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1

Γενικές προφυλάξεις
ασφαλείας

1.1

Πληροφορίες για τα έγγραφα
τεκμηρίωσης



Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν
συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες
γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις.



Οι προφυλάξεις που περιγράφονται στο παρόν
έγγραφο καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα
και θα πρέπει να τις τηρείτε προσεκτικά.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό
ή υλική ζημιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υποδεικνύει χρήσιμες συμβουλές ή πρόσθετες
πληροφορίες.
Σύμβολο

Επεξήγηση
Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το
εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας,
καθώς και το φύλλο οδηγιών καλωδίωσης.

Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι
εργασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης πρέπει να εκτελούνται από
εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη.

Πριν από την εκτέλεση εργασιών
συντήρησης και σέρβις, διαβάστε
το εγχειρίδιο συντήρησης.

1.1.1 Σημασία των
προειδοποιητικών ενδείξεων
και των συμβόλων

Για περισσότερες πληροφορίες,
συμβουλευτείτε τον οδηγό αναφοράς
εγκαταστάτη και χρήστη.

Για το χρήστη

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

1.2

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.



Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο χειρισμού της
μονάδας, επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.



Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης
εφόσον έχουν την κατάλληλη επίβλεψη
ή καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση της
συσκευής και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους.
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν
θα πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς
την επίβλεψη ενήλικα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί έγκαυμα εξαιτίας
υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Για την αποτροπή ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς:

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί έκρηξη.

 ΜΗΝ βρέχετε τη μονάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν
νερό επάνω στη μονάδα.

Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί θάνατος ή σοβαρός
τραυματισμός.

 ΜΗΝ χειρίζεστε τη μονάδα με βρεγμένα
χέρια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΛΙΚΟ

 ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό
επάνω στη μονάδα.
 ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και μην
στέκεστε πάνω στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει μια κατάσταση στην οποία θα
μπορούσε να προκληθεί μικρός ή μέτριος
τραυματισμός.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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Οι μονάδες φέρουν το εξής σύμβολο:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με
τα οικιακά απορρίμματα. ΜΗΝ προσπαθήσετε να
αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας το σύστημα:
η αποσυναρμολόγηση του συστήματος,
ο χειρισμός του ψυκτικού, του λαδιού και των
άλλων τμημάτων πρέπει να πραγματοποιείται
από εξουσιοδοτημένο εγκαταστάτη και σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΜΗΝ αγγίζετε τις σωληνώσεις ψυκτικού, τις
σωληνώσεις νερού ή τα εσωτερικά τμήματα
κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη
λειτουργία. Μπορεί να είναι υπερβολικά
ζεστά ή υπερβολικά κρύα. Περιμένετε μέχρι
να επανέλθουν σε κανονική θερμοκρασία.
Εάν πρέπει να τα αγγίξετε, φορέστε
προστατευτικά γάντια.



ΜΗΝ αγγίζετε το ψυκτικό υγρό που έχει
διαρρεύσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μονάδες πρέπει να υφίστανται ειδική
επεξεργασία σε κατάλληλες εγκαταστάσεις για την
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την
ανάκτηση των υλικών τους. Φροντίζοντας για τη
σωστή απόρριψη του προϊόντος, θα συμβάλλετε
στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών συνεπειών
για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
εγκαταστάτη σας ή την αρμόδια τοπική αρχή.

Λάβετε επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψετε τη χρήση
της μονάδας ως φωλιάς από μικρά ζώα. Εάν μικρά
ζώα έλθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία, καπνός
ή πυρκαγιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ αγγίζετε την είσοδο του αέρα ή τα
αλουμινένια πτερύγια της μονάδας.

Για τον εγκαταστάτη

1.3



1.3.1 Γενικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο εγκατάστασης
ή χειρισμού της μονάδας, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπό σας.



ΜΗΝ τοποθετείτε αντικείμενα ή εξοπλισμό
επάνω στη μονάδα.



ΜΗΝ κάθεστε, μην σκαρφαλώνετε και
μην στέκεστε πάνω στη μονάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η εσφαλμένη εγκατάσταση ή προσάρτηση
εξοπλισμού ή παρελκόμενων ενδέχεται να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα,
διαρροές, πυρκαγιά ή σε άλλες βλάβες στον
εξοπλισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα,
προαιρετικό εξοπλισμό και ανταλλακτικά που
κατασκευάζονται ή έχουν εγκριθεί από την
Daikin.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση, οι δοκιμές και τα
χρησιμοποιούμενα υλικά συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία (συμπληρωματικά προς τις
οδηγίες που περιγράφονται στα έγγραφα τεκμηρίωσης
της Daikin).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φοράτε επαρκή ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό (προστατευτικά γάντια, γυαλιά
ασφαλείας,…) κατά την εκτέλεση εργασιών
εγκατάστασης, συντήρησης και σέρβις του
συστήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στην
εξωτερική μονάδα είναι καλό να εκτελούνται
σε χώρο χωρίς υγρασία, για να μην υπάρξει
εισροή νερού.
Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ενδέχεται να
είναι απαραίτητη η παροχή ενός τεχνικού ημερολογίου
μαζί με το προϊόν, το οποίο θα περιέχει τουλάχιστον
τα εξής: πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, τις
εργασίες επισκευής, τα αποτελέσματα των δοκιμών,
τις χρονικές περιόδους αδράνειας,…
Επίσης, σε ένα προσβάσιμο σημείο του προϊόντος
θα πρέπει να παρέχονται οι εξής, τουλάχιστον,
πληροφορίες:


Οδηγίες για τη διακοπή της λειτουργίας του
συστήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης



Το όνομα και η διεύθυνση του πυροσβεστικού και
του αστυνομικού τμήματος καθώς και του
νοσοκομείου



Το όνομα, η διεύθυνση και οι τηλεφωνικοί αριθμοί
κατά τις πρωινές και τις νυχτερινές ώρες του
προσωπικού σέρβις
Στην Ευρώπη, το πρότυπο EN378 παρέχει τις
απαραίτητες οδηγίες για αυτό το τεχνικό ημερολόγιο.
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1.3.2 Τοποθεσία εγκατάστασης


Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από τη μονάδα για την
εκτέλεση των εργασιών σέρβις και την κυκλοφορία
του αέρα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ
Εκκένωση – Διαρροή ψυκτικού. Αν θέλετε να
εκκενώσετε το σύστημα και υπάρχει διαρροή στο
κύκλωμα ψυκτικού:

Βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης
αντέχει το βάρος και τις δονήσεις της μονάδας.





Βεβαιωθείτε ότι το σημείο αερίζεται καλά. ΜΗΝ
φράσσετε τα ανοίγματα αερισμού.

ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
αυτόματης εκκένωσης της μονάδας, με
την οποία μπορείτε να συλλέξετε όλο το
ψυκτικό από το σύστημα στην εξωτερική
μονάδα. Πιθανές συνέπειες: Αυτανάφλεξη
και έκρηξη του συμπιεστή εξαιτίας του αέρα
που θα εισέλθει στον ενεργοποιημένο
συμπιεστή.



Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό σύστημα
ανάκτησης, ώστε ο συμπιεστής της
μονάδας να ΜΗΝ χρειαστεί να
λειτουργήσει.


Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι επίπεδη.
ΜΗΝ εγκαθιστάτε τη μονάδα στα ακόλουθα σημεία:


Σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.



Σε σημεία όπου υπάρχουν μηχανήματα που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Τα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα μπορεί να διαταράξουν
το σύστημα ελέγχου και να προκαλέσουν
δυσλειτουργία της μονάδας.



Σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
λόγω διαρροής εύφλεκτων αερίων (παράδειγμα:
αραιωτικά ή βενζίνη), ανθρακοϊνών, αναφλέξιμης
σκόνης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Συλλέγετε πάντα το ψυκτικό μέσο. ΜΗΝ τα
απορρίπτετε απευθείας στο περιβάλλον.
Χρησιμοποιήστε μια αντλία κενού για την
εκκένωση της εγκατάστασης.

Σε σημεία όπου παράγεται διαβρωτικό αέριο
(παράδειγμα: θειώδες οξύ σε μορφή αερίου).
Η διάβρωση των χαλκοσωλήνων ή των
συγκολλημένων εξαρτημάτων ενδέχεται
να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Για να αποτρέψετε τυχόν βλάβη του
συμπιεστή, ΜΗΝ γεμίζετε το σύστημα
με περισσότερο ψυκτικό από την
καθορισμένη ποσότητα.



Όταν ανοίγετε το σύστημα ψυκτικού, πρέπει
να διαχειρίζεστε το ψυκτικό σύμφωνα με
την εφαρμοστέα νομοθεσία.

1.3.3 Ψυκτικό μέσο
Αν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εφαρμογής σας για περισσότερες
πληροφορίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κατά τις δοκιμές, να μην εφαρμόζετε
ΠΟΤΕ πίεση υψηλότερη από τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πίεση (όπως υποδεικνύεται στην
πινακίδα ονομασίας της μονάδας) στο προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει οξυγόνο στο
σύστημα. Η πλήρωση του ψυκτικού είναι δυνατή
μετά από την εκτέλεση της δοκιμής διαρροής και
την αφύγρανση κενού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Λάβετε επαρκή μέτρα προφύλαξης για το
ενδεχόμενο διαρροής ψυκτικού. Σε περίπτωση
διαρροής ψυκτικού αερίου, αερίστε πλήρως το
χώρο. Πιθανοί κίνδυνοι:



Σε περίπτωση που απαιτείται αναπλήρωση,
ανατρέξτε στην πινακίδα ονομασίας της μονάδας.
Σε αυτήν αναγράφεται ο τύπος και η απαιτούμενη
ποσότητα ψυκτικού.



Η υπερβολική συγκέντρωση ψυκτικού
σε έναν κλειστό χώρο ενδέχεται να
προκαλέσει έλλειψη οξυγόνου.





Εάν το ψυκτικό αέριο έρθει σε επαφή με
φωτιά, ενδέχεται να παραχθούν τοξικά
αέρια.

Αυτή η μονάδα έχει πληρωθεί με ψυκτικό από το
εργοστάσιο και ανάλογα με το μέγεθος και το
μήκος των σωλήνων, ορισμένα συστήματα
χρειάζονται πρόσθετη πλήρωση ψυκτικού.



Χρησιμοποιείτε μόνο τα ειδικά εργαλεία για τον
τύπο ψυκτικού που χρησιμοποιείται στο σύστημα,
προκείμενου να διασφαλίσετε την απαιτούμενη
αντίσταση πίεσης και να αποτρέψετε την
εισχώρηση ξένων υλικών στο σύστημα.



Πληρώστε το ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τις
ακόλουθες οδηγίες:

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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Εάν

Τότε

Υπάρχει σιφόνι
Πληρώστε τη μονάδα με
(δηλ. ο κύλινδρος φέρει την τον κύλινδρο σε όρθια
ένδειξη "Συνδεδεμένο σιφόνι θέση.
πλήρωσης υγρού")



ΜΗΝ αγγίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
με βρεγμένα χέρια.



ΜΗΝ αφήνετε ποτέ τη μονάδα χωρίς
επίβλεψη όταν έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα
συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΝ υπάρχει σιφόνι

Πληρώστε τη μονάδα με
τον κύλινδρο γυρισμένο
ανάποδα.

Αν ΔΕΝ έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο,
θα πρέπει να εγκατασταθεί στη μόνιμη
καλωδίωση ένας γενικός διακόπτης ή άλλο μέσο
αποσύνδεσης, που να διαθέτει διαχωρισμό
επαφών σε όλους τους πόλους και να
εξασφαλίζει πλήρη αποσύνδεση σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας υπέρτασης III.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Ανοίξτε τους κυλίνδρους ψυκτικού αργά.



Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ καλώδια από χαλκό.



Πληρώστε με το ψυκτικό σε υγρή μορφή.
Η προσθήκη ψυκτικού σε αέρια μορφή ενδέχεται
να προκαλέσει δυσλειτουργία.



Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια στο χώρο
εγκατάστασης συμμορφώνονται με την
ισχύουσα νομοθεσία.



Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες
στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το
διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται
με το προϊόν.



ΠΟΤΕ μην στριμώχνετε πολλά καλώδια
μαζί και φροντίστε τα καλώδια να μην
έρχονται σε επαφή με τις σωληνώσεις
και τα αιχμηρά άκρα. Βεβαιωθείτε ότι δεν
ασκείται εξωτερική πίεση στις συνδέσεις
των ακροδεκτών.



Γειώστε απαραιτήτως τα καλώδια. ΜΗΝ
γειώνετε τη μονάδα σε σωλήνες δικτύου
κοινής ωφέλειας, σε απορροφητή
υπέρτασης ή σε γείωση τηλεφωνικής
γραμμής. Ανεπαρκής γείωση μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Χρησιμοποιήστε ένα αποκλειστικό κύκλωμα
ρεύματος. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε
παροχή ρεύματος που χρησιμοποιείται
από άλλη συσκευή.



Εγκαταστήστε τις απαιτούμενες ασφάλειες
ή τους διακόπτες ασφαλείας διαρροής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν ολοκληρώστε ή διακόψετε τη διαδικασία
πλήρωσης ψυκτικού, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα
του δοχείου ψυκτικού. Αν η βαλβίδα δεν κλείσει
αμέσως, η απομένουσα πίεση ενδέχεται να
προκαλέσει την πλήρωση με επιπλέον ψυκτικό.
Πιθανές συνέπειες: Λανθασμένη ποσότητα
ψυκτικού.

1.3.4 Νερό
Αν προβλέπεται. Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
εγκατάστασης της εφαρμογής σας για περισσότερες
πληροφορίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Βεβαιωθείτε ότι η ποιότητα του νερού
συμμορφώνεται με την Οδηγία 98/83/ΕΚ
της ΕΕ.

1.3.5 Ηλεκτρικές συνδέσεις
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ


Απενεργοποιήστε κάθε παροχή ρεύματος
προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του
ηλεκτρικού πίνακα, συνδέσετε τα ηλεκτρικά
καλώδια ή αγγίξετε ηλεκτρικά μέρη.



Εγκαταστήστε μια προστατευτική διάταξη
γείωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται
να προκληθεί ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.



Αποσυνδέστε την τροφοδοσία για
περισσότερο από 1 λεπτό και μετρήστε την
τάση στους ακροδέκτες των πυκνωτών του
κύριου κυκλώματος ή των ηλεκτρικών
εξαρτημάτων πριν από το σέρβις. Η τάση
ΠΡΕΠΕΙ να είναι μικρότερη από 50 V DC
προκειμένου να μπορέσετε να αγγίξετε τα
ηλεκτρικά εξαρτήματα. Για τη θέση των
ακροδεκτών, συμβουλευτείτε το διάγραμμα
καλωδίωσης.



Κατά την εγκατάσταση της προστατευτικής
διάταξης γείωσης, βεβαιωθείτε ότι είναι
συμβατή με τον inverter (ανθεκτική σε
ηλεκτρικό θόρυβο υψηλής συχνότητας),
ώστε να αποφύγετε την ακούσια
ενεργοποίηση της προστατευτικής
διάταξης γείωσης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση της
ηλεκτρικής καλωδίωσης:




Μην συνδέετε καλώδια με διαφορετικό
πάχος στο μπλοκ ακροδεκτών τροφοδοσίας
(τυχόν χαλαρή σύνδεση στα ηλεκτρικά
καλώδια μπορεί να προκαλέσει ασυνήθιστη
θερμότητα).
Κατά τη σύνδεση καλωδίων με το ίδιο
πάχος, τηρήστε τη διαδικασία που
υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

1.4

Γλωσσάρι

Αντιπρόσωπος
Εμπορικός διανομέας του προϊόντος.
Εξουσιοδοτημένος εγκαταστάτης
Εξειδικευμένος τεχνικός που έχει εξουσιοδοτηθεί
για την εγκατάσταση του προϊόντος.
Χρήστης
Το άτομο στο οποίο ανήκει το προϊόν ή/και
χειρίζεται το προϊόν.
Ισχύουσα νομοθεσία







Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ηλεκτρικό
καλώδιο ρεύματος για την καλωδίωση και
συνδέστε το σταθερά και, στη συνέχεια,
φροντίστε να αποφύγετε την άσκηση
εξωτερικής πίεσης στο μπλοκ ακροδεκτών.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο κατσαβίδι
για τη σύσφιγξη των βιδών των
ακροδεκτών. Εάν χρησιμοποιήσετε ένα
κατσαβίδι με μικρή κεφαλή, θα προκληθεί
φθορά στο κεφάλι της βίδας και δεν θα
είναι δυνατή η σωστή σύσφιγξη.
Εάν σφίξετε πάρα πολύ τις βίδες
ακροδεκτών, ενδέχεται να τις καταστρέψετε.

Εγκαταστήστε τα ηλεκτρικά καλώδια σε απόσταση
τουλάχιστον 1 μέτρου από τηλεοράσεις ή ραδιόφωνα,
για να αποφύγετε τις παρεμβολές. Ανάλογα με τα
ραδιοκύματα, η απόσταση του 1 μέτρου μπορεί να μην
επαρκεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ




Αφού ολοκληρώσετε τις ηλεκτρικές
εργασίες, βεβαιωθείτε ότι κάθε ηλεκτρικό
εξάρτημα και ακροδέκτης στον ηλεκτρικό
πίνακα έχει συνδεθεί σταθερά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα
καλύμματα πριν από την ενεργοποίηση
της μονάδας.

Όλες οι διεθνείς, ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές
οδηγίες, νόμοι, κανονισμοί ή/και κώδικες που
σχετίζονται με και ισχύουν για ένα συγκεκριμένο
προϊόν ή τομέα.
Εταιρεία σέρβις
Εξουσιοδοτημένη εταιρεία που μπορεί να
εκτελέσει ή να συντονίσει τις απαιτούμενες
εργασίες σέρβις στο προϊόν.
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν
ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή που εξηγεί τον
τρόπο εγκατάστασης, ρύθμισης παραμέτρων και
συντήρησης του προϊόντος ή της εφαρμογής.
Εγχειρίδιο λειτουργίας
Εγχειρίδιο οδηγιών για ένα συγκεκριμένο προϊόν
ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή που εξηγεί τον
τρόπο χειρισμού του.
Παρελκόμενα
Ετικέτες, εγχειρίδια, φύλλα πληροφοριών και
εξοπλισμός που συνοδεύουν το προϊόν και
που πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με
τις οδηγίες των παρεχόμενων εγγράφων
τεκμηρίωσης.
Προαιρετικός εξοπλισμός
Εξοπλισμός που κατασκευάζεται ή έχει εγκριθεί
από την Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με
το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες των
παρεχόμενων εγγράφων τεκμηρίωσης.
Εμπορίου
Εξοπλισμός που δεν κατασκευάζεται από την
Daikin και μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν
σύμφωνα με τις οδηγίες των παρεχόμενων
εγγράφων τεκμηρίωσης.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης
θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αντλίας
θερμότητας (εφεξής θα αναφέρεται ως "εξοπλισμός").
Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική
αναφορά, ώσπου η αντλία να αποσυναρμολογηθεί.
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται τόσο για τον
εξειδικευμένο εγκαταστάτη (εγκαταστάτες – τεχνικοί
συντήρησης) όσο και για τον τελικό χρήστη. Στο παρόν
εγχειρίδιο περιγράφονται οι λειτουργίες εγκατάστασης
με τις οποίες πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση ώστε
να επιτευχθεί η ορθή και ασφαλής λειτουργία του
εξοπλισμού, καθώς και οι μέθοδοι χρήσης και
συντήρησης.
Σε περίπτωση πώλησης του εξοπλισμού ή αλλαγής
κατόχου, το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύει τον
εξοπλισμό στον νέο του προορισμό.
Πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση του
εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο
οδηγιών και, ειδικότερα, το κεφάλαιο 5 σχετικά με την
ασφάλεια.
Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται μαζί με τον
εξοπλισμό και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να βρίσκεται
πάντα στη διάθεση του εξειδικευμένου προσωπικού
που είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση και τη
συντήρηση.
Μέσα στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα
σύμβολα για να βρίσκετε γρήγορα τις πιο σημαντικές
πληροφορίες:
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν

Πληροφορίες/Προτάσεις

2.1

Προϊόντα

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Η εταιρεία μας πάντα δίνει μεγάλη προσοχή στα
περιβαλλοντικά προβλήματα, επομένως χρησιμοποιεί
τεχνολογίες και υλικά με μικρό αντίκτυπο στο
περιβάλλον για να κατασκευάσει τα προϊόντα της
σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα ΑΗΗΕ 2012/19/ΕΕ
και RoHS 2011/65/ΕΕ.

2.2

Αποποίηση ευθυνών

Η συμμόρφωση του περιεχομένου αυτών των οδηγιών
χρήσης με το υλικό και το λογισμικό έχει υποβληθεί σε
σχολαστική επαλήθευση. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί
να υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν περιπτώσεις μη
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συμμόρφωσης. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε την
ευθύνη για πλήρη συμμόρφωση.
Προκειμένου να επιτύχουμε τεχνική τελειότητα,
διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε
τροποποιήσεις στην κατασκευή του εξοπλισμού
ή στα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή. Συνεπώς, δεν
δεχόμαστε καμία απολύτως αξίωση ευθύνης που
οφείλεται σε οδηγίες, εικόνες, σχέδια ή περιγραφές, με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος όσον αφορά λάθη
οποιουδήποτε είδους.
Ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη για ζημίες που
οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, μη ενδεδειγμένη
χρήση ή ως συνέπεια μη εξουσιοδοτημένων επισκευών
ή τροποποιήσεων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα
με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη
εμπειρίας ή γνώσης εφόσον επιβλέπονται ή
αφού λάβουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση του εξοπλισμού αλλά και διευκρινίσεις
σχετικά με τη χρήση εξοπλισμού αυτού του
είδους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον
εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση
που προβλέπεται να εκτελούνται από τον
χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

2.3

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι παρούσες οδηγίες χρήστη περιλαμβάνουν
πληροφορίες που προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Απαγορεύεται η φωτοαντιγραφή,
η αναπαραγωγή, η μετάφραση ή η εγγραφή των
παρουσών οδηγιών χρήστη σε εξοπλισμό μνήμης, εν
όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση
της Daikin. Οποιεσδήποτε παραβιάσεις υπόκεινται
στην καταβολή αποζημίωσης για τυχόν ζημίες που
προκλήθηκαν. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πηγάζουν από την
έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή την καταχώριση
υποδειγμάτων χρησιμότητας.

2.4

Αρχές λειτουργίας

Ο εξοπλισμός που ανήκει στη σειρά 1,9 kW και 2,9 kW
έχει τη δυνατότητα να παράγει ζεστό νερό χρήσης
κυρίως με χρήση της τεχνολογίας αντλίας θερμότητας.
Μια αντλία θερμότητας μπορεί να μεταφέρει θερμική
ενέργεια από μια πηγή χαμηλής θερμοκρασίας σε μια
άλλη με υψηλότερη θερμοκρασία και το αντίστροφο
(εναλλάκτες θερμότητας).
Ο εξοπλισμός χρησιμοποιεί κύκλωμα νερού που
αποτελείται από συμπιεστή, εξατμιστή, συμπυκνωτή και
κλασματική βαλβίδα. Ένα ψυκτικό υγρό/αέριο ρέει εντός
του κυκλώματος (βλ. παράγραφο 4.6).
Ο συμπιεστής δημιουργεί μια διαφορά πίεσης εντός
του κυκλώματος που επιτρέπει την επίτευξη ενός
θερμοδυναμικού κύκλου: το ψυκτικό υγρό αναρροφάται
μέσω ενός εξατμιστή, όπου το ίδιο το υγρό εξατμίζεται
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σε χαμηλή πίεση μέσω της απορρόφησης θερμότητας,
συμπιέζεται και προωθείται προς τον συμπυκνωτή
όπου το υγρό συμπυκνώνεται σε υψηλή πίεση,
απελευθερώνοντας την απορροφούμενη θερμότητα.
Μετά τον συμπυκνωτή, το υγρό διέρχεται μέσω της
καλούμενης "κλασματικής βαλβίδας" και, καθώς με την
απώλεια πίεσης και θερμότητας αρχίζει να εξατμίζεται,
εισέρχεται ξανά στον εξατμιστή και ο κύκλος ξεκινά πάλι
από την αρχή.

πιθανές ενοποιήσεις με άλλες πηγές θερμότητας (π.χ.
ηλιακή θερμικής ενέργεια, ενέργεια από βιομάζα κ.λπ.).
Έκδοση

Περιγραφή
διαμόρφωσης

EKHH2E200AAV3(3)
EKHH2E260AAV3(3)

Αντλία θερμότητας
αέρα-αέρα για την
παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης

EKHH2E260PAAV3(3)

Αντλία θερμότητας
αέρα-αέρα για την
παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης
κατάλληλη για χρήση
με σύστημα ηλιακής
ενέργειας.

Συμπυκνωτής
Δοχείο ΖΝΧ
Συμπιεστής
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Χειρισμός και μεταφορά

Εξατμιστής

Ο εξοπλισμός παρέχεται σε χαρτοκιβώτιο. Είναι
στερεωμένος σε παλέτα με τρεις βίδες.

Ηλεκτρική
θερμότητα

Αέρας
Κλασματική
βαλβίδα

Οικολογική
θερμότητα

Ζεστό νερό
Κρύο νερό

Εικ. 1 – Αρχές λειτουργίας
Οι αρχές λειτουργίας του εξοπλισμού είναι οι εξής
(Εικ. 1):
I-II: Το ψυκτικό υγρό που αναρροφάται από τον
συμπιεστή ρέει στο εσωτερικό του εξατμιστή και, καθώς
εξατμίζεται, απορροφά την "οικολογική" θερμότητα που
δίνεται από τον αέρα.
Ταυτόχρονα, ο αέρας του περιβάλλοντος αναρροφάται
από τον εξοπλισμό μέσω ανεμιστήρα και χάνει τη
θερμότητά του διερχόμενος από την μπαταρία με
πτερυγιοφόρο σωλήνα του εξατμιστή.
II-III: Το ψυκτικό αέριο διέρχεται από το εσωτερικό του
συμπιεστή και υφίσταται αύξηση πίεσης που προκαλεί
άνοδο της θερμοκρασίας, και αυτό το μετατρέπει σε
υπερθερμασμένο ατμό.
III-IV: Στο εσωτερικό του συμπυκνωτή, το ψυκτικό αέριο
απελευθερώνει τη θερμότητά του στο νερό του δοχείου
ΖΝΧ (λέβητας). Αυτή η διαδικασία ανταλλαγής επιτρέπει
στο ψυκτικό αέριο να μεταβεί από την κατάσταση του
υπερθερμασμένου ατμού σε υγρή κατάσταση μέσω
συμπύκνωσης σε σταθερή πίεση και μείωσης της
θερμοκρασίας του.
IV-I: Το ψυκτικό υγρό διέρχεται από την κλασματική
βαλβίδα, χάνει απότομα πίεση και θερμότητα και
εξατμίζεται εν μέρει, επαναφέροντας την πίεση και τη
θερμοκρασία στις αρχικές συνθήκες. Ο θερμοδυναμικός
κύκλος μπορεί να ξεκινήσει.

2.5

Διαθέσιμες εκδόσεις και
διαμορφώσεις

Χρησιμοποιήστε ένα περονοφόρο όχημα ή ένα όχημα
για παλέτες για να ξεφορτώσετε τον εξοπλισμό:
συνιστάται να έχουν ανυψωτική ικανότητα
τουλάχιστον 250 Kg.
Για να είναι πιο εύκολο
να χαλαρώσετε τις βίδες
στερέωσης ,
ο συσκευασμένος
εξοπλισμός μπορεί
να τοποθετηθεί σε
οριζόντια θέση στο
πίσω μέρος του.
Οι εργασίες
αποσυσκευασίας
πρέπει να εκτελούνται
προσεκτικά για να μην
καταστραφεί το
περίβλημα του
εξοπλισμού, εάν
χρησιμοποιούνται
μαχαίρια ή κόφτες για το
άνοιγμα του χαρτοκιβώτιου.
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε
ότι η μονάδα δεν έχει υποστεί βλάβη. Εάν έχετε
αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό και
αναζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό.
Σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας του
περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι όλα τα παρεχόμενα
παρελκόμενα έχουν αφαιρεθεί, πριν απορρίψετε τη
συσκευασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Τα στοιχεία της συσκευασίας (συνδετήρες,
χαρτοκιβώτια κ.λπ.) δεν πρέπει να παραμένουν
σε σημεία όπου έχουν
πρόσβαση παιδιά, καθώς είναι επικίνδυνα.

Η αντλία θερμότητας είναι διαθέσιμη και μπορεί να
ρυθμιστεί σε διάφορες διαμορφώσεις, ανάλογα με τις
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

Σελίδα 9

(*) Σημείωση: Κατά τη διακριτική ευχέρεια της Daikin,
ο τύπος συσκευασίας μπορεί να αλλάξει.
Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο
ο εξοπλισμός παραμένει αδρανής, σε αναμονή για
χρήση, συνιστάται να προστατεύεται από τους
ατμοσφαιρικούς παράγοντες.
Θέσεις που επιτρέπονται για τη μεταφορά και τον
χειρισμό:

Θέσεις που δεν επιτρέπονται για τη μεταφορά και τον
χειρισμό:

√
√
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κατά τα στάδια χειρισμού και εγκατάστασης του
προϊόντος, απαγορεύεται να υποβάλετε το επάνω
μέρος της συσκευής σε οποιουδήποτε είδους
πίεση, καθώς δεν πρόκειται για δομικό στοιχείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο εξοπλισμός μπορεί να μεταφερθεί οριζόντια μόνο
στη διάρκεια του τελευταίου χιλιόμετρου σύμφωνα
με αυτά που υποδεικνύονται παραπάνω (βλ.
"Θέσεις που επιτρέπονται
για τη μεταφορά και τον χειρισμό") και προσέχοντας
να τοποθετηθούν κάποια στηρίγματα στο κάτω
μέρος του λέβητα ώστε να μην γέρνει προς το
επάνω μέρος, το οποίο δεν αποτελεί δομικό
στοιχείο. Όταν ο εξοπλισμός μεταφέρεται οριζόντια,
η οθόνη πρέπει να έχει προσανατολισμό προς το
επάνω μέρος.
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4

Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά

1

Αντλία θερμότητας.

2

Πίνακας ελέγχου.

3

Περίβλημα από ανάγλυφο ABS.

4

Χαλύβδινο δοχείο ΖΝΧ (λέβητας) επισμαλτωμένο
σύμφωνα με τα πρότυπα UNI (χωρητικότητα:
200, 260 λίτρα).

5

Επάνω αισθητήρας λέβητα.

6

Κάτω αισθητήρας λέβητα.

7

Επαναπλήρωση ψυκτικού.

8

Ανεμιστήρας ανακύκλωσης αέρα περιβάλλοντος.

9

Κλασματική βαλβίδα.

10

Πτερυγιοφόρος εξατμιστής υψηλής απόδοσης.
Η ποσότητα υγρού που τοποθετείται σε αυτόν
ρυθμίζεται από μια κατάλληλη θερμοστατική
βαλβίδα.

11

Είσοδος αέρα ( 160 mm).

12

Έξοδος αέρα ( 160 mm).

13

Ερμητικά κλειστός περιστροφικός συμπιεστής.

14

Αντικαταστάσιμο ανόδιο μαγνησίου.

15

(1,5 kW – 230 W) Ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο

16

Αγωγός εκκένωσης αντλίας συμπυκνωτή.

17

Επιστροφή συμπυκνωτή.

18

Αντικαταστάσιμο ανόδιο μαγνησίου.

19

Σύνδεσμος σύνδεσης εξόδου ζεστού νερού (G 1").

20

Εξάρτημα ανακύκλωσης (G ¾").

21

Είσοδος, εξάρτημα πηνίου για σύστημα
1/4
ηλιακής θερμικής ενέργειας (G 1" , εμβαδόν
2
εναλλάκτη 1 m ).

22

Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (G 1/2").

23

Έξοδος, εξάρτημα πηνίου για σύστημα ηλιακής
1/4
θερμικής ενέργειας (G 1" , εμβαδόν εναλλάκτη
2
1 m ).

24

Σύνδεσμος σύνδεσης εισόδου κρύου νερού
(G 1").

25

Μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm.

26

Διακόπτης πίεσης ασφαλείας αυτόματης
επαναφοράς.

29

Φίλτρο εισόδου αέρα.

30

Σύνδεση ½"G για χιτώνιο βύθισης αισθητήρα

1
4
2

5

6

3
4

12 10

11

7

9

26

8

30
14

19

15
16

20
22

21

17
18
23
25
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4.1

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1,9 kW

Περιγραφές

μ.μ.

EKHH2E200AAV3

EKHH2E260AAV3

EKHH2E260PAAV3

Απόδοση θερμικής ισχύος HP

kW

1,82

1,82

1,82

Συνολική θερμική ισχύς

kW

3,4

3,4

3,4

Χρόνος θέρμανσης ( )

ω:λ

8:17

10:14

10:14

Χρόνος θέρμανσης στη λειτουργία
1
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ( )

ω:λ

3:58

5:06

5:06

W

60

70

71

1

2

Θερμικές απώλειες ( )
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τροφοδοσία

V

1/N/230

Συχνότητα

Hz

50

Βαθμός προστασίας

IPX4

Μέγιστη απορρόφηση HP

kW

0,53

0,53

0,53

Μέση απορρόφηση

kW

0,43

0,43

0,43

Θερμαντικό στοιχείο + Μέγιστη
απορρόφηση HP

kW

2,03

2,03

2,03

Ισχύς ηλεκτρικού θερμαντικού
στοιχείου

kW

1,5

1,5

1,5

Μέγιστη ένταση ρεύματος σε HP

A

2,4

2,4

2,4

Απαιτούμενα μέσα προστασίας από
υπερφόρτιση

A

Ασφάλεια T 16 A/ αυτόματος διακόπτης 16 A, με χαρακτηριστική
καμπύλη C (αναμένεται κατά την εγκατάσταση σε συστήματα
παροχής ισχύος)
Μονός θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά σε
στοιχείο αντίστασης

Εσωτερική προστασία
Συνθήκες λειτουργίας
Ελάχ.÷ μέγ. θερμοκρασία εισόδου
αέρα αντλίας θερμότητας
(Σχετ. υγρασία 90%)

°C

-7÷38

Ελάχ. ÷ μέγ. θερμοκρασία χώρου
εγκατάστασης

°C

5÷38

Θερμοκρασία λειτουργίας
Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
HP - Κύκλος ECO

°C

56

56

56

Μέγιστη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία
σε ΑΥΤΟΜΑΤΟ κύκλο

°C

70

70

70

Συμπιεστής
Προστασία συμπιεστή
Τύπος προστασίας θερμοδυναμικού
κυκλώματος

Σελίδα 12

Περιστροφικός
Θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά
Διακόπτης πίεσης ασφαλείας με αυτόματη επαναφορά

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

Ανεμιστήρας

Φυγοκεντρικός

Διάμετρος εξόδου απόρριψης

mm

160

Περιστροφές ανά λεπτό

σ.α.λ

1650÷2100

Ονομαστική απόδοση αέρα

m /h

3

350÷500

Pa

120

Μέγ. διαθέσιμο πιεζομετρικό φορτίο
Προστασία μοτέρ

Εσωτερικός θερμικός διακόπτης με αυτόματη επαναφορά

Συμπυκνωτής

Τυλιγμένος εξωτερικά, δεν έρχεται σε επαφή με το νερό

Ψυκτικό
Φορτίο

R134a
g

900

900

900

Ονομαστική χωρητικότητα
αποθήκευσης νερού

l

196

250

242

Μέγ. ποσότητα ζεστού νερού που
3
μπορεί να χρησιμοποιηθεί Vmax ( )

l

275

342

342

Δ/Υ

Δ/Υ

1,0 m

Ανόδιο
MgØ26x400 mm

1 x ανόδιο
MgØ26x250 mm

1 x ανόδιο
MgØ26x250 mm

Αποθήκευση νερού

Πηνίο για σύνδεση σε σύστημα
ηλιακής θερμικής ενέργειας

m

2

Καθοδική προστασία

2

+

+

1 x ανόδιο
MgØ26x250 mm

1 x ανόδιο
MgØ26x400 mm

Μόνωση

Αφρός πολυουρεθάνης υψηλής πυκνότητας 50 mm

Απόψυξη

Ενεργή με βαλβίδα θερμού αερίου

Διαστάσεις

mm

H1714xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

H2000xD600xDmax650

Βάρος κατά τη μεταφορά

Kg

95

98,6

115,2

dB(A)

53

53

53

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

7

7

Ηχητική ισχύς σε εσωτερικό
4
χώρο Lw(A) ( )
Αυτόματος κύκλος απολύμανσης
5
κατά της λεγιονέλλας ( )
Μέγιστη πίεση λειτουργίας

Bar

(1)

θερμοκρασία παροχής εισερχόμενου αέρα 7°C (6°C), θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης λέβητα 20°C, θέρμανση νερού
από 10°C έως 55°C (σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 16147-2011)

(2)

οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 12897-2006

(3)

οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 16147-2011

4

()

οι μετρήσεις εκτελέστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 12102-2013

(5)

αυτόματη ενεργοποίηση κάθε 30 ημέρες λειτουργίας

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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5
5.1

Σημαντικές
πληροφορίες
Συμμόρφωση με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Η παρούσα αντλία θερμότητας είναι μια συσκευή που
προορίζεται για οικιακή χρήση σε συμμόρφωση με τις
παρακάτω ευρωπαϊκές οδηγίες:


Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS),



Οδηγία 2014/30/ΕΕ – Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (ΗΜΣ),



Οδηγία 2014/35/ΕΕ – Οδηγία χαμηλής τάσης
(LVD),



Οδηγία 2009/125/ΕΚ – Απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού.

5.2

5.4

Η προαναφερθείσα συσκευή προορίζεται για χρήση
αποκλειστικά για τη θέρμανση ζεστού νερού χρήσης
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους περιορισμούς
χρήσης.
Ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί και να τεθεί σε
λειτουργία μόνο για την προβλεπόμενη χρήση μέσα σε
κλειστά συστήματα θέρμανσης σε συμμόρφωση με το
πρότυπο EN 12828.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Daikin δεν φέρει καμία ευθύνη υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες σε περίπτωση που
ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε για άλλους
σκοπούς από αυτούς για τους οποίους είναι
σχεδιασμένος και όσον αφορά σφάλματα
εγκατάστασης ή ακατάλληλη χρήση του
εξοπλισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για
άλλους σκοπούς από αυτούς για τους οποίους
προορίζεται. Οποιαδήποτε άλλη χρήση
θεωρείται ακατάλληλη χρήση και συνεπώς
δεν επιτρέπεται.

Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα
περιβλήματα

Ο βαθμός προστασίας του εξοπλισμού ισούται με:
IPX4.

5.3

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κατά τα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής των
συστημάτων, τηρούνται οι ισχύοντες τοπικοί
κανόνες και διατάξεις.

Περιορισμοί χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί,
ούτε προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα
περιβάλλοντα (λόγω της παρουσίας
δυνητικώς εκρηκτικής ατμόσφαιρας –
σύμφωνα με τα πρότυπα ATEX ή με ένα
απαιτούμενο επίπεδο IP που υπερβαίνει
αυτό του εξοπλισμού), ή σε εφαρμογές που
απαιτούν χαρακτηριστικά ασφαλείας (ανοχή
σε σφάλματα, προστασία από βλάβη) όπως
στα συστήματα ή/και στις τεχνολογίες
διακοπής κυκλωμάτων, ή σε οποιοδήποτε
άλλο περιβάλλον στο οποίο η δυσλειτουργία
μιας εφαρμογής θα μπορούσε να προκαλέσει
θάνατο ή τραυματισμό ατόμων ή ζώων
ή σοβαρή ζημία σε αντικείμενα ή στο
περιβάλλον.

5.5

Σε περίπτωση βλάβης ή αστοχίας ενός
προϊόντος, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
ζημία (σε άτομα, ζώα και αγαθά). Είναι
απαραίτητο να υπάρχει ένα χωριστό λειτουργικό
σύστημα παρακολούθησης με λειτουργίες
συναγερμού προκειμένου να αποφευχθεί η
πρόκληση τέτοιας ζημίας. Επιπλέον, είναι
απαραίτητο να υπάρχει μια εφεδρική υπηρεσία σε
περίπτωση βλάβης!
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Βασικοί κανόνες ασφαλείας



Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από
ενήλικες.



Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε τη συσκευή
όταν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.



Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά μέρη
του σώματος όταν είστε ξυπόλητοι.



Μην βρέχετε και μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό.



Μην στέκεστε, μην κάθεστε ή/και μην ακουμπάτε
οτιδήποτε επάνω στη συσκευή.

5.6
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Περιορισμοί λειτουργίας

Πληροφορίες για το
χρησιμοποιούμενο ψυκτικό

Αυτή η συσκευή περιέχει φθοριούχο αέριο του
θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο του
Κιότο. Μην απορρίπτετε το αέριο αυτό απευθείας στο
περιβάλλον.
Τύπος ψυκτικού: HFC-R134a.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι λειτουργίες συντήρησης και απόρριψης
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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Εγκατάσταση και
συνδέσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εγκατάσταση, η αρχική εκκίνηση και
η συντήρηση της συσκευής πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο
και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην
προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τη
συσκευή μόνοι σας.

6.1



Να διαθέτει συστήματα απομόνωσης σε
περίπτωση σημαντικών διαρροών νερού,



Να έχει επαρκή φωτισμό (κατά περίπτωση),



Να μην είναι μικρότερος από 20 m ,



Να είναι ανθεκτικός στον παγετό και στεγνός.

3

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για να αποφευχθεί η μετάδοση μηχανικών
κραδασμών, μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό
σε πλάκες δαπέδου με ξύλινες δοκούς (π.χ. σε
σοφίτα).

Προετοιμασία του χώρου
εγκατάστασης

6.2

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να
πραγματοποιείται σε κατάλληλο χώρο για να είναι
δυνατή η κανονική χρήση και οι λειτουργίες ρύθμισης,
καθώς και η πραγματοποίηση της τακτικής και έκτακτης
συντήρησης.
Συνεπώς, είναι σημαντικό να φροντίσετε να υπάρχει
ο απαραίτητος χώρος εργασίας, ανατρέχοντας στις
διαστάσεις που εικονίζονται στο Εικ. 2.

Σύνδεση αερισμού

Εκτός από τον χώρο που υποδεικνύεται στην
παράγραφο 6.1, η αντλία θερμότητας απαιτεί
επαρκή αερισμό.
Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν ειδικό
αεραγωγό όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω
εικόνα (Εικ. 3).

X3

Εξωτερικός

Y1

X1

X2

Εξωτερικός

≥500 kg


Εικ. 2 – Ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι

Εικ. 3 – Παράδειγμα αεραγωγού εξόδου αέρα
Μοντέλο
EKHH2E200AAV3(3)

X1

X2

X3

Y1

mm

Mm

mm

mm

650

650

200

300

EKHH2E260AAV3(3)
EKHH2E260PAAV3(3)

Επιπλέον, ο χώρος πρέπει:


Να έχει επαρκείς γραμμές παροχής νερού
ή ρεύματος,



Να είναι διαθέσιμος και έτοιμος για σύνδεση με το
δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων,



Να είναι διαθέσιμος και έτοιμος με επαρκείς
σωλήνες εκκένωσης σε περίπτωση που προκληθεί
ζημιά στον λέβητα ή ενεργοποιηθεί η βάνα
ασφαλείας ή σπάσουν οι σωλήνες/συνδέσεις,

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι υπάρχει
επαρκής αερισμός στον χώρο που θα εγκατασταθεί
ο εξοπλισμός.
Μια εναλλακτική λύση υποδεικνύεται στην παρακάτω
εικόνα (Εικ. 4 και Εικ. 5): αποτελείται από έναν δεύτερο
αεραγωγό που αντλεί αέρα απέξω αντί απευθείας από
το εσωτερικό του χώρου.

Σελίδα 15

Εάν θεωρηθεί απαραίτητο για να αποτραπεί
ο θόρυβος της ροής, μπορούν να τοποθετηθούν
σιγαστήρες.
Τοποθετήστε συστήματα απόσβεσης
κραδασμών στους σωλήνες, στον τοίχο μέσα
από τις οπές και στις συνδέσεις στην αντλία
θερμότητας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Εικ. 4 – Παράδειγμα σύνδεσης διπλού αεραγωγού
Εκτελέστε την εγκατάσταση κάθε αεραγωγού
προσέχοντας τα εξής:


Ότι το βάρος του δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις
στον ίδιο τον εξοπλισμό,



Ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν οι λειτουργίες
συντήρησης,



Ότι προστατεύεται επαρκώς ώστε να αποφευχθεί
η τυχαία διείσδυση υλικού μέσα στον ίδιο τον
εξοπλισμό,



Ότι δεν υπερβαίνει το μέγιστο προτεινόμενο μήκος
των 6 μέτρων (με 2 γωνιακές διασταυρώσεις 90°).



Η μέγιστη συνολική επιτρεπτή πτώση πίεσης για
όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της
πτώσης πίεσης από τις οπές για την τοποθέτηση
στον εξωτερικό τοίχο, στο σύστημα σωλήνων δεν
υπερβαίνει τα 120 Pa.

Η ταυτόχρονη λειτουργία ενός ανοιχτού
πυροκιβώτιου απαερίων (π.χ. ενός ανοιχτού
τζακιού) και της αντλίας θερμότητας προκαλεί
επικίνδυνη πτώση πίεσης στο περιβάλλον.
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστροφη
ροή του αέρα εξαγωγής στο ίδιο το
περιβάλλον.
Μην λειτουργείτε την αντλία θερμότητας μαζί
με ένα ανοιχτό πυροκιβώτιο απαερίων.
Χρησιμοποιείτε μόνο πυροκιβώτια κλειστού
θαλάμου (εγκεκριμένα) με χωριστό αεραγωγό
για τον αέρα καύσης.
Διατηρείτε τις πόρτες του λεβητοστάσιου
κλειστές και ερμητικά στεγανές, εάν δεν έχουν
κοινή παροχή αέρα καύσης με τους χώρους
κατοικιών.

Κατά τη λειτουργία, η αντλία θερμότητας τείνει
να μειώνει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, εάν
δεν εγκατασταθεί ο εξωτερικός αεραγωγός.

Πρέπει να εγκατασταθεί ένα κατάλληλο πλέγμα
προστασίας μαζί με τον σωλήνα εκκένωσης που
μεταφέρει αέρα στο εξωτερικό, για να μην
εισέρχονται ξένα σώματα στον εξοπλισμό. Για
να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση της
συσκευής, το επιλεγμένο πλέγμα πρέπει να
εξασφαλίζει χαμηλή απώλεια πίεσης.

Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός
συμπυκνωμάτων: μονώστε τους σωλήνες
εκκένωσης αέρα και τις συνδέσεις του
καλύμματος των αεραγωγών με ατμοστεγή
θερμική επένδυση επαρκούς πάχους.
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Τοποθέτηση και σύνδεση
συσκευής

6.2.1 Ειδικές συνθήκες
εγκατάστασης

6.3

Μία από τις ιδιαιτερότητες του συστήματος θέρμανσης
της αντλίας θερμότητας είναι το γεγονός ότι αυτές οι
μονάδες προκαλούν σημαντική μείωση της
θερμοκρασίας του αέρα, που συνήθως εκκενώνεται
από το εσωτερικό του σπιτιού. Εκτός από το ότι είναι
πιο κρύος από τον αέρα του περιβάλλοντος, ο αέρας
εξαγωγής είναι επίσης εντελώς αφυγραμένος. Για αυτόν
τον λόγο, είναι πιθανό να επιτρέψει στον αέρα να
εισέλθει ξανά στο σπίτι για να ψυχράνει συγκεκριμένα
περιβάλλοντα ή δωμάτια στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Η εγκατάσταση αποτελείται από τη διαίρεση του
σωλήνα εκκένωσης, στον οποίο τοποθετούνται δύο
διαφράγματα ("A" και "B") για να κατευθύνεται η ροή
του αέρα είτε προς το εσωτερικό (Εικ. 5α) είτε προς το
εξωτερικό του σπιτιού (Εικ. 5β).

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε μια σταθερή,
επίπεδη επιφάνεια δαπέδου που δεν υπόκειται σε
κραδασμούς.

Διάφραγμα
"B"

κλειστό

ανοιχτό

Έξοδος αέρα

L

M
A

Εξωτερικός χώρος

Εσωτερικός χώρος

Διάφραγμα
"A"

D
ØD

Είσοδος
αέρα

B
E

F

G

H

I

J

C

K

O

Εικ. 5α – Παράδειγμα εγκατάστασης το καλοκαίρι

ανοιχτό

κλειστό

P
ØP

Εικ. 6 – Συνολικές διαστάσεις

(Εκδόσεις 260 l)

Εσωτερικός χώρος

Διάφραγμα
"B"

Εξωτερικός χώρος

Διάφραγμα
"A"

N

A

B

C

D

E

F

G

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

650

2000

600

160

1391

-

1085

K

L

M

N

H

(*1)

(*1)

I

J

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

860

275

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10

Εικ. 5β – Παράδειγμα εγκατάστασης τον χειμώνα
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(*1) I και J μόνο για EKHH2E260PAAV3(3)
B

C

D

mm

mm

mm

650

1714

600

(Εκδόσεις 200 l)

A

6.4

E

F

G

mm

mm

mm

mm

160

1101

-

795

H

I

J

K

L

M

N

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

-

-

-

70

150

380

195

O

P

mm

mm

337,5

10









Συνδέσεις παροχής νερού

Συνδέστε την είσοδο κρύου νερού και τους σωλήνες
εξόδου στα κατάλληλα σημεία σύνδεσης (Εικ. 7).
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα χαρακτηριστικά των
σημείων σύνδεσης.
Θέση

Περιγραφή

Σύνδεση/οπή



Σωλήνας εισόδου κρύου
νερού

G 1"



Σωλήνας εξόδου ζεστού
νερού

G 1"



Δοχείο αποστράγγισης
συμπυκνωμάτων

G ½"



Σωλήνας ανακύκλωσης

G ¾"



Πηνίο για ηλιακή θερμική
ενέργεια

G 1"



Χιτώνιο βύθισης
αισθητήρα (μόνο σε
μοντέλα που το διαθέτουν)




Εικ. 7 – Συνδέσεις παροχής νερού
Η παρακάτω εικόνα (Εικ. 8) αποτελεί παράδειγμα
σύνδεσης παροχής νερού.

1/4


½"G













alv
ola



 Σωλήνας εισόδου νερού
 Βάνα αποκοπής
 Αυτόματος εξοπλισμός ανάμιξης με θερμοστάτη
 Αντλία θερμότητας
 Αντλία ανακύκλωσης
 Βαλβίδα ελέγχου που λειτουργεί με ελατήριο
 Σωλήνας εξόδου ζεστού νερού
 Βάνα ασφαλείας
 Άκρο σωλήνα εκκένωσης με δυνατότητα ελέγχου
 Τάπα αποστράγγισης
Δοχείο διαστολής

Εικ. 8 – Παράδειγμα συστήματος παροχής νερού
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Σύνδεση λέβητα

Είσοδος κρύου νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί δοχείο
διαστολής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εγκατασταθεί
βάνα αντεπιστροφής στην είσοδο του κρύου
νερού.

Σύνδεση τάπας
αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Εικ. 8α – Παράδειγμα βάνας ασφαλείας βαρέος τύπου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η αντλία θερμότητας για την παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης (ZNX) μπορεί να ζεστάνει το νερό
σε περισσότερους από 60°C. Για αυτόν τον
λόγο, ως προστασία από τα εγκαύματα, είναι
απαραίτητο να εγκαταστήσετε έναν αυτόματο
εξοπλισμό ανάμιξης με θερμοστάτη στον
σωλήνα ζεστού νερού (Εικ. 8).

Είναι υποχρεωτικό να εγκαταστήσετε φίλτρο
ρύπων στον σωλήνα εισόδου κρύου νερού.
Ο εξοπλισμός δεν θα πρέπει να λειτουργεί με
σκληρότητα νερού κάτω από 12°F. Αντίθετα,
όταν η σκληρότητα του νερού είναι ιδιαίτερα
υψηλή (υψηλότερη από 25°F), συνιστάται να
χρησιμοποιείτε μαλακτικό νερού, που να
βαθμονομείται και να ελέγχεται κατάλληλα.
Σε αυτή την περίπτωση, η υπολειπόμενη
σκληρότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη
από 15°F.

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ!
Συνιστάται στον εγκαταστάτη του συστήματος να
εγκαταστήσει μια βάνα ασφαλείας 7 bar
στον σωλήνα εισόδου κρύου νερού (Εικ. 8α).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο εξοπλισμός ασφαλείας για προστασία από την
υπερπίεση πρέπει να λειτουργεί τακτικά για να
αφαιρούνται οι εναποθέσεις αλάτων και να
ελέγχεται ότι δεν είναι φραγμένος (Εικ. 8α)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για την ορθή εγκατάσταση του εξοπλισμού,
θα πρέπει να παρέχεται μια υδραυλική ομάδα
ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN
1487:2002. Θα πρέπει να περιλαμβάνει
τουλάχιστον: βάνα αποκοπής, βάνα ελέγχου,
διάταξη ελέγχου της βάνας ελέγχου, βάνα
ασφαλείας, διάταξη διακοπής του φορτίου
νερού (Εικ. 8α)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο σωλήνας αποστράγγισης που συνδέεται στον
εξοπλισμό για προστασία από την υπερπίεση
πρέπει να εγκαθίσταται με συνεχή κλίση προς
τα κάτω και σε ένα σημείο που να είναι
προστατευμένος από τον σχηματισμό
πάγου (Εικ. 8α)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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6.4.1 Συνδέσεις δοχείου
αποστράγγισης
συμπυκνωμάτων
Το συμπύκνωμα που σχηματίζεται κατά τη λειτουργία
της αντλίας θερμότητας ρέει μέσα σε έναν κατάλληλο
σωλήνα εκκένωσης (G 1/2") που περνά μέσα από
επένδυση και βγαίνει πλάι στον εξοπλισμό.
Αυτός πρέπει να συνδέεται με αεραγωγό μέσω
σιφωνίου έτσι ώστε τα συμπυκνώματα να μπορούν
να ρέουν ελεύθερα (Εικ. 9α ή Εικ. 9β).

6.5

Ενσωμάτωση συστήματος
ηλιακής ενέργειας

Η παρακάτω εικόνα (Εικ. 10) αποτελεί παράδειγμα
ενσωμάτωσης συστήματος ηλιακής ενέργειας.



Ø20



≥60

alv
ola








Εικ. 9α – Παράδειγμα σύνδεσης δοχείου
αποστράγγισης συμπυκνωμάτων μέσω του σιφωνίου



G ½"

≥60

 Σωλήνας εισόδου κρύου νερού
 Αντλία συστήματος ηλιακής ενέργειας και παρελκόμενα
 Ηλιακοί συλλέκτες
 Αντλία θερμότητας
 Αντλία ανακύκλωσης
 Βαλβίδα ελέγχου που λειτουργεί με ελατήριο
 Τάπα αποστράγγισης
 Πηνίο ηλιακής θερμικής ενέργειας
 Σωλήνας εξόδου ζεστού νερού

Εικ. 10 – Παράδειγμα ενσωμάτωσης συστήματος
ηλιακής ενέργειας
Εικ. 9β – Παράδειγμα σύνδεσης δοχείου
αποστράγγισης συμπυκνωμάτων μέσω
του σιφωνίου με βάνα αποκοπής νερού
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6.6

Ηλεκτρολογικές συνδέσεις

Η συσκευή παρέχεται έχοντας ήδη τα καλώδια για την
κεντρική παροχή ρεύματος. Τροφοδοτείται μέσω ενός
εύκαμπτου καλωδίου και ενός συνδυασμού
υποδοχής/βύσματος (Εικ. 11 και Εικ. 12). Χρειάζεται μια
γειωμένη πρίζα σούκο με χωριστή προστασία για τη
σύνδεση με την κεντρική παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η παροχή ρεύματος στην οποία θα συνδεθεί
ο εξοπλισμός πρέπει να προστατεύεται από
κατάλληλο διακόπτη ασφαλείας διαρροής.
Ο τύπος του διακόπτη ασφαλείας διαρροής
πρέπει να επιλεγεί αφού αξιολογηθεί ο τύπος
του ηλεκτρικού εξοπλισμού που θα
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρο το σύστημα.
Όσον αφορά τη σύνδεση στην κεντρική παροχή
ρεύματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας
(π.χ. διακόπτης ασφαλείας διαρροής)
συμμορφωθείτε με το πρότυπο
IEC 60364-4-41.

ώστε, εάν υπάρχει αρκετή φωτοβολταϊκή ηλεκτρική
ενέργεια, η αλλαγή της θερμοκρασίας από τους
62°C στους 70°C να γίνεται από το ηλεκτρικό
θερμαντικό στοιχείο εμβάπτισης (εάν η SP6 είναι
ίδια με την SP5, το ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο
δεν ενεργοποιείται ποτέ).

6.6.1.1 Λειτουργία απομακρυσμένων
συνδέσμων
Όσον αφορά τους συνδέσμους με ψηφιακές εισόδους,
ο εξοπλισμός παρέχεται με ένα πρόσθετο 4κλωνο
καλώδιο που είναι ήδη συνδεδεμένο με την πλακέτα του
χειριστηρίου (η οποία είναι τοποθετημένη μέσα στον
εξοπλισμό, Εικ. 14). Οι απομακρυσμένοι σύνδεσμοι
με οποιοδήποτε ενεργειακό σύστημα πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη
(κιβώτια συνδέσεων, ακροδέκτες και καλώδια
συνδέσεων).
Οι παρακάτω εικόνες αποτελούν παράδειγμα
απομακρυσμένου συνδέσμου (Εικ. 13 και Εικ. 13α).

30
30

Εικ. 11 – Πρίζα σούκο

31 31
31 3232

31

Εικ. 12 – Βύσμα
εξοπλισμού

6.6.1 Απομακρυσμένοι σύνδεσμοι
Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος να συνδέεται σε άλλα
απομακρυσμένα συστήματα ενέργειας (φωτοβολταϊκά
και ηλιακά συστήματα θερμικής ενέργειας).
Το χειριστήριο έχει δύο ψηφιακές εισόδους με τις εξής
λειτουργίες:




Ψηφιακή είσοδος 1: Είσοδος από το σύστημα
ηλιακής θερμικής ενέργειας. Όταν υπάρχει μια
ελεύθερη επαφή ανάμεσα στους ακροδέκτες 30 και
31 (καλώδιο: καφέ/κίτρινο) και η θερμοκρασία
νερού που μετρήθηκε με το χαμηλότερη αισθητήρα
είναι υψηλότερη από SP8, η αντλία θερμότητας
σταματά και το νερό θερμαίνεται από τους
ηλιακούς συλλέκτες. Η αντλία θερμότητας ξεκινά
πάλι όταν η επαφή ελευθερωθεί και ο χρόνος που
έχει οριστεί από το C13 παρέλθει ή αμέσως, εάν
η χαμηλότερη θερμοκρασία του αισθητήρα είναι
χαμηλότερη από την παράμετρο SP8.

Εικ. 13 – Παράδειγμα απομακρυσμένου συνδέσμου

Ψηφιακή είσοδος 2: Είσοδος από το
φωτοβολταϊκό σύστημα.
Όταν υπάρχει μια ελεύθερη επαφή ανάμεσα στους
ακροδέκτες 31 και 32 (καλώδιο: πράσινο/άσπρο)
και η αντλία θερμότητας φτάσει στη θερμοκρασία
της παραμέτρου SP5 (προεπιλεγμένη ρύθμιση
62°C), η ονομαστική θερμοκρασία του ζεστού
νερού αυξάνεται κατά 7°C. Μπορείτε να αλλάξετε
την παράμετρο SP6 (π.χ., να αυξήσετε τη
θερμοκρασία από τους 62°C στους 70°C) έτσι
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6.7

Διάγραμμα καλωδίωσης

Ψηφιακή είσοδος 1

αισθητήρας 2

αισθητήρας 1

αισθητήρας 3

Ψηφιακή είσοδος 2

θύρα 1
(κατόπιν αιτήματος)

θύρα 1
(κατόπιν
αιτήματος)

αντίσταση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 4κλωνο καλώδιο για
την απομακρυσμένη σύνδεση, πρέπει να αφαιρέσετε το
επάνω κάλυμμα του λέβητα (βλ. παράγραφο 9.1,
Εικ. 18) και να βγάλετε το καλώδιο έξω από το ειδικό
άνοιγμα που υπάρχει ήδη στο πίσω κάλυμμα, όπως
φαίνεται στην Εικ. 14.

απόψυξη

Εικ. 13α – Λεπτομερές παράδειγμα απομακρυσμένου
συνδέσμου

παροχή

Εικ. 15 – Διάγραμμα καλωδίωσης

Εικ. 14 – Καλώδια για απομακρυσμένη σύνδεση
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Αρχική εκκίνηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος
στο καλώδιο γείωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλωδίου αντιστοιχεί
σε αυτήν που σημειώνεται στην πινακίδα
αναγνώρισης του εξοπλισμού.

Η διαδικασία αρχικής εκκίνησης πρέπει να
πραγματοποιείται ακολουθώντας τις εξής διαδικασίες:


Γεμίστε τον λέβητα χρησιμοποιώντας την παροχή
εισόδου νερού και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
διαρροές από τις φλάντζες και τις συνδέσεις.
Σφίξτε τα μπουλόνια ή τις συνδέσεις όπου
χρειάζεται.



Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση
που υποδεικνύεται στην ενότητα "Γενικά τεχνικά
δεδομένα".



Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός ασφαλείας του
κυκλώματος νερού λειτουργεί.



Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.



Όταν συνδεθεί το βύσμα, ο λέβητας είναι σε
αναμονή, η οθόνη παραμένει σβηστή και το
πλήκτρο λειτουργίας φωτίζεται.



Πιέστε το πλήκτρο λειτουργίας (βλ.παράγραφο
8.1.3). Ο εξοπλισμός ξεκινά στη λειτουργία "ECO"
(προεπιλεγμένη ρύθμιση) 5 λεπτά μετά το πάτημα
του πλήκτρου.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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8

Λειτουργία και χρήση

Ο χειρισμός της συσκευής εκχωρείται σε ένα
χειριστήριο που παρέχει τις εξής δυνατότητες:


Ρύθμιση της λειτουργίας,



Τροποποίηση των παραμέτρων λειτουργίας,



Εμφάνιση και διαχείριση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης,



Επαλήθευση της κατάστασης των πόρων.

8.1.1 Πλήκτρα χειριστηρίου και
οθόνη
8.1.1.1 Το πλήκτρο Ενεργοποίησης/
Αναμονής
Μέσω αυτού του πλήκτρου είναι δυνατό να κάνετε
τα εξής:


Να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (κατάσταση
ενεργοποίησης).



Να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής
(σε αυτή την κατάσταση, η συσκευή μπορεί να
ενεργοποιείται αυτόματα σε συγκεκριμένα χρονικά
διαστήματα και να ενεργοποιεί ανεξάρτητα τη
λειτουργία κατά της λεγιονέλλας και τη λειτουργία
απόψυξης.

Παρακάτω, ο όρος "εκκίνηση" αναφέρεται στην
αλλαγή από την κατάσταση αναμονής στην
κατάσταση ενεργοποίησης, ενώ ο όρος
"απενεργοποίηση" αναφέρεται στην αλλαγή από
την κατάσταση ενεργοποίησης στην κατάσταση
αναμονής.

Παρακάτω, ο όρος "προηγμένη διαδικασία"
αναφέρεται σε ειδικές διαδικασίες της συσκευής
οι οποίες περιγράφονται στις παραγράφους που
σχετίζονται με την ενότητα "Προηγμένος
χειρισμός".

8.1

Το χειριστήριο

Όταν ο εξοπλισμός ενεργοποιείται, δείχνει
την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν
απενεργοποιήθηκε την προηγούμενη φορά.

8.1.1.2 Το πλήκτρο [ΡΥΘΜΙΣΗ]
Μέσω αυτού του πλήκτρου είναι δυνατό να κάνετε
τα εξής:


Το χειριστήριο (Εικ. 16) επιτρέπει την επαλήθευση
και τη ρύθμιση της λειτουργίας του εξοπλισμού. Το
χειριστήριο διαθέτει οθόνη και τα εξής πλήκτρα:

Να επιβεβαιώσετε τις καθορισμένες επιλογές
ή τιμές.

8.1.1.3 Το πλήκτρο [ΕΠΑΝΩ]



Πλήκτρο Ενεργοποίησης/Αναμονής



Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Μέσω αυτού του πλήκτρου είναι δυνατό να κάνετε
τα εξής:



Πλήκτρο ΚΑΤΩ





Να κάνετε κύλιση προς τα επάνω στη λίστα των
διάφορων παραμέτρων,

Πλήκτρο ΕΠΑΝΩ



Να αυξήσετε την τιμή μιας παραμέτρου.

Οθόνη

8.1.1.4 Το πλήκτρο [ΚΑΤΩ]
Μέσω αυτού του πλήκτρου είναι δυνατό να κάνετε
τα εξής:


Να κάνετε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα των
διάφορων παραμέτρων,



Να μειώσετε την τιμή μιας παραμέτρου.

8.1.1.5 Η οθόνη του χειριστηρίου
Πλήκτρο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πλήκτρο
Ενεργοποίησης/
Αναμονής

Εικ. 16 – Χειριστήριο
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Πλήκτρο
ΚΑΤΩ

Πλήκτρο
ΕΠΑΝΩ

Η οθόνη του χειριστηρίου (Εικ. 17) σας επιτρέπει να
προβάλλετε:


Θερμοκρασίες ρύθμισης,



Κωδικούς συναγερμών/σφαλμάτων,



Μηνύματα κατάστασης,



Παραμέτρους λειτουργίας.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

Anti

Η λειτουργία "Κατά της λεγιονέλλας" βρίσκεται σε
εξέλιξη.

ObSt

Η λειτουργία "Overboost" βρίσκεται σε εξέλιξη.

ECO

Η "Οικονομική" λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αυτόματη

Η "Αυτόματη" λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εικ. 17 – Οθόνη χειριστηρίου
Λυχνία LED
συμπιεστή

Εάν είναι αναμμένη:
ο συμπιεστής είναι ενεργός.

8.1.2 Λογική λειτουργίας

Εάν αναβοσβήνει:

8.1.2.1 Τρόποι λειτουργίας



Η διαδικασία
ενεργοποίησης του
συμπιεστή βρίσκεται
σε εξέλιξη.



Η τροποποίηση των
σημείων ρύθμισης της
λειτουργίας βρίσκεται
σε εξέλιξη.

Λυχνία LED
απόψυξης

Εάν είναι αναμμένη:
η απόψυξη βρίσκεται
σε εξέλιξη

Λυχνία LED MF

Εάν είναι αναμμένη: το
ηλεκτρικό θερμαντικό
στοιχείο είναι ενεργό

Λυχνία LED
ανεμιστήρα

Εάν είναι αναμμένη:
ο ανεμιστήρας είναι ενεργός

Λυχνία LED
συντήρησης

Εάν είναι αναμμένη:
απαιτείται συντήρηση του
φίλτρου αέρα (εάν υπάρχει)

Λυχνία LED
συναγερμού

Εάν είναι αναμμένη: ελέγξτε
τη λίστα των συναγερμών και
ακολουθήστε τη διαδικασία
που υποδεικνύεται στο
παρόν εγχειρίδιο

Λυχνία LED βαθμών
Κελσίου

Εάν είναι αναμμένη:
η μονάδα μέτρησης για τις
θερμοκρασίες είναι οι βαθμοί
Κελσίου

Λυχνία LED βαθμών
Φαρενάιτ

Εάν είναι αναμμένη:
η μονάδα μέτρησης για τις
θερμοκρασίες είναι οι βαθμοί
Φαρενάιτ.

Λυχνία LED
ενεργοποίησης/αναμ
ονής

Εάν είναι αναμμένη:
ο εξοπλισμός βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής.
Εάν αναβοσβήνει,
ο εξοπλισμός
ενεργοποιήθηκε/απενεργοπο
ιήθηκε χειροκίνητα στη
διάρκεια μιας περιόδου
ενεργοποίησης/απενεργοποί
ησης σε ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα.
Δεν χρησιμοποιείται

8.1.1.6 Προειδοποιήσεις
Loc

Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο
(βλ. παράγραφο 8.1.3.3).

dEFr

Η διαδικασία απόψυξης βρίσκεται σε εξέλιξη και
δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση άλλων
λειτουργιών.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

Ο εξοπλισμός προβλέπει τους εξής τρόπους
λειτουργίας:


ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία:
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί κυρίως την
ανανεώσιμη ενέργεια της αντλίας θερμότητας
ως μέτρο υποστήριξης και μπορούν να
ενεργοποιηθούν και τα ηλεκτρικά θερμαντικά
στοιχεία. Οι εν λόγω πηγές θερμότητας
ενεργοποιούνται εάν η θερμοκρασία του νερού
είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο ή σε
περίπτωση που απαιτείται υψηλότερη
θερμοκρασία από SP5.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λειτουργία:
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί μόνο την
ανανεώσιμη ενέργεια της αντλίας θερμότητας
χωρίς να ενεργοποιεί ποτέ τα ηλεκτρικά
θερμαντικά στοιχεία. Χρειάζεται περισσότερο
χρόνο για να ενεργοποιηθεί, αλλά προσφέρει
σημαντικά οφέλη εξοικονόμησης ενέργειας.



Λειτουργία OVERBOOST:
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη γρήγορη θέρμανση
του νερού χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα την
αντλία θερμότητας και τα ηλεκτρικά θερμαντικά
στοιχεία. Αυτή η λειτουργία μπορεί να
ενεργοποιηθεί χειροκίνητα όταν η θερμοκρασία
του νερού μέσα στο δοχείο αποθήκευσης είναι
χαμηλότερη από SP3. Στο τέλος της διαδικασίας
θέρμανσης, η λειτουργία απενεργοποιείται
αυτόματα και ο εξοπλισμός επανέρχεται αυτόματα
στην Αυτόματη ή την Οικονομική λειτουργία,
ανάλογα με το ποια από αυτές τις δύο λειτουργίες
είχε οριστεί προηγουμένως από τον χρήστη.



Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ
Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται ως
αντιβακτηριδιακή επεξεργασία αυξάνοντας τη
θερμοκρασία του νερού στους 60°C. Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται κατά διαστήματα και,
σε κάθε περίπτωση, κάθε 30 ημέρες, ανεξάρτητα
από τη λειτουργία που είναι ενεργοποιημένη.



Λειτουργία ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Αυτή η λειτουργία είναι απαραίτητη για την
εξάλειψη των εναποθέσεων πάγου που
σχηματίζονται και αποτρέπουν τη μετάδοση της
θερμότητας. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται
αυτόματα όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε
χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
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Όταν ο εξοπλισμός ενεργοποιείται για πρώτη
φορά, είναι προρυθμισμένος στη λειτουργία ECO
(Οικονομική) με σημείο ρύθμισης νερού 55°C, με
σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής
λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας με την
υποστήριξη μόνο ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Σημειώστε ότι η χρήση αυτής της
λειτουργίας εξασφαλίζει στον χρήστη μια μέση
εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 70%
περίπου σε σύγκριση με έναν τυπικό ηλεκτρικό
λέβητα.

Πιέστε ξανά το πλήκτρο
για να επιβεβαιώσετε
και να ξεκινήσει η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία:


8.1.3.2.2



Κρατήστε το πλήκτρο
πατημένο για
1 δευτερόλεπτο: θα αναβοσβήσει η λυχνία
LED ενεργοποίησης/αναμονής.



Ο εξοπλισμός μπορεί επίσης να
ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα. Μπορείτε να δείτε τις
παραμέτρους HOn και HOF (παράγραφος 8.1.3.6).
Η χειροκίνητη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του χειριστηρίου έχει πάντα προτεραιότητα
έναντι της λειτουργίας με χρονικά διαστήματα.

Εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο
(παράγραφος 8.1.3.3) ή βρίσκεται σε εξέλιξη
μια προηγμένη διαδικασία, δεν θα μπορείτε
να πραγματοποιήσετε την κανονική
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του
εξοπλισμού.

Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο εξοπλισμός,
εκτελείται μια σειρά εσωτερικών ελέγχων πριν
ενεργοποιηθεί η αντλία θερμότητας. Αυτή
η κατάσταση αναφέρεται με το αναβόσβημα της
ενδεικτικής λυχνίας του συμπιεστή
. Αφού
περάσει το χρονικό διάστημα της επαλήθευσης
(περίπου 5 λεπτά), η ενδεικτική λυχνία
παραμένει αναμμένη και αυτό υποδεικνύει ότι
η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.



Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3), ότι δεν υπάρχει
άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη και ότι
ο εξοπλισμός δεν βρίσκεται στη λειτουργία
Overboost.



Πιέστε το πλήκτρο
για 1 δευτερόλεπτο.
Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη "ECO".



Πιέστε ξανά το πλήκτρο
για να επιβεβαιώσετε
και να ξεκινήσει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ λειτουργία.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία:


8.1.3.2.1

ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία

Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα την ΑΥΤΟΜΑΤΗ
λειτουργία, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία:




Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.
Πιέστε το πλήκτρο
για 1 δευτερόλεπτο.
Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη "Auto".
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Πιέστε το πλήκτρο
για να τερματίσετε αυτή τη
διαδικασία χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία.

8.1.3.2.3

Λειτουργία OVERBOOST

Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία
OVERBOOST, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία:


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε το πλήκτρο
για 1 δευτερόλεπτο.
Αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη "ECO"
ή η ένδειξη "Auto".



Πιέστε τα πλήκτρα
ή
ώσπου να
αναβοσβήσει η ένδειξη "ObSt" στην οθόνη.



Πιέστε ξανά το πλήκτρο
για να επιβεβαιώσετε
και να ξεκινήσει η λειτουργία OVERBOOST.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία:


Πιέστε το πλήκτρο
για να τερματίσετε αυτή τη
διαδικασία χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία.

8.1.3.3 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα
πληκτρολογίου
Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, εκτελέστε την
ακόλουθη διαδικασία:


8.1.3.2 Αλλαγή λειτουργίας (ΑΥΤΟΜΑΤΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και OVERBOOST)

Λειτουργία ECO (οικονομική)

Για να ξεκινήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία ECO,
εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία:

8.1.3 Βασικός χειρισμός
8.1.3.1 Χειροκίνητη ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση του εξοπλισμού

Πιέστε το πλήκτρο
για να τερματίσετε αυτή τη
διαδικασία χωρίς να αλλάξετε τη λειτουργία.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη προηγμένη
διαδικασία σε εξέλιξη.



Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
1 δευτερόλεπτο: θα εμφανιστεί η ένδειξη "Loc"
στην οθόνη για 1 δευτερόλεπτο.
Εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, δεν θα μπορείτε
να πραγματοποιήσετε καμία λειτουργία στην οθόνη του
χειριστηρίου.
Εάν πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, θα
εμφανιστεί η ένδειξη "Loc" για 1 δευτερόλεπτο
στην οθόνη.
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Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο:

Για να τερματίσετε τη διαδικασία πριν από την
ολοκλήρωσή της:





Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για 1
δευτερόλεπτο: θα εμφανιστεί η ένδειξη "UnL" για 1
δευτερόλεπτο στην οθόνη.

8.1.3.4 Ρύθμιση θερμοκρασίας στη
λειτουργία ECO (SP1)


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
η ένδειξη "SP1" στην οθόνη.

: θα εμφανιστεί



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

: η λυχνία

LED




8.1.3.6 Ρυθμίσεις χρονικών διαστημάτων
για την ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση του εξοπλισμού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Πριν συνεχίσετε με τις ρυθμίσεις των χρονικών
διαστημάτων, ορίστε την ημέρα και την
πραγματική ώρα όπως περιγράφεται στην
παράγραφο 8.1.3.14.

του συμπιεστή θα αναβοσβήσει.

Πιέστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα
σε 15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε τις
παραμέτρους r3, r4 και r5.
Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για 15

Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία:


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο και ότι δεν υπάρχει άλλη προηγμένη
διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
η ένδειξη "SP1" στην οθόνη.

δευτερόλεπτα: η λυχνία LED του συμπιεστή
θα σβήσει.

Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία πριν από την
ολοκλήρωσή της:


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
η ένδειξη "SP1" στην οθόνη.



Πιέστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
ώσπου
να αναβοσβήσει η ένδειξη "SP2" στην οθόνη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
του συμπιεστή θα αναβοσβήσει.



Πιέστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε
15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε επίσης τις
παραμέτρους r1, r2 και r5.







Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε
"HOn1" (πρώτη ώρα ενεργοποίησης) ή/και "HOf1"
(πρώτη ώρα απενεργοποίησης). Επιλέξτε "HOn2"
και "HOF2" για τη δεύτερη ώρα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

ή το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα.

: θα εμφανιστεί

: η λυχνία LED

: θα εμφανιστεί

Για να ορίσετε το πρώτο χρονικό διάστημα:

Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία για 15
δευτερόλεπτα (τυχόν αλλαγές θα αποθηκευτούν).

8.1.3.5 Ρύθμιση θερμοκρασίας στην
Αυτόματη λειτουργία (SP2)


Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα (τυχόν αλλαγές θα
αποθηκευτούν).

Για να συσχετίσετε ένα χρονικό διάστημα με
συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας:


Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα: η λυχνία LED του

Αφού εκτελέσετε την προηγούμενη διαδικασία,
πιέστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
και
κατόπιν αφήστε το μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για
να επιλέξετε "Hd1" (ώρα ενεργοποίησης για την
ημέρα 1, δηλαδή τη Δευτέρα) ή/και "Hd2...7" (ώρα
ενεργοποίησης για τις ημέρες 2-7, δηλαδή ΤρίτηΚυριακή).



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

συμπιεστή (



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για να επιλέξετε "1"
(η πρώτη ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
ή "2" (η δεύτερη ώρα
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα.

) θα σβήσει.

Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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Για να τερματίσετε τη διαδικασία πριν από την
ολοκλήρωσή της:


Μην εκτελέσετε καμία λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα (τυχόν αλλαγές θα
αποθηκευτούν) ή πιέστε το πλήκτρο
και κατόπιν αφήστε το.

Αξιολογήστε προσεκτικά το ενδεχόμενο
ενεργοποίησης της λειτουργίας χρονικών
διαστημάτων, για να αποφύγετε τις δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από
τους χρήστες.

8.1.3.7 Εμφάνιση της κατάστασης
λειτουργίας




Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.

8.1.3.10 Η οθόνη
Εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται στην κατάσταση
"Ενεργοποίηση", στη διάρκεια της κανονικής
λειτουργίας, η οθόνη θα εμφανίζει την θερμοκρασία
που έχει καθοριστεί μέσω της παραμέτρου P5:


Εάν P5 = 0, η οθόνη θα εμφανίζει τη θερμοκρασία
στο επάνω μέρος του λέβητα.



Εάν P5 = 1, η οθόνη θα εμφανίζει το ενεργό
σημείο ρύθμισης λειτουργίας.



Εάν P5 = 2, η οθόνη θα εμφανίζει τη θερμοκρασία
στο κάτω μέρος του λέβητα.



Εάν P5 = 3, η οθόνη θα εμφανίζει τη θερμοκρασία
στον εξατμιστή.



Εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται στην κατάσταση
"αναμονή", η οθόνη θα είναι απενεργοποιημένη.

8.1.3.11 Συναγερμοί

Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
: θα
εμφανιστούν οι ενδείξεις Auto/ECO/Obst/Anti για
3 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την τρέχουσα ενεργή
κατάσταση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση συναγερμού "UtL" (βλάβη του
ανεμιστήρα), εκτός από την ένδειξη στην οθόνη, ο
εξοπλισμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα, που
μπορεί να απενεργοποιηθεί με το πάτημα
οποιουδήποτε πλήκτρου στον ελεγκτή.
Ο συναγερμός δεν ακυρώνεται ποτέ, εκτός
αν ο εξοπλισμός απενεργοποιηθεί ή τεθεί σε
κατάσταση αναμονής.
Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας
απενεργοποιείται αυτόματα και ενεργοποιείται
η λειτουργία με την ηλεκτρική αντίσταση για να
εξασφαλιστεί η συνέχεια της παροχής ζεστού
νερού.

Οι ακόλουθες οδηγίες απευθύνονται
αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό
τεχνικής βοήθειας.

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΞΗΣ!

8.1.3.8 Σίγαση του ήχου συναγερμού
Για σίγαση του συναγερμού, εκτελέστε την ακόλουθη
διαδικασία:


Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη προηγμένη
διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε μία φορά οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σε περίπτωση συναγερμού "UtL", πρέπει να
επικοινωνήσετε με την τεχνική βοήθεια.

8.1.3.9 Διαφορετικές συνθήκες εκκίνησης
των τρόπων λειτουργίας
Κάθε λειτουργία πρέπει να συμμορφώνεται με
συγκεκριμένες συνθήκες για να ενεργοποιηθεί:






AL

Λύση:
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία που σχετίζεται με τον
συναγερμό.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία
Η συνθήκη για να επιτραπεί η εκκίνηση αυτής της
λειτουργίας είναι η εξής: κάτω αισθητήρας< SP2 –
r0 (υστέρηση).

- Παράμετροι
- που εμφανίζονται: A0, A1, A2 και A11.
Κύριες συνέπειες:

Λειτουργία ECO
Η συνθήκη για να επιτραπεί η εκκίνηση αυτής της
λειτουργίας είναι η εξής: κάτω αισθητήρας< SP1 –
r0 (υστέρηση).
Λειτουργία OVERBOOST
Η συνθήκη για να επιτραπεί η εκκίνηση αυτής της
λειτουργίας είναι η εξής: κάτω αισθητήρας< SP3
και επάνω αισθητήρας< SP3. Μόλις ανιχνευτεί
θερμοκρασία που υπερβαίνει την SP3,
η λειτουργία Overboost τερματίζεται και
επανέρχεται η λειτουργία που είχε οριστεί
προηγουμένως.
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Συναγερμός ελάχιστης θερμοκρασίας

- Ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως
συνήθως
AH

Συναγερμός μέγιστης θερμοκρασίας
Λύσεις:
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία που σχετίζεται με τον
συναγερμό.
- Παράμετροι που εμφανίζονται: A3, A4, A5
και A11.
Κύριες συνέπειες:
- Ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη

συνήθως.
id

Συναγερμός ψηφιακής εισόδου
Λύσεις:
- Ελέγξτε τις αιτίες που προκάλεσαν την
ενεργοποίηση της εισόδου (πιθανό
βραχυκύκλωμα στα καλώδια σήματος).
- Βλ. παραμέτρους: i0, i1 και i2.
Κύριες συνέπειες:

8.1.3.12 Μηνύματα σφαλμάτων
Pr1

Λύσεις:
- Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος του αισθητήρα
συμφωνεί με τις ρυθμίσεις της
παραμέτρου P0.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας δεν έχει
υποστεί βλάβη.

- Ο συμπιεστής θα απενεργοποιηθεί.
- Η απόψυξη δεν θα ενεργοποιηθεί.
iSd

- Ελέγξτε τη σύνδεση εξοπλισμού-αισθητήρα.
- Ελέγξτε τη θερμοκρασία στο επάνω μέρος
του λέβητα.
Κύριες συνέπειες:

Συναγερμός αποκλεισμένου εξοπλισμού
Λύσεις:
- Ελέγξτε τις αιτίες που προκάλεσαν την
ενεργοποίηση της ψηφιακής εισόδου.
- Βλ. παραμέτρους: i0, i1, 18 και i9.
- Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και μετά
ενεργοποιήστε τον ξανά ή αποσυνδέστε τον
εξοπλισμό από την κεντρική παροχή ρεύματος.
Κύριες συνέπειες:
- Ο συμπιεστής θα απενεργοποιηθεί.
- Η απόψυξη δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ.

FiL

UtL

- Ο εξοπλισμός παύει να λειτουργεί.
Pr2

Πιθανή βλάβη ανεμιστήρα
Λύσεις:
- Βλ. παραμέτρους SP10 και C14.
- Ελέγξτε τις συνθήκες του ανεμιστήρα.
Κύριες συνέπειες:
- Ο συμπιεστής και ο ανεμιστήρας
απενεργοποιούνται.
- Η θέρμανση του νερού πραγματοποιείται με
χρήση μόνο της ηλεκτρικής αντίστασης.

Σφάλμα στον αισθητήρα στο κάτω μέρος του
λέβητα
Λύσεις:
- Οι ίδιες με την προηγούμενη περίπτωση,
αλλά σε σχέση με τον αισθητήρα στο κάτω
μέρος του λέβητα.
Κύριες συνέπειες:
- Ο εξοπλισμός παύει να λειτουργεί.

Συναγερμός ελέγχου φίλτρου αερισμού
Λύσεις:
- Ελέγξτε πόσο καθαρό είναι το φίλτρο (για να
απενεργοποιήσετε το μήνυμα συναγερμού,
πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στην οθόνη).

Σφάλμα στον αισθητήρα στο επάνω μέρος του
λέβητα

Pr3

Σφάλμα στον αισθητήρα εξατμιστή
Λύσεις:
- Οι ίδιες με την προηγούμενη περίπτωση,
αλλά σε σχέση με τον αισθητήρα του
εξατμιστή.
- Ο εξοπλισμός παύει να λειτουργεί.

Όταν η αιτία του συναγερμού εξαλειφθεί,
αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία του
εξοπλισμού.

Όταν η αιτία του συναγερμού εξαλειφθεί,
αποκαθίσταται η κανονική λειτουργία του
εξοπλισμού.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήστη
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8.1.3.13 Απόψυξη
Η απόψυξη μπορεί να ενεργοποιηθεί με τον εξής
τρόπο:

8.1.3.14 Ρυθμίσεις ημέρας και
πραγματικής ώρας


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
: στην οθόνη
θα εμφανιστεί ο πρώτος διαθέσιμος κωδικός.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
ώσπου να εμφανιστεί η ένδειξη "rtc".



Αυτόματα, όταν η θερμοκρασία του εξατμιστή
είναι χαμηλότερη από αυτή που καθορίζεται στην
παράμετρο d17 (μόνο εάν η P4 έχει διαφορετική
τιμή από 0).
Σε κάθε περίπτωση, ανάμεσα στις διαφορετικές
διαδικασίες απόψυξης, ο συμπιεστής πρέπει να έχει
παραμείνει ενεργοποιημένος για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο ή ίσο με d18 λεπτά. Διαφορετικά, το αίτημα
ενεργοποίησης της διαδικασίας απόψυξης δεν θα γίνει
δεκτό.
Εάν P4 = 1, η d2 αντιπροσωπεύει τη θερμοκρασία
του εξατμιστή, πάνω από την οποία τερματίζεται
η διαδικασία απόψυξης. Αντιστρόφως, εάν P4 = 0
ή P4 = 2, η παράμετρος d2 δεν λαμβάνεται υπόψη.
Εάν στη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης
ο εξατμιστής ή ο αισθητήρας είναι πάνω από το όριο
που ορίστηκε μέσω των παραμέτρων d2 και P4 = 1, το
αίτημα ενεργοποίησης της διαδικασίας απόψυξης δεν
γίνεται δεκτό.


η παράμετρος d3 καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια του
βήματος.



Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία απόψυξης,
αρχίζει να λειτουργεί το στοιχείο θέρμανσης

Η ημέρα εμφανίζεται ως 1...7 (ο αριθμός 1 αντιστοιχεί
στη Δευτέρα).
Για να αλλάξετε την ημέρα της εβδομάδας:


Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
: στην οθόνη θα
εμφανιστεί η ένδειξη "dd" ακολουθούμενη από
τους δύο αριθμούς που αντιπροσωπεύουν την
ημέρα.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

ή το πλήκτρο

Εάν οι λειτουργίες "Κατά της λεγιονέλλας"
και "Overboost" βρίσκονται σε εξέλιξη,
η διαδικασία απόψυξης δεν θα ενεργοποιηθεί.
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Για να αλλάξετε την ώρα:

Για να επιλέξετε μια παράμετρο:







Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
: στην οθόνη
καθώς αλλάζετε την ημέρα του μήνα: στην οθόνη
θα εμφανιστεί η ένδειξη "hh" ακολουθούμενη από
τους δύο αριθμούς που αντιπροσωπεύουν την
ώρα (η ώρα εμφανίζεται με 24ωρη μορφή).
Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

ή το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ενώ αλλάζετε
την ώρα: στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "nn"
ακολουθούμενη από τους δύο αριθμούς που
αντιπροσωπεύουν τα λεπτά.
Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα.

ή το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο



Πιέστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
για να
αυξήσετε ή να μειώσετε την τιμή της παραμέτρου
(μέσα σε 15 δευτερόλεπτα).



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία λειτουργία για 15 δευτερόλεπτα.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία λειτουργία για 15 δευτερόλεπτα.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία:




Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

.

.

Για να τερματίσετε τη διαδικασία:



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ώσπου
στην οθόνη να εμφανιστεί η θερμοκρασία που
καθορίστηκε από την παράμετρο P5 ή μην
εκτελέσετε καμία λειτουργία για 60 δευτερόλεπτα.
Εναλλακτικά:

ή το

Για να αλλάξετε μια παράμετρο:

Για να αλλάξετε τα λεπτά:


Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
πλήκτρο
.

Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα ή μην εκτελέσετε καμία λειτουργία
για 60 δευτερόλεπτα (τυχόν αλλαγές θα
αποθηκευτούν).

Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και μετά
ενεργοποιήστε τον ξανά για να εφαρμοστούν
οι αλλαγές που έγιναν στις παραμέτρους.

8.1.3.16 Επαναφορά των προεπιλεγμένων
εργοστασιακών ρυθμίσεων
Για να εκτελέσετε τη διαδικασία:

Για να ορίσετε λειτουργίες σε χρονικά
διαστήματα, πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει εκ
των προτέρων τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με
την ημέρα και την πραγματική ώρα.

8.1.3.15 Ρυθμίσεις παραμέτρων
διαμόρφωσης



Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα: στην οθόνη θα εμφανιστεί
η ένδειξη "PA" (κωδικός πρόσβασης).



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την
τιμή "149".



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία λειτουργία για 15 δευτερόλεπτα.

Για να εκτελέσετε τη διαδικασία:


Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.

.



Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα: στην οθόνη θα εμφανιστεί η
ένδειξη "PA" (κωδικός πρόσβασης).



Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα: στην οθόνη θα εμφανιστεί η
ένδειξη "dEF".



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την
τιμή "-19" στην οθόνη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την
τιμή "1".



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για 15
δευτερόλεπτα.





Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα: στην οθόνη θα εμφανιστεί η
πρώτη παράμετρος "SP1".

Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για
15 δευτερόλεπτα: στην οθόνη θα εμφανιστεί
η ένδειξη "dEF" και θα αναβοσβήνει για
4 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός
θα τερματίσει τη διαδικασία.
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Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την κεντρική
παροχή ρεύματος.
Για να τερματίσετε τη διαδικασία πριν από την
ολοκλήρωσή της:


Κρατήστε τα πλήκτρα
και
πατημένα για
4 δευτερόλεπτα στη διάρκεια της διαδικασίας
(ή μάλλον πριν ορίσετε το "1": η επαναφορά των
προεπιλεγμένων εργοστασιακών ρυθμίσεων δεν
θα πραγματοποιηθεί).

αντλίας θερμότητας δεν πληρούνται και συνεπώς
ενεργοποιείται η ηλεκτρική αντίσταση. Η διαδικασία
θέρμανσης συνεχίζεται με τη βοήθεια της ηλεκτρικής
αντίστασης ώσπου να επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης
που καθορίστηκε με τον διαρκή ενεργό κύκλο.
Το σύστημα επαληθεύει κυκλικά (κάθε 120 λεπτά) τις
συνθήκες περιβάλλοντος και ενεργοποιεί τη λειτουργία
αντλίας θερμότητας μόνο όταν αυτές οι συνθήκες
επαρκούν για τη λειτουργία του.

8.1.3.17 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ
8.1.3.17.1

Γενικές πληροφορίες

Ο εξοπλισμός μπορεί να απομνημονεύσει έως 9999
ώρες λειτουργίας συμπιεστή. Εάν γίνει υπέρβαση αυτού
του αριθμού ωρών, η ένδειξη "9,999" αναβοσβήνει.
8.1.3.17.2

Εμφάνιση ωρών λειτουργίας συμπιεστή



Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο δεν είναι
κλειδωμένο (παράγραφος 8.1.3.3) και ότι δεν
υπάρχει άλλη προηγμένη διαδικασία σε εξέλιξη.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
εμφανιστεί η ένδειξη "Pb1".



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή το πλήκτρο
για να επιλέξετε την ένδειξη "CH".


Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
Για να τερματίσετε τη διαδικασία:

: στην οθόνη θα

.



Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο
ή μην
εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία για
60 δευτερόλεπτα.
Εναλλακτικά:


8.2

Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο

.

Ειδικές λειτουργίες

Το προϊόν έχει σύστημα ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα
που αυξάνει την ταχύτητά του, όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος πέσει κάτω από τον -1°C. Σε
υψηλότερες θερμοκρασίες, ο ανεμιστήρας διατηρεί μια
χαμηλότερη ταχύτητα για να μειώνεται ο θόρυβος του
εξοπλισμού.
Ο εξοπλισμός διαθέτει επίσης σύστημα επαλήθευσης
των συνθηκών περιβάλλοντος όσον αφορά τις
θερμοκρασίες του εξωτερικού εισερχόμενου αέρα.
Η λειτουργία που περιγράφεται παρακάτω είναι
απαραίτητη για να αποφευχθεί η χρήση του εξοπλισμού
με την αντλία θερμότητας να λειτουργεί εκτός
προδιαγραφών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει βλάβες
στον συμπιεστή και επακόλουθη διακοπή της
λειτουργίας.
Σε κάθε εκκίνηση, ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται για ένα
χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από την παράμετρο
C12 που αντιστοιχεί σε 1 λεπτό. Έπειτα από αυτό το
χρονικό διάστημα, το σύστημα μετρά τη θερμοκρασία
του εισερχόμενου αέρα. Εάν η θερμοκρασία είναι ίση
ή μικρότερη από την παράμετρο SP9 (-7°C), οι
συνθήκες για την ενεργοποίηση της μονάδας της
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8.2.1 Λίστα παραμέτρων εξοπλισμού
Περιγραφή παραμέτρου
Κωδικός πρόσβασης (σκίαση)

Κωδικός

Μ.Μ.

Ελάχ.

Μέγ.

PA

Προεπιλογή
0

Ρύθμιση H2O σε ΖΕΣΤΟ, οικονομικός
κύκλος

SP1

°C/°F

r3

r4

55,0

Ρύθμιση H2O σε ΖΕΣΤΟ, αυτόματος
κύκλος

SP2

°C/°F

r1

r2

55,0

Ρύθμιση H2O σε ΚΡΥΟ

SP3

°C/°F

10,0

r2

45,0

Ρύθμιση H2O για διακοπή αντλίας
θερμότητας

SP5

°C/°F

r1

70,0

62,0

Ρύθμιση H2O για ενεργοποίηση της
συμπληρωματικής λειτουργίας
φωτοβολταϊκών

SP6

°C/°F

40,0

100,0

62,0

Ρύθμιση H2O σε ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

SP7

°C/°F

0

40

10

Σημείο ρύθμισης θερμικού κύκλου
ηλιακού συλλέκτη

SP8

°C/°F

0

100,0

40

Ρύθμιση κρύου εξατμιστή

SP9

°C/°F

-25,0

25,0

-7,0

Ρύθμιση κατεστραμμένου εξατμιστή

SP10

°C/°F

-50,0

25,0

-25,0

Βαθμονόμηση επάνω αισθητήρα

CA1

°C/°F

-25,0

25,0

2,0

Βαθμονόμηση κάτω αισθητήρα

CA2

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Βαθμονόμηση αισθητήρα εξατμιστή

CA3

°C/°F

-25,0

25,0

0,0

Σημειώσεις
Λειτουργία αποκλειστικά
για ειδικευμένο τεχνικό
προσωπικό

Τύπος αισθητήρα

P0

----

0

1

1

0 = PTC
1 = NTC
2 = PT1000

Δεκαδικό ψηφίο

P1

----

0

1

1

1 = Εμφάνιση δεκαδικού
ψηφίου ανά θερμοκρασία

Μονάδα μέτρησης

P2

----

0

1

0

0 = °C
1 = °F

2

0 = Απενεργοποίηση
1 = Εκκίνηση-διακοπή
απόψυξης
2 = Εκκίνηση απόψυξης

0

0 = Επάνω αισθητήρας
1 = Σημείο ρύθμισης
λειτουργίας
2 = Κάτω αισθητήρας
3 = Αισθητήρας εξατμιστή
0 = Επάνω αισθητήρας
1 = Σημείο ρύθμισης
λειτουργίας
2 = Κάτω αισθητήρας
3 = Αισθητήρας
εξατμιστή

Λειτουργία που σχετίζεται με τον
αισθητήρα εξατμιστή

Τοπικά εμφανιζόμενα δεδομένα

P4

P5

----

----

0

0

2

3

Απομακρυσμένα εμφανιζόμενα δεδομένα

P6

----

0

3

0

Χρόνος ανανέωσης εμφανιζόμενων
δεδομένων καθορισμένος σε δέκατα
του δευτερολέπτου

P8

1/10
δευτ.

0

250

5
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Περιγραφή παραμέτρου

Κωδικός

Μ.Μ.

Ελάχ.

Μέγ.

Προεπιλογή

Υστέρηση ρύθμισης λειτουργίας

r0

°C/°F

0,1

30,0

7,0

Ελάχιστο σημείο ρύθμισης αυτόματου
κύκλου

r1

°C/°F

10,0

r2

40,0

Μέγιστο σημείο ρύθμισης αυτόματου
κύκλου

r2

°C/°F

r1

100,0

70,0

Ελάχιστο σημείο ρύθμισης οικονομικού
κύκλου

r3

°C/°F

10,0

r4

40,0

Μέγιστο σημείο ρύθμισης οικονομικού
κύκλου

r4

°C/°F

r3

100,0

56,0

Σημειώσεις

1 = Δεν είναι δυνατή
η αλλαγή του σημείου
ρύθμισης, μπορεί μόνο
να εμφανιστεί

Κλείδωμα σημείου ρύθμισης λειτουργίας

r5

----

0

1

0

Καθυστέρηση στην εκκίνηση του
εξοπλισμού

C0

λεπτά

0

240

5

Καθυστέρηση από την τελευταία
ενεργοποίηση

C1

λεπτά

0

240

5

Καθυστέρηση από την τελευταία
απενεργοποίηση

C2

λεπτά

0

240

5

Ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης

C3

δευτερ
όλεπτα

0

240

0

Απαιτούμενος αριθμός ωρών λειτουργίας
συμπιεστή πριν τη συντήρηση

C10

h

0

9999

1000

Καθυστέρηση δειγματοληψίας
θερμοκρασίας αέρα για έλεγχο κρύου
εξατμιστή

C11

λεπτά

0

999

120

Ελάχιστη καθυστέρηση μεταξύ της
εκκίνησης του ανεμιστήρα και της
ενεργοποίησης του συμπιεστή για έλεγχο
θερμοκρασίας εισερχόμενου αέρα

C12

λεπτά

0

240

1

Λήξη χρονικού ορίου θερμικού κύκλου
ηλιακού συλλέκτη

C13

λεπτά

0

240

20

Καθυστέρηση για έλεγχο
κατεστραμμένου ανεμιστήρα

C14

λεπτά

-1

240

20

-1 = απενεργοποιημένη
λειτουργία
0 = Με θερμαντικό
στοιχείο
1 = Με θερμό αέριο
2 = Με σταματημένο
συμπιεστή

Τύπος απόψυξης

d1

----

0

2

1

Θερμοκρασία εξατμιστή για ολοκλήρωση
της διαδικασίας απόψυξης (μόνο εάν
P4=1)

d2

°C/°F

-50,0

50,0

3,0

Μέγιστη διάρκεια διαδικασίας απόψυξης

d3

λεπτά

0

99

8

Όριο εκκίνησης αυτόματης απόψυξης
(θερμοκρασία εξατμιστή)

d17

°C/°F

-50,0

50,0

-2,0

Ελάχιστος χρόνος εκκίνησης συμπιεστή
για έναρξη διαδικασίας απόψυξης

d18

λεπτά

0

240

60
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Μέσα προστασίας
συμπιεστή

0 = Εξαίρεση λειτουργίας
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Περιγραφή παραμέτρου

Κωδικός

Μ.Μ.

Ελάχ.

Μέγ.

Προεπιλογή

Συναγερμός αισθητήρα ελάχιστου
επιπέδου (μόνο προειδοποίηση AL1)

A0

----

0

2

0

Ρύθμιση ελάχιστου επιπέδου (μόνο
προειδοποίηση AL1)

A1

°C/°F

0,0

50,0

10,0

Τύπος καθυστέρησης συναγερμού
ελάχιστου επιπέδου (μόνο
προειδοποίηση AL1)

A2

----

0

1

0

0 = Απενεργοποίηση
1 = Απόλυτη
0 = Επάνω αισθητήρας
1 = Κάτω αισθητήρας
2 = Αισθητήρας εξατμιστή

Συναγερμός αισθητήρα μέγιστου
επιπέδου (μόνο προειδοποίηση AH)

A3

----

0

2

0

Μέγιστη ρύθμιση συναγερμού (μόνο
προειδοποίηση AH)

A4

°C/°F

0,0

199,0

90,0

Τύπος καθυστέρησης συναγερμού
μέγιστου επιπέδου (μόνο
προειδοποίηση AH)

A5

----

0

1

0

Καθυστέρηση συναγερμού AL1
ελάχιστου επιπέδου λόγω εκκίνησης
εξοπλισμού (μόνο προειδοποίηση)

A6

λεπτά

0

240

120

Καθυστερήσεις συναγερμού
θερμοκρασίας AL1 και AH (μόνο
προειδοποίηση)

A7

λεπτά

0

240

15

Υστέρηση συναγερμού

A11

λεπτά

0,1

30,0

2,0

Διάστημα εκκίνησης θερμαντικού
στοιχείου (Κατά της λεγιονέλλας)

H0

ημέρες

0

99

30

Ορισμός λειτουργίας κατά της
λεγιονέλλας

H1

°C/°F

10,0

199,0

60,0

Διάρκεια λειτουργίας κατά της
λεγιονέλλας.

H3

λεπτά

0

240

2

Ενεργοποίηση εισόδου ηλιακού
συστήματος
(Ψηφιακή είσοδος 1)

i0

----

0

2

0 = Ενεργή εάν η επαφή
είναι κλειστή
1 = Ενεργή εάν η επαφή
είναι ανοιχτή

----

0

1

0

Προστασία συμπιεστή από
υψηλή/χαμηλή πίεση

i2

λεπτά

0

120

0

----

0

1

1

0 = Είσοδος
απενεργοποιημένη
1 = Είσοδος
ενεργοποιημένη
0 = Ενεργή εάν η επαφή
είναι κλειστή
1 = Ενεργή εάν η επαφή
είναι ανοιχτή

Τύπος επαφής εισόδου φωτοβολταϊκού
συστήματος (Ψηφιακή είσοδος 2)

i4

----

0

1

0

Αριθμός συναγερμών ψηφιακής εισόδου
ανά τμήμα εξοπλισμού

i8

----

0

15

0

Χρόνος για μηδενισμό μετρητή

i9

λεπτά

1

999

240
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0 = Απενεργοποίηση
1 = Απόλυτη

2

i1

i3

0 = Επάνω αισθητήρας
1 = Κάτω αισθητήρας
2 = Αισθητήρας εξατμιστή

0 = Είσοδος
απενεργοποιημένη
1 = Είσοδος πίεσης
2 = Ψηφιακή είσοδος 1

Τύπος επαφής εισόδου ηλιακού
συστήματος

Ενεργοποίηση φωτοβολταϊκής εισόδου
(Ψηφιακή είσοδος 2)

Σημειώσεις
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Περιγραφή παραμέτρου

Κωδικός

Μ.Μ.

Ελάχ.

Μέγ.

Προεπιλογή

Σημειώσεις

συναγερμών ψηφιακής εισόδου

u9

----

0

1

1

0 = Ο βομβητής είναι
απενεργοποιημένος
1 = Ο βομβητής είναι
ενεργοποιημένος

Ώρα ενεργοποίησης για τη Δευτέρα

Hd1

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για την Τρίτη

Hd2

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για την Τετάρτη

Hd3

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για την Πέμπτη

Hd4

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για την Παρασκευή

Hd5

----

1

2

1

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για το Σάββατο

Hd6

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα ενεργοποίησης για την Κυριακή

Hd7

----

1

2

2

1 = HOn1-HOF1
2 = HOn2-HOF2

Ώρα για το χρονικό διάστημα πρώτης
ενεργοποίησης

HOn1

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Εξαίρεση
λειτουργίας

Ώρα για το χρονικό διάστημα πρώτης
απενεργοποίησης

HOF1

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Εξαίρεση
λειτουργίας

Ώρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα
ενεργοποίησης

HOn2

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Εξαίρεση
λειτουργίας

Ώρα σύμφωνα με το χρονικό διάστημα
απενεργοποίησης

HOF2

----

00:00

23,59

--:--

--:-- = Εξαίρεση
λειτουργίας

LA

----

1

247

247

Ενεργοποίηση βομβητή

Διεύθυνση εξοπλισμού

Ρυθμός baud

Lb

Ισοτιμία

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
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LP

E9

----

0

----

----

3

0

0

2

2

2

0 = 2400
1 = 4800
2 = 9600
3 = 19200

2

0 = ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
1 = ΜΟΝΗ
2 = ΖΥΓΗ

0
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Συντήρηση και
καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όλες οι επισκευές εξοπλισμού πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορεί
να θέσουν τον χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο. Εάν ο
εξοπλισμός σας χρειάζεται επισκευή,
επικοινωνήστε με την υπηρεσία τεχνικής
βοήθειας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν επιχειρήσετε να κάνετε οποιαδήποτε
εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι
ο εξοπλισμός δεν είναι συνδεδεμένος ούτε
μπορεί να συνδεθεί κατά λάθος με την παροχή
ρεύματος. Συνεπώς, αποσυνδέστε τον εξοπλισμό
από την κεντρική παροχή ρεύματος πριν
πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε
δραστηριότητες συντήρησης ή καθαρισμού.

9.1

Εικ. 18 – Αφαίρεση επάνω καλύμματος

Επαναφορά του εξοπλισμού
ασφαλείας

"Κλικ"

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη
ασφαλείας. Όταν γίνεται χειροκίνητη επαναφορά,
ο θερμοστάτης ενεργοποιείται για να αποφευχθεί
η υπερθέρμανση.
Για να επαναφέρετε την προστασία, πρέπει να κάνετε
τα εξής:


Αποσυνδέστε τη συσκευή από την κεντρική
παροχή ρεύματος.



Αφαιρέστε όλους τους αεραγωγούς
(βλ. παράγραφο 6.2).



Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα αφαιρώντας τις
κατάλληλες βίδες ασφάλισης (Εικ. 18).



Κάντε χειροκίνητη επαναφορά του
ενεργοποιημένου θερμοστάτη ασφαλείας
από το επάνω μέρος (Εικ. 19). Σε περίπτωση
ενεργοποίησης, η κεντρική ακίδα του θερμοστάτη
εξέχει περίπου 4 mm.



Συναρμολογήστε ξανά το επάνω κάλυμμα που
είχατε αφαιρέσει.

Εικ. 19 – Επαναφορά του θερμοστάτη ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η ενεργοποίηση του θερμοστάτη ασφαλείας
μπορεί να προκληθεί από βλάβη που συνδέεται
με την πλακέτα ελέγχου ή από την απουσία
νερού στο δοχείο ΖΝΧ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η εκτέλεση εργασιών επισκευής σε τμήματα που
εκτελούν λειτουργίες ασφαλείας θέτει σε κίνδυνο
την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.
Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά τμήματα μόνο
με γνήσια ανταλλακτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η παρέμβαση του θερμοστάτη αποκλείει
τη λειτουργία των ηλεκτρικών θερμαντικών
στοιχείων αλλά όχι του συστήματος της αντλίας
θερμότητας, που λειτουργεί στα επιτρεπόμενα
όρια λειτουργίας.
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Τριμηνιαίοι έλεγχοι

9.2


Οπτικός έλεγχος των γενικών συνθηκών των
συστημάτων εξοπλισμού καθώς της απουσίας
διαρροών.



Έλεγχος του φίλτρου αερισμού (βλ.
Παράγραφο 9.4).

Ετήσιοι έλεγχοι

9.3


Έλεγχος και σφίξιμο των μπουλονιών, των
παξιμαδιών, των φλαντζών και των συνδέσεων
παροχής νερού που μπορεί να έχουν χαλαρώσει
από τους κραδασμούς.



Έλεγχος της κατάστασης ακεραιότητας των
ανοδίων μαγνησίου (βλ. παράγραφο 9.5).

9.4

Καθαρισμός του φίλτρου
αερισμού

Στο επάνω μέρος του εξοπλισμού, υπάρχει ένα
φίλτρο αερισμού. Αυτό πρέπει να καθαρίζεται τακτικά,
προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του
προϊόντος.
Κάθε 1000 ώρες λειτουργίας, στην οθόνη του
εξοπλισμού εμφανίζεται ο συναγερμός "FiL" που
υποδεικνύει ότι πρέπει να ελεγχθεί η καθαριότητα
του φίλτρου.
Για να αφαιρέσετε το φίλτρο, πρέπει να το πιάσετε με
τα δάκτυλά σας από το ειδικό πλαϊνό άνοιγμα και να το
τραβήξετε έξω (Εικ. 20).
Μπορείτε να καθαρίσετε το φίλτρο ξεπλένοντάς το,
πλένοντας το με άφθονο νερό ή τινάζοντάς το. Καθώς
το φίλτρο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο
χάλυβα, δεν χρειάζεται να αντικαθίσταται τακτικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το φράξιμο του φίλτρου μειώνει την απόδοση
του συστήματος αντλίας θερμότητας και προκαλεί
ανεπαρκή αερισμό ή ακόμα και πλήρη απουσία
αερισμού.

9.5

Το ανόδιο μαγνησίου (Mg), που αποκαλείται επίσης
"προστατευτικό" ανόδιο, αποτρέπει τυχόν παρασιτικά
ρεύματα που δημιουργούνται μέσα στον λέβητα και
μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στην επιφάνεια
της συσκευής.
Στην πραγματικότητα, το μαγνήσιο είναι ένα μέταλλο με
χαμηλότερο ηλεκτροχημικό φορτίο σε σύγκριση με το
υλικό με το οποίο είναι επενδεδυμένο το εσωτερικό του
λέβητα, συνεπώς ελκύει πρώτο τα αρνητικά φορτία που
σχηματίζονται με τη θέρμανση του νερού και
προκαλούν τη διάβρωσή του. Επομένως, διαβρώνεται
το ίδιο προστατεύοντας το δοχείο ΖΝΧ. Ο λέβητας έχει
δύο ανόδια, ένα που είναι τοποθετημένο στο κάτω
μέρος και ένα άλλο στο επάνω μέρος του δοχείου
(στην περιοχή που υφίσταται πιο συχνά διάβρωση).
Η ακεραιότητα των ανοδίων μαγνησίου πρέπει να
ελέγχεται τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια (ακόμα
καλύτερα θα ήταν να ελέγχεται σε ετήσια βάση).
Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται από
εξειδικευμένο προσωπικό.
Πριν πραγματοποιήσετε τον έλεγχο, πρέπει να κάνετε
τα εξής:


Κλείστε την παροχή εισόδου κρύου νερού.



Εκκενώστε το λέβητα από το νερό
(βλ. Παράγραφο 9.6).



Ξεβιδώστε το επάνω ανόδιο και ελέγξτε την
κατάσταση διάβρωσής του. Εάν πάνω από το 30%
της επιφάνειας του ανοδίου είναι διαβρωμένη,
πρέπει να το αντικαταστήσετε.



Πραγματοποιήστε την ίδια εργασία για το κάτω
ανόδιο.



Τα ανόδια έχουν κατάλληλες φλάντζες
στεγανοποίησης για να αποφευχθούν οι διαρροές
νερού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αναεροβικό
στεγανοποιητικό σπειρωμάτων συμβατό για χρήση
σε συστήματα οικιακής χρήσης και θέρμανσης. Οι
φλάντζες πρέπει να αντικατασταθούν και οι δύο με
νέες φλάντζες σε περίπτωση ελέγχου καθώς και
σε περίπτωση αντικατάστασης των ανοδίων.

Πλαϊνό
άνοιγμα

Φίλτρο
αερισμού

Εικ. 20 – Λεπτομέρειες του φίλτρου αερισμού
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Ανόδια μαγνησίου

9.6

Εκκένωση του λέβητα

Συνιστάται να αποστραγγίζετε το νερό από το
εσωτερικό του λέβητα, εάν ο λέβητας είναι αδρανής
για ορισμένο χρονικό διάστημα, ιδίως σε χαμηλές
θερμοκρασίες.
Όσον αφορά τον συγκεκριμένο εξοπλισμό, αρκεί να
αποσυνδέσετε τη σύνδεση εισόδου παροχής νερού
(βλ. παράγραφο 6.4).
Εναλλακτικά, κατά το στάδιο εγκατάστασης του
συστήματος, συνιστάται να εγκαθιστάτε μια τάπα
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αποστράγγισης με σύνδεση συγκράτησης εύκαμπτου
σωλήνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Είναι σημαντικό να εκκενώνετε το σύστημα σε
περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών, για να
αποφεύγετε το πάγωμα του νερού.

11 Απόρριψη
Στο τέλος του κύκλους ζωής συσκευής, οι αντλίες
θερμότητας θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα
με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αυτός ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχο αέριο
του θερμοκηπίου που περιλαμβάνεται στο
πρωτόκολλο του Κιότο. Οι εργασίες συντήρησης
και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

10 Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Σε περίπτωση προβλημάτων απόδοσης εξοπλισμού,
χωρίς εμφάνιση των συναγερμών ή των σφαλμάτων
που περιγράφηκαν στις σχετικές παραγράφους,
συνιστάται να ελέγχετε για να βλέπετε εάν το πρόβλημα
μπορεί να λυθεί εύκολα με κάποια από τις πιθανές
λύσεις που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα,
πριν αναζητήσετε τεχνική βοήθεια.
Πρόβλημα

Πιθανές αιτίες

Η αντλία θερμότητας δεν
λειτουργεί

Δεν υπάρχει ηλεκτρικό
ρεύμα.
Το βύσμα δεν έχει εισαχθεί
σωστά στην υποδοχή.

Ο συμπιεστής ή/και
ο ανεμιστήρας δεν
λειτουργούν

Η καθορισμένη χρονική
περίοδος ασφαλείας
δεν έχει τελειώσει.
Έχει επιτευχθεί η
προγραμματισμένη
θερμοκρασία.

Η αντλία θερμότητας
Εσφαλμένος
ενεργοποιείται και
προγραμματισμός των
απενεργοποιείται συνέχεια. παραμέτρων/του σημείου
ρύθμισης ή/και των τιμών
υστέρησης.
Η αντλία θερμότητας
παραμένει συνεχώς
ενεργοποιημένη και
δεν απενεργοποιείται

Εσφαλμένος
προγραμματισμός των
παραμέτρων/του σημείου
ρύθμισης ή/και των τιμών
υστέρησης.

Το ηλεκτρικό θερμαντικό
Δεν απαιτείται
στοιχείο δεν ενεργοποιείται η παρέμβασή σας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/65/ΕΕ και 2012/19/ΕΕ για
τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς
και για τη διάθεση των αποβλήτων.
Το σύμβολο του διαγραμμένου
τροχήλατου κάδου απορριμάτων
που μπορείτε να δείτε είτε πάνω
στον εξοπλισμό είτε στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι η συσκευή
πρέπει να συλλέγεται χωριστά από
τα άλλα απόβλητα στο τέλος της
διάρκειας ζωής της.
Στο τέλος της διάρκειας ζωής της συσκευής, ο χρήστης
πρέπει συνεπώς να παραδώσει τον εξοπλισμό σε ένα
κατάλληλο κέντρο χωριστής συλλογής για ηλεκτρονικά
και ηλεκτροτεχνικά απόβλητα ή να τον επιστρέψει στον
αντιπρόσωπο κατά την αγορά μιας άλλης, ισοδύναμης
συσκευής για ανταλλαγή ένα προς ένα.
Η κατάλληλη χωριστή συλλογή αποβλήτων που
σχετίζεται με τη μεταγενέστερη αποστολή του
αποσυρμένου εξοπλισμού για ανακύκλωση, κατεργασία
ή/και συμβατή με το περιβάλλον διάθεση, συμβάλλει
στην αποφυγή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων
στο περιβάλλον και στην υγεία. Ενθαρρύνει επίσης την
επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών
από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός.
Η παράνομη διάθεση της συσκευής από τον χρήση
επιφέρει την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που
προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή του εξοπλισμού είναι τα εξής:


Χάλυβας,



Μαγνήσιο,

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Πλαστικό,

Σε περίπτωση που ο χειριστής δεν καταφέρει να
λύσει το πρόβλημα, απενεργοποιήστε τον
εξοπλισμό και αναζητήστε τεχνική βοήθεια,
καθορίζοντας το μοντέλο της συσκευής που
αγοράσατε.



Χαλκός,



Αλουμίνιο,



Πολυουρεθάνη.
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12 Δελτίο προϊόντος
Περιγραφές

μ.μ. EKHH2E200AAV3(3)

Δηλωμένο προφίλ φορτίου

L

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης
θέρμανσης νερού σε μέσες
κλιματικές συνθήκες
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης
νερού σε % σε μέσες κλιματικές
συνθήκες

EKHH2E260AAV3(3)

EKHH2E260PAAV3(3)

XL

A+

%

123

127

127

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε
kWh σε μέσες κλιματικές συνθήκες

kWh

835

1323

1323

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας
θερμοστάτη για τον θερμοσίφωνα

°C

55

Στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa σε
εσωτερικούς χώρους σε dB

dB

53

Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί μόνο
εκτός των ωρών αιχμής

ΟΧΙ

Ειδικές προφυλάξεις που
λαμβάνονται κατά τη
συναρμολόγηση, την εγκατάσταση
ή τη συντήρηση του θερμοσίφωνα

Βλ. εγχειρίδιο

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης
νερού σε % σε ψυχρότερες
κλιματικές συνθήκες

%

94

92

92

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης
νερού σε % σε θερμότερες
κλιματικές συνθήκες

%

135

129

129

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε
kWh σε ψυχρότερες κλιματικές
συνθήκες

kWh

1091

1826

1826

Ετήσια κατανάλωση ρεύματος σε
kWh σε θερμότερες κλιματικές
συνθήκες

kWh

756

1296

1296

Στάθμη ηχητικής ισχύος Lwa σε
εξωτερικούς χώρους σε dB

Σελίδα 40

dB

52
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