
AUBE CT-241 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ CONTROLLER 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

     ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Περιεχόµενα συσκευασίας: 
1- Τηλεφωνικός Controller CT-241 
2- Τροφοδοτικό Controller 
3- Καλώδιο σύνδεσης τηλεφωνικής γραµµής 
4- Βίδες για επίτοιχη στήριξη του Controller 
5- Κάρτα οδηγιών  

 

 
1. Εγκατάσταση: 
1.1 Τοποθέτηση του Controller: 
1- Τοποθετείστε τον Controller στο τοίχο (χρησιµοποιώντας τις βίδες που περιέχονται στη συσκευασία), κοντά σε µία τηλεφωνική γραµµή.  
2- Συνδέστε την τηλεφωνική γραµµή στην είσοδο (Line) του Controller, χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο σύνδεσης που 

περικλείεται στη συσκευασία. 
3- Προαιρετικά, αν επιθυµείτε µπορείτε να συνδέσετε κάποια τηλεφωνική συσκευή στην έξοδο (Phone). 
 
Μέσω των τεσσάρων ανεξάρτητων εξόδων επαφής του controller CT 241 της AUBE µπορείτε να ελέγχετε την λειτουργία µέχρι και 
τεσσάρων διαφορετικών ηλεκτρικών συσκευών ή ηλεκτρικών κυκλωµάτων-συστηµάτων όπως το ηλεκτρικό θερµοσίφωνο, φώτα, αυτόµατο 
πότισµα κ.α. Ακόµη µπορείτε να ελέγχετε µέσω του τηλεφώνου την λειτουργία της  θέρµανσης ή της ψύξης του χώρου σας (απαιτούνται οι 
θερµοστάτες της Aube και ένα τροφοδοτικό 12V DC). Το συνολικό φορτίο των συσκευών αυτών σε λειτουργία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  
τα 10 A διαφορετικά χρειάζεται να συνδέσετε κάποιο ρελέ ισχύος (σε αυτή την περίπτωση συµβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας). Για την 
αποφυγή ηλεκτροπληξίας είναι προτιµότερο ο controller να τοποθετείτε σε ηλεκρολογικό κουτί ή στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 

 
1.2 Σύνδεση του Controller µε θερµοστάτη της AUBE : 
Η σύνδεση ενός θερµοστάτη της AUBE µε τον Controller CT-241 γίνεται  σε µία από τις εξόδους επαφής [1],[2],[3] ή [4] χρησιµοποιώντας 
ένα µετασχηµατιστή-τροφοδοτικό (κατά προτίµηση σταθεροποιηµένο στα 20mA) από 220V AC σε 12V DC.  
Στον θερµοστάτη συνδέουµε την έξοδο του τροφοδοτικού συνδέοντας το (+) της εξόδου του τροφοδοτικού στην επαφή X του θερµοστάτη 
και το (-) της εξόδου στην επαφή C αντίστοιχα. 
Στον controller συνδέετε σε όποια από τις τέσσερις εξόδους επιθυµείτε την φάση της τροφοδοσίας του µετασχηµατιστή-τροφοδοτικού. Αν 
δηλαδή για παράδειγµα θέλετε να συνδέσετε το τροφοδοτικό του θερµοστάτη στην έξοδο [1] του controller, συνδέστε στην αριστερή βίδα 
της επαφής της εξόδου [1], την φάση του δικτύου και στην δεξιά βίδα την επιστροφή του καλωδίου της φάσης προς το τροφοδοτικό όπως 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Με αυτόν τον τρόπο το τροφοδοτικό θα τροφοδοτείται µε ρεύµα µέσω κάποιας από τις εξόδους επαφής 
του controller, οπότε κατά συνέπεια θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται   αντίστοιχα ο θερµοστάτης όποτε εσείς το επιθυµείται. 
 
1.3 Σύνδεση του Controller µε άλλες συσκευές : 
Στις εξόδους [1],[2],[3],[4] του Controller, µπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε 
συσκευή ή κύκλωµα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται µε την φάση του ηλεκτρικού 
ρεύµατος όπως το ηλεκτρικό θερµοσίφωνο, το αυτόµατο πότισµα, τα φώτα, ένα 
ραδιόφωνο, µοτέρ κ.α. Η συνδεσµολογία που πρέπει να ακολουθήσετε φαίνεται στο 
δίπλα διάγραµµα. 
Παρατηρήσεις: 
1- L είναι η φάση και N ο ουδέτερος. Στην αριστερή βίδα της επαφής κάθε εξόδου, 

συνδέεται η φάση του δικτύου και στην δεξιά επαφή  η επιστροφή προς την φάση 
της συσκευής. 

2- Σε κάθε περίπτωση συνίσταται η τοποθέτηση του Controller σε ηλεκτρικό κουτί, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. Επίσης το 
συνολικό φορτίο των συνδεδεµένων συσκευών ή κυκλωµάτων σε λειτουργία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  τα 10 A διαφορετικά 
χρειάζεται να συνδέσετε κάποιο ρελέ ισχύος (σε αυτή την περίπτωση συµβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας). 

3- Μετά το τέλος των συνδέσεων συνδέστε την τροφοδοσία του controller η οποία γίνεται µέσω του τροφοδοτικού που περιλαµβάνεται στην 
συσκευασία.   
 
 
   

2. Περιγραφή λειτουργίας των εξόδων του Controller CT-241:  
2.1 Λειτουργία θερµοστάτη AUBE µέσω του controller:  
Σε µία από τις εξόδους [1],[2],[3],[4], συνδέεται ένας µετασχηµατιστής-τροφοδοτικό (κατά προτίµηση σταθεροποιηµένο στα 20mA) από 220V 
AC σε 12V DC και σε αυτό, οποιοσδήποτε θερµοστάτης AUBE, σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 1.2.  
Με τη σύνδεση αυτή σε µία από τις εξόδους, είτε µέσω τηλεφωνικής κλήσης, είτε πιέζοντας το πλήκτρο αλλαγής κατάστασης λειτουργίας στον 
Controller, το οποίο βρίσκεται επάνω από κάθε επαφή αντίστοιχα, µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ψύξη ή τη θέρµανση 
του χώρου σας, δηλαδή να µεταβείτε από την κατάσταση ‘Activate’ (κατάσταση ενεργοποίησης) στην κατάσταση ‘Deactivate’ (κατάσταση 
απενεργοποίησης) και αντίστροφα. Όταν  ο Controller βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης (‘Activate’) τότε το κόκκινο LED του 
αντίστοιχου πλήκτρου αλλαγής κατάστασης λειτουργίας είναι αναµµένο, ενώ όταν ο Controller βρίσκεται σε κατάσταση απενεργοποίησης 
(‘Deactivate’), το LED αυτό είναι σβηστό. 
Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος λειτουργίας της εξόδου, έχει ως ακολούθως: 
A) Activate - Ενεργοποίηση κατάστασης απουσίας του θερµοστάτη: 
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η επαφή της εξόδου είναι κλειστή , µε αποτέλεσµα ο θερµοστάτης να τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας 
απουσίας ( ) (βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας του θερµοστάτη).  
B) Deactivate – Απενεργοποίηση κατάστασης απουσίας του θερµοστάτη: 
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας, η επαφή της εξόδου είναι ανοικτή, µε αποτέλεσµα ο θερµοστάτης να τίθεται σε κατάσταση κανονικής 
λειτουργίας ( ) ή σε κατάσταση οικονοµικής λειτουργίας ( ), ανάλογα µε τις επιλογές  που του έχουν γίνει (βλέπε εγχειρίδιο λειτουργίας του 
θερµοστάτη).   
 
 
 

 



2.2 Λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών ή ηλεκτρικών κυκλωµάτων-συστηµάτων µέσω του controller:  
Στις εξόδους [1],[2],[3],[4], συνδέονται οποιεσδήποτε συσκευές µεγίστου φορτίου 10A στα 240V, σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου 1.3.  
Με τη σύνδεση των συσκευών στις αντίστοιχες εξόδους, είτε µέσω τηλεφωνικής κλήσης, είτε πιέζοντας το πλήκτρο αλλαγής κατάστασης 
λειτουργίας που αντιστοιχεί σε κάθε µία από αυτές (τα οποία βρίσκονται επάνω από αυτές), µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε και αντίστροφα την κάθε συσκευή ή το κύκλωµα που είναι συνδεδεµένο. Όταν η αντίστοιχη έξοδος βρίσκεται σε κατάσταση 
ενεργοποίησης, το κόκκινο LED του πλήκτρου αλλαγής κατάστασης λειτουργίας που αντιστοιχεί είναι αναµµένο, ενώ όταν  βρίσκεται σε 
κατάσταση απενεργοποίησης, το LED αυτό είναι σβηστό.   
Ο τρόπος λειτουργίας των εξόδων, έχει ως ακολούθως: 
A) Κατάσταση ενεργοποίησης: 
Σε αυτή την κατάσταση η επαφή της κάθε εξόδου είναι κλειστή και η συνδεδεµένη σε αυτή συσκευή τροφοδοτείται µε τάση λειτουργίας.  
B) Κατάσταση απενεργοποίησης: 
Σε αυτή την κατάσταση οι επαφή της κάθε εξόδου είναι ανοικτή και η συνδεδεµένη σε αυτές συσκευή δεν τροφοδοτείται µε τάση λειτουργίας. 
Σηµείωση:   
Οι τέσσερις έξοδοι του Controller CT-241 λειτουργούν ανεξάρτητα µεταξύ τους, δηλαδή ενεργοποιούνται και 
απενεργοποιούνται ανεξάρτητα η κάθε µία.  
 

3. Λειτουργία του Controller µέσω τηλεφωνικής κλήσης:  
 

Για την λειτουργία του Controller µέσω τηλεφωνικής κλήσης, ακολουθείστε τα βήµατα, 
όπως αυτά περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους:  
 
3.1 Πρόσβαση στον Controller µε χρήση του κωδικού αναγνώρισης χρήστη (PIN):  
Καλέστε την τηλεφωνική γραµµή στην οποία έχετε ήδη συνδέσει τον Controller από ένα 
σταθερό ή κινητό τηλέφωνο. Ο Controller είναι ρυθµισµένος να απαντήσει µετά από 
τέσσερα χτυπήµατα και τότε θα ακούσετε τρία «µπιπ». Πληκτρολογείστε τον κωδικό 
αναγνώρισης χρήστη (PIN). Ο κωδικός αυτός αρχικά είναι: 1, 2, 3, 4.  Εφόσον ο κωδικός 
(PIN)  που έχετε πληκτρολογήσει είναι ο σωστός θα ακούσετε  το σήµα της 
επιβεβαίωσης που είναι δύο συνεχόµενα «µπίπ». Σε αντίθετη περίπτωση θα ακούσετε 
ένα συνεχόµενο «µπίίίίπ» που θα σηµαίνει ότι πληκτρολογήσατε λάθος (PIN)  και ο 
controller θα περιµένει να ξαναπληκτρολογήσετε το σωστό (PIN). 
Ο κωδικός αναγνώρισης χρήστη (PIN), όπως επίσης και ο αριθµός των χτυπηµάτων του τηλεφώνου έως ότου απαντήσει ο Controller, µπορούν 
να αλλαχθούν µε τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 3.4 & 3.5. 
 

3.2 Επιλογή εξόδου για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση:  
Μετά τα βήµατα της παραγράφου 3.1, πρέπει να επιλέξετε ποια έξοδο θέλετε να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε. Αυτό γίνεται πιέζοντας κάποιο από τα 
πλήκτρα 1,2,3,4 της τηλεφωνικής συσκευής από την οποία τηλεφωνείτε, προκειµένου 
να επιλέξετε αντίστοιχα µία από τις εξόδους [1],[2],[3],[4] του controller. Μόλις 
επιλέξετε την έξοδο που επιθυµείτε θα ακούσετε ένα συνεχόµενο «µπίίίίίπ» σε 
περίπτωση που η συγκεκριµένη έξοδος είναι απενεργοποιηµένη. Αν όµως η έξοδος 
αυτή βρίσκεται σε κατάσταση ενεργοποίησης, ο ήχος που θα ακούσετε θα είναι δύο 
συνεχόµενα «µπίπ».    
 

3.3 Αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης των εξόδων του Controller: 
Μόλις πραγµατοποιήσετε τα βήµατα της παραγράφου 3.2, µπορείτε πιέζοντας το 
πλήκτρο (*) του τηλεφώνου, µπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της εξόδου που 
έχετε επιλέξει, από ‘Activate’ σε ‘Deactivate’ και αντίστροφα. Με τη µετάβαση του 
Controller σε κατάσταση ‘Activate’, θα ακούσετε δύο «µπιπ». Σε περίπτωση που ο 
Controller µεταβεί σε κατάσταση ‘Deactivate’, θα ακούσετε ένα συνεχόµενο «µπίίίίπ».  
Σηµείωση: 
Σε περίπτωση όπου κατά το ίδιο τηλεφώνηµα θέλετε να επέµβετε σε περισσότερες από µία εξόδους του controller, όταν ολοκληρώσετε τα 
προηγούµενα βήµατα επαναλάβατε ξανά τα βήµατα των παραγράφων 3.2 & 3.3 για όσες από τις εξόδους [1],[2],[3],[4], επιθυµείτε. 
 

 

Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την κατάσταση λειτουργίας που επιθυµείτε σε όποιες από τις εξόδους του controller θελήσατε, έχετε ολοκληρώσει 
την διαδικασία επιλογής της κατάστασης λειτουργίας των εξόδων του Controller µέσω τηλεφώνου και έτσι µπορείτε να κλείσετε την 
τηλεφωνική σύνδεση. Η κατάσταση λειτουργίας της κάθε εξόδου θα παραµείνει µέχρι την επιλογή άλλης κατάστασης, η οποία µπορεί να γίνει 
είτε τηλεφωνικά, είτε από το πλήκτρο αλλαγής της κατάστασης του Controller.        
 

3.4 Αλλαγή κωδικού αναγνώρισης χρήστη (PIN), του Controller: 
1- Επαναλάβετε τα βήµατα της παραγράφου 3.1.  
2- Πιέστε το πλήκτρο της δίεσης (#) και έπειτα το πλήκτρο (8) στο τηλέφωνο. Αµέσως µετά θα ακούσετε δύο «µπιπ».  
3- Πληκτρολογείστε στο τηλέφωνό το νέο τετραψήφιο κωδικό αναγνώρισης χρήστη 

(PIN) του Controller. Θα ακούσετε ξανά δύο «µπιπ».  
4- Για την επιβεβαίωση του νέου κωδικού και αποφυγή λάθους, χρειάζεται να 

πληκτρολογήσετε ξανά το νέο τετραψήφιο κωδικό. Εάν και τις δύο φορές οι 
πληκτρολογηµένοι κωδικοί είναι οι ίδιοι, θα ακούσετε δύο «µπιπ», πράγµα το 
οποίο σηµαίνει ότι ο νέος κωδικός έγινε αποδεκτός. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
ακούσετε ένα συνεχόµενο «µπίίίίπ» που θα σηµαίνει ότι πληκτρολογήσατε λάθος 
κάποιο νούµερο, οπότε και θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία αλλαγής 
κωδικού αναγνώρισης χρήστη (PIN), από το βήµα Νο 2-. 

5- Εφόσον ολοκληρώσετε µε επιτυχία την παραπάνω διαδικασία κλείστε την τηλεφωνική σύνδεση.  
 

3.5 Αλλαγή του αριθµού των χτυπηµάτων µέχρι να απαντήσει ο Controller: 
1- Επαναλάβετε τα βήµατα της παραγράφου 3.1.  
2- Πιέστε το πλήκτρο της δίεσης (#) και έπειτα το πλήκτρο (9) στο τηλέφωνο. 

Αµέσως µετά θα ακούσετε δύο «µπιπ».  
3- Πληκτρολογείστε το νέο αριθµό των χτυπηµάτων του τηλεφώνου, µέχρι να 

απαντήσει ο Controller. Ο αριθµός αυτός πρέπει να είναι από 1 έως 9. 
4- Εφόσον ολοκληρώσετε µε επιτυχία την παραπάνω διαδικασία κλείστε την τηλεφωνική σύνδεση.  
 
 



 
4. Επαναφορά των αρχικών ρυθµίσεων: 
Σε περίπτωση που επιθυµείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθµίσεις, που έχει από το εργοστάσιο ο Controller, πιέστε µε κάποιο µυτερό 
αντικείµενο το πλήκτρο µηδενισµού - Defaut, το οποίο βρίσκεται αριστερά από την είσοδο Line. Οι αρχικές ρυθµίσεις του Controller είναι οι 
ακόλουθες: 
1- Αριθµός χτυπηµάτων του τηλεφώνου µέχρι να απαντήσει ο Controller: 4 
2- Κωδικός αναγνώρισης χρήστη (PIN): 1, 2, 3, 4. 
3- Κατάσταση λειτουργίας: Και οι τέσσερις έξοδοι του controller απενεργοποιηµένες (Deactivate). 
 
5. Σύνδεση και χρήση του Controller CT-241 στην ίδια τηλεφωνική γραµµή µε αυτόµατο τηλεφωνητή: 
Σε περίπτωση κατά την οποία στην ίδια τηλεφωνική γραµµή επιθυµείτε να συνδέσετε τον Controller και έναν αυτόµατο τηλεφωνητή, πρέπει να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα, έτσι ώστε να είναι σωστή η λειτουργία και των δύο συσκευών (Controller και αυτόµατου τηλεφωνητή): 
1- Τοποθετείστε το διακόπτη (‘repondeur telephonique’), που βρίσκεται στο πίσω µέρος του Controller, στη θέση On.  
2- Ρυθµίστε τον αυτόµατο τηλεφωνητή να απαντά σε δύο ή σε τρία χτυπήµατα του τηλεφώνου. 
3- Oταν καλέσετε την τηλεφωνική γραµµή (στην οποία είναι συνδεδεµένος ο Controller), κλείστε το τηλέφωνο αµέσως µετά το πρώτο 

χτύπηµα. 
4- Τηλεφωνείστε ξανά και εντός διαστήµατος 30 δευτερολέπτων. Ο Controller θα απαντήσει αµέσως (από το πρώτο δηλαδή χτύπηµα). 
5- Είσαστε πλέον σε θέση να πραγµατοποιήσετε όποια από τα βήµατα, που περιγράφονται στις παραγράφους 3.1 έως 3.5, επιθυµείτε.  
 
6. Φωτεινές ενδείξεις του Controller: 

 

Ο Controller CT – 241 διαθέτει πέντε ενδεικτικά LED, για τις ακόλουθες λειτουργίες:  
-Alimentation: Ανάβει όταν η τροφοδοσία ρεύµατος του Controller είναι η σωστή.  
-Detection: Ανάβει µόλις ο Controller απαντήσει σε τηλεφωνική κλήση.  
-Sonnerie: Αναβοσβήνει καθ’ όλη τη διάρκεια που υπάρχει τηλεφωνική κλήση και έως   

ότου ο Controller απαντήσει στην κλήση αυτή.  
-Defaut: Αναβοσβήνει τρεις φορές στην περίπτωση που πατήσετε το πλήκτρο µηδενισµού.  
-LED-ένδειξη ενεργοποιηµένης εξόδου: Σε κάθε έξοδο ξεχωριστά υπάρχει ένα Led το 
                                                                  οποίο ανάβει όταν η έξοδος είναι ενεργοποιηµένη. 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ:        ΕΓΓΥΗΣΗ: 
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