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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος. Φυλάξτε το με 

ασφάλεια μαζί με τη συσκευή, και παραδώστε το στον επόμενο χρήστη/ιδιοκτήτη 
σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας.

• Οι παρούσες οδηγίες είναι επίσης διαθέσιμες από την εξυπηρέτηση πελατών του 
κατασκευαστή και τον δικτυακό του τόπο: www.daikin.eu

• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο, καθόσον 
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση, χρήση και 
συντήρηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους λόγους εκτός από την καθορισμένη χρήση της. 
Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες που προέκυψαν από ακατάλληλη ή 
εσφαλμένη χρήση ή αδυναμία τήρησης των οδηγιών που παρέχονται από το παρόν εγχειρίδιο.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (μεταξύ των οποίων και παιδιά) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός 
εάν έχουν λάβει προηγουμένως οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής ή την χειρίζονται υπό την 
επίβλεψη κάποιου ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, και παιδιά με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία ή γνώση, εφόσον 
παρακολουθούνται κατάλληλα ή εάν έχουν λάβει προηγουμένως οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής και οι κίνδυνοι από τη χρήση της τους έχουν καταστεί σαφείς.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Νερό θερμοκρασίας 50°C μπορεί να προκαλέσει άμεσα και σοβαρά εγκαύματα εάν διοχετευθεί αμέσως 
από τη βρύση. Τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. 
Συνιστάται η εγκατάσταση θερμοστατικής βαλβίδας ανάμιξης στις σωληνώσεις της παροχής νερού.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Μην αγγίζετε τη συσκευή ξυπόλητοι ή εάν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας είναι βρεγμένο.

Μην αφήνετε εύφλεκτα υλικά σε επαφή ή γύρω από τη συσκευή.

Η συσκευή πρέπει να αδειάζει όταν τίθεται εκτός λειτουργίας σε περιοχές με θερμοκρασίες υπό 
το μηδέν. Το άδειασμα της συσκευής περιγράφεται στο κατάλληλο κεφάλαιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η συσκευή αυτή πρέπει να εγκαθίσταται και να τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία από τεχνικό 
με τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς υγείας 
και ασφαλείας. Όλα τα κυκλώματα υπό τάση πρέπει να είναι κλειστά πριν ανοίξετε το μπλοκ 
ακροδεκτών.
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Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές στην ιδιοκτησία και τραυματισμός σε 
ανθρώπους και ζώα. Ο κατασκευαστής ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες.

Το προϊόν είναι βαρύ. Χειριστείτε το με προσοχή και εγκαταστήστε το προϊόν σε χώρο χωρίς παγετό.

Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής όταν είναι γεμάτη με νερό.

Η καταστροφή της συσκευής από υπερπίεση λόγω απόφραξης της διάταξης ασφαλείας ακυρώνει 
την εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν αυτό σε λουτρό, μην χρησιμοποιείτε τον "Απαγορευμένο χώρο" και 
τηρήστε, τουλάχιστον, τον "Προστατευόμενο χώρο" που φαίνονται παρακάτω:

Απαγορευμένος χώρος Προστατευόμενος χώρος

Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετείται σε επισκέψιμη θέση.

Ο θερμοσίφωνας πρέπει να στερεώνεται στο δάπεδο χρησιμοποιώντας τα άγκιστρα στερέωσης που 
παρέχονται για τον σκοπό αυτό. Τα συγκολλητικά υλικά δεν θεωρούνται αξιόπιστο μέσο στερέωσης.

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μέγιστο υψόμετρο 2000 m.

Ανατρέξτε στην περιγραφή και στις εικόνες στις παραγράφους 6.1, 6.2 και 6.4.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η ταυτόχρονη λειτουργία μιας ανοικτής εστίας φωτιάς (π.χ. ανοιχτό τζάκι) και της αντλίας 
θερμότητας προκαλεί επικίνδυνη αρνητική πίεση στο δωμάτιο. Η αρνητική πίεση μπορεί να 
προκαλέσει επιστροφή των καυσαερίων στο δωμάτιο. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της αντλίας 
θερμότητας μαζί με μια ανοικτή εστία φωτιάς. 
Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες κλειστές εστίες φωτιάς με ξεχωριστή παροχή αέρα καύσης. 
Κλείστε τις πόρτες λεβητοστασίων που δεν έχουν κοινή εισαγωγή αέρα καύσης με τους χώρους 
διαβίωσης.

Κατάλληλη προστατευτική γρίλια πρέπει να εγκατασταθεί στις ενώσεις εισαγωγής εσωτερικού και 
εξωτερικού αέρα ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή ξένων σωμάτων στο εσωτερικό του εξοπλισμού.

Ανατρέξτε στην περιγραφή και στις εικόνες στο τμήμα "Αεραυλικές συνδέσεις", παράγραφος 6.3.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Είναι υποχρεωτικό να βιδώσετε πάνω στο σωλήνα εισαγωγής νερού στη συσκευή κατάλληλη συσκευή 
προστασίας από υπερπίεση (δεν παρέχεται). Στις χώρες που ισχύει το πρότυπο ΕΝ 1487, ο σωλήνας 
εισαγωγής νερού στη συσκευή πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διάταξη ασφαλείας συμβατή με το 
παραπάνω πρότυπο. 
Πρέπει να είναι καινούργια, με διάμετρο 3/4", βαθμονομημένη σε μέγιστη πίεση 0,7 MPa, και να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον μια στρόφιγγα, βάνα ελέγχου, βάνα ασφαλείας και διακόπτη υδραυλικού 
φορτίου.

Αυτή η διάταξη ασφαλείας πρέπει να παραμένει άθικτη και πρέπει να ελέγχεται συχνά προκειμένου 
να διαπιστωθεί ότι δεν είναι βουλωμένη και να απομακρύνονται τυχόν άλατα.

Το νερό ενδέχεται να στάζει από το σωλήνα εκκένωσης της διάταξης ανακούφισης πίεσης και 
ο σωλήνας πρέπει να παραμένει ανοικτός στην ατμόσφαιρα. Ο σωλήνας εκκένωσης που συνδέεται 
με τη διάταξη εκτόνωσης της πίεσης, θα πρέπει να εγκαθίσταται με συνεχώς καθοδική κατεύθυνση 
σε περιβάλλον χωρίς παγετό.

Απαιτείται η εγκατάσταση ενός μειωτή πίεσης (δεν παρέχεται) όταν η πίεση του νερού εισαγωγής είναι 
μεγαλύτερη από 0,7 MPa (7 bar), ο οποίος να είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ύδρευσης.

Η ελάχιστη πίεση του νερού εισαγωγής για τη σωστή λειτουργία της συσκευής είναι 0,15 MPa (1,5 bar).

Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα στην αποστράγγιση συμπυκνωμάτων, προσέχοντας να μην 
ασκήσετε υπερβολική πίεση ώστε να μην σπάσει ο σωλήνας αποστράγγισης και ανατρέξτε στην 
παρ. "6.6.1".

Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες σύνδεσης (δεν παρέχονται), άκαμπτους και ανθεκτικούς στην 
ηλεκτρόλυση, τόσο στην είσοδο κρύου νερού όσο και στην έξοδο ζεστού νερού από τη συσκευή.

Για μοντέλα που ενσωματώνουν εναλλάκτη θερμότητας (σερπαντίνα ηλιακού), το κύκλωμα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 1,0 MPa (10 bar) και η θερμοκρασία του να μην υπερβαίνει τους 80°C.

Ανατρέξτε στην περιγραφή και στις εικόνες στην ενότητα «Υδραυλικές συνδέσεις» παράγραφος 6.6 
και "Συνδυασμός με σύστημα ηλιακού" παράγραφος 6.7.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη αποσύνδεσης όλων των πόλων με 
διαχωρισμό των επαφών σε όλους τους πόλους ικανό να εγγυηθεί την πλήρη αποσύνδεση στην 
υπέρταση κατηγορίας III στα ανάντη της συσκευής, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανόνες 
εγκατάστασης.

Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται με κατάλληλο διαφορικό διακόπτη (μέγ. 30 mA). Ο τύπος 
του διαφορικού διακόπτη θα πρέπει να επιλέγεται κατόπιν αξιολόγησης του τύπου των ηλεκτρικών 
συσκευών που χρησιμοποιούνται από το σύστημα συνολικά.
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Η σύνδεση γείωσης είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής της συσκευής ουδεμία ευθύνη φέρει για 
τυχόν ζημιά που προκαλείται από την παράλειψη γείωσης του συστήματος ή από δυσλειτουργίες 
στην τροφοδοσία ρεύματος.

Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση της συσκευής με πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος με προέκταση 
ή με πολύπριζο.

Πριν ανοίξετε το κάλυμμα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή 
ρεύματος για να αποφύγετε τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία.

Ανατρέξτε στην περιγραφή και στις εικόνες, αντίστοιχα, της ενότητας "Ηλεκτρολογικές συνδέσεις", 
παράγραφος 6.8, και "Διάγραμμα καλωδίωσης", παράγραφος 6.9.

ΣΕΡΒΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οποιαδήποτε επισκευή, συντήρηση, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να 
διεξάγονται από τεχνικούς με κατάλληλα προσόντα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά μόνον. 
Αδυναμία τήρησης των παραπάνω οδηγιών μπορεί να υποβαθμίσει την ασφάλεια της συσκευής και 
απαλλάσσει τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες.

Για να αδειάσετε τη συσκευή: διακόψτε την παροχή ρεύματος και ψυχρού νερού, ανοίξτε τους διακόπτες 
θερμού νερού και κατόπιν θέσατε σε λειτουργία τη βάνα αποστράγγισης της διάταξης ασφαλείας.

Η ανακουφιστική βαλβίδα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία τακτικά για να απομακρύνονται τα άλατα 
και να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι βουλωμένη.

Η συσκευή διαθέτει καλώδιο ρεύματος που εάν είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από 
τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ομοίως εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Η συσκευή περιλαμβάνει μια μίνι συσκευή χρονοκαθυστέρησης σύνδεσης με τις ασφάλειες που, 
εάν κοπεί, πρέπει να αντικατασταθεί με μια ασφάλεια "T5AL250V" κατά IEC 60127.

Ανατρέξτε στην περιγραφή και στις εικόνες, αντιστοίχως, στο τμήμα "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ" κεφάλαιο 9 και "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ" κεφάλαιο 10.



Σελίδα 7Εγχειρίδιο χρήστη, εγκατάστασης και συντήρησης

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης θεωρείται 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αντλίας θερμότητας (εφεξής 
θα αναφέρεται ως "εξοπλισμός").
Φυλάξτε το εγχειρίδιο μέχρι την αποσυναρμολόγηση. Το 
παρόν εγχειρίδιο προορίζεται τόσο για έναν ή περισσότερους 
εξειδικευμένους εγκαταστάτες ή τεχνικούς συντήρησης, όσο και 
για τον τελικό χρήστη. Το εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες 
εγκατάστασης που πρέπει να τηρούνται για τη σωστή και 
ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού, καθώς και τις μεθόδους 
χρήσης και συντήρησης.
Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης σε άλλο χρήστη, το 
εγχειρίδιο πρέπει να παραμείνει με τη μονάδα.
Πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση του εξοπλισμού, 
διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών και ιδίως το 
κεφάλαιο 5 σχετικά με την ασφάλεια. 
Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται στη μονάδα και να είναι 
πάντα διαθέσιμο στο εξειδικευμένο προσωπικό εγκατάστασης 
και συντήρησης. 
Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο για να 
επισημάνουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες:

Προσοχή

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν

Πληροφορίες/Προτάσεις

2.1  Προϊόντα 
Αγαπητέ πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.
Η εταιρεία μας, πάντα προσεκτική σε περιβαλλοντικά θέματα, 
χρησιμοποιεί τεχνολογίες και υλικά χαμηλού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου για τα προϊόντα της, σύμφωνα με τα πρότυπα ΑΗΗΕ 
της ΕΕ (2012/19 / ΕΕ - RoHS 2011/65 / ΕΕ).

2.2  Αποποίηση ευθυνών
Η συμφωνία των εν λόγω οδηγιών λειτουργίας με το υλικό και 
το λογισμικό έχει ελεγχθεί προσεκτικά. Ωστόσο, μπορεί να 
υπάρχουν διαφορές και δεν υπάρχει καμία ευθύνη για το σύνολο 
της συμφωνίας.
Για λόγους τεχνικής βελτίωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να 
κάνουμε αλλαγές κατασκευαστικών ή τεχνικών δεδομένων ανά 
πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε απαίτηση βασίζεται σε ενδείξεις, 
στοιχεία, σχέδια ή περιγραφές ως εκ τούτου εξαιρείται. 
Υπόκεινται σε πιθανά σφάλματα.
Ο κατασκευαστής απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιά 
λόγω σφαλμάτων εντολών, λανθασμένης ή ακατάλληλης χρήσης 
ή λόγω μη εξουσιοδοτημένων επισκευών ή τροποποιήσεων.

2.3  Γλώσσα
Το εγχειρίδιο συντάχθηκε στα ιταλικά (IT), τη μητρική γλώσσα 
του κατασκευαστή.
Τυχόν μεταφράσεις σε πρόσθετες γλώσσες πρέπει να γίνονται 
από τις πρωτότυπες οδηγίες.
Ο Κατασκευαστής θεωρείται υπεύθυνος για τις πληροφορίες που 
περιέχονται στις πρωτότυπες οδηγίες. Οι μεταφράσεις σε άλλες 
γλώσσες δεν μπορούν να επαληθευτούν πλήρως, συνεπώς, αν 
διαπιστωθεί ασυνέπεια, είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε το 
πρωτότυπο κείμενο της γλώσσας ή να επικοινωνήσετε με το 
Γραφείο τεχνικής τεκμηρίωσής μας. 
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2.4  Πνευματική ιδιοκτησία
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν πληροφορίες που 
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Κανένα μέρος 
αυτών των οδηγιών λειτουργίας δεν μπορεί να αντιγραφεί, 
να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να εγγραφεί σε μέσα 
αποθήκευσης χωρίς προηγούμενη άδεια από τον προμηθευτή. 
Τυχόν παραβιάσεις θα υπόκεινται σε αποζημίωση για ζημία. Με 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που προκύπτουν από την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
ή την καταχώριση υποδειγμάτων χρησιμότητας.

2.5  Διαθέσιμες εκδόσεις και διαμορφώσεις
Αυτή η συσκευή διαθέτει μονάδα αντλίας θερμότητας 1,9 kW και 
μπορεί να παραχθεί σε διαφορετικές διαμορφώσεις, ανάλογα 
με τον πιθανό συνδυασμό πρόσθετων πηγών θέρμανσης (π.χ. 
ηλιακή θέρμανση) ή ανάλογα με τη χωρητικότητα του λέβητα.

Έκδοση Περιγραφή διαμόρφωσης

EKHHE200CV37
EKHHE260CV37

Αντλία θερμότητας αέρα για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης (ΖΝΧ)

EKHHE200PCV37
EKHHE260PCV37

Αντλία θερμότητας αέρα με αναμονή για 
παραγωγή ΖΝΧ από το σύστημα ηλιακού. 

3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Ο εξοπλισμός έρχεται σε χαρτοκιβώτιο(*).
Είναι στερεωμένος σε μια παλέτα με τρεις βίδες.
Για την εκφόρτωση χρησιμοποιήστε ένα περονοφόρο ανυψωτικό 
όχημα ή ένα κατάλληλο παλετοφόρο.
Ο συσκευασμένος εξοπλισμός μπορεί να τοποθετηθεί οριζόντια 
και με την πίσω επιφάνεια προς τα κάτω για να διευκολυνθεί το 
ξεβίδωμα των βιδών στερέωσης. 
Η αποσυσκευασία πρέπει να γίνει προσεκτικά για να μην 
καταστραφεί το περίβλημα του εξοπλισμού, εάν χρησιμοποιούνται 
μαχαίρια ή κόφτες για το άνοιγμα του χαρτοκιβώτιου.
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, ελέγξτε την ακεραιότητα 
της μονάδας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιείτε 
τη μονάδα και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό. 
Πριν από την απόρριψη της συσκευασίας, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, 
βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα παρεχόμενα 
παρελκόμενα. 

(*) Σημείωση: Ο τύπος της συσκευασίας μπορεί να αλλάξει κατά 
τη διακριτική ευχέρεια του κατασκευαστή.
Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ο εξοπλισμός παραμένει 
αδρανής, μέχρι την αρχική εκκίνηση, συνιστάται να τοποθετηθεί 
σε χώρο που προστατεύεται από τους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες

3.1  Παραλαβή
Εκτός από τις μονάδες, οι συσκευασίες περιέχουν παρελκόμενα 
και τεχνική τεκμηρίωση για την χρήση και την εγκατάσταση. 
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τα εξής:
• 1x εγχειρίδιο χρήσης, εγκατάστασης και συντήρησης
• 3x άγκιστρα στερέωσης και βίδες
• 1x θερμικός διακόπτης (μόνο για τα EKHHE200PCV3 και 

EKHHE260PCV3).
Για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που ο εξοπλισμός παραμένει 
αδρανής, μέχρι την αρχική εκκίνηση, συνιστάται να τοποθετηθεί 
σε χώρο που προστατεύεται από τους ατμοσφαιρικούς 
παράγοντες.
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Θέσεις που επιτρέπονται για τη μεταφορά και τον χειρισμό

εικ. 1

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά τις φάσεις χειρισμού και 
εγκατάστασης του προϊόντος, στο πάνω μέρος 
του δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί κανένα 
φορτίο, καθώς δεν είναι δομικό στοιχείο.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Η μεταφορά σε οριζόντια θέση επιτρέπεται 
μόνο για το τελευταίο χιλιόμετρο σύμφωνα με τις 
υποδείξεις (βλ. "Θέσεις που δεν επιτρέπονται για τη 
μεταφορά και τον χειρισμό"), εξασφαλίζοντας ότι τα 
υποστηρίγματα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο 
στον πυθμένα του λέβητα ώστε να μην ασκούν πίεση 
στο πάνω μέρος, καθώς αυτό δεν αποτελεί δομικό 
στοιχείο. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς σε οριζόντια 
θέση, η οθόνη πρέπει να βλέπει προς τα πάνω. 

Θέση επιτρεπόμενη μόνο γι το τελευταίο χιλιόμετρο

Θέσεις που δεν επιτρέπονται για τη μεταφορά και τον χειρισμό

      
εικ. 2
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4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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εικ. 3

��
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 1 Αντλία θερμότητας
 2 Οθόνη χειρισμού
 3 Χαλύβδινο περίβλημα
 4 Θερμαντικό στοιχείο
 5 Ανόδιο μαγνησίου
 6 Είσοδος αέρα εξαερισμού (Ø 160 mm)
 7 Έξοδος αέρα εξαερισμού (Ø 160 mm)
 8 Σύνδεση εισόδου κρύου νερού
 9 Σύνδεση εξόδου ζεστού νερού

 10 Πρόβλεψη για ανακυκλοφορία
 11 Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων 
 12 Πρόβλεψη για είσοδο σερπαντίνας ηλιακού
  Μόνο για τα μοντέλα  EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 13 Πρόβλεψη για έξοδο σερπαντίνας ηλιακού
  Μόνο για τα μοντέλα EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 14 Χαλύβδινο δοχείο με επίστρωση υαλοειδούς σμάλτου κατά 

DIN 4753-3
 15 Συμπυκνωτής
 16 Περιστροφικός συμπιεστής
 17 Πτερυγιοφόρος εξατμιστής
 18 Ηλεκτρονικός ανεμιστήρας
 19 Αισθητήρες λέβητα
 20 Εσοχή στήριξης αισθητήρα για ηλιακό - Μόνο για τα μοντέλα
     EKHHE200PCV37
     EKHHE260PCV37
 21 Μόνωση πολυουρεθάνης
 22 Λαβές μεταφοράς
 23 Σωλήνας στοιχείου θερμοστάτη ασφαλείας
 24 Πίνακας τροφοδοσίας
 26 Θήκη για πρόσβαση σε θερμαντικό στοιχείο και στοιχείο 

θερμοστάτη ασφαλείας
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4.1  Διαστάσεις
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εικ. 5

380

Ø 160Ø 160

Ø 620

62
8

εικ. 6

ΜΟΝΤΕΛΟ Ø EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37 EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 ΜΜ
A 1”G 250 250 250 250 mm
B - 490 493 / / mm
C 1/2”G 600 600 600 600 mm
D - 705 785 705 785 mm
E 1”G 876,5 1162 876,5 1162 mm
G - 1142 1427 1142 1427 mm
H - 1607 1892 1607 1892 mm
I 3/4”G 250 250 / / mm
L 3/4”G 599 600 / / mm
M 3/4”G 705 735 705 735 mm
N 3/4”G 877 1162 877 1162 mm
O 1/2”G 976 1261 976 1261 mm
P - 1073 1358 1073 1358 mm

*O - Σύνδεση εξόδου σε πλαστικό υλικό



Σελίδα 12 Εγχειρίδιο χρήστη, εγκατάστασης και συντήρησης

4.2  Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37EKHHE260PCV37 Μ.Μ.

Γενικά δεδομένα

Παρεχόμενη τάση 230 Vac-50 Hz -
Περιεχόμενο δοχείου νερού - Vnom 192 250 187 247 dm3

Μέγιστη πίεση εισερχόμενου νερού 0,7 0,7 0,7 0,7 MPa
Βάρος κενό 85 97 96 106 kg
Βάρος κατά τη λειτουργία 277 347 283 353 kg
Διαστάσεις (fxh) 621 x 1607 621 x 1892 621 x 1607 621 x 1892 mm
Μέγ. θερμοκρασία ζεστού νερού με αντλία 
θερμότητας 62 62 62 62 °C

Μέγ. θερμοκρασία ζεστού νερού με πρόσθετο 
ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης 75 75 75 75 °C

Δοχείο ΖΝΧ

Υλικό Επισμαλτωμένος χάλυβας -
Καθοδική προστασία Ανόδιο ράβδου Mg -
Μονωτική ταινία Πολυουρεθάνη -
Πάχος μόνωσης 50 50 50 50 mm

Ηλεκτρικά δεδομένα αντλίας 
θερμότητας

Μέση είσοδος ισχύος στη θέρμανση 430 430 430 430 W
Μέγιστη είσοδος ισχύος 530 530 530 530 W
Μέγιστη είσοδος ρεύματος 2,43 2,43 2,43 2,43 A

Ηλεκτρικά δεδομένα 
ηλεκτρικού συστήματος 
θέρμανσης

Τάση τροφοδοσίας 230 Vac-50 Hz
Είσοδος ισχύος 1500 1500 1500 1500 W
Είσοδος ρεύματος 6,5 6,5 6,5 6,5 A

Ηλεκτρικά δεδομένα αντλίας 
θερμότητας + ηλεκτρικού 
συστήματος θέρμανσης

Μέγιστη είσοδος ισχύος 1960 1960 1960 1960 W

Μέγιστη είσοδος ρεύματος 8,5 8,5 8,5 8,5 A

Κύκλωμα αέρα

Τύπος ανεμιστήρα Φυγοκεντρικός -
Παροχή όγκου αέρα 450 450 450 450 m3/h
Διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση 117 117 117 117 Pa
Διάμετρος αεραγωγών 160 160 160 160 mm

Κύκλωμα ψυκτικού

Συμπιεστής Περιστροφικός -
Ψυκτικό μέσο R134a -
Πλήρωση ψυκτικού 1 1 1 1 kg
Εξατμιστής Coil χαλκού-αλουμινίου με πτερύγια -
Συμπυκνωτής Σωλήνας αλουμινίου που τυλίγεται έξω από το δοχείο -

Coil ηλιακών
Υλικό - - Επισμαλτωμένος 

χάλυβας
Επισμαλτωμένος 

χάλυβας -

Επιφάνεια - - 0,72 0,72 m2

Μέγ. πίεση - - 1 1 MPa
Δεδομένα σύμφωνα με το 
πρότυπο EN 16147: 2017 
για ΜΕΣΕΣ κλιματικές 
συνθήκες (μονάδα στη 
λειτουργία ECO, 
Σημείο ρύθμισης ζεστού 
νερού = 55°C, εισερχόμενο 
νερό = 10°C; 
Θερμοκρασία αέρα εισόδου 
= 7°C DB / 6°C WB)

* σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κανονισμό 
812/2013

Προφίλ φορτίου L XL L XL -
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης 
θέρμανσης νερού * A+ A+ A+ A+ -

Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού - hwh 135 138 135 138 %
COPDHW 3,23 3,37 3,23 3,37 -
Μέγιστος όγκος μικτού νερού στους 40°C - V40 247 340 241 335 dm3

Θερμοκρασία ζεστού νερού αναφοράς - θ'wh 52,5 53,2 52,5 53,2 °C
Ονομαστική έξοδος θερμότητας - Ονομαστική 
τιμή P 1,339 1,249 1,339 1,249 kW

Χρόνος θέρμανσης - th 06:27 09:29 06:27 09:29 ωω:λλ
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος - AEC 761 1210 761 1210 kWh

Είσοδος ισχύος σε αναμονή (Pes) 26 28 26 28 W

Δεδομένα σύμφωνα με 
το πρότυπο EN 12102-2: 
2019, λειτουργία ECO με 
θερμοκρασία αέρα εισόδου 
= 7°C DB / 6°C WB

Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας 53 51 53 51 dB(A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας 45 44 45 44 dB(A)
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5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5.1  Συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
Αυτή η αντλία θερμότητας είναι ένα προϊόν που προορίζεται για 
οικιακή χρήση σε συμμόρφωση με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες:
• Οδηγία 2012/19/EΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
• Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 

επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS)
• Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
• Οδηγία 2014/35/ΕΕ για ηλεκτρολογικό υλικό χαμηλής τάσης (LVD)
• Οδηγία 2009/125/ΕΕ για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού
• Κανονισμός 2017/1369/ΕΕ για την ενεργειακή σήμανση

5.2  Βαθμός προστασίας περιβλήματος 
Ο βαθμός προστασίας του εξοπλισμού είναι: IP24. 
5.3  Περιορισμοί λειτουργίας

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ! Αυτό το προϊόν δεν έχει σχεδιαστεί, 
ούτε προορίζεται για χρήση σε επικίνδυνα 
περιβάλλοντα (λόγω της παρουσίας δυνητικώς 
εκρηκτικής ατμόσφαιρας ή με ένα απαιτούμενο 
επίπεδο IP υψηλότερο από αυτό του εξοπλισμού), 
ή σε εφαρμογές που απαιτούν χαρακτηριστικά 
ασφαλείας (ανοχή σε σφάλματα, προστασία 
από βλάβη) που μπορεί να είναι συστήματα ή/
και τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής 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. 

 ΣΗΜ.: Αν η πιθανότητα βλάβης ή αστοχίας ενός 
προϊόντος μπορεί να προκαλέσει ζημιά (σε ανθρώπους, 
ζώα και περιουσία), είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ένα 
ξεχωριστό σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας 
εξοπλισμένο με λειτουργίες συναγερμού, προκειμένου 
να αποκλειστεί αυτή η ζημιά. Είναι επίσης απαραίτητο να 
κανονίσετε τη διαδικασία αντικατάστασης! 

 Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε 
εξωτερικούς χώρους, αλλά σε "κλειστό" μέρος που δεν 
εκτίθεται στα καιρικά φαινόμενα. 

5.4  Περιορισμοί λειτουργίας 
Το εν λόγω προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη 
θέρμανση ζεστού νερού για οικιακή χρήση εντός των ορίων 
που περιγράφονται παρακάτω. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
συνδεθεί με την παροχή ύδρευσης και την τροφοδοσία (βλ. 
κεφάλαιο "6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ").
5.4.1  Εύρος θερμοκρασίας
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εικ. 7- Διάγραμμα

A = Θερμοκρασία αέρα εισόδου (°C)
B = Θερμοκρασία ζεστού νερού (°C)

 = Εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας (ΑΘ)
 = Ενσωμάτωση μόνο με θερμαντικό στοιχείο

5.4.2  Σκληρότητα νερού
Η μονάδα δεν πρέπει να λειτουργεί με νερό σκληρότητας 
κάτω από 12°F. Ωστόσο, με ιδιαίτερα σκληρό νερό (πάνω από 
25°F), συνιστάται να χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικό νερού, 
που να βαθμονομείται και να ελέγχεται κατάλληλα. Σε αυτή την 
περίπτωση, η υπολειπόμενη σκληρότητα δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη από 15°F.

 ΣΗΜ.: Στη φάση σχεδιασμού και κατασκευής των 
εγκαταστάσεων, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες 
τοπικοί κανονισμοί και διατάξεις. 
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5.5  Βασικοί κανόνες ασφαλείας
• Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται από ενήλικες. 
• Μην ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν, όταν είναι 

συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος. 
• Μην αγγίζετε τη συσκευή εάν είστε ξυπόλητοι ή με υγρά μέρη 

του σώματός σας. 
• Μην βρέχετε και μην ψεκάζετε νερό πάνω στο προϊόν. 
• Μην σκαρφαλώνετε, κάθεστε ή/και μην τοποθετείτε 

οποιοδήποτε είδος αντικειμένου πάνω στο προϊόν.

5.6  Πληροφορίες σχετικά με το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό 
Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου 
που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο του Κιότο. Μην 
απελευθερώνετε αυτά τα αέρια στην ατμόσφαιρα.
Τύπος ψυκτικού: HFC-R134a.

 ΣΗΜ.: Οι εργασίες συντήρησης και απόρριψης πρέπει να 
διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. 

6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

6.1  Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης 
Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε κατάλληλο χώρο, δηλ., 
να επιτρέπει την κανονική χρήση και ρύθμιση της λειτουργίας 
καθώς και την τακτική και έκτακτη συντήρηση.
Ο απαραίτητος χώρος λειτουργίας πρέπει επομένως να προετοιμαστεί 
σύμφωνα με τις διαστάσεις που δίνονται στην εικ. 8 και εικ. 9.

������

εικ. 8- Ελάχιστος χώρος
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εικ. 9- Ελάχιστος χώρος

Ο χώρος πρέπει επίσης:
• Να έχει επαρκείς γραμμές παροχής νερού ή ρεύματος. 
• Να έχει αναμονή για τη σύνδεση εκκένωσης νερού 

συμπύκνωσης.
• Να έχει αναμονή με επαρκή αποχέτευση νερού για 

περιπτώσεις βλάβης του λέβητα ή λειτουργίας της βάνας 
ασφαλείας ή θραύσης σωλήνων/συνδέσεων. 

• Να διαθέτει συστήματα περιορισμού σε περίπτωση 
σημαντικών διαρροών νερού. 

• Να φωτίζεται επαρκώς (όπου απαιτείται).
• Να μην είναι μικρότερος από 20 m3 σε όγκο.
• Να είναι προστατευμένος έναντι παγετού και στεγνός.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να αποφευχθεί η μετάδοση μηχανικών 
κραδασμών, μην εγκαθιστάτε τον εξοπλισμό σε 
δάπεδα με ξύλινες δοκούς (π.χ. σε σοφίτα). 
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6.2  Στερέωση στο δάπεδο
Για να στερεώσετε το προϊόν στο δάπεδο, βιδώστε τα άγκιστρα 
που παρέχονται όπως υποδεικνύεται στην εικ. 10.

εικ. 10- Βίδωμα των αγκίστρων

Στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα στο δάπεδο με τη βοήθεια 
κατάλληλων βυσμάτων (ούπα), που δεν παρέχονται, όπως 
φαίνεται στην εικ. 11.

εικ. 11- Στερέωση στο δάπεδο

6.3  Αεραυλικές συνδέσεις
Επιπλέον των χώρων που υποδεικνύονται στην παράγραφο 
6.1, η αντλία θερμότητας απαιτεί επαρκή αερισμό. 
Δημιουργήστε έναν ειδικό αεραγωγό όπως υποδεικνύεται στην 
εικ. 12. 

Εσωτερικός 
θάλαμος

Εξ
ω

τε
ρι

κό
ς 

χώ
ρο

ς

εικ. 12- Παράδειγμα σύνδεσης αεραγωγού εξόδου αέρα

Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκής αερισμός του 
χώρου που βρίσκεται η μονάδα. Μια εναλλακτική λύση φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα (εικ. 13): προβλέπει έναν δεύτερο αγωγό που 
παίρνει αέρα απέξω αντί απευθείας από το εσωτερικό του χώρου.

Εσωτερικός 
θάλαμος

Εξ
ω

τε
ρι

κό
ς 

χώ
ρο

ς

εικ. 13– Παράδειγμα σύνδεσης αεραγωγού εξόδου αέρα 
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Εγκαταστήστε κάθε αεραγωγό, διασφαλίζοντας ότι:
• Δεν επιβαρύνει τον εξοπλισμό.
• Επιτρέπει τις εργασίες συντήρησης.
• Προστατεύεται επαρκώς για να αποτρέψει την τυχαία εισβολή 

υλικών μέσα στον εξοπλισμό.
• Η σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο πρέπει να γίνεται με 

κατάλληλες, μη εύφλεκτες σωληνώσεις.
• Το συνολικό ισοδύναμο μήκος των σωλήνων εξαγωγής συν 

την εισαγωγή, μαζί με τις περσίδες/γρίλιες, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 12 m.

Ο πίνακας παρέχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εξαρτημάτων 
αγωγών του εμπορίου για τις ονομαστικές ροές αέρα και 
διαμέτρους 160 mm.

Δεδομένα Λείος ευθύς 
σωλήνας

Ομαλή  
καμπύλη 90 ° Γρίλια ΜΜ

Τύπος

Πραγματικό 
μήκος 1 \ \ m

Ισοδύναμο 
μήκος 1 2 2 m

 Κατά τη λειτουργία, η αντλία θερμότητας τείνει να μειώνει τη 
θερμοκρασία του χώρου εάν ο αεραγωγός δεν απάγει τον 
αέρα προς τα έξω.

 Πρέπει να τοποθετηθεί μια κατάλληλη προστατευτική μάσκα 
στον σωλήνα εξαγωγής αέρα προς τα έξω για να αποφευχθεί 
η είσοδος ξένων σωμάτων μέσα στον εξοπλισμό. Για να 
εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση του προϊόντος, η περσίδα/
εσχάρα πρέπει να επιλεγεί από αυτές με χαμηλή πτώση πίεσης.

 Για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων: μονώστε τους 
αεραγωγούς εξαγωγής και τις συνδέσεις του καλύμματος των 
αεραγωγών με ατμοστεγή θερμική επένδυση επαρκούς πάχους.

 Εγκαταστήστε σιγαστήρες εάν κριθεί απαραίτητο για την 
αποφυγή θορύβου λόγω της ροής. Εξοπλίστε τους σωλήνες, 
τις οπές εξόδου στον τοίχο και τις συνδέσεις στην αντλία 
θερμότητας με συστήματα απόσβεσης κραδασμών.

6.3.1  Ειδική εγκατάσταση
Μία από τις ιδιαιτερότητες των συστημάτων θέρμανσης με αντλία 
θερμότητας είναι ότι αυτές οι μονάδες μειώνουν σημαντικά τη 
θερμοκρασία του αέρα, που γενικά απορρίπτεται έξω από το 
σπίτι. Εκτός του ότι ο απορριπτόμενος αέρας είναι πιο κρύος από 
τον αέρα του περιβάλλοντος, επίσης έχει εντελώς αφυγρανθεί, 
επομένως η ροή του αέρα μπορεί να διοχετευθεί στο εσωτερικό για 
τον καλοκαιρινό κλιματισμό συγκεκριμένων δωματίων ή περιοχών. 
Η εγκατάσταση προβλέπει τη διακλάδωση του αεραγωγού 
εξαγωγής, ο οποίος είναι εφοδιασμένος με δύο κλαπέτα ("A" και "B") 
για την κατεύθυνση της ροής του αέρα προς τα έξω (εικ. 15) ή προς 
το εσωτερικό του σπιτιού (εικ. 14).

Εσωτερικός 
θάλαμος

Διάφραγμα "A" 
κλειστό

Διάφραγμα "B" 
ανοικτό 
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εικ. 14- Παράδειγμα εγκατάστασης στην καλοκαιρινή περίοδο
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Εσωτερικός 
θάλαμος

Διάφραγμα "Α" 
ανοικτό

Διάφραγμα "B" 
κλειστό 

Εσ
ω
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ρι
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θά
λα

μο
ς
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εικ. 15- Παράδειγμα εγκατάστασης στην χειμερινή περίοδο

6.4  Στερέωση και συνδέσεις της συσκευής
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε ένα σταθερό, επίπεδο 
δάπεδο που δεν υπόκειται σε κραδασμούς.
6.5  Υδραυλικές συνδέσεις 
Συνδέστε την παροχή κρύου νερού και τη σωλήνωση εξόδου 
στα κατάλληλα σημεία σύνδεσης (εικ. 16). 
Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα χαρακτηριστικά των σημείων 
σύνδεσης.

Α/Α Λειτουργία Μοντέλο 200 l / 260 l
1 Είσοδος κρύου νερού 1”G

2 * Έξοδος σερπαντίνας 
ηλιακού 3/4”G

3 * Είσοδος ηλιακής 
σερπαντίνας 3/4”G

4 Ανακυκλοφορία 3/4”G
5 Έξοδος ζεστού νερού 1”G

6 Δοχείο αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων 1/2”G

A * Οπή για αισθητήρα ηλιακού 
και θερμικό διακόπτη 1/2”G

*: μόνο για τα μοντέλα EKHHE200PCV37 και EKHHE260PCV37.
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εικ. 16

Η επόμενη εικόνα (εικ. 17) απεικονίζει ένα παράδειγμα 
υδραυλικής σύνδεσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

εικ. 17- Παράδειγμα συστήματος νερού

Υπόμνημα (εικ. 17)

 1 Σωλήνας εισόδου νερού 
 4 Εισαγωγή νερού 

ανακυκλοφορίας
 5 Σωλήνας εξόδου ζεστού νερού 
 9 Άκρο σωλήνα εκκένωσης 

με δυνατότητα ελέγχου 
 10 Μανόμετρο 
 11 Βάνα αποκοπής 

 12 Ρυθμιστής πίεσης 
 13 Βάνα ασφαλείας 
 14 Δοχείο διαστολής 
 15 Τάπα αποστράγγισης 
 16 Αντλία ανακύκλωσης 
 17 Βαλβίδα ελέγχου με ελατήριο 
 18 Αυτόματος εξοπλισμός 

ανάμιξης με θερμοστάτη 
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6.5.1  Σύνδεση αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
Το συμπύκνωμα που σχηματίζεται κατά τη λειτουργία της αντλίας 
θερμότητας ρέει μέσω ενός ειδικού σωλήνα αποστράγγισης 
(1/2 "G) που περνά μέσα από το μονωτικό περίβλημα και 
βγαίνει στο πλάι του εξοπλισμού.
Πρέπει να συνδέεται, μέσω σιφονιού, σε αποχετευτικό αγωγό 
έτσι ώστε το συμπύκνωμα να μπορεί να ρέει κανονικά (εικ. 18).

��
�

�

εικ. 18- Παράδειγμα σύνδεσης αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 
μέσω σιφονιού

6.6  Συνδυασμός με σύστημα ηλιακού (μόνο για τα μοντέλα 
EKHHE200PCV37 και EKHHE260PCV37)
Η επόμενη εικόνα (εικ. 19) δείχνει πώς να συνδέσετε τον 
εξοπλισμό σε ένα σύστημα ηλιακού που ελέγχεται από έναν 
ειδικό ηλεκτρονικό ελεγκτή (δεν παρέχεται) που έχει έξοδο τύπου 
"χωρίς τάση" για σύνδεση με την είσοδο DIG.1 του εξοπλισμού 
(βλ. "6.7.1 Απομακρυσμένες συνδέσεις").

Για να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό με αυτήν τη διαμόρφωση, 
είναι απαραίτητο να ορίσετε την παράμετρο P16 = 1 (βλ. παρ. 8.1).
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εικ. 19

Οι επόμενες εικόνες (εικ. 20 και εικ. 21) δείχνουν πώς να 
συνδέσετε τον εξοπλισμό σε ένα σύστημα ηλιακού που 
ελέγχεται απευθείας από τον τελευταίο, χωρίς τη βοήθεια ειδικού 
ηλεκτρονικού ελεγκτή.
Στη διαμόρφωση της εικ. 20, σε περίπτωση υπερθέρμανσης του 
ηλιακού συλλέκτη, ενεργοποιείται μια βάνα αποστράγγισης (δεν 
παρέχεται) για εκτόνωση του ζεστού νερού που περιέχεται στον 
εξοπλισμό σε δεξαμενή αποθήκευσης ΖΝΧ.
Στη διαμόρφωση της εικ. 21, ωστόσο, σε αυτήν την κατάσταση 
είναι κλειστό το διάφραγμα του ηλιακού συλλέκτη.
Και στις δύο περιπτώσεις αυτό συμβαίνει για να επιτρέψει στον 
συλλέκτη να κρυώσει.

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ
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Για να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και στις δύο αυτές 
διαμορφώσεις, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε τις παραμέτρους 
P12 = 2 και P16 = 2 (βλ. παρ.8.1).
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εικ. 20
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εικ. 21

Λεζάντα (εικ. 19, εικ. 20 και εικ. 21)
 1 Είσοδος κρύου νερού
 2 Έξοδος σερπαντίνας ηλιακού
 3 Είσοδος σερπαντίνας ηλιακού
 4 Ανακυκλοφορία
 5 Έξοδος ζεστού νερού
 8 Σερπαντίνα συστήματος ηλιακού
 10 Βάνα αποστράγγισης
 16 Αντλία ανακύκλωσης 
  (Τύπος ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ)
 17 Βαλβίδα ελέγχου
 18 Αυτόματη θερμοστατική 

συσκευή ανάμιξης
 19 Ηλιακός συλλέκτης

 20 Αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη 
(PT1000 δεν παρέχεται*)

 21 Διάφραγμα ηλιακού συλλέκτη
 22 Χιτώνιο DHW
 23 Αισθητήρας σερπαντίνας 

ηλιακού (δεν παρέχεται)
 24 Αντλία θερμότητας
 25 Αντλία ηλιακού (τύπος ΕΝΕΡΓΟ-

ΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
(ON/OFF))

 26 Θερμική αποκοπή (παρέχεται) 
για αντλία ηλιακού

 A Φρεάτιο για ηλιακό αισθητήρα 
και θερμική διακοπή

* Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα 
ηλιακού συλλέκτη PT1000 (διατίθεται στη λίστα παρελκομένων 
του κατασκευαστή)
6.7  Ηλεκτρολογικές συνδέσεις 
Πριν από τη σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει 
να διεξαχθεί έλεγχος στο ηλεκτρικό σύστημα για να επιβεβαιωθεί η 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και ότι το ηλεκτρικό 
σύστημα είναι κατάλληλο να αντέξει τις μέγιστες τιμές κατανάλωσης 
ισχύος του θερμοσίφωνα (ανατρέξτε στην παράγραφο 4.2 για 
τεχνικά χαρακτηριστικά), όσον αφορά το μέγεθος των καλωδίων 
και τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο ρεύματος με ρευματολήπτη 
τύπου σούκο (εικ. 23) και για την σύνδεση με το ηλεκτρικό 
δίκτυο απαιτείται: 
• πρίζα σούκο με γείωση και ξεχωριστή προστασία (εικ. 22),
• ένας πολυπολικός ασφαλειοδιακόπτης 16 Α με άνοιγμα 

επαφής τουλάχιστον 3 mm,
• ένας διαφορικός ασφαλειοδιακόπτης 30 mA.
Απαγορεύεται η χρήση πολύπριζων, καλωδίου προέκτασης 
ή προσαρμογέα.
Απαγορεύεται η χρήση των σωλήνων από τα συστήματα νερού, 
θέρμανσης και αερίου για τη γείωση της συσκευής.
Πριν από τη λειτουργία της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η 
τάση του δικτύου ρεύματος συμμορφώνεται με την τιμή που 
υποδεικνύεται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής.
Ο κατασκευαστής της συσκευής ουδεμία ευθύνη φέρει για 
τυχόν ζημιά που προκαλείται από την παράλειψη γείωσης του 
συστήματος ή από δυσλειτουργίες στην τροφοδοσία ρεύματος.

εικ. 22 - Πρίζα σούκο εικ. 23 - Ρευματολήπτης μονάδας

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ



Σελίδα 20 Εγχειρίδιο χρήστη, εγκατάστασης και συντήρησης

6.7.1  Απομακρυσμένες συνδέσεις
Ο εξοπλισμός είναι σχεδιασμένος να συνδέεται σε άλλα 
απομακρυσμένα ενεργειακά συστήματα ή συστήματα μετρήσεων 
(ηλιακό, φωτοβολταϊκό, παροχή ενέργειας χαμηλής χρέωσης) 

ΕΙΣΟΔΟΙ
• Ψηφιακή 1 (DIG1). Ψηφιακή είσοδος για σύστημα ηλιακού (μόνο 

για τα μοντέλα PCV3). Σε περίπτωση συστήματος ηλιακού με 
ειδική μονάδα ελέγχου, η τελευταία μπορεί να συνδεθεί με τον 
εξοπλισμό για να απενεργοποιεί την αντλία θερμότητας όταν 
υπάρχει παραγωγή ενέργειας από ηλιακή πηγή. Έχοντας μια 
επαφή χωρίς τάση που κλείνει όταν το ηλιακό σύστημα είναι 
ενεργό, μπορεί να συνδεθεί με τους δύο αγωγούς άσπρο και 
καφέ του 6-πολικού καλωδίου που παρέχεται με τον εξοπλισμό.
Θέστε την παράμετρο P16 = 1 για να ενεργοποιήσετε την 
συμπληρωματική λειτουργία με το σύστημα ηλιακού.

• Ψηφιακή 2 (DIG2). Ψηφιακή είσοδος για φωτοβολταϊκό 
σύστημα. Σε περίπτωση συνδεδεμένου φωτοβολταϊκού 
συστήματος στην εγκατάσταση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την αφαίρεση ενέργειας με τη μορφή ζεστού νερού σε περιόδους 
υπερπαραγωγής. Εάν υπάρχει επαφή χωρίς τάση, π.χ. από 
τον αντιστροφέα, η οποία κλείνει όταν υπάρχει υπερπαραγωγή 
ενέργειας, μπορεί να συνδεθεί με τους δύο αγωγούς πράσινο και 
κίτρινο του 6-πολικού καλωδίου που παρέχεται με τον εξοπλισμό.
Θέστε την παράμετρο P23 = 1 για να ενεργοποιήσετε την 
συμπληρωματική λειτουργία με το φωτοβολταϊκό.

• Ψηφιακή 3 (DIG3). Είσοδος για λειτουργία χαμηλής χρέωσης. 
Αυτή η λειτουργία, διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες χώρες, επιτρέπει 
την ενεργοποίηση του εξοπλισμού με προνομιακή τιμή μόνο όταν 
υπάρχει σήμα που έρχεται απέξω. Εάν ο ηλεκτρικός διακόπτης 
έχει μια επαφή χωρίς τάση που κλείνει όταν είναι διαθέσιμη η 
προνομιακή τιμή, μπορεί να συνδεθεί με τους δύο αγωγούς γκρι 
και ροζ του 6-πολικού καλωδίου που παρέχεται με τον εξοπλισμό.
Θέστε την παράμετρο P24 = 1 για να ενεργοποιήσετε την 
χαμηλή χρέωση στην λειτουργία ECO ή P24 = 2 για χαμηλή 
χρέωση στην λειτουργία AUTO.

• Ψηφιακή είσοδος (LPSW) για τον διακόπτη ροής του 
κυκλοφορητή του συστήματος ηλιακού/ΖΝΧ (δεν παρέχεται)

• Αναλογική είσοδος (PT1000) για τον αισθητήρα του ηλιακού 
συλλέκτη.

ΕΞΟΔΟΙ
Έξοδος 230 V AC - 16 A ηλεκτρονόμου με επαφή κανονικά 
ανοικτή N.O. για τον κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας του 
συστήματος ηλιακού/ΖΝΧ (τύπου ON/OFF).

Έξοδος 230 V AC - 5 A ηλεκτρονόμου με επαφή κανονικά ανοικτή 
N.O. για το διάφραγμα ηλιακού συλλέκτη/βάνα αποστράγγισης.
Μόνο για τα μοντέλα PCV3

 Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
απομακρυσμένες συνδέσεις και τη διαμόρφωση του εξοπλισμού 
με αυτά τα συστήματα, ανατρέξτε στην παρ. "7.5 Τροπος 
λειτουργιας" και "8.1.1 Λίστα παραμέτρων εξοπλισμού".

6.7.1.1 Απομακρυσμένη σύνδεση
Για τη σύνδεση με τις ψηφιακές εισόδους, η συσκευή είναι 
εφοδιασμένος ι με ένα πρόσθετο 6-πολικό καλώδιο που 
είναι ήδη συνδεδεμένο στο PCBA της οθόνης χειρισμού 
(που βρίσκεται μέσα στη συσκευή). Οι απομακρυσμένες 
συνδέσεις με οποιοδήποτε ενεργειακό σύστημα πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο εγκαταστάτη (κιβώτια 
συνδέσεων, ακροδέκτες και καλώδια συνδέσεων).
Οι επόμενες εικόνες δίνουν ένα παράδειγμα απομακρυσμένης σύνδεσης 
(εικ. 24 και εικ. 25) που δεν πρέπει να είναι μακρύτερη από 3 m.

εικ. 24- Παράδειγμα απομακρυσμένης σύνδεσης
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εικ. 25
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Για πρόσβαση στο 6-πολικό καλώδιο για απομακρυσμένη σύνδεση, 
αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα του λέβητα και οδηγήστε προς τα έξω 

το καλώδιο, που υπάρχει ήδη μέσα στη μονάδα, μέσω του ειδικού 
στυπιοθλίπτου καλωδίου που είναι εγκατεστημένος στο πίσω κάλυμμα.

6.8  Διάγραμμα καλωδίωσης

ΣΥΜΠ

(N)

(ΙΒ)

Φίλτρο ΗΜΣ

CN20 CN15 CN26

CN22

CN11 CN13 CN10
CN14

CN7CN3

CN23

CN6

CN12
CN9

CN8

CN5CN4CN1CN2CN27
CN21

CN25

CN17CN19

CN16

R

YE-GN
Πηνίο θερμού 
αερίου

C

Μοτέρ 
ανεμιστήρα 
EC

YE-GN

Ηλεκτρικός 
θερμαντήρας

M

Πλακέτα 
διασύνδεσης 
χρήστη

Πλακέτα 
Wi-Fi

F.C.T. 
Σύνδεση

HPSW

S
Συμπιεστής

YE-GN

YE-GN

Τροφο-
δοσία

YE-GN

Δεξαμενή νερού

Περίβλημα δεξαμενής

Μοτέρ 
ανεμιστήρα

Συμπιεστής

YE-GN

YE-GN

YE-GN
Κυκλοφορητής 
ζεστού νερού 
από ηλιακό

YE-GN

Θερμοστάτης 
ασφαλείας

CN18

L L

L

N N

N

ΠΛΑΚΕΤΑ

N L

L

N
N

L

Κυκλοφορητής 
ζεστού νερού 
από ηλιακό

Βαλβίδα αποστρ-
άγγισης ηλιακού

CN11

C15uF
Γέφυρα 1

Αισθητήρας 
ηλιακού συλλέκτη

T5AL250V

Θερμική ασφάλεια σωλήνωσης 
ηλιακού

P4

P5

P3

εικ. 26- Διάγραμμα καλωδίωσης εξοπλισμού

Περιγραφή των διαθέσιμων συνδέσεων στον πίνακα τροφοδοσίας

CN1 Αισθητήρες NTC αέρα, απόψυξης και νερού
CN2 Μη χρησιμοποιήσιμο

CN3 Αισθητήρας για διαχείριση συστήματος ηλιακού 
- Μόνο για τα μοντέλα PCV3

CN4 Μη χρησιμοποιήσιμο

CN5 Ψηφιακές είσοδοι ηλιακού συστήματος, 
φωτοβολταϊκού, χαμηλής χρέωσης

CN6 Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης

CN7 Διακόπτη ροής για τον κυκλοφορητή του 
συστήματος ηλιακού/ΖΝΧ (δεν παρέχεται)

CN8 Ηλεκτρονικός έλεγχος (EC) διαμόρφωσης 
εύρους παλμού ανεμιστήρα

CN9+CN12 Μη χρησιμοποιήσιμο
CN10 Τροφοδοσία ανεμιστήρα EC, AC

CN11
Κυκλοφορητής ZNX από τον ηλιακό (τύπος ενεργοποιημέ-
νο/απενεργοποιημένο (ON/OFF)), βάνα αποστράγγισης ή 
διάφραγμα ηλιακού συλλέκτη - Μόνο για τα μοντέλα PCV3

CN13 Τροφοδοσία βαλβίδας απόψυξης με ζεστό αέριο
CN14 Μη χρησιμοποιήσιμο
CN15 Τροφοδοσία συμπιεστή
CN16 Τροφοδοσία θερμαντικού στοιχείου
CN17 Μη χρησιμοποιήσιμο
CN18 Κεντρική τροφοδοσία 230 V - 1 PH - 50 Hz
CN19 Συνδέσεις γείωσης

CN20
Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος τάσης 
230 V για μετατροπέα συστήματος ανοδικής 
προστασίας εξωτερικά επιβαλλόμενου ρεύματος

CN21 Σύνδεση με έλεγχο/δοκιμή τέλους γραμμής
CN22 Σύνδεση με κάρτα WI-FI (δεν παρέχεται)
CN23 Σύνδεση διασύνδεσης χρήστη
CN25 Μη χρησιμοποιήσιμο
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Για να συνδέσετε έναν διακόπτη ροής ασφαλείας με το κύκλωμα 
επανακυκλοφορίας του ζεστού νερού από το σύστημα ηλιακού/
θερμαντικό με τον εξοπλισμό, προχωρήστε ως εξής (προορίζεται 
μόνο για τεχνικό προσωπικό με κατάλληλα προσόντα):

• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον εξοπλισμό.
• Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα του εξοπλισμού και κατόπιν το 

κάλυμμα της πλακέτας τροφοδοσίας.
• Αποσυνδέστε τον βραχυκυκλωτήρα (γέφυρα 1) από τον 

σύνδεσμο CN7 της πλακέτας τροφοδοσίας, κατόπιν διακόψτε 
τον αγωγό που σχηματίζει τη γέφυρα στο μέσον και συνδέστε 
ένα κατάλληλο ακροδέκτη.

• Κατόπιν συνδέστε έναν διακόπτη ροής που σε κανονική θέση 
είναι κλειστός (N.C.) και συνδέστε όλα στο CN7.

• Συναρμολογήστε εκ νέου όλα τα πλαστικά και βεβαιωθείτε ότι ο 
εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά πριν τον τροφοδοτήσετε.

Αν, αντί για αυτό, χρησιμοποιείται ένας διακόπτης ροής που 
σε κανονική θέση είναι ανοιχτός (N.O.), είναι απαραίτητο να 
ρυθμίσετε την παράμετρο P15 = 1 (βλ. παρ.8.1).

���

Για να συνδέσετε τη θερμική διακοπή (παρέχεται) για τον 
κυκλοφορητή νερού από τον ηλιακό συλλέκτη, προχωρήστε ως 
εξής (προορίζεται μόνο για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό):

• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τη συσκευή.
• Τοποθετήστε το λαμπτήρα εντελώς μέσα στο ειδικό φρεάτιο 

δεξαμενής ("A") και κλείστε τον στυπιοθλίπτη.
• Ξετυλίξτε αρκετά το τριχοειδές για να τοποθετήσετε το θερμικό 

διακόπτη μέσα σε ένα κατάλληλο περίβλημα στερεωμένο στον τοίχο.
• Συνδέστε τον θερμικό διακόπτη σε σειρά με συνδέσεις στη γραμμή 

τροφοδοσίας ("L") και στον ουδέτερο ("N") του κυκλοφορητή από 
τον ηλιακό συλλέκτη, για αποσύνδεση όλων των πόλων.

• Επαληθεύστε όλες τις συνδέσεις πριν την έναρξη τροφοδοσίας 
της συσκευής. 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

εικ. 27

Περιγραφή Σύμβολο
Κουμπί "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση" για 
ενεργοποίηση, θέση του προϊόντος σε κατάσταση αναμονής, 
κουμπιά ξεκλειδώματος, αποθήκευση αλλαγών
Κουμπί "Ρύθμιση" για επεξεργασία της τιμής 
παραμέτρου, επιβεβαίωση
Κουμπί "Αύξηση" για αύξηση της τιμής ρύθμισης, της 
παραμέτρου ή του κωδικού πρόσβασης
Κουμπί "Μείωση" για μείωση της τιμής ρύθμισης, της 
παραμέτρου ή του κωδικού πρόσβασης
Λειτουργία αντλίας θερμότητας (λειτουργία ECO)
Λειτουργία θερμαντικού στοιχείου (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ λειτουργία)

ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία  + 
Λειτουργία ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (τα σύμβολα αναβοσβήνουν)  + 

Κλείδωμα πλήκτρων ενεργό

Απόψυξη

Αντιπαγωτική προστασία

Κύκλος κατά της λεγιονέλλας

Λειτουργία διακοπών

Λειτουργία με χρονικά διαστήματα

Ρύθμιση ρολογιού (σύμβολο αναβοσβήνει)
Συνδεδεμένο με WI-FI
(μη διαθέσιμο για αυτά τα μοντέλα)
Φωτοβολταϊκή λειτουργία
(όταν το σύμβολο αναβοσβήνει το συμπλήρωμα δεν είναι ενεργό)
Λειτουργία ηλιακού θερμοσυλλέκτη
(όταν το σύμβολο αναβοσβήνει το συμπλήρωμα δεν είναι ενεργό)
Βλάβη ή ενεργή προστασία
Λειτουργία χαμηλής χρέωσης (Off-Peak) (όταν το σύμβολο 
αναβοσβήνει ο εξοπλισμός παραμένει σε κατάσταση αναμονής)

Η οθόνη χειρισμού στο μοντέλο αυτό του θερμοσίφωνα 
αποτελείται από τέσσερα χωρητικά κουμπιά και μια οθόνη LED.
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Μόλις ο θερμοσίφωνας τροφοδοτηθεί με ρεύμα, τα τέσσερα 
κουμπιά φωτίζονται με οπίσθιο φωτισμό και όλα τα εικονίδια και 
τα τμήματα οθόνης ανάβουν ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. 
Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του προϊόντος, τα τρία 
ψηφία στην οθόνη δείχνουν τη θερμοκρασία του νερού σε °C, 
μετρούμενη με τον άνω αισθητήρα νερού εάν η παράμετρος P11 
έχει ρυθμιστεί στο 1 ή με τον κάτω αισθητήρα νερού εάν P11 = 0.
Κατά τη διάρκεια της τροποποίησης της επιλεγμένης ρύθμισης 
θερμοκρασίας, η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη.
Τα εικονίδια υποδεικνύουν τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, την 
παρουσία ή όχι συναγερμών, την κατάσταση σύνδεσης Wi-Fi και 
άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος.
7.1  Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του θερμοσίφωνα 
και ξεκλείδωμα των κουμπιών
Όταν ο θερμοσίφωνας τροφοδοτείται σωστά μπορεί να είναι 
ενεργοποιημένος ("ON") και, συνεπώς, να βρίσκεται σε έναν 
από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας (ECO, Automatic, 
κλπ) ή σε κατάσταση αναμονής.
Κατά τη λειτουργία αναμονής, τα τέσσερα χωρητικά κουμπιά φωτίζονται 
με οπίσθιο φωτισμό για εύκολη ορατότητα, το εικονίδιο Wi-Fi ανάβει 
ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης με εξωτερικό δρομολογητή 
Wi-Fi (δεν παρέχεται) και, εάν δεν υπάρχουν ενεργοποιημένοι 
συναγερμοί ή προστασία από παγετό, όλα τα άλλα εικονίδια καθώς 
και τα τμήματα των τριών ψηφίων είναι απενεργοποιημένα.

Ενεργοποίηση
Με τον θερμοσίφωνα σε κατάσταση αναμονής και τη λειτουργία 
"Κλείδωμα κουμπιού" ενεργή (το εικονίδιο με την κλειδαριά κάτω 
αριστερά ανάβει), πρέπει πρώτα να "ξεκλειδώσετε" τα κουμπιά πιέζοντας 
το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ON / OFF) για τουλάχιστον 
3 δευτερόλεπτα (το εικονίδιο με την κλειδαριά σβήνει) και, κατόπιν, να 
πιέσετε ξανά το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ON / OFF) 
για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον θερμοσίφωνα.

Απενεργοποίηση
Όταν ο θερμοσίφωνας και η λειτουργία "Κλείδωμα κουμπιού" είναι 
ενεργοποιημένα, είναι απαραίτητο πρώτα να "ξεκλειδώσετε" τα 
κουμπιά πιέζοντας το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (ON / 
OFF) για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, νσ πιέσετε ξανά 
το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση για 3 δευτερόλεπτα για 
να απενεργοποιήσετε τον θερμοσίφωνα (σε κατάσταση αναμονής).
Σε οποιαδήποτε κατάσταση, 60 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο 
πάτημα οποιουδήποτε από τα τέσσερα κουμπιά διεπαφής 
χρήστη, η λειτουργία κλειδώματος κουμπιού ενεργοποιείται 
αυτομάτως για την αποφυγή πιθανών αλληλεπιδράσεων με τον 
θερμοσίφωνα, π.χ. από παιδιά, κλπ. Ταυτόχρονα, το επίπεδο 
οπίσθιου φωτισμού των κουμπιών και της οθόνης μειώνεται για 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τη μονάδα. 
Πατώντας οποιοδήποτε από τα τέσσερα κουμπιά, ο οπίσθιος 
φωτισμός των κουμπιών και της οθόνης θα επιστρέψει αμέσως 
στο κανονικό του επίπεδο για καλύτερη ορατότητα.

7.2  Ρύθμιση του ρολογιού
Με τα κουμπιά ξεκλείδωτα, πατήστε το κουμπί για  
3 δευτερόλεπτα για πρόσβαση στις ρυθμίσεις του ρολογιού 
(το σύμβολο  αναβοσβήνει).
Ρυθμίστε την ώρα με τα κουμπιά "+" και "-", πιέστε το "  " για 
επιβεβαίωση και μετά ρυθμίστε τα λεπτά.
Πατήστε το κουμπί  για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις.
7.3  Ρύθμιση χρονικών διαστημάτων
Το ρολόι που διαθέτει ο εξοπλισμός πρέπει να ρυθμιστεί πριν 
ενεργοποιήσετε τα χρονικά διαστήματα.
Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και στη συνέχεια 
ρυθμίστε τα χρονικά διαστήματα.
Τα χρονικά διαστήματα μπορούν να ενεργοποιηθούν μόνο στις λειτουργίες 
ECO - AUTOMATIC - BOOST - ELECTRIC και VENTILATION.
Με τα κουμπιά απελευθερωμένα, πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί 

 και το κουμπί "-" για 3 δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε τα 
χρονικά διαστήματα (εμφανίζεται το σύμβολο ). 
Ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" 
και "-", πιέστε το "  " για επιβεβαίωση και μετά ρυθμίστε τα λεπτά 
ενεργοποίησης.
Πιέστε το  για επιβεβαίωση και μεταβείτε στη ρύθμιση χρόνου 
απενεργοποίησης.
Πιέστε το  για επιβεβαίωση και κατόπιν, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 
"+" και "-", επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας για το χρονικό 
διάστημα (ECO, AUTOMATIC, BOOST, ELECTRIC, VENTILATION).
Πιέστε το κουμπί  για επιβεβαίωση και έξοδο.
Σημείωση: Στο τέλος του χρονικού διαστήματος, ο εξοπλισμός μεταβαίνει 
σε κατάσταση αναμονής και παραμένει σε αυτήν την κατάσταση μέχρι 
την επανάληψη του χρονικού διαστήματος την επόμενη μέρα

Για να απενεργοποιήσετε τα χρονικά διαστήματα: 
• ρυθμίστε τις ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης τα 

μεσάνυχτα (00:00),
• πιέστε το  για επιβεβαίωση,
• πιέστε το κουμπί  και το κουμπί "-" ταυτόχρονα για 

3 δευτερόλεπτα (το σύμβολο  σβήνει).

7.4  Ορισμός του σημείου ρύθμισης ζεστού νερού
Ο ορισμός του σημείου ρύθμισης ζεστού νερού είναι διαθέσιμος 
στις λειτουργίες ECO, AUTOMATIC, BOOST και ELECTRIC
Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία με το κουμπί  , και μετά 
ορίστε το σημείο ρύθμισης με τα κουμπιά "+" και "-".
Πιέστε το κουμπί  για επιβεβαίωση  και έξοδο.

Αρ.
Σημεία ρύθμισης ζεστού νερού οικιακής χρήσης

Εύρος Προεπιλογή
ECO 43÷62°C 55°C
AUTOMATIC 43÷62°C 55°C
BOOST 43÷75°C* 55°C
ELECTRIC 43÷75°C 55°C

* Στη λειτουργία BOOST, η μέγιστη τιμή ρύθμισης για την αντλία 
θερμότητας είναι 62°C. Επομένως, ο ορισμός υψηλότερης τιμή 
λαμβάνεται υπόψη μόνο για το θερμαντικό στοιχείο.
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7.5  ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για αυτόν τον θερμοσίφωνα είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι 
λειτουργίας:
- ECO,
- BOOST,
- ELECTRIC,
- VENTILATION,
- HOLIDAY,
- AUTOMATIC.
Ο εξοπλισμός είναι ρυθμισμένος στη λειτουργία ECO. Αν 
πιέσετε αυτό το κουμπί , μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή 
λειτουργία.

Στις λειτουργίες ECO, BOOST και AUTOMATIC, αν πιέσετε τα 
κουμπιά "+" και "-" ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε την "αθόρυβη λειτουργία" (για παράδειγμα, 
κατά τη διάρκεια της νύχτας), η οποία μειώνει τον θόρυβο 
του εξοπλισμού. Σε αυτές τις συνθήκες, η απόδοση σε όρους 
ποσότητας ζεστού νερού μπορεί να είναι χαμηλότερη. 
Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε ξανά τα 
κουμπιά "+" και "-" για 3 δευτερόλεπτα.

7.5.1  ECO
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο 

Σε αυτήν τη λειτουργία χρησιμοποιείται μόνο η αντλία 
θερμότητας εντός των ορίων λειτουργίας του προϊόντος, για να 
διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.
Η αντλία θερμότητας ενεργοποιείται 5 λεπτά μετά την επιλογή 
αυτής της λειτουργίας ή από την τελευταία απενεργοποίηση.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης, εντός των πρώτων 5 λεπτών, 
η αντλία θερμότητας παραμένει ενεργοποιημένη σε κάθε 
περίπτωση ώστε να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 λεπτά 
συνεχούς λειτουργίας.

7.5.2  BOOST
Η οθόνη εμφανίζει τα σύμβολα  +  που αναβοσβήνουν.

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την αντλία θερμότητας και το 
θερμαντικό στοιχείο, εντός των ορίων λειτουργίας του προϊόντος, 
για να διασφαλίζεται ταχύτερη θέρμανση.
Η αντλία θερμότητας ενεργοποιείται 5 λεπτά μετά την επιλογή 
αυτής της λειτουργίας ή από την τελευταία απενεργοποίηση.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης, εντός των πρώτων 5 λεπτών, 
η αντλία θερμότητας παραμένει ενεργοποιημένη σε κάθε 
περίπτωση ώστε να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 λεπτά 
συνεχούς λειτουργίας.
Το θερμαντικό στοιχείο ενεργοποιείται αμέσως.

7.5.3  ELECTRIC
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο .

Σε αυτήν τη λειτουργία, μόνο το θερμαντικό στοιχείο 
χρησιμοποιείται εντός των ορίων λειτουργίας του προϊόντος 
και είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών 
εισερχόμενου αέρα.

7.5.4  VENTILATION
Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα .

Σε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιείται μόνο ο ηλεκτρονικός 
ανεμιστήρας μέσα στη συσκευή για την ανακυκλοφορία του 
αέρα στο δωμάτιο εγκατάστασης, αν είναι επιθυμητό.
Στην αυτόματη λειτουργία, ο ανεμιστήρας ρυθμίζεται στην 
ελάχιστη ταχύτητα.

7.5.5  HOLIDAY
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο .

Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν απουσιάζετε για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα και κατόπιν βρίσκετε αυτομάτως 
τη συσκευή να λειτουργεί σε αυτόματη λειτουργία.
Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + και -, μπορείτε να ορίσετε 
τις ημέρες απουσίας κατά τις οποίες θέλετε ο εξοπλισμός να 
παραμείνει σε κατάσταση αναμονής.
Πιέστε το  και κατόπιν το "off" (απενεργοποίηση) για 
επιβεβαίωση.

7.5.6  AUTOMATIC
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο  + .

Σε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας 
και, εάν είναι απαραίτητο, και το θερμαντικό στοιχείο, εντός 
των ορίων λειτουργίας του προϊόντος, για να διασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή άνεση.
Η αντλία θερμότητας ενεργοποιείται 5 λεπτά μετά την επιλογή 
αυτής της λειτουργίας ή από την τελευταία απενεργοποίηση.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης, εντός των πρώτων 5 λεπτών, 
η αντλία θερμότητας παραμένει ενεργοποιημένη σε κάθε 
περίπτωση ώστε να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 λεπτά 
συνεχούς λειτουργίας.
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7.6  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
7.6.1  Λειτουργία ηλιακού συλλέκτη +  ή + +  ή 

 + 
 (Μόνο για τα μοντέλα PCV3)
Όταν η λειτουργία ηλιακού συλλέκτη ενεργοποιείται από το μενού 
του εγκαταστάτη, είναι διαθέσιμοι μόνο οι τρόποι λειτουργίας 
ECO - AUTOMATIC - HOLIDAY.

Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο , η λειτουργία 
ηλιακών δεν είναι ενεργή και η μονάδα λειτουργεί στον 
καθορισμένο τρόπο λειτουργίας: ECO, AUTOMATIC ή HOLIDAY.
Όταν στην οθόνη είναι αναμμένο το σύμβολο , η ενέργεια 
που παράγεται από το σύστημα ηλιακών χρησιμοποιείται για τη 
θέρμανση του νερού μέσα στο δοχείο μέσω του coil ηλιακών.

7.6.2  Φωτοβολταϊκή λειτουργία +  ή + +  ή  + 
Όταν το φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργοποιείται από το μενού 
του εγκαταστάτη, είναι διαθέσιμοι μόνο οι τρόποι λειτουργίας 
ECO - AUTOMATIC - HOLIDAY.
Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο , το φωτοβολταϊκό 
σύστημα δεν λειτουργεί και η μονάδα λειτουργεί στον καθορισμένο 
τρόπο λειτουργίας: ECO, AUTOMATIC ή HOLIDAY.
Όταν στην οθόνη είναι αναμμένο το σύμβολο , η ενέργεια που 
παράγεται από το σύστημα φωτοβολταϊκών χρησιμοποιείται για 
τη θέρμανση του νερού μέσα στο δοχείο.
Με επιλεγμένο τον τρόπο λειτουργίας ECO, η αντλία θερμότητας 
παραμένει σε λειτουργία μέχρι να επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης 
και το θερμαντικό στοιχείο παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι 
να επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης φωτοβολταϊκών που έχει 
καθοριστεί από το μενού του εγκαταστάτη.
Σε αντίθετη περίπτωση, με επιλεγμένο τον τρόπο λειτουργίας 
AUTOMATIC, το θερμαντικό στοιχείο μπορεί επίσης να 
ενεργοποιηθεί πριν επιτευχθεί το σημείο ρύθμισης αυτής της 
λειτουργίας, εάν το απαιτούν οι συνθήκες.

7.6.3  Λειτουργία χαμηλής χρέωσης (Off-Peak)  +  ή 
 +  + 

Όταν η λειτουργία φωτοβολταϊκών ενεργοποιείται από το μενού 
του εγκαταστάτη, είναι διαθέσιμοι μόνο οι τρόποι λειτουργίας 
ECO - AUTOMATIC.
Όταν στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο , η λειτουργία 
χαμηλής χρέωσης (Off-Peak) δεν είναι ενεργή, η μονάδα 
παραμένει σε κατάσταση αναμονής και η αντλία θερμότητας και 
το θερμαντικό στοιχείο παραμένουν απενεργοποιημένα.
Σε αντίθετη περίπτωση, όταν στην οθόνη είναι αναμμένο το 
σύμβολο , η μονάδα λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας ECO 
ή AUTOMATIC.

7.6.4  Κατά της λεγιονέλλας 
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο .

Κάθε δύο εβδομάδες, και σε καθορισμένο χρόνο, διεξάγεται 
ένας κύκλος θέρμανσης νερού μέσω του θερμαντικού στοιχείου 
μέσα στο δοχείο, μέχρι τη θερμοκρασία κατά της λεγιονέλλας, η 
οποία διατηρείται για τον καθορισμένο χρόνο.
Εάν, κατά την επίτευξη της θερμοκρασίας κατά της λεγιονέλλας, 
ο κύκλος δεν διεξαχθεί σωστά εντός 10 ωρών, διακόπτεται και 
διεξάγεται εκ νέου μετά από 2 εβδομάδες.
Εάν το αίτημα για τη λειτουργία κατά της λεγιονέλλας εμφανιστεί 
με επιλεγμένη τη λειτουργία διακοπών (HOLIDAY), ο κύκλος 
κατά της λεγιονέλλας διεξάγεται αμέσως όταν η μονάδα 
ενεργοποιηθεί εκ νέου μετά τις καθορισμένες ημέρες απουσίας.

Παράμετροι κατά της λεγιονέλλας Εύρος Προεπιλογή
Σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας κατά 
της λεγιονέλλας (P3) 50÷75°C 75°C

Διάρκεια κύκλου κατά της λεγιονέλλας (P4) 0÷90 λεπτά 30 λεπτά
Χρόνος ενεργοποίησης κύκλου κατά της 
λεγιονέλλας (P29) 0÷23 ώρες 23 ώρες

7.6.5  Λειτουργία απόψυξης
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο .

Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία απόψυξης με αυτόματο 
εξατμιστή η οποία ενεργοποιείται, όταν το απαιτούν οι συνθήκες 
λειτουργίας, κατά τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας.
Η απόψυξη διεξάγεται με έγχυση καυτού αερίου στον εξατμιστή, 
επιτρέποντάς του να ξεπαγώσει γρήγορα.
Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, το θερμαντικό στοιχείο, 
που συνοδεύει τον εξοπλισμό, απενεργοποιείται, εκτός εάν 
ρυθμιστεί διαφορετικά μέσα από το μενού του προγράμματος 
εγκατάστασης (παράμετρος P6).
Η μέγιστη διάρκεια της απόψυξης είναι 8 λεπτά.

7.6.6  Αντιπαγωτική προστασία 
Η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο .

Η προστασία αυτή εμποδίζει τη θερμοκρασία του νερού στο 
εσωτερικό του δοχείου να φτάσει σε τιμές κοντά στο μηδέν.
Με τον εξοπλισμό σε κατάσταση αναμονής, όταν η θερμοκρασία 
του νερού μέσα στο δοχείο είναι κάτω ή ίση με 5°C (παράμετρος 
ρυθμιζόμενη από το μενού εγκαταστάτη), ενεργοποιείται η 
λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας, η οποία ενεργοποιεί το 
θερμαντικό στοιχείο έως ότου επιτευχθεί θερμοκρασία 12°C 
(παράμετρος ρυθμιζόμενη από το μενού εγκαταστάτη).
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7.7  Σφάλματα/προστασία
Ο εξοπλισμός αυτός διαθέτει αυτοδιαγνωστικό σύστημα που καλύπτει ορισμένα πιθανά σφάλματα ή παρέχει προστασία από 
ακανόνιστες συνθήκες λειτουργίας μέσω: ανίχνευσης, σηματοδότησης και έναρξης διαδικασίας έκτακτης ανάγκης έως την επίλυση 
του σφάλματος.

Βλάβη /προστασία Κωδικός  
σφάλματος Ένδειξη στην οθόνη

Βλάβη κάτω αισθητήρα δοχείου P01  + P01
Βλάβη άνω αισθητήρα δοχείου P02  + P02
Βλάβη αισθητήρα απόψυξης P03  + P03
Βλάβη αισθητήρα εισαγωγής αέρα P04  + P04
Βλάβη αισθητήρα εισαγωγής εξατμιστή P05  + P05
Βλάβη αισθητήρα εξαγωγής εξατμιστή P06  + P06
Βλάβη αισθητήρα ροής συμπιεστή P07  + P07
Βλάβη αισθητήρα ηλιακού συλλέκτη P08  + P08
Προστασία από υψηλή πίεση E01  + E01
Συναγερμός κυκλώματος ηλιακού/ανακυκλοφορίας E02  +E02
Θερμοκρασία ακατάλληλη για συναγερμό λειτουργίας αντλίας θερμότητας
(Όταν ο συναγερμός είναι ενεργός, το νερό θερμαίνεται μόνο με θερμαντικό στοιχείο) PA  +PA

Καμία επικοινωνία (όταν ο συναγερμός είναι ενεργός, ο εξοπλισμός δεν λειτουργεί) E08  + E08
Βλάβη ηλεκτρονικού ανεμιστήρα E03  + E03

Σε περίπτωση οποιασδήποτε από τις παραπάνω βλάβες, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής 
βοήθειας του κατασκευαστή, αναφέροντας τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται στην οθόνη.
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8. ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός έχει 
συνδεθεί με καλώδιο γείωσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Βεβαιωθείτε ότι η τάση γραμμής 
αντιστοιχεί με εκείνη που αναγράφεται στην 
πινακίδα του εξοπλισμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί 
μόνο αφού γεμίσει με νερό. 

Συνεχίστε με τις παρακάτω λειτουργίες για αρχική εκκίνηση του 
εξοπλισμού:
• Μόλις εγκατασταθεί η συσκευή και πραγματοποιηθούν όλες οι 

συνδέσεις (αεραυλική, υδραυλική, ηλεκτρική, κλπ), πρέπει να 
γεμίσει με νερό από το οικιακό δίκτυο ύδρευσης. Για να γεμίσετε 
τη συσκευή, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την κεντρική βρύση 
της τροφοδοσίας από το οικιακό δίκτυο και την πλησιέστερη 
βρύση ζεστού νερού, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι όλος ο 
αέρας στο δοχείο αποβάλλεται σταδιακά.

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

• Ελέγξτε τις συσκευές ασφαλείας του κυκλώματος νερού.
• Συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα.
• Όταν συνδεθεί ο ρευματολήπτης, ο λέβητας είναι σε αναμονή, 

η οθόνη παραμένει σβηστή και το κουμπί λειτουργίας ανάβει.
• Πιέστε το κουμπί ON/OFF, η μονάδα ενεργοποιείται σε τρόπο 

λειτουργίας "ECO" (εργοστασιακή ρύθμιση).
Μετά την αποκατάσταση ξαφνικής διακοπής ρεύματος, ο εξοπλισμός 
επανεκκινεί με τον τρόπο λειτουργίας πριν από τη διακοπή.
8.1  Ερώτημα, επεξεργασία παραμέτρων λειτουργίας
Ο εξοπλισμός αυτός διαθέτει δύο ξεχωριστά μενού, αντίστοιχα, 
για υποβολή ερωτημάτων και επεξεργασία των παραμέτρων 
λειτουργίας (βλ. "8.1.1 Λίστα παραμέτρων εξοπλισμού").
Με τη λειτουργία του εξοπλισμού, μπορείτε να συμβουλευτείτε 
ελεύθερα τις παραμέτρους ανά πάσα στιγμή, ξεκλειδώνοντας 
τα κουμπιά (βλ. "7.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 
θερμοσίφωνα και ξεκλείδωμα των κουμπιών") και πιέζοντας τα 
κουμπιά "  " και "+" μαζί για 3 δευτερόλεπτα. Η ετικέτα της πρώτης 
παραμέτρου εμφανίζεται στην οθόνη με το γράμμα "A". Πιέζοντας το 
κουμπί "+" εμφανίζεται η τιμή του, πιέζοντας ξανά αυτό το κουμπί, 
εμφανίζεται η ετικέτα της δεύτερης παραμέτρου "B" και ούτω καθεξής.
Κατόπιν, ολόκληρη η λίστα παραμέτρων μπορεί να μετακινηθεί 
προς τα εμπρός ή πίσω με τα κουμπιά "+" και "-".
Πιέστε το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
(ON/OFF) για έξοδο.

Η επεξεργασία μίας ή περισσότερων παραμέτρων λειτουργίας 
μπορεί να γίνει μόνο εφόσον ο εξοπλισμό βρίσκεται σε κατάσταση 
αναμονής, και απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Σημ.: "Η χρήση του κωδικού πρόσβασης προορίζεται 
για εξειδικευμένο προσωπικό. Οποιεσδήποτε συνέπειες 
λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων παραμέτρων θα είναι 
αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Επομένως, τυχόν 
παρεμβάσεις που ζητούνται από τον πελάτη από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας DAIKIN 
κατά τη διάρκεια της τυπικής περιόδου εγγύησης, για 
προβλήματα προϊόντων λόγω λανθασμένων ρυθμίσεων 
παραμέτρων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, 
δεν θα καλύπτονται από την τυπική εγγύηση.". 

Όταν τα κουμπιά είναι ξεκλείδωτα, μόνο σε λειτουργία αναμονής, 
πιέστε τα κουμπιά "  " και "+" μαζί για 3 δευτερόλεπτα για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επεξεργασίας παραμέτρων 
εξοπλισμού (προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης: 35). Η οθόνη 
εμφανίζει τα δύο ψηφία "00". Πατήστε το κουμπί "  ". Το ψηφίο "0" 
στα αριστερά αναβοσβήνει και με "+" και "-" επιλέξτε τον πρώτο αριθμό 
που θα πληκτρολογήσετε (3) και πιέστε "  " για επιβεβαίωση. 
Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο για το δεύτερο ψηφίο (5).
Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, εμφανίζεται η 
παράμετρος P1. Πιέζοντας το κουμπί "+" εμφανίζεται η 
προεπιλεγμένη τιμή αυτής της παραμέτρου που μπορεί να 
αλλάξει πιέζοντας   . Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "+" και "-" 
είναι δυνατή η αλλαγή της τιμής εντός του επιτρεπόμενου εύρους 
για την παράμετρο αυτή. Κατόπιν, πιέστε    για επιβεβαίωση 
και το κουμπί "+" για να συνεχίσετε με τις άλλες παραμέτρους. 
Αφού επεξεργαστείτε τις επιθυμητές παραμέτρους, πιέστε το 
κουμπί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) για αποθήκευση 
και έξοδο.
Ο εξοπλισμός επιστρέφει τώρα σε κατάσταση αναμονής.
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8.1.1  Λίστα παραμέτρων εξοπλισμού
Παράμετρος Περιγραφή Εύρος Προεπιλογή Σημειώσεις

A Κάτω αισθητήρας θερμοκρασίας νερού -30÷99°C Τιμή μέτρησης Μη τροποποιήσιμη
B Άνω αισθητήρας θερμοκρασίας νερού -30÷99°C Τιμή μέτρησης Μη τροποποιήσιμη
C Αισθητήρας θερμοκρασίας απόψυξης -30÷99°C Τιμή μέτρησης Μη τροποποιήσιμη
D Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα παροχής -30÷99°C Τιμή μέτρησης Μη τροποποιήσιμη

E Αισθητήρας θερμοκρασίας αερίου στην είσοδο 
του εξατμιστή -30÷99°C Τιμή μέτρησης / "0°C" εάν P33 = 0 Μη τροποποιήσιμη (1)

F Αισθητήρας θερμοκρασίας αερίου στην έξοδο 
του εξατμιστή -30÷99°C Τιμή μέτρησης / "0°C" εάν P33 = 0 Μη τροποποιήσιμη (1)

G Αισθητήρας θερμοκρασίας αερίου στην εκτόνωση 
του συμπιεστή 0÷125°C Τιμή μέτρησης / "0°C" εάν P33 = 0 Μη τροποποιήσιμο (1)

H Αισθητήρας θερμοκρασίας ηλιακού συλλέκτη (PT1000) 0÷150°C Τιμή μέτρησης / "0°C" εάν P16 = 2 Μη τροποποιήσιμη (2)

I Αρχική βήμα EEV 30÷500 Τιμή μέτρησης / Τιμή P40 εάν 
P39 = 1 Μη τροποποιήσιμη (1)

J Έκδοση υλικολογισμικού της πλακέτας τροφοδοσίας 0÷99 Τρέχουσα τιμή Μη τροποποιήσιμη
L Έκδοση υλικολογισμικού διασύνδεσης χρήστη 0÷99 Τρέχουσα τιμή Μη τροποποιήσιμη

P1 Υστέρηση στον κάτω αισθητήρα νερού για την 
αντλία θερμότητας σε λειτουργία 2÷15°C 7°C Τροποποιήσιμη

P2 Καθυστέρηση ενεργοποίησης ηλεκτρικού θερμαντήρα 0÷90 λεπτά 6 λεπτά Εξαίρεση λειτουργίας

P3 Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης κύκλου κατά 
της λεγιονέλλας 50°C÷75°C 75°C Τροποποιήσιμη

P4 Διάρκεια κύκλου κατά της λεγιονέλλας 0÷90 λεπτά 30 λεπτά Τροποποιήσιμη

P5 Λειτουργία απόψυξης 0 = διακοπή συμπιεστή
1 = Με θερμό αέριο 1 Τροποποιήσιμη

P6 Χρήση ηλεκτρικού θερμαντήρα κατά την απόψυξη 0= απενεργοποίηση (OFF) 
1= ενεργοποίηση (ON) 0 Τροποποιήσιμη

P7 Καθυστέρηση ανάμεσα σε δύο διαδοχικούς 
κύκλους απόψυξης 30÷90 λεπτά 60 λεπτά Τροποποιήσιμη

P8 Οριακή τιμή θερμοκρασίας για έναρξη απόψυξης -30÷0°C -5°C Τροποποιήσιμη
P9 Οριακή τιμή θερμοκρασίας για λήξη απόψυξης 2÷30°C 3°C Τροποποιήσιμη

P10 Μέγιστη διάρκεια απόψυξης 3÷12 λεπτά 10 λεπτά Τροποποιήσιμη

P11 Τιμή του αισθητήρα θερμοκρασίας νερού που 
εμφανίζεται στην οθόνη

0 = κάτω
1 = επάνω 1 Τροποποιήσιμη

P12 Λειτουργία χρήσης εξωτερικής αντλίας
0 = πάντα απενεργοποιημένη (OFF)
1 = ανακυκλοφορία ζεστού νερού
2 = Σύστημα ηλιακού

1 Τροποποιήσιμη

P13 Τρόπος λειτουργίας κυκλοφορητή 
ανακυκλοφορίας ζεστού νερού

0 = με αντλία θερμότητας
1 = πάντα ενεργοποιημένο (ON) 0 Τροποποιήσιμο

P14
Τύπος ανεμιστήρα εξατμιστή (EC, AC, AC 
με διπλή ταχύτητα, EC με δυναμικό έλεγχο 
ταχύτητας)

0 = EC
1 = AC
2 = AC με διπλή ταχύτητα
3 = EC με δυναμικό έλεγχο 
ταχύτητας

3 Τροποποιήσιμο

P15
Τύπος διακόπτη ροής ασφαλείας για κύκλωμα 
ανακυκλοφορίας ζεστού νερού / νερού 
ηλιακών, διακόπτης επιλογής χαμηλής πίεσης

0 = NC
1 = NO
2 = διακόπτης επιλογής χαμηλής 
πίεσης

0 Τροποποιήσιμο

P16 Ενσωματωμένος ηλιακός τρόπος λειτουργίας

0 = μόνιμη απενεργοποίηση
1 = λειτουργία με DIG1
2 = Άμεσος έλεγχος με ηλιακό 
σύστημα θέρμανσης

0 Τροποποιήσιμο (2)

P17 Καθυστέρηση εκκίνησης αντλίας θερμότητας 
μετά το άνοιγμα του DIG1 10÷60 λεπτά 20 λεπτά Τροποποιήσιμο (2)
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Παράμετρος Περιγραφή Εύρος Προεπιλογή Σημειώσεις

P18
Τιμή θερμοκρασίας κάτω αισθητήρα νερού για 
διακοπή της αντλίας θερμότητας με ενσωματωμένο 
ηλιακό τρόπο λειτουργίας = 1 (λειτουργία με DIG1)

20÷60°C 40°C Τροποποιήσιμο (2)

P19

Υστέρηση στον κάτω αισθητήρα νερού για 
εκκίνηση της αντλίας σε συνδυασμό με ηλιακό 
τρόπο λειτουργίας = 2 (άμεσος έλεγχος με 
ηλιακό σύστημα θέρμανσης)

–5~20°C 10°C Τροποποιήσιμο (2)

P20

Όριο θερμοκρασίας για δράση ανασυρόμενου 
διαφράγματος ηλιακής βάνας αποστράγγισης 
/ ηλιακού συλλέκτη σε συνδυασμό με ηλιακό 
τρόπο λειτουργίας = 2 (άμεσος έλεγχος θερμικού 
ηλιακού συστήματος ηλιακής ενέργειας)

100÷150°C 140°C Τροποποιήσιμο (2)

P21
Τιμή κάτω αισθητήρα θερμοκρασίας νερού για 
διακοπή της αντλίας θερμότητας σε συνδυασμό 
με φωτοβολταϊκό τρόπο λειτουργίας

30÷70°C 62°C Τροποποιήσιμο

P22
Τιμή θερμοκρασίας άνω αισθητήρα νερού 
για διακοπή του ηλεκτρικού θερμαντήρα σε 
συνδυασμό με φωτοβολταϊκή λειτουργία

30÷80°C 75°C Τροποποιήσιμο

P23 Ενσωματωμένη φωτοβολταϊκή λειτουργία 0 = μόνιμη απενεργοποίηση
1 = ενεργοποίηση 0 Τροποποιήσιμο

P24 Τρόπος λειτουργίας χαμηλής χρέωσης
0 = μόνιμη απενεργοποίηση
1 = ενεργοποιημένο με ECO
2 = ενεργοποιημένο με AUTO

0 Τροποποιήσιμο

P25 Τιμή απόκλισης στον κάτω αισθητήρα 
θερμοκρασίας νερού -25÷25°C 2°C Τροποποιήσιμο

P26 Τιμή μετατόπισης στον κάτω αισθητήρα 
θερμοκρασίας νερού -25÷25°C 2°C Τροποποιήσιμο

P27 Τιμή μετατόπισης στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας αέρα εισόδου -25÷25°C 0°C Τροποποιήσιμο

P28 Τιμή μετατόπισης στον αισθητήρα 
θερμοκρασίας απόψυξης -25÷25°C 0°C Τροποποιήσιμο

P29 Ώρα έναρξης κύκλου κατά της λεγιονέλλας 0÷23 ώρες 23 ώρες Τροποποιήσιμο

P30 Υστέρηση στον άνω αισθητήρα νερού για 
λειτουργία ηλεκτρικού θερμαντήρα 2÷20°C 7°C Τροποποιήσιμο

P31
Περίοδος εργασίας αντλίας θερμότητας σε 
αυτόματη λειτουργία (AUTO) για υπολογισμό 
του ποσοστού θέρμανσης

10÷80 λεπτά 30 λεπτά Τροποποιήσιμο

P32 Θερμοκρασιακή οριακή τιμή για χρήση ηλεκτρικού 
θερμαντήρα σε αυτόματη λειτουργία (AUTO) 0÷20°C 4°C Τροποποιήσιμο

P33 Έλεγχος ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας 
(EEV)

0 = μόνιμη απενεργοποίηση
1 = ενεργοποίηση 1 Τροποποιήσιμο (1)

P34
Περίοδος υπολογισμού υπερθέρμανσης 
για τη λειτουργία αυτομάτων ελέγχου της 
ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας (EEV)

20÷90 δευτερόλεπτα 30 δευτερόλεπτα Τροποποιήσιμο (1)

P35
Σημείο ρύθμισης υπερθέρμανσης για 
λειτουργία αυτομάτου ελέγχου της 
ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας (EEV)

-8÷15°C 4°C Τροποποιήσιμο (1)

P36
Σημείο ρύθμισης απο-υπερθέρμανσης 
για λειτουργία αυτομάτου ελέγχου της 
ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας (EEV)

60÷110°C 88°C Τροποποιήσιμο (1)

P37 Βήμα EEV που ανοίγει κατά τη διάρκεια του 
κύκλου απόψυξης (x10) 5÷50 15 Τροποποιήσιμο (1)
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Παράμετρος Περιγραφή Εύρος Προεπιλογή Σημειώσεις

P38 Ελάχιστο βήμα ανοίγματος EEV με αυτόματη 
λειτουργία ελέγχου (x10) 3~45 9 Τροποποιήσιμο (1)

P39 Λειτουργία ελέγχου EEV 0= αυτόματη
1 = χειροκίνητη 0 Τροποποιήσιμο (1)

P40
Αρχικό βήμα ανοίγματος EEV με λειτουργία 
αυτόματου ελέγχου / βήμα ανοίγματος EEV με 
χειροκίνητη λειτουργία ελέγχου (x10)

5÷50 25 Τροποποιήσιμο (1)

P41 Οριακή τιμή θερμοκρασίας AKP1 για κέρδος EEV KP1 -10÷10°C -1 Τροποποιήσιμο (1)
P42 Οριακή τιμή θερμοκρασίας AKP2 για κέρδος EEV KP2 -10÷10°C 0 Τροποποιήσιμο (1)
P43 Οριακή τιμή θερμοκρασίας AKP3 για κέρδος EEV KP3 -10÷10°C 0 Τροποποιήσιμο (1)
P44 Κέρδος EEV KP1 -10÷10 2 Τροποποιήσιμο (1)
P45 Κέρδος EEV KP2 -10÷10 2 Τροποποιήσιμο (1)
P46 Κέρδος EEV KP3 -10÷10 1 Τροποποιήσιμο (1)

P47 Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου 
για αντλία θερμότητας σε λειτουργία 38÷43°C 43°C Τροποποιήσιμο

P48 Ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου 
για αντλία θερμότητας σε λειτουργία -10÷10°C -7°C Τροποποιήσιμο

P49 Όριο θερμοκρασίας εισόδου για εξατμιστή EC ή AC 
με ρύθμιση ταχύτητας φυσητήρα διπλής ταχύτητας 10÷40°C 25°C Τροποποιήσιμο

P50 Σημείο ρύθμισης χαμηλότερης θερμοκρασίας 
νερού για αντιψυκτική προστασία 0÷15°C 12°C Τροποποιήσιμο

P51 Σημείο ρύθμισης ανώτερης ταχύτητας 
φυσητήρα εξατμιστή EC 60÷100% 90% Τροποποιήσιμο

P52 Σημείο ρύθμισης χαμηλότερης ταχύτητας 
φυσητήρα εξατμιστή EC 10÷60% 50% Τροποποιήσιμο

P53 Σημείο ρύθμισης ταχύτητας απόψυξης 
ανεμιστήρα εξατμιστή EC 0÷100% 50% Τροποποιήσιμο

P54 Χρόνος παράκαμψης πρεσσοστάτη χαμηλής 
πίεσης 1÷240 λεπτά 1 Τροποποιήσιμο

P55 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 1 1÷20°C 4°C Τροποποιήσιμο

P56 Διαφορική θερμοκρασία με ενεργοποίηση της 
μέγιστης ταχύτητας P57÷20°C 2°C Τροποποιήσιμο

P57 Διαφορική θερμοκρασία με απενεργοποίηση 
της μέγιστης ταχύτητας 1°C÷P56 1°C Τροποποιήσιμο

P58 Χρήση του ανεμιστήρα εξατμιστή με 
απενεργοποιημένο συμπιεστή

0= ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
1 = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με μη 
αυτόματο έλεγχο της ταχύτητας
2 = ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ με αυτόματο 
έλεγχο της ταχύτητας

0 Τροποποιήσιμο

P59 Ταχύτητα ανεμιστήρα εξατμιστή (EC) με 
απενεργοποιημένο συμπιεστή 0÷100% 40% Τροποποιήσιμο

P60
Διαφορά θερμοκρασίας 1 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 4°C Τροποποιήσιμο

P61
Διαφορά θερμοκρασίας 2 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 2°C Τροποποιήσιμο

P62
Διαφορά θερμοκρασίας 3 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 6°C Τροποποιήσιμο

P63
Διαφορά θερμοκρασίας 4 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 3°C Τροποποιήσιμο
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Παράμετρος Περιγραφή Εύρος Προεπιλογή Σημειώσεις

P64
Διαφορά θερμοκρασίας 5 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 10°C Τροποποιήσιμο

P65
Διαφορά θερμοκρασίας 6 της εξάτμισης 
του αέρα για τον υπολογισμό του σημείου 
ρύθμισης

1÷25°C 18°C Τροποποιήσιμο

P66 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 2 1÷20°C 2°C Τροποποιήσιμο

P67 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 3 1÷20°C 9°C Τροποποιήσιμο

P68 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 4 1÷20°C 5°C Τροποποιήσιμο

P69 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 5 1÷20°C 10°C Τροποποιήσιμο

P70 Αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας εξατμιστή 
Ζώνης 6 1÷20°C 5°C Τροποποιήσιμο

P71 Μείωση ταχύτητας ανεμιστήρα εξατμιστή EC 
για αθόρυβη λειτουργία 0÷40% 15% Τροποποιήσιμο

P72 Απολαβή ρυθμιστή ταχύτητας ανεμιστήρα EC 1÷100 5 Τροποποιήσιμο

(1) = ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ
(2) = ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ "EKHHE200PCV37, EKHHE260PCV37"

9. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή σας μόνοι σας.
 Οι παρακάτω έλεγχοι προορίζονται μόνο για εξειδικευμένο προσωπικό.

Βλάβη Συνιστώμενη ενέργεια

Ο εξοπλισμός δεν ενεργοποιείται

• Ελέγξτε ότι το προϊόν τροφοδοτείται κανονικά από το δίκτυο.
• Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό και κατόπιν συνδέστε τον και πάλι μετά από λίγα λεπτά.
• Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος μέσα στο προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια στην πλακέτα τροφοδοσίας είναι άθικτη. Εάν όχι, 

αντικαταστήστε την με ρελέ 5-A χρονοκαθυστέρησης και πιστοποίηση IEC-60127-2 / II.

Το νερό δεν μπορεί να θερμανθεί μέσω 
της αντλίας θερμότητας σε λειτουργία 
ECO ή AUTOMATIC

• Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και μετά ενεργοποιήστε τον και πάλι μετά από μερικές ώρες.
• Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 

αποστραγγίστε μέρος του νερού που περιέχεται στο δοχείο (περίπου 50%) και 
κατόπιν ξαναγεμίστε τον και ενεργοποιήστε ξανά τον εξοπλισμό σε λειτουργία ECO.

Η αντλία θερμότητας παραμένει 
ενεργοποιημένη χωρίς να σταματήσει ποτέ

• Χωρίς να τραβάτε ζεστό νερό από το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι μέσα σε λίγες ώρες η 
θέρμανση μέσω της αντλίας θερμότητας λειτουργεί κανονικά.

Το νερό δεν μπορεί να θερμανθεί μέσω του 
ενσωματωμένου θερμαντικού στοιχείου σε 
λειτουργία AUTOMATIC

• Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και ελέγξτε τον θερμοστάτη ασφαλείας του 
θερμαντικού στοιχείου μέσα στον εξοπλισμό και επαναφέρετε τον εάν είναι απαραίτητο. 
Κατόπιν, ενεργοποιήστε τον εξοπλισμό σε τρόπο λειτουργίας AUTOMATIC.

• Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποστραγγίστε 
μέρος του νερού που περιέχεται στο δοχείο (περίπου 50%) και κατόπιν ξαναγεμίστε τον 
και ενεργοποιήστε και πάλι τον εξοπλισμό σε τρόπο λειτουργίας AUTOMATIC.

• Μεταβείτε στο μενού του προγράμματος εγκατάστασης και αυξήστε την τιμή της 
παραμέτρου P32, π.χ. στους 7°C.

• Ελέγξτε ότι δεν έχει παρέμβει ο θερμοστάτης ασφαλείας του θερμαντικού στοιχείου (βλ. 9.2)
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9.1  Αντικατάσταση των ασφαλειών της πλακέτας τροφοδοσίας
Συνεχίστε όπως υποδεικνύεται παρακάτω (προορίζεται μόνο 
για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό):
• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον εξοπλισμό.
• Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα του εξοπλισμού και κατόπιν 

το κάλυμμα της πλακέτας τροφοδοσίας.
• Αφαιρέστε το καπάκι της ασφάλειας και μετά την ασφάλεια, 

χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο κατσαβίδι.
• Τοποθετήστε μια νέα πιστοποιημένη ασφάλεια IEC-60127-2/II 5 A 

(T5AL250V) με χρονοκαθυστέρηση και, κατόπιν, επανατοποθετήστε 
το προστατευτικό κάλυμμα.

• Συναρμολογήστε εκ νέου όλα τα πλαστικά και βεβαιωθείτε ότι ο 
εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά πριν τον τροφοδοτήσετε.

εικ. 28

9.2   Επαναφορά του θερμοστάτη ασφαλείας του 
θερμαντικού στοιχείου

Ο εξοπλισμός αυτός διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας χειροκίνητης 
επαναφοράς συνδεδεμένο εν σειρά με το θερμαντικό στοιχείο 
βυθισμένο στο νερό, το οποίο διακόπτει την τροφοδοσία σε 
περίπτωση υπερθέρμανσης στο εσωτερικό του δοχείου.
Εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε ως εξής για να επαναφέρετε το 
θερμοστάτη (προορίζεται για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό):
• Αποσυνδέστε το προϊόν.
• Αφαιρέστε τυχόν αγωγούς.
• Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα ξεβιδώνοντας πρώτα τις βίδες 

ασφάλισης (εικ. 29).
• Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα και επαναφέρετε χειροκίνητα τον 

ενεργοποιημένο θερμοστάτη ασφαλείας (εικ. 30). Σε περίπτωση 
παρέμβασης, η κεντρική ακίδα του θερμοστάτη προεξέχει περίπου 2 mm.

• Τοποθετήστε στη θέση του το πάνω κάλυμμα που αφαιρέθηκε 
προηγουμένως.

εικ. 29- Αφαίρεση πάνω καλύμματος

εικ. 30- Αφαίρεση μπροστινού πλαισίου
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 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η παρέμβαση του θερμοστάτη 
ασφαλείας μπορεί να προκληθεί από βλάβη που 
συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου ή από απουσία 
νερού στο εσωτερικό του δοχείου. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η εκτέλεση εργασιών επισκευής 
σε μέρη με λειτουργία ασφαλείας θέτει σε 
κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού. 
Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά ανταλλακτικά 
μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.  

 Σημ.:Η παρέμβαση του θερμοστάτη αποκλείει τη 
λειτουργία του θερμαντικού στοιχείου αλλά όχι του 
συστήματος της αντλίας θερμότητας, που λειτουργεί 
μέσα στα επιτρεπόμενα όρια λειτουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν ο χειριστής δεν δύναται να εξαλείψει 
τη βλάβη, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό και 
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας, 
κοινοποιώντας το μοντέλο του προϊόντος που 
αγοράσατε. 

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οποιαδήποτε επισκευή του 
εξοπλισμού πρέπει να διεξάγεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Οι ακατάλληλες 
επισκευές μπορεί να θέσουν τον χρήστη σε 
σοβαρό κίνδυνο. Εάν ο εξοπλισμός σας χρειάζεται 
επισκευή, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Πριν από οποιαδήποτε εργασία 
συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός δεν 
τροφοδοτείται και δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με 
ρεύμα κατά λάθος. Επομένως, αποσυνδέστε το 
ρεύμα σε κάθε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού.

10.1  Έλεγχος αναλώσιμου/αντικαταστάσιμου ανοδίου
Το ανόδιο μαγνησίου (Mg), που ονομάζεται επίσης "αναλώσιμο ανόδιο", 
αποτρέπει τυχόν ρεύματα Foucault που δημιουργούνται μέσα στο 
λέβητα όταν ενεργοποιούνται διαδικασίες διάβρωσης της επιφάνειας. 
Στην πραγματικότητα, το μαγνήσιο είναι ένα ασθενώς φορτισμένο 
μέταλλο σε σύγκριση με το υλικό με το οποίο είναι επικαλυμμένο 
το εσωτερικό του λέβητα, και συνεπώς προσελκύει πρώτα 
τα αρνητικά φορτία που σχηματίζονται με τη θέρμανση του 
νερού, καταναλώνοντας τον εαυτό του. Επομένως, το ανόδιο 
διαβρώνεται και "θυσιάζεται", προστατεύοντας έτσι το δοχείο. 
Ο λέβητας έχει δύο ανόδια, ένα τοποθετημένο στο κάτω μέρος 
του δοχείου, και ένα τοποθετημένο στο πάνω μέρος του δοχείου 
(περιοχή που υπόκειται περισσότερο σε διάβρωση).
Η ακεραιότητα των ανοδίων μαγνησίου πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον 
κάθε δύο χρόνια (ακόμα καλύτερα, σε ετήσια βάση). Η εργασία πρέπει 
να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πριν από τον έλεγχο:
• Κλείστε την είσοδο κρύου νερού.
• Συνεχίστε με το άδειασμα του λέβητα (βλ. παρ.  

"10.2 Άδειασμα λέβητα").
• Ξεβιδώστε το επάνω ανόδιο και ελέγξτε τη διάβρωσή του. 

Εάν έχει διαβρωθεί περισσότερο από τα 2/3 της επιφάνειας 
του ανοδίου, αντικαταστήστε το.

εικ. 31

Τα ανόδια έχουν ένα ειδικό παρέμβυσμα στεγανοποίησης, 
για την αποφυγή διαρροών νερού. Συνιστάται η χρήση 
αναερόβιου στεγανοποιητικού σπειρώματος για χρήση σε 
συστήματα θέρμανσης-υδραυλικών εγκαταστάσεων. Τα 
παρεμβύσματα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούργια σε 
περίπτωση ελέγχου και επίσης αντικατάστασης του ανοδίου. 
10.2  Άδειασμα λέβητα 
Εάν δεν χρησιμοποιείται, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, 
συνιστάται η αποστράγγιση του νερού από το εσωτερικό του λέβητα.
Για τον εν λόγω εξοπλισμό, απλώς αποσυνδέστε τη σύνδεση 
εισόδου νερού (βλ. παρ. "6.5 Υδραυλικές συνδέσεις"). Κατά την 
εγκατάσταση του συστήματος, συνιστάται να εγκαταστήσετε 
έναν αγωγό αποστράγγισης εφοδιασμένο με σύνδεση σωλήνα.

 Σημ.: Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών, θυμηθείτε 
να αδειάσετε το σύστημα για να αποφύγετε το πάγωμα.  
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11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, οι αντλίες θερμότητας πρέπει 
να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!: Αυτός ο εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα 
αέρια θερμοκηπίου που περιλαμβάνονται στο 
πρωτόκολλο του Κιότο. Οι λειτουργίες συντήρησης 
και απόρριψης πρέπει να πραγματοποιούνται 
μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Σύμφωνα με τις οδηγίες 2011/65/ΕΕ και 2012/19/ΕΕ 
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων 
ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
καθώς και για τη διάθεση αποβλήτων.
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου στον 

εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι, στο τέλος της 
ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά 
από άλλα απόβλητα.

Επομένως, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, ο χρήστης 
πρέπει να παραδώσει τον εξοπλισμό στα κατάλληλα κέντρα 
ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή να 
επιστρέψει τον εξοπλισμό στον αντιπρόσωπο όταν προμηθεύεται 
νέο εξοπλισμό ισοδύναμου τύπου για αντικατάσταση του παλαιού.
Η επαρκής χωριστή αποκομιδή αποβλήτων και επακόλουθη 
αποστολή του εξοπλισμού εκτός λειτουργίας σε περιβαλλοντικά 
συμβατή εγκατάσταση ανακύκλωσης, επεξεργασίας ή/και απόρριψης 
βοηθά στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
στην υγεία και ευνοεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση 
των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος ο εξοπλισμός.
Η μη εξουσιοδοτημένη απόρριψη του προϊόντος από τον 
χρήστη συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα κύρια υλικά που απαρτίζουν τον εν λόγω εξοπλισμό 
είναι:
• χάλυβας
• μαγνήσιο
• πλαστικό

• χαλκός
• αλουμίνιο
• πολυουρεθάνη

12. ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιγραφές μ.μ. EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260PCV37
Δηλωμένο προφίλ φορτίου - L XL L XL
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας θερμοστάτη θερμοσίφωνα °C 55 55 55 55
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού (1) - A+ A+ A+ A+
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού - hwh (1) % 135 138 135 138
COPDHW (1) - 3,23 3,37 3,23 3,37
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος - AEC (1) kWh 761 1210 761 1210
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού - hwh (2) % 106 112 106 112
COPDHW (2) - 2,55 2,73 2,55 2,73
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος - AEC (2) kWh 944 1496 944 1496
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού - hwh (3) % 162 160 162 160
COPDHW (3) - 3,89 3,9 3,89 3,9
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος - AEC (3) kWh 631 1046 631 1046
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (4) dB (A) 53 51 53 51
Στάθμη ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας (4) dB (A) 45 44 45 44
Ο θερμοσίφωνας μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε ώρες χαμηλής χρέωσης - ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Ειδικές προφυλάξεις που λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, 
την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του θερμοσίφωνα - Βλ. εγχειρίδιο

(1):  Δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 16147: 2017 για ΜΕΣΕΣ κλιματικές συνθήκες (μονάδα στη λειτουργία ECO, εισερχόμενο νερό = 10°C, 
θερμοκρασία αέρα εισόδου = 7°C DB / 6°C WB)

(2):  Δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 16147: 2017 για ΨΥΧΡΟΤΕΡΕΣ κλιματικές συνθήκες (μονάδα στη λειτουργία ECO, εισερχόμενο νερό = 10°C, 
θερμοκρασία αέρα εισόδου = 2°C DB / 1°C WB) 

(3):  Δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 16147: 2017 για ΘΕΡΜΟΤΕΡΕΣ κλιματικές συνθήκες (μονάδα στη λειτουργία ECO, εισερχόμενο νερό = 10°C, 
θερμοκρασία αέρα εισόδου = 14°C DB / 13°C WB) 

(4): Δεδομένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 12102-2: 2019, λειτουργία ECO με θερμοκρασία αέρα εισόδου = 7°C DB / 6°C WB
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