύθμιση διαμέσου οθόνης, με απλό οδηγό (wizard) 
Το E.box D μπορεί να διαμορφωθεί διαμέσου ενός απλού οδηγού (wizard). Η διάταξη ζητάει από το χρήστη όλες τις 
παραμέτρους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση που θέλει να κάνει. Αν χρειάζεται μπορείτε να το επαναφέρετε 
πατώντας τα πλήκτρα “set” + “+” κατά το άναμμα της συσκευής. Για την πλοήγηση στον οδηγό χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω πλήκτρα: 

 το “mode” για αποδοχή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη και για να περάσετε στην επόμενη 
παράμετρο, 

 πατώντας το “mode” για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτα για να γυρίσετε πίσω στην επιλογή της 
παραμέτρου. 

  “-“ e “+” για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. 
 
 
 

Συνδεσμολογία του αισθητήρα βάθους 
 4 – 20mA 

Ακροδέκτης Καλώδιο που πρέπει να 
συνδεθεί 

  11 - OUT/GND  
12 +VCC  
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6.8 Διαμόρφωση πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης 

 
Εικόνα 24: Διαμόρφωση πλήρωσης με πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης 

 

Μετά τη διαμόρφωση η κατάσταση του συστήματος θα είναι μία από αυτές που φαίνονται παρακάτω ανάλογα με το αν 
χρησιμοποιούνται αισθητήρια στάθμης ή πλωτήρες. 

 
 

Εικόνα 25: Κατάσταση του συστήματος στη λειτουργία πλήρωσης, με εισόδους ελέγχου πλωτήρες ή αισθητήρια 
στάθμης 
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6.9 Διαμόρφωση με Αισθητήρα βάθους 

 
 

 
Εικόνα 26: A Κατάσταση του συστήματος μόνο με αισθητήρα βάθους, Β αισθητήρας βάθους, C αισθητήρας βάθους και 

αισθητήρια στάθμης  
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6.10 Ρύθμιση E.box διαμέσου μικροδιακόπτη dip switch 
Αν το E.box διαθέτει οθόνη συνιστάται να την χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση. Διαφορετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) που υπάρχουν στο εσωτερικό του πίνακα και να τους 
μετατοπίσετε όπως φαίνεται στην Εικόνα 27.  
 
 

 
Εικόνα 27: Ρύθμιση πλήρωσης με μικροδιακόπτες dip switch 

 
Κατά τη διαμόρφωση μπορείτε να κάνετε τις εξής τροποποιήσεις: 

 Αν επιθυμείτε την εναλλαγή των αντλιών κάθε 24 ώρες και όχι σε κάθε επανεκκίνηση, μετατοπίστε το DS_A2 
στο ON. 

 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από πολύ γρήγορες επανεκκινήσεις μετατοπίστε το DS_A3 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P1 μετατοπίστε το DS_A7 στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P2 μετατοπίστε το DS_A8 στο ON. 
 Αν χρησιμοποιείτε αισθητήρια στάθμης, και όχι πλωτήρες μετατοπίστε το DS_B4 στο OFF 
Αν χρησιμοποιείτε έναν αισθητήρα βάθους μετατοπίστε το DS_B7 στο ON και το DS_B5 σε συνάρτηση της 
επιθυμητής κλίμακας. 

 
 

6.11 Ενεργοποίηση του συγκροτήματος 
 

Για να ενεργοποιήσετε το συγκρότημα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αντλίες. Όταν κάνετε την πρώτη διαμόρφωση, 
για ασφάλεια, οι αντλίες είναι απενεργοποιημένες και στο OFF. Για να περάσετε στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε 

τα πλήκτρα   των αντλιών Ρ1 και Ρ2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 28. 
 
 

 
Εικόνα 28: Ενεργοποίηση Ρ1 και Ρ2 

 
 

6.12 Ρύθμιση ονομαστικής έντασης ρεύματος των αντλιών (Imax) και στάθμες εκκίνησης 
και στάσης των αντλιών (μόνο με συνδεδεμένο αισθητήρα βάθους) 

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι μετατοπίστε τους δείκτες στο κέντρο των βαθμονομημένων κλιμάκων που φαίνονται 
στην Εικόνα, έτσι ώστε: 
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 Η Imax να δείχνει την ονομαστική ένταση των εγκατεστημένων αντλιών, που θα βρείτε στην πινακίδα των αντλιών. 
Η SP αντιπροσωπεύει τη μέγιστη στάθμη του δοχείου (LMAX) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία.  
Η DP αντιπροσωπεύει την ελάχιστη στάθμη του δοχείου (LMIN) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. Η DP εκφράζεται σε ποσοστό της SP. 

 

Προσοχή: Η SP και η DP έχουν νόημα μόνο αν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας βάθους. Για τη σημασία τους 
συμβουλευτείτε την Εικόνα 30. Επί της SP πρέπει να τοποθετήσετε την ετικέτα που αλλάζει την κλίμακα σε 0-3m/2-
5m. 

 
Εικόνα 29: Ρύθμιση ονομαστικής έντασης SP και DP 

 

6.13 Λειτουργία του συστήματος: 
 

Λειτουργία με 2 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης  
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 

 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο B ανάβει την Αντλία P1 και σβήνει και τις δύο 
αντλίες. 

 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο C ανάβει την Αντλία 2. 
 

Πλήρωση – λειτουργία με 2 πλωτήρες 
 Εκκίνηση Στάση 

Αντλία P1 Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη B  

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη B 

Αντλία P2 Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη C 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στο B 

 

Πίνακας 5: Πλήρωση – λειτουργία με 2 πλωτήρες 
 

Λειτουργία με 3 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης  
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 

 

 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο B ανάβει την Αντλία P1. 
 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο C ανάβει την Αντλία P2. 
 Και οι δύο αντλίες σβήνουν στον πλωτήρα ή το αισθητήριο στάθμης, που είναι συνδεδεμένο στο A. 

 
Πλήρωση – λειτουργία με 3 πλωτήρες 

 Εκκίνηση Στάση 

Αντλία P1 Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη B 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη A 

Αντλία P2 Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη C 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη A 

 

Πίνακας 6: Πλήρωση – λειτουργία με 3 πλωτήρες 
 

Σημείωση: η λειτουργία με 3 πλωτήρες χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις με στενόμακρα δοχεία που δεν 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετατόπιση των πλωτήρων! 
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Λειτουργία με αισθητήρα βάθους και οθόνη  
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αισθητήρας βάθους με ένα E.box που έχει οθόνη, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
ανεξάρτητα τη στάθμη εκκίνησης της αντλίας P1 και της αντλίας P2, καθώς και τη στάθμη στάσης και των δύο 
αντλιών. Συγκεκριμένα: 

 H A είναι η στάθμη στάσης των αντλιών Ρ1 και Ρ2. 
 H B είναι η στάθμη εκκίνησης της αντλίας P1. 
 H C είναι η στάθμη εκκίνησης της αντλίας P2. 

Επίσης είναι δυνατόν να ρυθμίσετε τη στάθμη συναγερμού για μέγιστη και ελάχιστη στάθμη στο δοχείο. 
 

Λειτουργία με αισθητήρα βάθους χωρίς οθόνη 
Στη λειτουργία με αισθητήρα βάθους οι παράμετροι πρέπει να ρυθμιστούν διαμέσου των ποτενσιομέτρων (Trimmer) 
SP και DP: 

 Η SP αντιπροσωπεύει τη μέγιστη στάθμη του δοχείου (LMAX) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. 

 Η DP αντιπροσωπεύει την ελάχιστη στάθμη του δοχείου (LMIN) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. Η DP εκφράζεται σε ποσοστό της SP. 

 
Αν η στάθμη του δοχείου είναι ίση ή μικρότερη από τη DP τίθεται σε λειτουργία η αντλία Ρ1 και αν η στάθμη συνεχίζει 
να πέφτει ενεργοποιείται και η αντλία Ρ2 μετά από καθυστέρηση 4 δευτερολέπτων.  
Όταν η στάθμη φτάσει στην τιμή SP σταματάνε και οι δύο αντλίες. 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη συμπεριφορά που περιγράψαμε παραπάνω: 
 

Λειτουργία με αισθητήρα βάθους, χωρίς οθόνη 
 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑΣΗ 

P1 Στάθμη στο δοχείο <= DP Στάθμη στο δοχείο = SP 

P2 Αντλία P1= είναι ενεργοποιημένη τουλάχιστον 
πριν 4 δευτερόλεπτα και δοχείο <= DP Στάθμη στο δοχείο = SP 

 

Πίνακας 7: Λειτουργία με αισθητήρα βάθους, χωρίς οθόνη 
 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 30: Πλήρωση με αισθητήρα βάθους 
 
 

E.box με οθόνη                                           E.box χωρίς οθόνη 
 
 

SP                P1 + P2 = 
OFF 

DP              P1 + P2 = ON 

 P1 + P2 = OFF             HA 

 P1 = ON                       HB 

 P2 = ON                       HC 

 Συναγερμός Μέγιστης     ΜL 

 Συναγερμός Ελάχιστης   LL 
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7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ (ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ) 
Ο πίνακας E.box μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πίνακας ελέγχου και προστασίας εγκαταστάσεων εκκένωσης. Σαν 
είσοδοι ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε πλωτήρες, είτε αισθητήρια στάθμης ή ένας αισθητήρας βάθους.   
 

Το γενικό σχεδιάγραμμα είναι το εξής: 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 31: Αποστράγγιση – σχεδιάγραμμα εγκατάστασης 
 
7.1 Ηλεκτρική συνδεσμολογία αντλίας και τροφοδοσίας 
Συνδέστε τη γραμμή τροφοδοσίας και τις αντλίες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.1. 
 

7.2 Είσοδοι ελέγχου 
Ως εισόδους το E.box δέχεται πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης ή αισθητήρες βάθους. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη 
προσοχή στα εξής: 

 Να χρησιμοποιούνται πλωτήρες για αποστράγγιση, ανοικτή επαφή στη χαμηλή στάθμη νερού, βλέπε Εικόνα 
31: Αποστράγγιση. 

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα πλωτήρες και αισθητήρια στάθμης.  
 Τα αισθητήρια στάθμης μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο με καθαρό και διαυγές νερό. 
 Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους, οι συναγερμοί μέγιστης στάθμης και ελάχιστης στάθμης μπορούν 

να δημιουργηθούν από πλωτήρες ή από αισθητήρια στάθμης, ή από οριακές τιμές στην τιμή που ανιχνεύει ο 
αισθητήρας. 

 
7.3 Σύνδεση συμπληρωματικών προστασιών: υπερχείλιση, έλλειψη νερού, θερμική 

προστασία κινητήρα 
Είναι δυνατόν, αλλά όχι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους συναγερμού στο E.box έτσι ώστε οι αντλίες να 
σταματούν σε περίπτωση πολύ χαμηλής  στάθμης ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας των κινητήρων. Σε περίπτωση 

Κλειστή Επαφή 
 
 
Ανοικτή Επαφή 

Αισθητήρας 
βάθους 

Πλωτήρες ή 
αισθητήρια 
στάθμης 
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συναγερμού οι αντλίες σταματάνε, αναβοσβήνουν οι λυχνίες led συναγερμού και ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες 
έξοδοι συναγερμού. 

 
Σε περίπτωση πολύ υψηλής στάθμης, οι αντλίες ενεργοποιούνται. Αναβοσβήνουν οι λυχνίες led 
συναγερμού και ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες έξοδοι συναγερμού. 
Αν υπάρχει οθόνη, σε όλες τις περιπτώσεις επισημαίνει τον τύπο συναγερμού. 

Όταν παύσουν να υφίστανται οι συνθήκες συναγερμού, το E.box επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. 
 

 Συναγερμός μέγιστης στάθμης: το σήμα γι’ αυτό το συναγερμό μπορεί να προέρχεται: από έναν πλωτήρα, 
από ένα αισθητήριο στάθμης ή από τον αισθητήρα βάθους (μόνο για E.Box με οθόνη). Το αισθητήριο 
στάθμης ή ο πλωτήρας πρέπει να συνδεθούν στον ακροδέκτη R του E.box, και να τοποθετηθεί στη δεξαμενή 
στο υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 

 

Σημείωση: αν δε χρησιμοποιείται αυτός ο συναγερμός πρέπει να παραμείνουν ανοικτές οι επαφές του ακροδέκτη R. 
 
 

Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους για την επίτευξη αυτού του συναγερμού (E.Box με οθόνη), η 
παράμετρος ML βαθμονομείται επί της μέγιστης στάθμης που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 

 

Σημείωση: αν ενεργοποιηθεί αυτός ο συναγερμός οι αντλίες ξεκινούν αυτόματα. 
 
 

 Συναγερμός ελάχιστης στάθμης: το σήμα γι’ αυτό το συναγερμό μπορεί να προέρχεται: από έναν πλωτήρα, 
από ένα αισθητήριο στάθμης ή από τον αισθητήρα βάθους (μόνο για E.Box με οθόνη). Το αισθητήριο 
στάθμης ή ο πλωτήρας πρέπει να συνδεθούν στην επαφή Ν του E.box, και να τοποθετηθεί στη δεξαμενή στο 
χαμηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια.   

Σημείωση: σε περίπτωση συναγερμού οι αντλίες σταματάνε. 
Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους για την επίτευξη αυτού του συναγερμού (μόνο για E.Box με οθόνη), η 
παράμετρος  LL βαθμονομείται επί της ελάχιστης στάθμης που μπορεί να φτάσει το υγρό με ασφάλεια. 
 

Σημείωση: αν δε χρησιμοποιείται αυτός ο συναγερμός, πρέπει να γεφυροσυνδέσετε την είσοδο Ν. Για να εντοπίσετε 
την είσοδο Ν συμβουλευτείτε την Εικόνα 32. 
 

 
Εικόνα 32: Θέση εισόδων και συναγερμών 

 

Θερμική προστασία Κινητήρων: Το E.box διαθέτει μια είσοδο για θερμική προστασία κάθε κινητήρα. Αν ο 
χρησιμοποιούμενος κινητήρας διαθέτει θερμική προστασία μπορεί να συνδεθεί στους ακροδέκτες ΚΚ. Αν δεν υπάρχει 
θερμική προστασία στον κινητήρα πρέπει να γεφυροσυνδεθούν οι ακροδέκτες που φαίνονται στην Εικόνα 33. 
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Εικόνα 33: Είσοδοι θερμικής προστασίας KK 

7.4 Σύνδεση εξόδων συναγερμών 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν συναγερμοί, το E.box το επισημαίνει με τρεις τρόπους: 

 Διαμέσου των λυχνιών led που υπάρχουν στην πρόσοψη, οι οποίες δίνουν πλήθος αναλαμπών που 
εξαρτάται από το σφάλμα. 

 Διαμέσου των εξόδων Q1, Q2, Q3 που βραχυκυκλώνονται όπως διευκρινίζεται στον πίνακα 17. Η λογική 
λειτουργίας των συναγερμών είναι η εξής: η Q1 κλείνει μετά από κάποια ανωμαλία της αντλίας 1, η Q2 της 
αντλίας 2 και η Q3 λόγω γενικών σφαλμάτων. 

 Διαμέσου των ενδείξεων στην οθόνη (αν υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να διαβάσετε και το 
ιστορικό των συναγερμών. 

 

Αν δεν τροφοδοτείται ο πίνακας οι Q1, Q2 και Q3 είναι κλειστές, οπότε επισημαίνουν ένα συναγερμό. 
 

7.5 Σύνδεση πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 2 ή 3 είσοδοι ελέγχου που πρέπει να συνδεθούν με τον εξής τρόπο: 

 Σύστημα με 2 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι είσοδοι B και 
C. Ο ακροδέκτης A πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Οι πλωτήρες τοποθετούνται στη δεξαμενή όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 31. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση παραπέμπουμε στην Εικόνα 34. 

 Σύστημα με 3 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης: στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται οι είσοδοι A, B 
και C. Οι πλωτήρες πρέπει να τοποθετηθούν όπως φαίνεται στην Εικόνα 31. Για την ηλεκτρική εγκατάσταση 
συμβουλευθείτε την Εικόνα 34. 

 

 
Εικόνα 34: Είσοδοι 
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Κοινή επαφή των εισόδων. Η κοινή επαφή είναι μόνο μία για όλες τις εισόδους και είναι συνδεδεμένη στους 
ακροδέκτες με ζυγό αριθμό από το 2 μέχρι το 10. Συνεπώς αν χρησιμοποιούνται αισθητήρια στάθμης ή ηλεκτρικά 
αισθητήρια, η κοινή επαφή για τις εισόδους: A, B, C, R, N πρέπει να συνδεθεί στους ακροδέκτες με ζυγή αρίθμηση: 2, 
4, 6, 8, 10. 
 

Αισθητήρια στάθμης: χρησιμοποιήστε τα μόνο με διαυγές και καθαρό νερό. 
 

7.6 Συνδεσμολογία του αισθητήρα βάθους 
Το E.box μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν αισθητήρα βάθους ως διάταξη ελέγχου. Αν χρησιμοποιείται ένα E.box με 
οθόνη οι συναγερμοί πολύ υψηλής και πολύ χαμηλής στάθμης είναι δυνατόν να ανιχνεύονται από έναν αισθητήρα 
βάθους. Συνεπώς δε χρειάζεται να συνδέσετε πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης στις εισόδους R ή N.  Αν επιθυμείτε 
μέγιστη αξιοπιστία για τους συναγερμούς R και N, εκτός από τον αισθητήρα βάθους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 
2 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Εικόνα 35: Συνδεσμολογία του αισθητήρα βάθους 
 
 
Ο αισθητήρας βάθους πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στον πυθμένα του δοχείου, φροντίζοντας να είναι πάνω από 
τυχόν στερεά κατάλοιπα που υπάρχουν ήδη ή μελλοντικά. 
 
7.7 Ρύθμιση διαμέσου οθόνης, με απλό οδηγό (wizard) 
Το E.box D μπορεί να διαμορφωθεί διαμέσου ενός απλού οδηγού (wizard). Η διάταξη ζητάει από το χρήστη όλες τις 
παραμέτρους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση που θέλει να κάνει. Αν χρειάζεται μπορείτε να το επαναφέρετε 
πατώντας τα πλήκτρα “set” + “+” κατά το άναμμα της συσκευής. Για την πλοήγηση στον οδηγό χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω πλήκτρα: 

 το “mode” για αποδοχή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη και για να περάσετε στην επόμενη 
παράμετρο, 

 πατώντας το “mode” για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτα για να γυρίσετε πίσω στην επιλογή της 
παραμέτρου. 

  “-“ e “+” για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. 
 
 

Συνδεσμολογία του αισθητήρα βάθους 
 4 – 20mA 

Ακροδέκτης Καλώδιο που πρέπει να 
συνδεθεί 

  11 - OUT/GND  
12 +VCC  
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7.8 Διαμόρφωση πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης 

 
Εικόνα 36: Διαμόρφωση πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης στην αποστράγγιση 

 

Μετά την διαμόρφωση, η κατάσταση του συστήματος θα είναι μία από αυτές που φαίνονται στην Εικόνα 37, ανάλογα 
με το αν χρησιμοποιούνται αισθητήρια στάθμης ή πλωτήρες. 

 
Εικόνα 37: Κατάσταση του συστήματος στην αποστράγγιση, A με αισθητήρια στάθμης, B με πλωτήρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

 
 

37 
 

7.9 Διαμόρφωση με Αισθητήρα βάθους 

 
Εικόνα 38: Διαμόρφωση με μόνο αισθητήρα βάθους 
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Στο σημείο 7 είναι δυνατόν να επιλέξετε τον τύπο του σήματος που θα δημιουργήσει τους συναγερμούς μέγιστης και 
ελάχιστης στάθμης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν: πλωτήρες, αισθητήρια στάθμης ή τα δεδομένα που προέρχονται 
από τον αισθητήρα βάθους. Αν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας βάθους πρέπει να ρυθμίσετε τις οριακές τιμές 
συναγερμού μέγιστης στάθμης ML και ελάχιστης LL όπως φαίνεται στην Εικόνα 43. Στην εικόνα σημειώνεται η 
διαδοχή εγκατάστασης με μόνο ένα αισθητήρα βάθους. 
 

Κατάσταση του συστήματος και εκκίνηση 
 

 
Εικόνα 39: Κατάσταση του συστήματος στις διαμορφώσεις: Α μόνο αισθητήρας βάθους, Β αισθητήρας βάθους και 

πλωτήρας, C αισθητήρας βάθους και αισθητήρια στάθμης 
 
 

7.10 Ρύθμιση E.box διαμέσου μικροδιακόπτη dip switch 
 
Αν το E.box διαθέτει οθόνη συνιστάται να την χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση. Διαφορετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) που υπάρχουν στο εσωτερικό του πίνακα και να τους 
μετατοπίσετε όπως φαίνεται στην Εικόνα 40. Ρύθμιση μικροδιακοπτών  (dip switch) – Αποστράγγιση. 
 

 
Εικόνα 40: Ρύθμιση μικροδιακοπτών (dip switch) - Αποστράγγιση 

 
7.11 Ενεργοποίηση του συγκροτήματος 

 

Για να ενεργοποιήσετε το συγκρότημα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αντλίες. Όταν κάνετε την πρώτη διαμόρφωση, 
για ασφάλεια, οι αντλίες είναι απενεργοποιημένες και στο OFF. Για να περάσετε στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε 

τα πλήκτρα   των αντλιών Ρ1 και Ρ2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 41. 
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Εικόνα 41: Ενεργοποίηση Ρ1 και Ρ2 

 
 
Κατά τη διαμόρφωση μπορείτε να κάνετε τις εξής τροποποιήσεις: 

 Αν επιθυμείτε την εναλλαγή των αντλιών κάθε 24 ώρες και όχι σε κάθε επανεκκίνηση, μετατοπίστε το DS_A2 
στο ON. 

 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από πολύ συχνές εκκινήσεις, μετατοπίστε το DS_A3 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P1, μετατοπίστε το DS_A7 στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P2, μετατοπίστε το DS_A8 στο ON. 
 Αν χρησιμοποιείτε αισθητήρια στάθμης και όχι πλωτήρες, μετατοπίστε το DS_B4 στο OFF 
 Αν χρησιμοποιείτε αισθητήρα βάθους, μετατοπίστε το DS_B7 στο ON και μετατοπίστε το DS_B5 σε 

συνάρτηση της επιθυμητής κλίμακας. 
 

7.12 Ρύθμιση ονομαστικής έντασης ρεύματος των αντλιών (Imax), και στάθμες εκκίνησης 
και στάσης των αντλιών (μόνο με συνδεδεμένο αισθητήρα βάθους) 

Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι μετατοπίστε τους δείκτες στο κέντρο των βαθμονομημένων κλιμάκων που φαίνονται 
στην Εικόνα, έτσι ώστε: 

 Η Imax να δείχνει την ονομαστική ένταση των εγκατεστημένων αντλιών, που θα βρείτε στην πινακίδα των 
αντλιών. 

 Η SP αντιπροσωπεύει τη μέγιστη στάθμη του δοχείου (LMAX) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία.  

 Η DP αντιπροσωπεύει την ελάχιστη στάθμη του δοχείου (LMIN) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. Η DP εκφράζεται σε ποσοστό της SP. 

 

Προσοχή: Η SP και η DP έχουν νόημα μόνο αν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας βάθους. Για τη σημασία τους 
συμβουλευτείτε την Εικόνα 43. Επί της SP πρέπει να τοποθετήσετε την ετικέτα για να προσαρμόσετε την κλίμακα.  
 

 
Εικόνα 42: Ρύθμιση ονομαστικής έντασης ρεύματος SP e DP 

 

7.13 Λειτουργία του συστήματος: 
 

Λειτουργία με 2 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης  
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 

 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο B ανάβει την P1 και σβήνει και τις δύο αντλίες. 
 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο C ανάβει και την αντλία P2. 

 

Πλήρωση - λειτουργία με 2 πλωτήρες 
 Εκκίνηση Στάση 

Αντλία P1 Πλωτήρας ή αισθητήριο Πλωτήρας ή αισθητήριο 
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στάθμης στη 
B = ΚΛΕΙΣΤΗ 

στάθμης στη 
B = ΑΝΟΙΚΤΗ 

Αντλία P2 
Πλωτήρας ή αισθητήριο 

στάθμης στη 
C = ΚΛΕΙΣΤΗ 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη 

B = ΑΝΟΙΚΤΗ 
 

Πίνακας 8: Πλήρωση - λειτουργία με 2 πλωτήρες 
 

Λειτουργία με 3 πλωτήρες ή αισθητήρια στάθμης  
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 

 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο B ανάβει την Αντλία P1. 
 Πλωτήρας ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην είσοδο C ανάβει την Αντλία P2. 
 Σβήνουν και οι δύο αντλίες με πλωτήρα ή αισθητήριο στάθμης συνδεδεμένο στην A. 

 

Πλήρωση - λειτουργία με 3 πλωτήρες 
 Εκκίνηση Στάση 

Αντλία P1 
Πλωτήρας ή αισθητήριο 

στάθμης στη 
B = ΚΛΕΙΣΤΗ 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη 

A = ΑΝΟΙΚΤΗ 

Αντλία P2 
Πλωτήρας ή αισθητήριο 

στάθμης στη 
C = ΚΛΕΙΣΤΗ 

Πλωτήρας ή αισθητήριο 
στάθμης στη 

A = ΑΝΟΙΚΤΗ 
 

Πίνακας 9: Πλήρωση - λειτουργία με 3 πλωτήρες 
 
 

 

 

Σημείωση: η λειτουργία με 3 πλωτήρες χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις με στενόμακρα δοχεία που δεν 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετατόπιση των πλωτήρων! 
 

Σημείωση: στο μοντέλο του E.box με οθόνη, απεικονίζονται αυτόματα το σωστό πλήθος των χρησιμοποιούμενων 
πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης. 
 

Λειτουργία με αισθητήρα βάθους και οθόνη  
Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται αισθητήρας βάθους με ένα E.box που έχει οθόνη, είναι δυνατόν να ρυθμίσετε 
ανεξάρτητα τη στάθμη εκκίνησης της αντλίας P1 και της αντλίας P2, καθώς και τη στάθμη στάσης και των δύο 
αντλιών. Συγκεκριμένα: 

 H ΗA είναι η στάθμη στάσης των αντλιών Ρ1 και Ρ2. 
 H ΗB είναι η στάθμη εκκίνησης της αντλίας P1. 
 H ΗC είναι η στάθμη εκκίνησης της αντλίας P2. 

Επίσης είναι δυνατόν να ρυθμίσετε τη στάθμη συναγερμού για μέγιστη και ελάχιστη στάθμη στο δοχείο. 
 

Λειτουργία με αισθητήρα βάθους χωρίς οθόνη 
Στη λειτουργία με αισθητήρα βάθους οι παράμετροι πρέπει να ρυθμιστούν διαμέσου των ποτενσιομέτρων (Trimmer) 
SP και DP (βλέπε Εικόνα 42): 

 Η SP αντιπροσωπεύει τη μέγιστη στάθμη του δοχείου (LMAX) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. 

 Η DP αντιπροσωπεύει την ελάχιστη στάθμη του δοχείου (LMIN) που επιθυμείτε να φτάσει το νερό κατά την 
κανονική λειτουργία. Η DP εκφράζεται σε ποσοστό της SP. 

 
Αν η στάθμη του δοχείου είναι ίση ή μεγαλύτερη από την SP τίθεται σε λειτουργία η αντλία Ρ1 και αν η στάθμη 
συνεχίζει να ανεβαίνει ενεργοποιείται και η αντλία Ρ2 μετά από καθυστέρηση 4 δευτερολέπτων.  
Όταν η στάθμη φτάσει στην τιμή DP σταματάνε και οι δύο αντλίες. 
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη συμπεριφορά που περιγράφεται παραπάνω: 
 

Εκκένωση με αισθητήρα βάθους, χωρίς οθόνη 
 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑΣΗ 

P1 Στάθμη στο δοχείο >=> SP Στάθμη στο δοχείο = DP 

P2 Αντλία P1= έχει τεθεί σε λειτουργία τουλάχιστον 
πριν 4 δευτερόλεπτα και δοχείο => SP Στάθμη στο δοχείο = DP 

 

Πίνακας 10: Εκκένωση με αισθητήρα βάθους, χωρίς οθόνη 
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Εικόνα 43: Εκκένωση με αισθητήρα βάθους 
 

E.box με οθόνη                                           E.box χωρίς οθόνη 
 
 

8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ KIWA 
Ο πίνακας E.box μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός συστήματος αύξησης της πίεσης του νερού που 
εναρμονίζεται με τον κανονισμό KIWA. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι διαθέσιμος μόνο αν η επιλεγμένη γλώσσα 
είναι τα γαλλικά, τα ολλανδικά ή τα αγγλικά. Σαν είσοδοι ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε πιεσοστάτες, είτε 
ένας αισθητήρας πίεσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πιεσοστάτης χαμηλής πίεσης που θα τοποθετηθεί στην 
αναρρόφηση του συγκροτήματος.  
 

8.1 Δοχείο διαστολής 
Στη δημιουργία πίεσης KIWA πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα δοχείο διαστολής τουλάχιστον 19 λίτρων για κάθε αντλία. 
  

8.2 Ηλεκτρική συνδεσμολογία αντλίας και τροφοδοσίας 
Συνδέστε τη γραμμή τροφοδοσίας και τις αντλίες όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 2.1. 
 
8.3 Σύνδεση συμπληρωματικών προστασιών: υψηλή πίεση και θερμική προστασία 

κινητήρα 
Είναι δυνατόν, αλλά όχι απαραίτητο, να χρησιμοποιήσετε τις εισόδους συναγερμού στο E.box έτσι ώστε οι αντλίες να 
σταματούν σε περίπτωση πολύ υψηλής πίεσης ή πολύ υψηλής θερμοκρασίας των κινητήρων. Σε περίπτωση 
συναγερμού οι αντλίες σταματάνε, αναβοσβήνουν οι λυχνίες led συναγερμού και ενεργοποιούνται οι αντίστοιχες 
έξοδοι συναγερμού. Αν υπάρχει οθόνη, επισημαίνει τον τύπο συναγερμού. 
Όταν παύσουν να υφίστανται οι συνθήκες συναγερμού, το E.box επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του. 

 Συναγερμός πολύ υψηλής πίεσης στην εγκατάσταση: ο πιεσοστάτης πρέπει να εγκατασταθεί στην 
κατάθλιψη του συγκροτήματος. Η κανονικά κλειστή επαφή του πιεσοστάτη πρέπει να συνδεθεί στον 
ακροδέκτη R του E.box. Ο πιεσοστάτης πρέπει να βαθμονομηθεί τη μέγιστη πίεση που μπορεί να φτάσει η 
εγκατάσταση σε συνθήκες ασφαλείας. Αν δεν χρησιμοποιείται η επαφή πρέπει να γεφυροσυνδεθεί. 

SP                    P1 + P2 = 
ON 

DP                  P1 + P2 = 
OFF 

 P2 = ON                          HC 

 P1 = ON                          HB 

 P1 + P2 = OFF               HA 

Συναγερμός  Μέγιστης  
ML 

 Συναγερμός Ελάχιστης    LL 
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Εικόνα 44: Είσοδοι 

 
 Θερμική προστασία κινητήρων: Η διάταξη διαθέτει μια είσοδο για θερμική προστασία κάθε κινητήρα. Αν ο 

χρησιμοποιούμενος κινητήρας διαθέτει θερμική προστασία μπορεί να συνδεθεί στους ακροδέκτες ΚΚ. Αν δεν 
υπάρχει θερμική προστασία στον κινητήρα πρέπει να γεφυροσυνδεθούν οι ακροδέκτες που φαίνονται στην 
Εικόνα 45.  

 

Αν δε χρησιμοποιούνται οι συναγερμοί πρέπει να γεφυροσυνδεθούν. Συνεπώς πρέπει να τοποθετηθούν 
γεφυροσυνδέσεις στις εισόδους των επαφών R, KK1 και KK2. 
 
 

 
Εικόνα 45: Είσοδοι θερμικής προστασίας KK 

 

8.4 Σύνδεση εξόδων συναγερμών 
Στην περίπτωση που παρουσιαστούν συναγερμοί, το E.box το επισημαίνει με τρεις τρόπους: 
 Διαμέσου των λυχνιών led που υπάρχουν στην πρόσοψη, οι οποίες δίνουν πλήθος αναλαμπών που εξαρτάται 

από το σφάλμα. 
 Διαμέσου των εξόδων Q1, Q2, Q3 που βραχυκυκλώνονται όπως διευκρινίζεται στον πίνακα 17. Η λογική 

λειτουργίας των συναγερμών είναι η εξής: η Q1 κλείνει μετά από κάποια ανωμαλία της αντλίας 1, η Q2 της αντλίας 
2 και η Q3 λόγω γενικών σφαλμάτων. 

 Διαμέσου των ενδείξεων στην οθόνη (αν υπάρχει). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να διαβάσετε και το 
ιστορικό των συναγερμών. 

Αν δεν τροφοδοτείται ο πίνακας οι Q1, Q2 και Q3 είναι κλειστές, οπότε επισημαίνουν ένα συναγερμό. 
 
8.5 Λειτουργία με αισθητήρα πίεσης (συνιστώμενη επιλογή) 
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ως προς τη χρήση των πιεσοστατών, δεδομένου ότι 
προσφέρει: μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση της εγκατάστασης, εμφάνιση της πίεσης που παρέχει η εγκατάσταση 
και πολύ εύκολη τοποθέτηση. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να ρυθμίσετε την πίεση της προκαθορισμένης τιμής 
και το διαφορικό πίεσης για την επανεκκίνηση και τη στάση των αντλιών. 
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8.6 Συνδεσμολογία του αισθητήρα πίεσης 
Ο αισθητήρας πίεσης πρέπει να συνδεθεί στην κλέμμα, βλέπε Εικόνα 46, όπως φαίνεται στο παρακάτω 
σχεδιάγραμμα: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 46: Συνδεσμολογία του αισθητήρα πίεσης 

 
 
 
8.7 Λειτουργία με πιεσοστάτες 
Αν αποφασίσετε να λειτουργήσετε το συγκρότημα δημιουργίας πίεσης χρησιμοποιώντας πιεσοστάτες, πρέπει να τους 
συνδέσετε στην κατάθλιψη του συγκροτήματος. Οι προς χρήση επαφές είναι Β και C και πρέπει να συνδεθούν όπως 
αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο. 
 

8.8 Σύνδεση πιεσοστατών 
Οι πιεσοστάτες πρέπει να συνδεθούν στις επαφές Β και C της κλέμμας που φαίνεται στην Εικόνα 47. 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 47: Κλέμμα πιεσοστατών 

 

8.9 Σύνδεση πιεσοστάτη χαμηλής πίεσης 
Για την εναρμόνιση με τον κανονισμό KIWA πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα χαμηλής πίεσης στην αναρρόφηση 
των αντλιών που θα είναι βαθμονομημένος σε μια πίεση τέτοια που να προκαλεί επέμβαση του πιεσοστάτη σε 
περίπτωση έλλειψη νερού. 
Ο πιεσοστάτης πρέπει να συνδεθεί στην επαφή Ν του  E.Box και η επαφή πρέπει να ανοίγει όταν η πίεση πέφτει κάτω 
από την ελάχιστη τιμή. Όταν δοθεί συναγερμός χαμηλής πίεσης KIWA, το συγκρότημα σταματάει και ο επανοπλισμός 
μπορεί να γίνει μόνο χειροκίνητα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανονισμού KIWA. 
 
8.10 Ρύθμιση διαμέσου οθόνης, με απλό οδηγό (wizard) 
Το E.box D μπορεί να διαμορφωθεί διαμέσου ενός απλού οδηγού (wizard). Η διάταξη ζητάει από το χρήστη όλες τις 
παραμέτρους που απαιτούνται για τη διαμόρφωση που θέλει να κάνει. Αν χρειάζεται μπορείτε να το επαναφέρετε 
πατώντας τα πλήκτρα “set” + “+” κατά το άναμμα της συσκευής. Για την πλοήγηση στον οδηγό χρησιμοποιούνται τα 
παρακάτω πλήκτρα: 

 το “mode” για αποδοχή της παραμέτρου που εμφανίζεται στην οθόνη και για να περάσετε στην επόμενη 
παράμετρο, 

Συνδεσμολογία του αισθητήρα πίεσης 
 4 – 20mA 

Ακροδέκτης Καλώδιο που πρέπει να 
συνδεθεί 

  11 - OUT/GND (καφέ) 
12 +VCC (λευκό) 
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 πατώντας το “mode” για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτα για να γυρίσετε πίσω στην επιλογή της 
παραμέτρου. 

  “-“ e “+” για να τροποποιήσετε την τιμή της παραμέτρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.11 Ρύθμιση με αισθητήρα πίεσης: 

 
Εικόνα 48: Δημιουργία πίεσης KIWA με αισθητήρα πίεσης 
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8.12 Διαμόρφωση με Πιεσοστάτες: 

 
Εικόνα 49: Διαμόρφωση Kiwa με Πιεσοστάτες 

8.13 Κατάσταση του συστήματος στη λειτουργία Kiwa 

 
Εικόνα 50: Κατάσταση του συστήματος στη λειτουργία KIWA 

 
 

8.14 Ρύθμιση του E.box μέσω μικροδιακοπτών (dip switch) 
Αν το E.box διαθέτει οθόνη, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την οθόνη για τη διαμόρφωση. Διαφορετικά μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) που βρίσκονται μέσα στον πίνακα και να τους μετατοπίσετε όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 51.  
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Εικόνα 51: Μικροδιακόπτες (Dip switch) για δημιουργία πίεσης KIWA 
 
8.15 Ενεργοποίηση του συγκροτήματος 
 

 

Για να ενεργοποιήσετε το συγκρότημα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις αντλίες. Όταν κάνετε την πρώτη διαμόρφωση, 
για ασφάλεια, οι αντλίες είναι απενεργοποιημένες και στο OFF. Για να περάσετε στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε 

τα πλήκτρα   των αντλιών Ρ1 και Ρ2, όπως φαίνεται στην Εικόνα 52. 
 

 
Εικόνα 52: ενεργοποίηση Ρ1 και Ρ2 

 
 
 
 
 
Κατά τη διαμόρφωση μπορείτε να κάνετε τις εξής τροποποιήσεις: 

 Αν το δοχείο διαστολής είναι μεγαλύτερο των 100 λίτρων μετατοπίστε το DS_A1 στο OFF. 
 Αν επιθυμείτε την εναλλαγή των αντλιών κάθε 24 ώρες και όχι σε κάθε επανεκκίνηση μετατοπίστε το DS_A2 

στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από πολύ γρήγορες επανεκκινήσεις, μετατοπίστε το DS_A3 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε την προστασία από έλλειψη νερού, μετατοπίστε το DS_A4 στο OFF. 
 Αν επιθυμείτε να αυξήσετε την καθυστέρηση σβησίματος των αντλιών από 2 σε 4 δευτερόλεπτα, μετατοπίστε 

το DS_A6 στο OFF. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P1 μετατοπίστε το DS_A7 στο ON. 
 Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αντλία P2 μετατοπίστε το DS_A8 στο ON. 
 Αν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη τιμή μεταξύ 7 και 16 bar, μετατοπίστε το DS_B5 στο 

ON. 
 Αν προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε πιεσοστάτες, μετατοπίστε το DS_B7 στο OFF. 

 
8.16 Ρύθμιση ονομαστικής έντασης ρεύματος των αντλιών (Imax), προκαθορισμένη τιμή 

(SP) και διαφορική πίεση επανεκκίνησης (DP) 
Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι μετατοπίστε τους δείκτες στο κέντρο των βαθμονομημένων κλιμάκων που φαίνονται 
στην Εικόνα 53, έτσι ώστε: 

 Η Imax να δείχνει την ονομαστική ένταση των εγκατεστημένων αντλιών, που θα βρείτε στην πινακίδα των 
αντλιών. 

 Η SP να δείχνει την επιθυμητή προκαθορισμένη τιμή της πίεσης. 
 Η DP να είναι η μεταβολή της πίεσης, σε ποσοστό της προκαθορισμένης τιμής, που απαιτείται για να τεθούν 

σε λειτουργία οι αντλίες. 
 

 

 Προσοχή: η διαφορική πίεση επανεκκίνησης υπολογίζεται ως SP * DP. Αν η προκαθορισμένη τιμή είναι 4 bar και η 
DP είναι το 50%, το διαφορικό πίεσης RP είναι 2bar. 
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Εικόνα 53: Ρύθμιση ονομαστικής έντασης SP e DP 
8.17 Λειτουργία του συστήματος 
Πιεσοστάτες: 
Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 

 Πιεσοστάτης συνδεδεμένος στην είσοδο B ανάβει και σβήνει την Αντλία 1. 
 Πιεσοστάτης συνδεδεμένος στην είσοδο C ανάβει και σβήνει την Αντλία 2. 

 
Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πιεσοστάτες 

 Εκκίνηση Στάση 

P1 Πιεσοστάτης  
B = ΚΛΕΙΣΤΗ 

Πιεσοστάτης  
B = ΑΝΟΙΚΤΗ 

P2 Πιεσοστάτης   
C = ΚΛΕΙΣΤΗ 

Πιεσοστάτης  
C = ΑΝΟΙΚΤΗ 

 

Πίνακας 11: Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με πιεσοστάτες 
 
Αισθητήρας πίεσης: 
Η RP είναι το διαφορικό πίεσης και δείχνει τη μεταβολή της πίεσης σε σχέση με την προκαθορισμένη τιμή στην οποία 
ανάβουν οι αντλίες. Στα συστήματα με οθόνη ρυθμίζεται απευθείας. Στα συστήματα χωρίς οθόνη η DP ρυθμίζεται ως 
ποσοστό της προκαθορισμένης τιμής. RP = SP*DP.  Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Εικόνα 54 
και Εικόνα 55. 
 

Η λογική λειτουργίας είναι η εξής: 
 Η πρώτη αντλία ξεκινάει όταν η πίεση πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή και σταματάει όταν 

επιτυγχάνεται η προκαθορισμένη τιμή + RP. 
 Η δεύτερη αντλία ξεκινάει όταν η πίεση πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή μείον RP ή το 2% της 

προκαθορισμένης τιμής αν χρησιμοποιούνται δοχεία διαστολής μεγαλύτερα των 100 λίτρων. Σταματάει όταν 
στην εγκατάσταση επιτυγχάνεται η πίεση της προκαθορισμένης τιμής + RP. 

 
 
 
 

Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με στάνταρ δοχείο < 100 λίτρων 
Αντλίες Εκκίνηση Στάση 

P1 Πίεση εγκατάστασης <= SP Πίεση εγκατάστασης => 
SP+RP 

P2 Πίεση εγκατάστασης <= SP – RP Πίεση εγκατάστασης => 
SP+RP 

 

Πίνακας 12: Λειτουργία δημιουργίας πίεσης με στάνταρ δοχείο < 100 λίτρων 
 
 

Λειτουργία με Πρόσθετο δοχείο διαστολής > 100 λίτρων 
Αντλίες Εκκίνηση Στάση 

P1 Πίεση εγκατάστασης <= SP Πίεση εγκατάστασης => 
SP+RP 

P2 Πίεση εγκατάστασης <= SP – 2% Πίεση εγκατάστασης => 
SP+RP 

 

Πίνακας 13: Λειτουργία με Πρόσθετο δοχείο διαστολής > 100 λίτρων 
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Προσοχή. Αν χρησιμοποιείτε τη διαμόρφωση μέσω μικροδιακόπτη DIP SWITCH η διαφορική πίεση 
επανεκκίνησης υπολογίζεται ως SP * DP. Αν η προκαθορισμένη τιμή είναι 4 bar και η DP είναι το 50%, η 
πίεση επανεκκίνησης RP είναι 2bar. 
 
 

Οι ενδείξεις αντλία Ρ1 και Ρ2 είναι ενδεικτικές. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εναλλαγής, οι αντλίες 
Ρ1 και Ρ2 εναλλάσσονται όπως έχει ρυθμιστεί.   

 
 
 

Οι δυο αντλίες θα τίθενται πάντα σε κίνηση εναλλάξ με ελάχιστη καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων η μία από 
την άλλη.  

 
Παράδειγμα Ρύθμισης με Στάνταρ δοχείο διαστολής και Ρύθμισης με Πρόσθετο δοχείο διαστολής: 
SP= 4 bar 
RP= 2 bar   Προσοχή: αν ρυθμίσετε την DP (μέσω των ποτενσιομέτρων) RP=SP*DP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ Η ΟΘΟΝΗ 
Κύρια οθόνη του E.Box. 

Εικόνα 54: Ρύθμιση με δοχείο διαστολής < 100 λίτρων 

Εικόνα 55: Ρύθμιση με δοχείο διαστολής > 100 λίτρων 
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Εικόνα 56: Ετικέτα και πλήκτρα 

 

 Το πλήκτρο RESET διαγράφει τους συναγερμούς και αν αναφέρεται σε μία αντλία 
διαγράφει τα σφάλματα της συγκεκριμένης αντλίας. Αν πρόκειται για το γενικό πλήκτρο 
διαγράφει τα σφάλματα του πίνακα. 

 

Δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας των αντλιών Ρ1 και Ρ2. Στο ON η 
αντλία είναι πάντα αναμμένη, στο OFF η αντλία είναι πάντα σβηστή. Στον αυτόματο τρόπο 
λειτουργίας (AUTO) ο πίνακας αποφασίζει πότε θα ανάψουν ή θα σβήσουν οι αντλίες. Για 
να περάσετε στη λειτουργία ΟΝ πρέπει να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο για 
τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Όταν αφήσετε το πλήκτρο η αντλία θα επιστρέψει στον 
προηγούμενο τρόπο λειτουργίας. 

 
 
 
 
Το πλήθος αναλαμπών των λυχνιών led δίπλα στο σύμβολο του συναγερμού, αντιπροσωπεύει τον τύπο σφάλματος. 
Στην ίδια ετικέτα υπάρχει το υπόμνημα.  
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Εικόνα 57: Ετικέτα πλήκτρων και οθόνης 

 

Ετικέτα της οθόνης του e.box. Οι λειτουργίες των πλήκτρων συνοψίζονται στον Πίνακα 14. 
 

 Το πλήκτρο MODE δίνει τη δυνατότητα να περάσετε στις επόμενες παραμέτρους μέσα στο ίδιο 
μενού. Μια παρατεταμένη πίεση, για τουλάχιστον 1 δευτερόλεπτο, δίνει τη δυνατότητα να γυρίσετε 
στην προηγούμενη παράμετρο του μενού.  

 
Το πλήκτρο SET δίνει τη δυνατότητα να βγείτε από το τρέχον μενού. 

 Μειώνει την τρέχουσα παράμετρο (αν είναι μία τροποποιήσιμη παράμετρος). Με την πάροδο του 
χρόνου αυξάνει η ταχύτητα μείωσης. 

 Μειώνει την τρέχουσα παράμετρο (αν είναι μία τροποποιήσιμη παράμετρος). Με την πάροδο του 
χρόνου αυξάνει η ταχύτητα αύξησης. 

 

Πίνακας 14: Λειτουργίες πλήκτρων 
 

9.1 Γραμμή κατάστασης 
Κατά την απεικόνιση των παραμέτρων, στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει η κατάσταση του συστήματος, με την 
κατάσταση των αντλιών, την κατάσταση των πλωτήρων αν υπάρχουν, και την κατάσταση των αισθητήρων αν 
υπάρχουν. Βλέπε Εικόνα 58:  επιλογή των πτυσσόμενων μενού  
 

9.2 Μενού 
Η πλήρης δομή όλων των μενού και όλων των παραμέτρων που τα αποτελούν αναγράφεται στον Πίνακα 16. 
 

9.3 Πρόσβαση στο μενού 
Από το βασικό μενού υπάρχει πρόσβαση στα διάφορα άλλα μενού με δύο τρόπους: 
1. Απευθείας πρόσβαση με συνδυασμό πλήκτρων. 
2. Πρόσβαση μέσω του ονόματος από πτυσσόμενα μενού. 
 

Απευθείας πρόσβαση με συνδυασμό πλήκτρων 
Η απευθείας πρόσβαση στο επιθυμητό μενού γίνεται πατώντας ταυτόχρονα τον κατάλληλο συνδυασμό πλήκτρων (για 
παράδειγμα MODE SET για την είσοδο στο μενού προκαθορισμένων τιμών). Με το πλήκτρο MODE μπορείτε να 
ανατρέξετε στις διάφορες παραμέτρους του μενού. 
Ο Πίνακας 15 δείχνει τα μενού που μπορείτε να ανοίξετε με τους συνδυασμούς πλήκτρων. 
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ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Χρήστης 
 Μόλις αφήσετε το 

πλήκτρο 

Οθόνη 
 

2 δευτερόλεπτα 

Προκαθορισμένες τιμές (Setpoint) 
 

2 δευτερόλεπτα 

Εγκατάστασης 
 

5 δευτερόλεπτα 

Τεχνική υποστήριξη 
 

5 δευτερόλεπτα 

Αποκατάσταση των τιμών του 
εργοστασίου 

 2 δευτ. στο άναμμα 
της συσκευής 

Επαναφορά (Reset) 
 

2 δευτερόλεπτα 

 

Πίνακας 15: Πρόσβαση στα μενού 
 

Βασικό 
Μενού 

 

Μενού 
Χρήστη 

mode 

Μενού 
Οθόνης 
set-μείον 

Μενού 
Προκαθορισμένων 

Τιμών 
mode-set 

Μενού 
Εγκαταστάτη 
mode-set-μείον 

Μενού 
τεχνικής 

υποστήριξης 
mode-set-συν 

ΒΑΣΙΚΟ 
(Αρχική 
Σελίδα) 

VP 
Πίεση/στάθμη 

FF 
Ιστορικό 

Σφάλμα & 
Προειδοποίηση 

SP 
Πίεση προκαθορισμένης 

τιμής 

RC 
Ονομαστική 

Ένταση Ρεύματος 

TB 
Χρόνος 

μπλοκαρίσματος 
από έλλειψη νερού 

Επιλογή 
Μενού 

C1 
Ρεύμα 

Φάσης P1 

CT 
Αντίθεση 

RP 
Διαφορικό πίεσης 

 

MF 
Τρόπος λειτουργίας 

T1 
Καθυστέρηση 

χαμηλής πίεσης 
 C2 Ρεύμα 

Φάσης P2 
LA 

Γλώσσα 
HC 

Στάθμη εκκίνησης P2 
MC 

Διατάξεις ελέγχου 
T2 

Καθυστέρηση 
σβησίματος 

 
 PO1 

Ισχύς P1 
HS 

Ώρες 
λειτουργίας του 

συστήματος 

HB 
Στάθμη Εκκίνησης P1 

GS 
Διατάξεις 

προστασίας 

ET 
Τρόπος εναλλαγής 

 PO2 
Ισχύς P2 

H1 
Ώρες 

λειτουργίας P1 

HA 
Στάθμη στάσης 

 PR 
Τύπος 

χρησιμοποιούμενου 
αισθητήρα 

AL 
Αντι-υπερχείλιση 

 VE 
Πληροφορίες 
HW και SW 

H2 
Ώρες 

λειτουργίας P2 

 MS 
Σύστημα μέτρησης 

AB 
Αντιμπλοκάρισμα  

Αποστράγγιση  
    SO 

Συντελεστής 
λειτουργίας χωρίς 

υγρό 

TH 
Ύψος δοχείου  

    MP 
Ελάχιστη οριακή 

τιμή πίεσης 

ML 
Συναγερμός 

μέγιστης στάθμης  
    MP 

Ελάχιστη οριακή 
τιμή πίεσης 

LL 
Συναγερμός 

ελάχιστης στάθμης  
    OD 

Διαστάσεις Δοχείου 
Διαστολής 

RF 
Διαγραφή 

σφάλματος & 
προειδοποίηση  

    EP 
Αποκλεισμός 

αντλίας 

PW 
Τροποποίηση 

Password 
 

Υπόμνημα 
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Διακριτικά χρώματα Σημειώσεις για τις παραμέτρους 
 Μόνο στη δημιουργία πίεσης με ενεργό αισθητήρα πίεσης 

  
 

Μόνο αν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρα πίεσης ή βάθους  

 
 

Μόνο στη λειτουργία kiwa 

 Μόνο στην πλήρωση ή την εκκένωση  με αισθητήρα βάθους 

 Παράμετροι μόνο για ανάγνωση. 

 

Πίνακας 16: Δομή των μενού 
 

Πρόσβαση μέσω του ονόματος από πτυσσόμενα μενού  
H  επιλογή των διαφόρων μενού γίνεται μέσω του ονόματός τους. Από το βασικό μενού υπάρχει πρόσβαση στην 
επιλογή των άλλων μενού πατώντας “+” ή “–“. Στη σελίδα επιλογής των μενού εμφανίζονται τα ονόματα των μενού 
στα οποία υπάρχει πρόσβαση και ένα από αυτά εμφανίζεται επιλεγμένο (βλέπε Εικόνα 58). Με τα πλήκτρα “+” και “-“ 
μπορείτε να μετατοπίσετε τη μπάρα επιλογής μέχρι να επιλέξετε το μενού που σας ενδιαφέρει. Η είσοδος γίνεται 
πατώντας το SET. 
 

 
 

Εικόνα 58: Επιλογή των πτυσσόμενων μενού  
 
Τα απεικονιζόμενα μενού είναι: ΒΑΣΙΚΟ, ΧΡΗΣΤΗ, ΟΘΟΝΗ. Στη συνέχεια εμφανίζεται και μία τέταρτη επιγραφή 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ. Αυτή η επιγραφή δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνεται το πλήθος των απεικονιζόμενων 
μενού. Επιλέγοντας ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ εμφανίζεται μια pop-up που ζητάει την εισαγωγή ενός κωδικού 
πρόσβασης (PASSWORD). Ο κωδικός πρόσβασης (PASSWORD) συμπίπτει με το συνδυασμό των πλήκτρων που 
χρησιμοποιήσατε για την απευθείας πρόσβαση και δίνει τη δυνατότητα να επεκτείνετε την απεικόνιση των μενού, από 
το μενού που αντιστοιχεί στον κωδικό πρόσβασης σε όλα τα άλλα με χαμηλότερη προτεραιότητα.  
Η σειρά των μενού είναι: Χρήστης, Οθόνη, Προκαθορισμένες Τιμές, Εγκαταστάτης, Τεχνική Υποστήριξη. 
Αφού επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης, τα ξεκλειδωμένα μενού παραμένουν διαθέσιμα για 15 λεπτά ή μέχρι να 
απενεργοποιηθούν χειροκίνητα μέσω της λειτουργίας «Απόκρυψη προχωρημένων μενού» που εμφανίζεται στην 
επιλογή μενού όταν χρησιμοποιείται ένας κωδικός πρόσβασης.  
 

9.4 ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ  
 
9.4.1  ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ  
Η πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ γίνεται από το βασικό μενού πατώντας το πλήκτρο MODE (ή χρησιμοποιώντας το 
μενού επιλογής πατώντας “+” ή “-“). Μέσα σ’ αυτό το μενού εμφανίζονται τα παρακάτω μεγέθη με τη σειρά. 
 

VP: Απεικόνιση της πίεσης 
Πίεση της εγκατάστασης μετρούμενη σε [bar] ή [psi] ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο σύστημα μέτρησης, ή στάθμη 
του υγρού στη δεξαμενή. Είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείται ο αισθητήρας πίεσης ή βάθους.  
 

C1: Απεικόνιση του ρεύματος φάσης της αντλίας P1 
Απεικόνιση φάσης σε [A] της ηλεκτροκίνητης αντλίας που είναι συνδεδεμένη σαν P1. 
 

C2: Απεικόνιση του ρεύματος φάσης της αντλίας P2 
Απεικόνιση φάσης σε [A] της ηλεκτροκίνητης αντλίας που είναι συνδεδεμένη σαν P2. 
 

PO1: Απεικόνιση της απορροφούμενης ισχύος από την αντλία P1 
Ισχύς σε [kW] προσδιδόμενη στην ηλεκτροκίνητη αντλία P1. 
 

PO2: Απεικόνιση της απορροφούμενης ισχύος από την αντλία P2 
Ισχύς σε [kW] προσδιδόμενη στην ηλεκτροκίνητη αντλία P2. 
  

VE: Οθόνη συστήματος 
Απεικονίζει την κατάσταση του συστήματος, μπορεί επίσης να απεικονιστεί η έκδοση του υλικού (hardware) και του 
λογισμικού (software) του E.Box. 
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9.4.2  ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
Η πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ ΟΘΟΝΗΣ γίνεται από το βασικό μενού κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα για 2 
δευτερόλεπτα τα πλήκτρα “SET” και “-“, ή χρησιμοποιώντας το μενού επιλογής πατώντας “+” ή “-“.  
Μέσα σ’ αυτό το μενού εμφανίζονται τα παρακάτω μεγέθη με τη σειρά. 
 
 

FF: Απεικόνιση ιστορικού σφαλμάτων 
Απεικονίζονται σε χρονολογική σειρά τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 
συστήματος.  
Για κάθε σφάλμα απεικονίζονται:  

 Ένα σύμβολο για το πεδίο στο οποίο ανήκει: πίνακας, αντλία P1 ή αντλία P2. 
 Ο τύπος σφάλματος ή συναγερμού, συνοψισμένος με ένα σύμβολο. Βλέπε Πίνακα 19. 
 Πόσες φορές παρουσιάστηκε το σφάλμα.  
 Μια συνοπτική περιγραφή του σφάλματος ή συναγερμού. 
 Η ώρα που άναψε ο πίνακας ή λειτουργίας της αντλίας στην οποία εμφανίστηκε το σφάλμα. 

Η σειρά του σφάλματος στο ιστορικό και το πλήθος των σφαλμάτων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. 
 
 

 
 

Εικόνα 59: Σφάλματα στη μνήμη 
 

Τα σφάλματα απεικονίζονται με χρονολογική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο. Το πιο πρόσφατο σφάλμα είναι 
αυτό που εμφανίζεται πρώτο. Το μέγιστο πλήθος σφαλμάτων που μπορεί να απεικονιστεί είναι 64 και αν υπάρξουν 
περισσότερα σφάλματα θα διαγραφούν τα παλαιότερα. 

 

CT: Κοντράστ οθόνης 
Ρυθμίζει το κοντράστ της οθόνης. 
 

LA: Γλώσσα 
Αλλάζει τη γλώσσα των επιγραφών στην οθόνη. Προσοχή η λειτουργία Kiwa υπάρχει μόνο αν η γλώσσα είναι 
Ολλανδικά, Γαλλικά, Αγγλικά Ην. Βασιλείου και ΗΠΑ. 

 

Σημείωση: Αν επιλέξετε τη γλώσσα ΗΠΑ, το E.Box θα χρησιμοποιήσει τα αγγλικά με το αγγλοσαξονικό μετρικό 
σύστημα. 
 
 
 

HS: Ώρες λειτουργίας του συστήματος 
Δείχνει τις ώρες που είναι αναμμένη το σύστημα. 
 

H1: Ώρες λειτουργίας της αντλίας P1 
Δείχνει τις ώρες που είναι αναμμένη η αντλία P1. 
 

H2: Ώρες λειτουργίας της αντλίας P2 
Δείχνει τις ώρες που είναι αναμμένη η αντλία P2. 
 
 

9.4.3  ΜΕΝΟΥ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ 
Από το βασικό μενού κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “MODE” και “SET” μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη 
το μενού «ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ» (ή χρησιμοποιήστε το μενού επιλογής πατώντας  “+” ή “-“). Σ’ αυτό το 
μενού οι απεικονιζόμενες παράμετροι εξαρτώνται από τον τύπο εφαρμογής.  
 

SP: Ρύθμιση της προκαθορισμένης τιμής πίεσης (μόνο στη δημιουργία πίεσης και δημιουργία 
πίεσης KIWA (με αισθητήρα πίεσης) 
Προκαθορισμένη τιμή πίεσης την οποία το E.Box διατηρεί την εγκατάσταση. 
 

RP: Ρύθμιση Διαφορικού Πίεσης (μόνο στη δημιουργία πίεσης και δημιουργία πίεσης KIWA (με 
αισθητήρα πίεσης) 
Διαφορικό πίεσης στην οποία ο πίνακας E.box διατηρεί την πίεση στην εγκατάσταση. Παραπέμπουμε στο κεφάλαιο 
δημιουργίας πίεσης.  
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HC: Στάθμη εκκίνησης αντλίας P2 (μόνο στην αποστράγγιση ή πλήρωση με αισθητήρα βάθους) 
Στάθμη εκκίνησης της αντλίας P2. 
 

HB: Στάθμη εκκίνησης αντλίας P1 (μόνο στην αποστράγγιση ή πλήρωση με αισθητήρα βάθους) 
Στάθμη εκκίνησης της αντλίας P1. 

HA: Στάθμη στάσης των αντλιών (μόνο στην αποστράγγιση ή πλήρωση με αισθητήρα βάθους) 
Στάθμη στάσης των αντλιών Ρ1 και Ρ2. 
 

9.4.4  ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ  
Από το βασικό μενού κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “MODE” και “SET” και “-“ μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη το «ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ» (ή χρησιμοποιήστε το μενού επιλογής πατώντας  “+” ή “-“). Το μενού αυτό δίνει 
τη δυνατότητα να απεικονίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες παραμέτρους διαμόρφωσης: το πλήκτρο MODE δίνει 
τη δυνατότητα να ανατρέξετε τις σελίδες του μενού, τα πλήκτρα “+” και “-“ δίνουν αντίστοιχα τη δυνατότητα να 
αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου. Για έξοδο από το τρέχον μενού και επιστροφή στο 
βασικό μενού πατήστε το SET. 
Και σε αυτό το μενού μπορούν να απεικονίζονται διάφορες παράμετροι σε συνάρτηση του τρόπου λειτουργίας.  
 

RC: Ρύθμιση της ονομαστικής έντασης της ηλεκτροκίνητης αντλίας  
Ονομαστική ένταση σε Αμπέρ (A) που απορροφάτα από τις αντλίες. Πρέπει να ρυθμίσετε την ονομαστική ένταση των 
χρησιμοποιούμενων αντλιών. Η ονομαστική ένταση αναφέρεται στο χρησιμοποιούμενο τύπο σύνδεσης αστέρα ή 
τριγώνου ή μονοφασική. Αν χρησιμοποιούνται 2 αντλίες πρέπει οπωσδήποτε να είναι ίδιες.  
 

MF: Τρόπος λειτουργίας  
Η παράμετρος αυτή εκφράζει τον τρόπο λειτουργίας του E.box. Η λειτουργία δημιουργίας πίεσης KIWA είναι διαθέσιμη 
μόνο αν η επιλεγμένη γλώσσα είναι ολλαδικά ή γαλλικά ή αγγλικά. Αν αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας στο αυτόματο 
εμφανίζεται ο οδηγός (wizard) με ένδειξη των παραμέτρων που δεν είναι διαμορφωμένες.  
 

MC: Διατάξεις ελέγχου  
Η παράμετρος αυτή επιτρέπει να επιλέξετε στον τύπο εισόδων που πληροφορούν το E.Box για την κατάσταση του 
συστήματος. Οι είσοδοι μπορεί να είναι πλωτήρες, αισθητήρια στάθμης, αισθητήρες πίεησς ή αισθητήρες βάθους 
ανάλογα με τον τύπο εφαρμογής.  
 

GS: Διατάξεις προστασίας (μόνο στην αποστράγγιση ή την πλήρωση ή με αισθητήρα βάθους) 
Η παράμετρος αυτή δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο εισόδων που ενημερώνουν το E.Box για τις ανώμαλες 
συνθήκες του συστήματος. Οι είσοδοι μπορεί να είναι πλωτήρες, αισθητήρια στάθμης ή ο αισθητήρας βάθους.  
 

PR: Τύπος χρησιμοποιούμενου αισθητήρα (μόνο αν χρησιμοποιείται ένας αισθητήρας πίεσης ή 
βάθους) 
Η παράμετρος αυτή δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο του αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος στο E.Box. 
 

MS: Σύστημα Μέτρησης 
Η παράμετρος αυτή δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συστήματος μέτρησης για την 
απεικόνιση των μεγεθών στην οθόνη. Τα μεγέθη μπορεί να εκφράζονται με το διεθνές σύστημα ή με το αγγλοσαξονικό 
σύστημα. 
 

SO: Συντελεστής λειτουργίας χωρίς υγρό 
Ρυθμίζει ένα ελάχιστο όριο του συντελεστή λειτουργίας χωρίς υγρό κάτω από το οποίο ανιχνεύεται η έλλειψη νερού. Ο 
συντελεστής λειτουργίας χωρίς υγρό είναι μία αδιάστατη παράμετρος που προκύπτει από το συνδυασμό του 
απορροφούμενου ρεύματος και του συντελεστή ισχύος της αντλίας. Χάρη σ’ αυτή την παράμετρο είναι δυνατόν να 
καθοριστεί σωστά πότε μια αντλία έχει αέρα στην πτερωτή ή έχει διακοπεί η ροή αναρρόφησης. 
Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο προστασίας από τη λειτουργία χωρίς υγρό, πρέπει να ρυθμίσετε 
την παράμετρο ΤΒ (χρόνος μπλοκαρίσματος λόγω έλλειψης νερού) σε μια τιμή διαφορετική από το μηδέν. 
Για να καθορίσετε το όριο SO συνιστούμε να εκτελέσετε τις ακόλουθες δοκιμές (με την παράμετρο ΤΒ στο 0):  

 λειτουργήστε την αντλία σε χαμηλή ροή και αποθηκεύστε στη μνήμη την τιμή SO, 
 λειτουργήστε την αντλία χωρίς υγρό.  

Ρυθμίστε το ΤΒ στην επιθυμητή τιμή και ρυθμίστε το SO σε μία τιμή ενδιάμεση των 2 τιμών που προέκυψαν στις 2 
παραπάνω καταστάσεις (δοκιμές). 
 

MP: Ελάχιστη οριακή τιμή πίεσης (μόνο στη δημιουργία πίεσης και δημιουργία πίεσης KIWA) 
Ρυθμίζει την ελάχιστη πίεση στην οποία σβήνει η αντλία λόγω έλλειψης νερού. Αν η πίεση της εγκατάστασης είναι 
χαμηλότερη από το ΜΡ επισημαίνεται έλλειψη νερού. Και αυτή η παράμετρος για να είναι ενεργή, απαιτεί το ΤΒ να 
είναι διαφορετικό από το 0. 
 

OD: Διαστάσεις δοχείου διαστολής (μόνο στη δημιουργία πίεσης και δημιουργία πίεσης KIWA)  
Δίνει τη δυνατότητα να καθοριστούν οι διαστάσεις του δοχείου διαστολής. 
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EP: Αποκλεισμός αντλιών 
Δίνει τη δυνατότητα να αποκλείσετε μία ή και τις δύο αντλίες. Είναι χρήσιμη όταν είναι συνδεδεμένη στον πίνακα E.box 
μόνο μία αντλία. 
 
 
9.4.5  ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
Από το βασικό μενού κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα “MODE” και “SET” και “-“ μέχρι να εμφανιστεί στην 
οθόνη το «ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» (ή χρησιμοποιήστε το μενού επιλογής πατώντας  “+” ή “-“). Το μενού 
αυτό δίνει τη δυνατότητα να απεικονίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες παραμέτρους διαμόρφωσης: το πλήκτρο 
MODE δίνει τη δυνατότητα να ανατρέξετε τις σελίδες του μενού, τα πλήκτρα “+” και “-“ δίνουν αντίστοιχα τη 
δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της αντίστοιχης παραμέτρου. Για έξοδο από το τρέχον μενού και 
επιστροφή στο βασικό μενού πατήστε το SET. 
Και σε αυτό το μενού μπορούν να απεικονίζονται διάφορες παράμετροι σε συνάρτηση του τρόπου λειτουργίας.  
 

TB: Χρόνος μπλοκαρίσματος από έλλειψη νερού 
Ρυθμίζει το χρόνο στον οποίο πρέπει να παραμείνει το σήμα έλλειψης νερού προκειμένου να δώσει συναγερμό. 
 
Τ1: Χρόνος σβησίματος μετά το σήμα χαμηλής πίεσης (μόνο στη δημιουργία πίεσης και δημιουργία 
πίεσης KIWA) 
 

Ρυθμίζει το χρόνο στον οποίο πρέπει να παραμείνει το σήμα χαμηλής πίεσης προκειμένου να δώσει συναγερμό. 
Η παράμετρος αυτή είναι χρήσιμη στη λειτουργία KIWA. 
 
Τ2: Χρόνος καθυστέρησης σβησίματος (μόνο στη δημιουργία πίεσης KIWA) 
Ρυθμίζει την καθυστέρηση με την οποία σβήνουν οι αντλίες από τη στιγμή που έχουν παρουσιαστεί οι συνθήκες 
σβησίματος. 
 
ΕΤ: Τρόπος εναλλαγής 
Ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο εναλλάσσονται οι αντλίες. Μπορείτε να επιλέξετε να μη γίνεται εναλλαγή, να γίνεται 
κατά την εκκίνηση ή να γίνεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  
 

AL: Aντι-υπερχείλιση 
Σε περίπτωση που καθοριστεί η αντι-υπερχείλιση, δεν θα γίνονται περισσότερες από 8 εκκινήσεις το λεπτό για κάθε 
αντλία.  
 

AL: Αντιμπλοκάρισμα (μόνο στην αποστράγγιση) 
Θέτει σε λειτουργία τις αντλίες για λίγα δευτερόλεπτα αν δεν έχουν ανάψει για το χρονικό διάστημα που έχει 
καθοριστεί με αυτή την παράμετρο. Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει για να παρεμποδίζεται το μπλοκάρισμα των αντλιών 
λόγω μακροχρόνιας στάσης. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην αποστράγγιση.  
 

TH: Ύψος δοχείου (μόνο στη λειτουργία πλήρωσης ή αποστράγγισης με αισθητήρα βάθους) 
Δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε το ύψος του δοχείου, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το E.box για πλήρωση ή 
αποστράγγιση συνδεδεμένο με έναν αισθητήρα βάθους.  
 

ML: Συναγερμός μέγιστης στάθμης (μόνο στη λειτουργία πλήρωσης ή αποστράγγισης με 
αισθητήρα βάθους) 
Δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τι θα δημιουργήσει το συναγερμό μέγιστης στάθμης. Μπορείτε να επιλέξετε μια 
ξεχωριστή διάταξη όπως ένας πλωτήρας ή ένα αισθητήριο στάθμης, ή να προέρχεται από τον αισθητήρα που 
χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση των αντλιών. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη στάθμη 
που θα δίνει συναγερμό. 
 

LL: Συναγερμός ελάχιστης στάθμης (μόνο στη λειτουργία πλήρωσης ή αποστράγγισης με 
αισθητήρα βάθους) 
Δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε τι θα δημιουργήσει το συναγερμό ελάχιστης στάθμης. Μπορείτε να επιλέξετε μια 
ξεχωριστή διάταξη όπως ένας πλωτήρας ή ένα αισθητήριο στάθμης, ή να προέρχεται από τον αισθητήρα που 
χρησιμοποιείται για την επανεκκίνηση των αντλιών. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη στάθμη 
που θα δίνει συναγερμό. 
 

RF: Διαγραφή Σφάλματος και προειδοποίηση  
Κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα + και – διαγράφεται το ιστορικό των 
σφαλμάτων και προειδοποιήσεων. Κάτω από το σύμβολο RF συνοψίζεται το πλήθος των σφαλμάτων που υπάρχουν 
στο ιστορικό (μέγιστο 64). Μπορείτε να διαβάσετε το ιστορικό από το μενού ΟΘΟΝΗ στη σελίδα FF. 
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PW: Καθορισμός κωδικού πρόσβασης (password) 
Το E.Box με οθόνη έχει ένα σύστημα προστασίας μέσω κωδικού πρόσβασης (password). Αν καθορίσετε έναν κωδικό 
πρόσβασης θα μπορείτε να βλέπετε τις παραμέτρους αλλά δε θα μπορείτε να τις τροποποιήσετε. 
 

Όταν ο κωδικός πρόσβασης (PW) είναι "0" είναι ξεκλειδωμένες όλες οι παράμετροι και μπορούν να τροποποιηθούν. 
 

Όταν όταν χρησιμοποιείται ένας κωδικός πρόσβασης (τιμή του PW διαφορετική από 0) είναι κλειδωμένες όλες οι 
τροποποιήσεις και στη σελίδα PW εμφανίζεται "XXXX".   
Αν είναι καθορισμένος ο κωδικός πρόσβασης, είναι δυνατή η πλοήγηση σε όλες τις σελίδες αλλά σε οποιαδήποτε 
απόπειρα τροποποίησης μιας παραμέτρου εμφανίζεται στην οθόνη μια pop-up που ζητάει την εισαγωγή του κωδικού 
πρόσβασης. Η pop-up δίνει τη δυνατότητα εξόδου ή εισαγωγής του κωδικού πρόσβασης και τροποποίησης της 
παραμέτρου. 
Μετά την πληκτρολόγηση του σωστού κωδικού πρόσβασης οι παράμετροι παραμένουν ξεκλείδωτες και 
τροποποιήσιμες για 10'. 
Αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό πρόσβασης θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα λουκέτο που ανοίγει ενώ αν 
πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα λουκέτο που αναβοσβήνει.  
Αν πληκτρολογήσετε ένα λανθασμένο κωδικό πρόσβασης για περισσότερες από 10 φορές, εμφανίζεται το ίδιο 
λουκέτο λανθασμένου κωδικού πρόσβασης με διαφορετικό χρώμα και δε γίνεται πλέον δεκτός κανένας κωδικός 
πρόσβασης μέχρις ότου σβήσετε και ξανανάψετε τη συσκευή. 
Μετά την αποκατάσταση των τιμών του εργοστασίου, γίνεται επαναφορά του κωδικού πρόσβασης στο "0". 
Κάθε αλλαγή του κωδικού πρόσβασης επιφέρει αποτέλεσμα στην πίεση του “Mode” ή του “Set” και κάθε επόμενη 
τροποποίηση μιας παραμέτρου προϋποθέτει την επαναπληκτρολόγηση του καινούργιου κωδικού πρόσβασης (π.χ. ο 
εγκαταστάτης κάνει όλες τις ρυθμίσεις με την τιμή του εργοστασίου PW = 0 και πριν αποχωρήσει ρυθμίζει τον PW και 
έχει τη βεβαιότητα πως το μηχάνημα είναι προστατευμένο χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη ενέργεια. 
 

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης υπάρχουν 2 δυνατότητες για την τροποποίηση των παραμέτρων 
του E.Box: 

 Να σημειώσετε τις τιμές όλων των παραμέτρων και να επαναφέρετε τη λειτουργία του E.box με τις τιμές του 
εργοστασίου. Η ενέργεια επαναφοράς διαγράφει όλες τις παραμέτρου του E.box συμπεριλαμβανομένου του 
κωδικού πρόσβασης. Παραπέμπουμε στο κεφάλαιο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ RESET) και ρυθμισεισ 
εργοστασιου  

 Να σημειώσετε τον αριθμό που υπάρχει στη σελίδα του κωδικού πρόσβασης και να στείλετε ένα ηλεκτρονικό 
μήνυμα με αυτό τον αριθμό στο κέντρο τεχνικής υποστήριξης που σας εξυπηρετεί. Σε λίγες μέρες θα σας 
αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε το E.Box.   

 

10   ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ  
Αν παρουσιαστεί ένα σφάλμα ο πίνακας E.box το επισημαίνει με διάφορους τρόπους: 

 Άναμμα των λυχνιών led σφάλματος στην αρχική σελίδα , η θέση της λυχνίας led δείχνει αν πρόκειται 
για σφάλμα του πίνακα ή μίας αντλίας. Το πλήθος αναλαμπών δείχνει τον τύπο σφάλματος.  

 Ένδειξη στην οθόνη (αν υπάρχει). Τα μοντέλα με οθόνη, εκτός από το να δείχνουν τον τύπο σφάλματος, 
επισημαίνουν και πότε παρουσιάστηκε το σφάλμα και για πόσες φορές παρουσιάστηκε το σφάλμα. Επιπλέον 
υπάρχει ένα ιστορικό σφαλμάτων. 

 Απομακρυσμένη ένδειξη. Η ένδειξη του σφάλματος μπορεί να γίνει από απόσταση προς μια σειρήνα, ένα 
τηλέφωνο ή άλλη συσκευή. Γι’ αυτή τη λειτουργία υπάρχουν τα ρελέ Q1, Q2 και Q3. Για περισσότερες 
πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Πίνακα 17. 

 

10.1 Σφάλματα που επισημαίνονται μέσω λυχνιών συναγερμού και ρελέ  
Αυτός ο τύπος σήμανσης είναι πάντα διαθέσιμος σε όλα τα μοντέλα του E.Box και συνίσταται σε: 

 3 λυχνίες led σφάλματος που δείχνουν που παρουσιάστηκε το σφάλμα συνολικά στο σύστημα ή στην αντλία 
P1 ή P2. 

 Ένα πλήθος αναλαμπών των παραπάνω λυχνιών led που δείχνει τον τύπο σφάλματος. 
 Μια απομακρυσμένη σήμανση στα ρελέ: Q1 Q2 Q3. Αυτή η σήμανση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανάψει 

σειρήνες ή/και λαμπτήρες που ανάβουν σταθερά ή αναβοσβήνουν. Αυτές οι επαφές μπορούν επίσης να 
δώσουν ένα σήμα σε μια τηλεφωνική συσκευή για τη γνωστοποίηση των συναγερμών μέσω GSM. Γενικά το 
Q1 επισημαίνει τα σφάλματα της αντλίας P1, το Q2 της αντλίας P2 και το Q3 του συστήματος. 
 
 

Στον παρακάτω πίνακα για κάθε συναγερμό που επισημαίνεται μέσω λυχνίας led και ρελέ, αναγράφονται: 
 Συνοπτική περιγραφή. Στις επόμενες παραγράφους παρέχονται λεπτομερέστερες περιγραφές. 
 Σύμβολο του συναγερμού. 
 Πλήθος αναλαμπών των λυχνιών led συναγερμού αντλίας. 
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 Πλήθος αναλαμπών της λυχνίας led συναγερμού του συστήματος. 
 Αν ο συναγερμός είναι αυτόματης επαναφοράς ή αν η επαναφορά πρέπει να γίνει χειροκίνητα διαμέσου των 

πλήκτρων επαναφοράς (reset) αντλίας ή γενικής επαναφοράς (reset). 
 Αν ο συναγερμός επιφέρει μπλοκάρισμα ή αν επιτρέπει τη λειτουργία του πίνακα.  
 Ποιες επαφές ρελέ κλείνουν όταν υπάρχει συναγερμός. Γενικά το Q1 επισημαίνει τα σφάλματα της αντλίας P1, 

το Q2 της αντλίας P2 και το Q3 του συστήματος. 
. 
 
 

 Σήμανση led 
στην πρόσοψη 

Ιδιότητες του 
συναγερμού Απομακρυσμένη σήμανση 

Ονομασία συναγερμού/ανωμαλίας 
 

P1 
P2  

Σύστη
μα  

Αυτόμα
-τη 

απ
οκα-

τάστασ
η 

Μ
π

λο-
κάρει 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Συναγερμός 
ρελέ/τηλεδιακόπτη 

 
 ** X X X X ** 

Αποσυνδεδεμένη 
αντλία 

  ** X * X X ** 

Συναγερμός 
λειτουργίας χωρίς 

υγρό  
 **   X X X 

Συναγερμός πολύ 
συχνών εκκινήσεων 

 
 ** X  X X X 

Συναγερμός 
υπερρεύματος   ** X * X X ** 

Συναγερμός 
προερχόμενος από R 

 
  X    X 

Συναγερμός 
προερχόμενος από N 

 
  X (***)    X 

Συναγερμός 
αισθητήρα πίεσης  

/βάθους  
  X    X 

Συναγερμός 
ασυμβατότητας 

πλωτήρων  
  X    X 

Συναγερμός 
ασυμβατότητας στους 
μικροδιακόπτες (Dip-

Switch) 

 

    X   X 

Συναγερμός 
σφάλματος 
πλήκτρων  

       

Συναγερμός τάσης 
εισόδου  

   X X   X 

Συναγερμός 
σφάλματος επιλογέα 

τάσης  
   X   X 

Συναγερμός 
σφάλματος τάσης 

 
   X   X 
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Συναγερμός 
εσωτερικού 
σφάλματος  

   X   X 

Γενικός συναγερμός 
αντλίας P1+P2 

 
 

   X X X X 

 

Πίνακας 17: Συνοπτικός πίνακας συναγερμών: σημάνσεις και επαφές 
 
 

 Δείχνει το πλήθος αναλαμπών της φωτεινής λυχνίας led. 

 Σταθερά αναμμένη λυχνία led. 
  
*  Ο συναγερμός μπορεί να παρουσιαστεί το πολύ μέχρι 6 φορές κατά τη διάρκεια του 24 ωρου. Ύστερα 

μπλοκάρει τη λειτουργία. 
**  Αν παρουσιαστούν ταυτόχρονα και στις δύο αντλίες συναγερμοί/ανωμαλίες, ενεργοποιείται ο 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (Ρελέ Q1, Q2, Q3) και ανάβει μόνιμα η λυχνία led του ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (κόκκινο). 

*** Στη λειτουργία δημιουργίας πίεσης KIWA το σφάλμα δεν επανέρχεται αυτόματα και χρειάζεται 
χειροκίνητη επαναφορά. 

 
Συναγερμός 
Αυτόματης 
Επαναφοράς  = 

Το E.Box επανενεργοποιεί την αντλία αν αποκατασταθεί η αιτία που δημιούργησε το 
συναγερμό, ή στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, κάνει απόπειρες ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

Συναγερμός 
Μπλοκαρίσματος = 

Το E.Box κρατάει την αντλία σταματημένη μέχρι να εκτελεστεί μια χειροκίνητη επαναφορά. 
 

 
 

 
 

10.2 Προστασία/Συναγερμός που προέρχεται από τις ψηφιακές εισόδους  R και N  
Ψηφιακές 
είσοδοι 

Λειτουργία Δημιουργίας 
πίεσης και Δημιουργίας 

πίεσης KIWA 

Λειτουργία Πλήρωσης Λειτουργία Εκκένωσης 

R 

Μέγ. Πίεση 
Οι 2 αντλίες σταματάνε με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση από απόσταση Q3. 
 

Ελάχ. Στάθμη (στη δεξαμενή) 
Οι 2 αντλίες τίθενται σε 
λειτουργία με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση από απόσταση Q3. 
Επέμβαση και επαναφορά μετά 
από 0,5 δευτερόλεπτα. 

Μέγ. Στάθμη 
Οι 2 αντλίες τίθενται σε 
λειτουργία με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση από απόσταση Q3. 
Επέμβαση και επαναφορά μετά 
από 0,5 δευτερόλεπτα. 

N 

Ελάχ. Πίεση 
Οι 2 αντλίες σταματάνε με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση συναγερμού κατά  
της λειτουργίας χωρίς υγρό, 
- σήμανση από απόσταση Q3. 
 

Μέγ. Στάθμη (στη δεξαμενή) 
Οι 2 αντλίες σταματάνε με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση από απόσταση Q3 
Ελάχ. Στάθμη (εφεδρεία νερού). 
Οι 2 αντλίες σταματάνε με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση συναγερμού κατά  
της λειτουργίας χωρίς υγρό,- 
σήμανση από απόσταση Q3. 
Επέμβαση και επαναφορά μετά 
από 1 δευτερόλεπτο. 
 

Ελάχ. Στάθμη  
Οι 2 αντλίες σταματάνε με: 
- σήμανση γενικού συναγερμού, 
- σήμανση συναγερμού κατά  
της λειτουργίας χωρίς υγρό,, 
- σήμανση από απόσταση Q3. 
Επέμβαση και επαναφορά μετά 
από 1 δευτερόλεπτο. 
 
 
 
 
 

 

Προσοχή! αν δεν χρησιμοποι-
ούνται οι Ακροδέκτες  R και N 
πρέπει να τους 
γεφυροσυνδέσετε! 

Προσοχή! αν δεν χρησιμοποι-
είται ο Ακροδέκτης  N πρέπει να 
τον γεφυροσυνδέσετε! Αν 
χρησιμοποιούνται αισθητήρια 
στάθμης πρέπει να 
γεφυροσυνδέσετε μόνο τον R, 
εφόσον δεν χρησιμοποιείται. 

Προσοχή! αν δεν χρησιμοποι-
είται ο Ακροδέκτης  N πρέπει να 
τον γεφυροσυνδέσετε! 

 

Πίνακας 18: Προστασία/Συναγερμός που προέρχεται από τις ψηφιακές εισόδους R και N 
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- Συναγερμός ρελέ/τηλεδιακόπτη 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται στην περίπτωση που οι τηλεδιακόπτες ελέγχου των αντλιών παρουσιάζουν 
ανωμαλίες. Όταν παρουσιαστεί αυτός ο συναγερμός πρέπει να ελέγξετε τις καλωδιώσεις. Αν δεν διαπιστώσετε 
ελαττώματα, τότε χρειάζεται επισκευή ο πίνακας. 
 

- Αποσυνδεδεμένη αντλία 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται στην περίπτωση που ο πίνακας E.Box δεν «αισθάνεται» ρεύμα προς μια αντλία. Το 
σφάλμα αυτό παρουσιάζεται και στην περίπτωση που ανοίξει η είσοδος KK (θερμική προστασία των κινητήρων). 
Ο συναγερμός αφορά μόνο την αντλία. Για κάθε μία αντλία ο συναγερμός δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστεί μια σειρά 
προσπαθειών επανεκκίνησης με μεταβλητό χρόνο παύσης ανάμεσα σε μια εκκίνηση και την επόμενη που αυξάνει 
κατά 1 λεπτό για τα πρώτα 60 λεπτά (1-2-3 λεπτά.... 60 λεπτά). Στη συνέχεια θα εκτελείται μια απόπειρα κάθε ώρα. 
Για την αποκατάσταση αυτού του σφάλματος, ελέγξτε τις αντλίες και τις καλωδιώσεις και ελέγξτε την καθορισμένη τιμή 
της ονομαστικής έντασης (trimmer Imax). 
 

- Προστασία/Συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό 
Όταν η πίεση πέσει κάτω από 0,5 bar για περίπου 10 δευτερόλεπτα, ενεργοποιείται ο συναγερμός, σταματάει η αντλία 
και ανάβει η λυχνία led. Η προστασία/συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό ενεργοποιείται στη δημιουργία πίεσης 
όταν συνδέεται ένας αναλογικός αισθητήρας πίεσης.  
Αυτή η προστασία είναι επιλέξιμη από το DS_A4. 
Μετά 1 λεπτό θα γίνει 1 απόπειρα επαναφοράς το πολύ για 30 δευτερόλεπτα. Αν επιτύχει αυτή η απόπειρα ο 
συναγερμός αποκαθίσταται, διαφορετικά η αντλία θα παραμένει μπλοκαρισμένη. 
 

 
Η προστασία/συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό δεν ενεργοποιείται στην περίπτωση 
χειροκίνητης εκκίνησης των ηλεκτροκίνητων αντλιών. 
 

Για την αποκατάσταση του προβλήματος, ελέγξτε το υδραυλικό τμήμα της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε πως όλα 
λειτουργούν κανονικά. Ελέγξτε επίσης τον αισθητήρα πίεσης και βεβαιωθείτε πως η πίεση είναι κανονική. 
 

- Προστασία από πολύ συχνές εκκινήσεις  
Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται όταν το σύστημα χρειάζεται περισσότερες από 8 εκκινήσεις ανά αντλία το λεπτό. Αυτό 
συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα ή έχει χάσει την πίεσή του το δοχείο διαστολής. 
Η προστασία από γρήγορες εκκινήσεις δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αντλία να επιτελέσει το πολύ 8 εκκινήσεις το 
λεπτό. 
Η προστασία δεν επεμβαίνει αν το πλήθος εκκινήσεων το λεπτό είναι μικρότερο από 8.  
Για την αποκατάσταση του προβλήματα ελέγξτε μήπως υπάρχουν διαρροές και το δοχείο διαστολής, αν υπάρχει. 
 

- Προστασία/Συναγερμός υπερρεύματος (αμπερομετρική Προστασία) 
Ο συναγερμός αυτός παρουσιάζεται στην περίπτωση υπερρεύματος στις αντλίες. 
Ο συναγερμός αφορά μόνο την αντλία. 
Για καθεμιά αντλία ο συναγερμός υπερρεύματος επιτρέπει 6 απόπειρες αυτόματης επαναφοράς κάθε 10 λεπτά εντός 
24 ωρης λειτουργίας. Στην έβδομη απόπειρα ο πίνακας δεν εκτελεί πλέον αυτόματη επαναφορά παρά μόνο αν γίνει 
χειροκίνητη επαναφορά από το χρήστη. Για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος ελέγξτε τις αντλίες, την 
καλωδίωση και βεβαιωθείτε πως είναι σωστά ρυθμισμένη η ονομαστική ένταση των αντλιών. Το σφάλμα αυτό μπορεί 
να δημιουργηθεί από μία μπλοκαρισμένη αντλία. 
 

- Συναγερμός αισθητήρα πίεσης ή βάθους 
Αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία με αισθητήρα, αλλά ο πίνακας δεν ανιχνεύει τον αισθητήρα, οι αντλίες 
απενεργοποιούνται και επισημαίνεται ο συναγερμός. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να ελέγξετε την καλωδίωση. 
Αν έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση του αισθητήρα, αλλά το σήμα του είναι εκτός πεδίου μέτρησης, οι αντλίες 
απενεργοποιούνται και επισημαίνεται συναγερμός. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και την ανάγνωση του 
αισθητήρα. Αν είναι λανθασμένη αντικαταστήστε τον αισθητήρα.  
 

- Συναγερμός ασυμβατότητας πλωτήρων ή/και αισθητηρίων 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται όταν δεν είναι σωστή η κατάσταση των πλωτήρων ή των αισθητηρίων στάθμης. 
Παραδείγματος χάρη, ο πλωτήρας της μέγιστης στάθμης της δεξαμενής επισημαίνει την παρουσία νερού και ο 
πλωτήρας της ελάχιστης όχι. Για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος ελέγξτε την καλωδίωση και την 
κατάσταση των πλωτήρων. Μπορείτε να δείτε στην οθόνη τη θέση που ανιχνεύει ο πίνακας. Συνιστούμε να 
βεβαιωθείτε επίσης πως δεν έχουν τρυπήσει οι πλωτήρες. 
 

- Συναγερμός μικροδιακόπτη (Dip Switch) 
Ο συναγερμός των διακοπτών (Dip-Switch) ενεργοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 

Ασυμβατότητα μικροδιακόπτη (Dip Swich) με τις σχετικές λειτουργίες (λανθασμένη διαμόρφωση). 
Για την αποκατάσταση του συναγερμού: 
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 Μετατοπίστε τους μικροδιακόπτες (Dip Switch) στη σωστή θέση. 
 Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς (RESET). 

 

Ρύθμιση μικροδιακόπτη (Dip Switch) με τον πίνακα υπό τάση. 
Με την αποκατάσταση του συναγερμού πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς (RESET). 
 

- Συναγερμός σφάλματος 
Αν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα τροφοδοσίας ανιχνευθεί πίεση των πλήκτρων που υπάρχουν στην πρόσοψη του 
πίνακα, ενεργοποιείται ο συναγερμός ασυμβατότητας πλήκτρων. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά τα πλήκτρα! 
 

- Τάση εισόδου  
Αν η εναλλασσόμενη τάση εισόδου του πίνακα δεν είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις προδιαγραφές, 
ενεργοποιείται ο συναγερμός ανώμαλης τάσης AC εισόδου. Ο συναγερμός απενεργοποιείται 1 λεπτό αφού η 
εναλλασσόμενη τάση εισόδου έχει επανέλθει εντός των ορίων. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί αυτός ο 
συναγερμός, ελέγξτε την τάση εισόδου του πίνακα. Αν είναι κανονική πρέπει να αντικαταστήσετε τον πίνακα.  
 
- Σφάλμα επιλογέα τάσης 
Αυτό το σφάλμα μπορεί να παρουσιαστεί στο E.Box Plus, στην περίπτωση βλάβης του E.Box Plus ή θραύσης της 
τηκτής ασφάλειας FU2. Στην περίπτωση συναγερμού ελέγξτε την ασφάλεια FU2 και βεβαιωθείτε πως ο πίνακας 
τροφοδοτείται με κατάλληλη τάση, όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα 1 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 

- Σφάλμα τάσης 
Αν η ηλεκτρονική πλακέτα έχει μια βλάβη που δημιουργεί απαράδεκτα επίπεδα στις εσωτερικές τάσεις, ενεργοποιείται 
το σφάλμα συναγερμού εσωτερικής τάσης στον πίνακα. Αυτό το σφάλμα δεν επαναφέρεται. 
Στην περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το σφάλμα ελέγξτε τις τάσεις τροφοδοσίας και την καλωδίωση. Αν είναι όλα 
εντάξει το E.Box έχει υποστεί μια εσωτερική ζημιά και χρειάζεται επισκευή.  
 

- Εσωτερικό σφάλμα 
Εσωτερικό σφάλμα στον πίνακα. Αυτό το σφάλμα δεν επαναφέρεται. Στην περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το 
σφάλμα ελέγξτε τις τάσεις τροφοδοσίας και την καλωδίωση. Αν είναι όλα εντάξει το E.Box έχει υποστεί μια εσωτερική 
ζημιά και χρειάζεται επισκευή. 
 

- Γενικό σφάλμα αντλίας P1 + P2 
Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν καμία αντλία δεν είναι διαθέσιμη για την άντληση. Για την αποκατάσταση του 
προβλήματος συμβουλευτείτε τα σφάλματα των αντλιών.  
 
10.3 Συναγερμοί που απεικονίζονται στην οθόνη  
Στην περίπτωση που παρουσιαστεί ένας συναγερμός, στην οθόνη εμφανίζεται μια σελίδα που αναφέρει: 

 Με ένα εικονίδιο αν πρόκειται για ένα συναγερμό του συστήματος ή της αντλίας Ρ1 ή Ρ2. 
 Σύμβολο και συνοπτική περιγραφή του τύπου συναγερμού. 

 

Το παράθυρο με το συναγερμό παραμένει ορατό μέχρι την πίεση ενός πλήκτρου ή την εξάλειψη της αιτίας του 
συναγερμού.  
Στο ιστορικό των συναγερμών υπάρχει πλήρης περιγραφή τους.  
 

10.3.1  Συναγερμοί που απεικονίζονται στην οθόνη 
Στον παρακάτω πίνακα για κάθε συναγερμό αναφέρονται: 

 Συνοπτική περιγραφή και σύμβολο, που αντιστοιχεί στην περιγραφή που τυχόν εμφανίζεται στην οθόνη με 
κάποια συντομογραφία. Στις επόμενες παραγράφους παρέχονται λεπτομερέστερες περιγραφές.  

 Αν ο συναγερμός αφορά μια αντλία ή το σύστημα. 
 Αν ο συναγερμός είναι αυτόματης επαναφοράς ή αν η επαναφορά πρέπει να γίνει χειροκίνητα πατώντας τα 

πλήκτρα επαναφοράς (reset). 
 Ποιες επαφές ρελέ κλείνουν παρουσία του συναγερμού. Γενικά η Q1 δείχνει τα σφάλματα της αντλίας Ρ1, η 

Q2 της αντλίας P2 και η Q3 του συστήματος. 
 

Οι συναγερμοί επισημαίνονται επίσης διαμέσου λυχνιών led που υπάρχουν στην πρόσοψη του πίνακα, αλλά όταν 
υπάρχει οθόνη είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε τις σημάνσεις της οθόνης που περιέχουν περισσότερες 
πληροφορίες.  
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Π
εριγραφ

ή 
 

Σύμβολα 
 

Α
ντλία/Σύστημα 

Συναγερμός 
αυτόματης 

επ
αναφ

οράς 

Q
1 

Q
2 

Q
3 

Ρελέ/Τηλεδιακόπτης JR P X X X  
Αποσυνδεδεμένη αντλία NC P X X X  
Λειτουργία χωρίς υγρό BL P/S X X X X 
Πολύ συχνές εκκινήσεις  LK P/S X X X X 
Υπερρεύμα OC P X X X  
Πιεσοστάτης μέγιστης πίεσης 

RI 
 

S 
 

X 
 

  

X 
 

Πλωτήρας μέγιστης στάθμης 
Πλωτήρας ελάχιστης στάθμης  
Αισθητήριο ελάχιστης στάθμης  
Αισθητήριο μέγιστης στάθμης 
Πιεσοστάτης ελάχιστης πίεσης 

NI S 

X(**)   

X 
Πλωτήρας μέγιστης στάθμης 

X Πλωτήρας ελάχιστης στάθμης 
Αισθητήριο ελάχιστης στάθμης  
Αισθητήριο μέγιστης στάθμης 
Μέγιστη στάθμη  HL S X   X 
Ελάχιστη στάθμη LL S X   X 
Αισθητήρας πίεσης BP1/BP2 S X   X Αισθητήρας βάθους 
Ασυμβατότητα κατάστασης πλωτήρων FI S X   X Ασυμβατότητα κατάστασης αισθητηρίων στάθμης 
Μικροδιακόπτες (Dip switch) DS S X   X 
Ποτενσιόμετρο (Trimmer) SP W1 S X   X 
Ποτενσιόμετρο (Trimmer)  DP W2 S X   X 
Ποτενσιόμετρο (Trimmer)  Imax W3 S X   X 
Σφάλμα πλήκτρου PK S X   X 
Τάση εισόδου NL S X   X 
Σφάλμα επιλογέα τάσης VS S    X 
Σφάλμα τάσης V0..V15 S X   X 
Αλλαγή τρόπου λειτουργίας  OM S     
Εσωτερικό Σφάλμα E0..E15 S    X 

 

Πίνακας 19: Σφάλματα του E.Box που απεικονίζονται στην οθόνη 
 

(*) στη λειτουργία δημιουργίας πίεσης (όχι KIWA) ο συναγερμός μπορεί να δημιουργηθεί από έναν 
πλωτήρα/αισθητήριο στάθμης που είναι βυθισμένο στο δοχείο από το οποίο αντλούν οι αντλίες.  
(**) στη λειτουργία δημιουργίας πίεσης KIWA ο συναγερμός δεν είναι αυτόματης μεταφοράς και χρειάζεται χειροκίνητη 
επαναφορά.  
 
 
- JR: Συναγερμός Κολλημένου Ρελέ/Τηλεδιακόπτη  
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται στην περίπτωση που οι τηλεδιακόπτες ελέγχου των αντλιών παρουσιάσουν 
ανωμαλία. Αν παρουσιαστεί αυτός ο συναγερμός, ελέγξτε τις καλωδιώσεις. Αν δεν διαπιστώσετε ελαττώματα, ο 
πίνακας χρειάζεται επισκευή. 
 

- NC:  Αποσυνδεδεμένη αντλία 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται στην περίπτωση που ο πίνακας E.Box δεν «αισθάνεται» ρεύμα προς μια αντλία. Το 
σφάλμα αυτό παρουσιάζεται και στην περίπτωση που ανοίξει η είσοδος KK (θερμική προστασία των κινητήρων). 
Ο συναγερμός αφορά μόνο την αντλία. Για κάθε μία αντλία ο συναγερμός δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστεί μια σειρά 
προσπαθειών επανεκκίνησης με μεταβλητό χρόνο παύσης ανάμεσα σε μια εκκίνηση και την επόμενη που αυξάνει 
κατά 1 λεπτό για τα πρώτα 60 λεπτά (1-2-3 λεπτά.... 60 λεπτά). Στη συνέχεια θα εκτελείται μια απόπειρα κάθε ώρα. 
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- BL: Προστασία/Συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό 
Η προστασία/συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό ενεργοποιείται στην κατάσταση δημιουργίας πίεσης όταν 
συνδέεται ένας αναλογικός αισθητήρας πίεσης, ενώ στους άλλους τρόπους λειτουργίας είναι απαραίτητο να ρυθμιστεί 
η παράμετρος SO σε μια τιμή διαφορετική από το “OFF”. 
 
Αυτή η προστασία μπορεί να ενεργοποιηθεί ρυθμίζοντας την παράμετρο ΤΒ σε μια τιμή διαφορετική από το μηδέν.  
 

Η προστασία επεμβαίνει: 
 Όταν η πίεση πέσει κάτω από την παράμετρο ΜΡ (0,45 bar του εργοστασίου) για ένα χρόνο ίσο με την 

παράμετρο ΤΒ, ενεργοποιείται ο συναγερμός, σταματάει η αντλία και ανάβει η λυχνία led.  
 Στην περίπτωση που ο συντελεστής λειτουργίας χωρίς υγρό για μια από τις αντλίες πέσει κάτω από αυτή την 

τιμή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της SO, διαβάστε 
τις παραγράφους 9.4.4 και 9.5.5. 

 

Μετά 1 λεπτό θα γίνει 1 απόπειρα επαναφοράς το πολύ για 30 δευτερόλεπτα. Αν επιτύχει αυτή η απόπειρα ο 
συναγερμός αποκαθίσταται, διαφορετικά η αντλία θα παραμένει μπλοκαρισμένη.. 

 

Η προστασία/συναγερμός για λειτουργία χωρίς υγρό δεν ενεργοποιείται στην περίπτωση χειροκίνητης 
εκκίνησης των ηλεκτροκίνητων αντλιών. 
 

Για την αποκατάσταση του προβλήματος, ελέγξτε το υδραυλικό τμήμα της εγκατάστασης. Βεβαιωθείτε πως όλα 
λειτουργούν κανονικά. Ελέγξτε επίσης τον αισθητήρα πίεσης και βεβαιωθείτε πως η πίεση είναι κανονική.. 
 

- LK: Προστασία από πολύ συχνές εκκινήσεις 
Το σφάλμα αυτό εμφανίζεται όταν το σύστημα χρειάζεται περισσότερες από 8 εκκινήσεις ανά αντλία το λεπτό. Αυτό 
συνήθως συμβαίνει όταν υπάρχουν διαρροές στο σύστημα ή έχει χάσει την πίεσή του το δοχείο διαστολής. 
Η προστασία από γρήγορες εκκινήσεις δίνει τη δυνατότητα σε κάθε αντλία να επιτελέσει το πολύ 8 εκκινήσεις το 
λεπτό. 
Η προστασία δεν επεμβαίνει αν το πλήθος εκκινήσεων το λεπτό είναι μικρότερο από 8.  
Για την αποκατάσταση του προβλήματα ελέγξτε μήπως υπάρχουν διαρροές και το δοχείο διαστολής, αν υπάρχει. 
 
 

- OC: Προστασία/Συναγερμός υπερρεύματος (αμπερομετρική Προστασία) 
Ο συναγερμός αυτός παρουσιάζεται στην περίπτωση υπερρεύματος στις αντλίες. 
Ο συναγερμός αφορά μόνο την αντλία. 
Για καθεμιά αντλία ο συναγερμός υπερρεύματος επιτρέπει 6 απόπειρες αυτόματης επαναφοράς κάθε 10 λεπτά εντός 
24ωρης λειτουργίας. Στην έβδομη απόπειρα ο πίνακας δεν εκτελεί πλέον αυτόματη επαναφορά παρά μόνο αν γίνει 
χειροκίνητη επαναφορά από το χρήστη. Για την αποκατάσταση αυτού του προβλήματος ελέγξτε τις αντλίες, την 
καλωδίωση και βεβαιωθείτε πως είναι σωστά ρυθμισμένη η ονομαστική ένταση των αντλιών. Το σφάλμα αυτό μπορεί 
να δημιουργηθεί από μία μπλοκαρισμένη αντλία. 
 

- RI: Συναγερμοί RI 
Αυτά τα σφάλματα προέρχονται από την είσοδο R. Η συμπεριφορά του πίνακα είναι διαφορετική σε συνάρτηση του 
τρόπου λειτουργίας. Η επίλυση του προβλήματος συνίσταται πάντα στον έλεγχο του σήματος που προέρχεται από 
την είσοδο R. 
 
 

Μήνυμα Σημασία και περιγραφή 
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Πιεσοστάτης μέγιστης πίεσης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στη δημιουργία πίεσης και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πιεσοστάτης μέγιστης πίεσης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή R. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Πλωτήρας μέγιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην αποστράγγιση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πλωτήρας μέγιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή R. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Πλωτήρας ελάχιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην πλήρωση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πλωτήρας ελάχιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή R. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Αισθητήριο ελάχιστης στάθμης 
 
 

Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην πλήρωση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένο το αισθητήριο  ελάχιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή R. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Αισθητήριο μέγιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην αποστράγγιση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένο το αισθητήριο  μέγιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή R. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

 

Πίνακας 20: Συναγερμοί RI 
 
 

- NI: Πίνακας NI 
Αυτά τα σφάλματα προέρχονται από την είσοδο Ν. Η συμπεριφορά του πίνακα είναι διαφορετική σε συνάρτηση του 
τρόπου λειτουργίας. Η επίλυση του προβλήματος συνίσταται πάντα στον έλεγχο του σήματος που προέρχεται από 
την είσοδο N. 
 
 
 
 
 
 
 

Μήνυμα Σημασία και περιγραφή 

Πιεσοστάτης ελάχιστης πίεσης 

Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στη δημιουργία πίεσης και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πιεσοστάτης ελάχιστης πίεσης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή Ν. Το E.Box σταματάει να λειτουργεί. . 
Σε δημιουργία πίεσης KIWA το σφάλμα δεν είναι αυτόματης επαναφοράς και 
απαιτείται χειροκίνητη επέμβαση.  

Πλωτήρας μέγιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην πλήρωση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πλωτήρας μέγιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή Ν. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Πλωτήρας ελάχιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην αποστράγγιση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένος ο πλωτήρας ελάχιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή Ν. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Αισθητήριο ελάχιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην αποστράγγιση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένο το αισθητήριο ελάχιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή Ν. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

Αισθητήριο μέγιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό παρουσιάζεται στην πλήρωση και δείχνει πως είναι 
ενεργοποιημένο το αισθητήριο μέγιστης στάθμης ή πως δεν έχει εκτελεστεί 
γεφυροσύνδεση στην επαφή Ν. Το E.Box σταματάει τις αντλίες. 

 

Πίνακας 21: Συναγερμοί NI 

- HL: Συναγερμός μέγιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό προέρχεται από τον αισθητήρα βάθους όταν η ένδειξή του υπερβαίνει το όριο ML (Mέγιστη Στάθμη). 
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο αισθητήρας βάθους χρησιμοποιείται για τους συναγερμούς μέγιστης και ελάχιστης 
στάθμης. Η αποκατάσταση του προβλήματος συνίσταται πάντα στον έλεγχο των καθορισμένων ορίων, της στάθμης 
του υγρού στο δοχείο και της κατάστασης του αισθητήρα. Η συμπεριφορά του πίνακα διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο 
λειτουργίας. Στην αποστράγγιση αυτό το σφάλμα προκαλεί τη βεβιασμένη εκκίνηση των αντλιών, στην πλήρωση τη 
βεβιασμένη στάση των αντλιών.  
 

- LL: Συναγερμός ελάχιστης στάθμης 
Το σφάλμα αυτό προέρχεται από τον αισθητήρα βάθους όταν η ένδειξή του είναι κάτω από το όριο LL (Ελάχιστη 
Στάθμη). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο αισθητήρας βάθους χρησιμοποιείται για τους συναγερμούς μέγιστης και 
ελάχιστης στάθμης. Η αποκατάσταση του προβλήματος συνίσταται πάντα στον έλεγχο των καθορισμένων ορίων, της 
στάθμης του υγρού στο δοχείο και της κατάστασης του αισθητήρα. Η συμπεριφορά του πίνακα διαφέρει ανάλογα με 
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τον τρόπο λειτουργίας. Στην αποστράγγιση αυτό το σφάλμα προκαλεί τη βεβιασμένη εκκίνηση των αντλιών, στην 
πλήρωση τη βεβιασμένη στάση των αντλιών.  
 

- BP1/BP2: Συναγερμός αισθητήρα πίεσης / αισθητήρα βάθους  
Αν επιλέξετε τη λειτουργία με αισθητήρα πίεσης ή βάθους, αλλά ο πίνακας δεν ανιχνεύει τον αισθητήρα, οι αντλίες 
απενεργοποιούνται και δίνεται σήμα συναγερμού. Στην περίπτωση αυτή ελέγξτε την καλωδίωση.  
Αν έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση του αισθητήρα, αλλά το σήμα του είναι εκτός πεδίου μέτρησης οι αντλίες 
απενεργοποιούνται και δίνεται σήμα συναγερμού. Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και αν δεν είναι σωστή η 
ανάγνωση στον αισθητήρα, αντικαταστήστε τον αισθητήρα.  
 

- FI: Ασυμβατότητα κατάστασης πλωτήρων ή αισθητηρίων στάθμης 
Το σφάλμα αυτό δημιουργείται όταν η κατάσταση των πλωτήρων ή των αισθητηρίων στάθμης δεν είναι σωστή, για 
παράδειγμα ο πλωτήρας μέγιστης στάθμης της δεξαμενής επισημαίνει την παρουσία νερού και οι πλωτήρες πιο κάτω 
όχι. Για την αποκατάσταση αυτών των προβλημάτων ελέγξτε την καλωδίωση και την κατάσταση των πλωτήρων. Στην 
οθόνη μπορείτε να δείτε τη θέση που ανίχνευσε ο πίνακας. Συνιστάται να βεβαιωθείτε πως οι πλωτήρες δεν έχουν 
τρυπήσει. 
 

- DS: Συναγερμός μικροδιακοπτών (Dip Switch) 
Ο συναγερμός των μικροδιακοπτών (Dip-Switch) παρουσιάζεται στην περίπτωση που έχουν αλλάξει οι θέσεις των 
μικροδιακοπτών.  
 

Αν είναι σωστή η νέα διαμόρφωση των μικροδιακοπτών (Dip-Switch), ο πίνακας ζητάει την επιβεβαίωση ή την 
ακύρωσή της. Αν επιβεβαιωθεί, το E.Box θα αρχίσει να λειτουργεί με τη νέα διαμόρφωση. Αν δεν είναι σωστή η νέα 
διαμόρφωση συνιστάται η ακύρωσή της.  
 

- W1: Ποτενσιόμετρο (Trimmer) SP 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται αν έχει μετατοπιστεί το trimmer SP στο εσωτερικό του πίνακα. Ο πίνακας ζητάει την 
επιβεβαίωση ή την ακύρωση της νέας τιμής του SP. Αν κάνετε επιβεβαίωση, θα επιβεβαιωθεί και η τιμή των 
μικροδιακοπτών DIP SWITCH. 
 

- W2: Ποτενσιόμετρο (Trimmer) DP 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται αν έχει μετατοπιστεί το trimmer DP στο εσωτερικό του πίνακα. Ο πίνακας ζητάει την 
επιβεβαίωση ή την ακύρωση της νέας τιμής του DP. Αν κάνετε επιβεβαίωση, θα επιβεβαιωθεί και η τιμή των 
μικροδιακοπτών DIP SWITCH. 
 

- W3: Trimmer Imax 
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται αν έχει μετατοπιστεί το trimmer Imax στο εσωτερικό του πίνακα. Ο πίνακας ζητάει την 
επιβεβαίωση ή την ακύρωση της νέας τιμής Imax. Αν κάνετε επιβεβαίωση, θα επιβεβαιωθεί και η τιμή των 
μικροδιακοπτών DIP SWITCH. 
 

- PK: Σφάλμα πλήκτρων 
Αν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα τροφοδοσίας ανιχνευθεί πίεση των πλήκτρων που υπάρχουν στην πρόσοψη του 
πίνακα, ενεργοποιείται ο συναγερμός ασυμβατότητας πλήκτρων. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά τα πλήκτρα!  
 

- NL: Σφάλμα τάσης εισόδου 
Αν η εναλλασσόμενη τάση εισόδου του πίνακα δεν είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στις προδιαγραφές, 
ενεργοποιείται ο συναγερμός τάσης εισόδου. Ο συναγερμός απενεργοποιείται 1 λεπτό αφού η εναλλασσόμενη τάση 
εισόδου έχει επανέλθει εντός των ορίων. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, βεβαιωθείτε πως η 
τάση τροφοδοσίας είναι εντός των αποδεκτών ορίων από τον πίνακα E.box, βλέπε Πίνακα 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 

- VS: Σφάλμα επιλογέα τάσης  
Αυτό το σφάλμα μπορεί να παρουσιαστεί στο E.Box Plus, στην περίπτωση βλάβης του E.Box Plus ή θραύσης της 
τηκτής ασφάλειας FU2. Στην περίπτωση συναγερμού ελέγξτε την ασφάλεια FU2 και βεβαιωθείτε πως ο πίνακας 
τροφοδοτείται με κατάλληλη τάση, όπως προδιαγράφεται στον Πίνακα 1 – Τεχνικά Χαρακτηριστικά. 
 

- V0..V15: Σφάλμα τάσης 
Αν η ηλεκτρονική πλακέτα έχει μια βλάβη που δημιουργεί απαράδεκτα επίπεδα στις εσωτερικές τάσεις, ενεργοποιείται 
ο συναγερμός σφάλματος τάσης V0..V15. Αυτό το σφάλμα δεν επαναφέρεται. Το σύμβολο Vx δείχνει το μέρος του 
κυκλώματος στο οποίο παρουσιάστηκε η ανωμαλία. 
Στην περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το σφάλμα ελέγξτε τις τάσεις τροφοδοσίας και την καλωδίωση. Αν είναι όλα 
εντάξει το E.Box έχει υποστεί μια εσωτερική ζημιά και χρειάζεται επισκευή.  
 

- OM: Αλλαγή τρόπου λειτουργίας 
Το μήνυμα αυτό είναι μια προειδοποίηση και όχι ένα σφάλμα. Εμφανίζεται μόνο στο ιστορικό των συναγερμών και 
δείχνει πως άλλαξε η διαμόρφωση του E.Box, για παράδειγμα, από αποστράγγιση σε δημιουργία πίεσης.  
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- E0..E15: Εσωτερικό σφάλμα 
Εσωτερικό σφάλμα στον πίνακα. Αυτό το σφάλμα δεν επαναφέρεται. Στην περίπτωση που εμφανιστεί αυτό το σφάλμα 
ελέγξτε τις τάσεις τροφοδοσίας και την καλωδίωση. Αν είναι όλα εντάξει το E.Box έχει υποστεί μια εσωτερική ζημιά και 
χρειάζεται επισκευή. 
 
 
 

11   ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ RESET) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
11.1 Γενική επαναφορά (Reset) του συστήματος  
Για να εκτελέσετε μια επαναφορά (reset) του E.Box σβήστε και ξανανάψτε τον πίνακα. Αυτή η ενέργεια δεν διαγράφει 
τις ρυθμίσεις του χρήστη που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη.  
 

11.2 Αποκατάσταση των ρυθμίσεων του εργοστασίου  
Για να αποκαταστήσετε τις τιμές του εργοστασίου, σβήστε το E.box, περιμένετε μέχρι να σβήσει τελείως και η οθόνη, 
πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα “SET” και “+” και ξανανάψτε τον πίνακα. Αφήστε τα δύο πλήκτρα μόνο 
όταν εμφανιστεί στην οθόνη η επιγραφή "EE". 
Μετά από αυτή τη διαδικασία ξεκινάει ο Οδηγός (Wizard) διαμόρφωσης. 
 

Αν δεν υπάρχει οθόνη αρκεί να αλλάξετε τη διαμόρφωση των μικροδιακοπτών (DIP SWITCH) με σβηστό το E.box και 
ύστερα να το ξανανάψετε.  


