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ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΗΜΑ 2
Τοποθετήστε τα ελάσματα  H & F πάνω 

στα προφίλ E και  βιδώστε τα στις θέσεις 
που  φαίνονται στις εικόνες 2 & 2α

Σχηματίστε ένα  
παραλληλόγραμμο  πλαίσιο

χρησιμοποιώντας τα  προφίλ D 
Σφίξτε τις  βίδες μεταξύ των

προφίλ A ή B, D & E

ΒΗΜΑ 1
Τοποθετήστε παράλληλα τα δύο προφίλ E

όπως φαίνονται στην εικόνα.1

.

ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4

Τοποθετήστε τα προφίλ Α ή B
όπως φαίνεται στην εικόνα 4

ΕΙΚΟΝΑ 1

ΕΙΚΟΝΑ 3

ΕΙΚΟΝΑ 2α

Το εξάρτημα H βιδώνεται  αναλόγως 
με την κλίση της

κεραμοσκεπής, έτσι ώστε να  
εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη  στήριξη 

του δοχείου.

ΕΙΚΟΝΑ 4

Α ή Β

Α ή Β



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΒΗΜΑ 5

Βιδώστε τα λαμάκια c στις τέσσερις γωνίες του πλαισίου και περνώντας  τα  αναμεσά 
στα κεραμίδια στηρίξτε  την βάση σένα εσωτερικό δοκάρι, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 5 τα λαμάκια χρησιμεύουν για την στήριξη- δέσιμο της βάσης στην 
κεραμοσκεπή 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι το βαρύτερο μέρος του ηλιακού πρέπει να βρίσκεται 
κοντά σε δοκάρι 

ΒΗΜΑ 7

ΕΙΚΟΝΑ 5

ΕΙΚΟΝΑ 6

Τοποθετήστε το  δοχείο πάνω στις  
βάσεις Η και βιδώστε το.

Βίδα με εξάγωνη κεφαλή
Μ8x20mm

Ροδέλα Μ8

Τοποθετήστε προσεκτικά τον/τους 
συλλέκτη/ες πάνω στο πλαίσιο 

όπως  φαίνεται στην εικόνα 6 και  
ασφαλίστε τον/τους στο πλαίσιο 

στήριξης  χρησιμοποιώντας τις 
βίδες.  

Προσοχή!
Μην σφίξετε ακόμα

Για να προσαρμόσετε τους 
συλλέκτες επάνω στο πλαίσιο και 
να τους μετακινήσετε ευκολότερα 
ώστε να είναι σωστή η θέση για 

την σύνδεση τους 

ΒΗΜΑ 6



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

N- προαιρετικός εξοπλισμός  (δεν περιλαμβάνεται στο kit)

Η θερμοστατική βαλβίδα είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις συνέχων υψηλών θερμοκρασιών για εκάστοτε τοποθεσίες ή τα κλιματικά δεδομένα της 
περιοχής στο βασικό (ηλιακό) κύκλωμα, προς αποφυγή της υπερβολικής πίεσης και  υπερθέρμανσης.

H εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν είναι εγκατεστημένη.

Βιδώστε την αντεπιστροφή βαλβίδα στην είσοδο στην κάτω πλευρά του δοχείου νερού με την ένδειξη είσοδος κρύου νερού (3/4’’).
Είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί πριν την αντεπιστροφή βαλβίδα, μια βαλβίδα ελέγχου ροής (π.χ. τύπου πεταλούδας) δεν συμπεριλαμβάνεται στο σετ.

Σημείωση
Η πίεση της παροχής κρύου νερού από το δίκτυο θα πρέπει να είναι μεταξύ 2.5 και 6 bars.

Αναμίξτε το αντιψυκτικό υγρό που παρέχεται με αρκετό νερό (ελάχιστο 10 λίτρα) σε ένα δοχείο, για αναλογίες ανατρέξτε στον πίνακα που δίνεται.
Γεμιστέ το κύκλωμα θερμικού υγρού σε μια από οποιαδήποτε δυο εισόδους ¾”στην άνω πλευρά του δοχείου και συμπληρώστε κατόπιν με όση ποσότητα
ανάλογου μίγματος απαιτείται. Βιδώστε στο τέλος τη βαλβίδα ασφαλείας στην μια παροχή και την τάπα στην άλλη παροχή.

A. Ρακόρ χαλκού 

σύνδεσμος 22/22 

2 τεμάχια

B. Ρακόρ μηχανικής 

σύσφιξης 22 χαλκού

2 τεμάχια

D. Ρακόρ 3/4" θηλυκό -
DIN 16

2 Τεμάχια

K.  Tάπα Θηλυκή ½" 

1 τεμάχιο 

E. Βαλβίδα ασφαλείας 

κλειστού κυκλώματος 

ηλιακού θερμοσίφωνα 1/2‘’

1 τεμάχιο 

F. Βαλβίδα ασφαλείας 

θερμοσίφωνα 3/4‘’ 

1 τεμάχιο

J. Ρακόρ γωνία ηλιακού 

σύνδεσης 22 χαλκού / 22 

τουμπόραμα‘’

2 τεμάχια 

Μ. Βαλβίδα ¾” θηλυκή 

DN16

1 τεμάχιο



ΕΛΕΓΧΟΣ
Κάντε έναν τελευταίο έλεγχο σιγουρευτείτε ότι οι συλλέκτες είναι  ευθυγραμμισμένοι και εξίσου τοποθετημένοι στην βάση στήριξης.
Πάντα να χρησιμοποιείτε αλφάδι για να  επιβεβαιώνεται η οριζόντια θέση

Βιδώστε την αντεπιστροφή βαλβίδα στην κάτω μεριά του δοχείου, όπου επισημαίνεται “cold water input”.

Είναι απαραίτητο να τοποθετείτε  πριν την βάνα ( μπάλα ή τύπου  πεταλούδας. Δεν περιλαμβάνονται  στο σετ 
εγκατάστασης). Ενώστε την  έξοδο του ζεστού νερού (1/2’’) στο  υδραυλικό σύστημα. Μετά μπορείτε  να ενώσετε 
κάθε μονάδα με το  υδραυλικό σύστημα και να γεμίσετε  με νερό το δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η πίεση λειτουργίας του νερού θα πρέπει να κυμαίνεται από 2,5 έως 6 bars Σε περίπτωση που είναι πάνω από 6 bars είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε  
έναν ανάλογο ρυθμιστή.

Ειδικά στους πρώτους κύκλους μπορεί να διαρρεύσει νερό η ατμός από τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης. Αυτό πρέπει να θεωρείται κανονική λειτουργία για την
προστασία του συστήματος από υπερθέρμανση η υψηλή πίεση. Ο εγκαταστάτης πρέπει να συνδέσει ένα σωλήνα αποστράγγισης (δεν παρέχεται) κατάλληλης
διαμέτρου στο ακροφύσιο της κάτω βαλβίδας και να τον οδηγήσει στο σύστημα αποστράγγισης του κτηρίου.
Σημείωση σε περιπτώσεις οπού η θερμοκρασία της απόσυρσης μετά μπορεί να ξεπεράσει τους 60 °c, είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε μια θερμοστατική
βαλβίδα ανάμιξης που περιορίζει τη θερμοκρασία (δεν παρέχεται).

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : 3 Bars

ΚΥΚΛΩΜΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ : 8 Bars

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ: Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
45ᵒ  ΚΑΙ Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ 30ᵒ

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ : 3 Bars

Το ψυκτικό που παρέχεται είναι συμπυκνωμένη προπυλενογλυκολη. Πρέπει να γίνει η αραίωση της με νερό
σύμφωνα με τον πίνακα στην ακόλουθη σελίδα. Η αραίωση της γίνεται πάντοτε πριν την πλήρωση του
συστήματος σένα καθαρό δοχείο. Στην περίπτωση που το υγρό εισαχθεί μη αραιωμένο στο σύστημα , τότε
αυτό δεν θα λειτουργήσει. Γεμιστέ το δοχείο, στην πάνω πλευρά του μέχρι να υπερχειλίσει. Τοποθετήστε
στην έξοδο την βαλβίδα πίεσης και στην άλλη την ορειχάλκινη τάπα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αντιψυκτικό υγρό είναι ένα μη τοξικό, πρακτικά άοσμο, υγροσκοπικό υγρό με βάση την προπυλενογλυκόλη. Δεν έχει κίνδυνο για την υγεία και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αντιψυκτικό υγρό ή υγρό μεταφοράς θερμότητας σε εφαρμογές διατροφής και καθαρισμού νερού. Οι αναστολείς διάβρωσης που περιέχονται
στο αντιψυκτικό υγρό προστατεύουν αξιόπιστα τους σωλήνες που χρησιμοποιούνται συνήθως σε ηλιακές εγκαταστάσεις και σε άλλους εξοπλισμούς θέρμανσης
κατά της γήρανσης από τη διάβρωση και των εναποθέσεων σε μεγάλες χρονικές περιόδους. Το αντιψυκτικό υγρό εμποδίζει τις επιφάνειες του εναλλάκτη
θερμότητας να καταστρέφεται και εξασφαλίζει σταθερή υψηλή θερμική απόδοση. Το υγρό είναι αναμίξιμο με νερό σε όλες τις αναλογίες. Τα μίγματα του με νερό
προστατεύουν από τον παγετό σε θερμοκρασίες κάτω των -50 ° C, ανάλογα με τη συγκέντρωσή τους. Τα μίγματα αντιψυκτικού υγρού και νερού δεν
αναμιγνύονται. Το αντιψυκτικό υγρό δεν περιέχει καθόλου νιτρώδη, φωσφορικά ή αμίνες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Γενικές συμβουλές αφαιρέστε τα βρεγμένα ρούχα
Σε περίπτωση εισπνοής αν παρουσιαστούν δυσκολίες μετά την εισπνοή ατμού / αερολύματος, βγείτε στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια.
Σε επαφή με το δέρμα πλύνετε καλά με σαπούνι και νερό.
Σε επαφή με τα μάτια πλύνετε τα για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από
τρεχούμενο νερό με ανοιχτά τα βλέφαρα.
Σε κατάποση ξεπλύνετε πρώτα το στόμα και πιείτε άφθονο νερό  Σημείωση για τη συμπτωματική θεραπεία του γιατρού
(απολύμανση, ζωτικές λειτουργίες) δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο  αντίδοτο.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

➢ Το σύστημα θα φτάσει στη βέλτιστη απόδοση δύο

ημέρες μετά την εγκατάσταση.

➢ Συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά το γυάλινο κάλυμμα

των συλλεκτών, να τα καθαρίζετε σε περίπτωση σκόνης ή

χιονιού ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να εμποδίσει τις

ηλιακές ακτίνες, να δείτε τυχόν ρωγμές στην

επιφάνεια και να το αντικαταστήσετε το συντομότερο

δυνατό αν δείτε πιθανή βλάβη.

➢ Ελέγξτε το αντιψυκτικό υγρό του κυκλώματος

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και συμπληρώστε την

απαραίτητη ποσότητα για να γεμίσετε το σύστημα.

➢ Ελέγξτε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο τη λειτουργία

όλων των βαλβίδων, ελέγξτε εάν βίδες και παξιμάδια

είναι καλά σφιγμένα και γενικά ελέγξτε τη σταθερότητα

του πλαισίου στήριξης.

➢ Σε περίπτωση απουσίας από το σπίτι για μεγάλο χρονικό

διάστημα, καλύψτε τους συλλέκτες. Συμβάλει στην καλή

λειτουργία και μακροζωία της συσκευής.

➢ Ελέγχετε περιοδικά για τυχόν διαρροές, τυχόν

τσακισμένους σωλήνες, φυσαλίδες αέρα που έχουν

παγιδευτεί στο σύστημα, ελέγξτε αν όλες οι συνδέσεις

σωλήνων βρίσκονται στις κατάλληλες εξόδους και

εισόδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ηλιακή ενέργεια είναι η μόνη απαραίτητη πηγή για τον ηλιακό θερμοσίφωνα . Ωστόσο,

υπάρχει επίσης ηλεκτρική αντίσταση, η οποία πρέπει να θεωρείται ως εφεδρική πηγή και να

χρησιμοποιείται όταν η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετή. Η ηλεκτρική αντίσταση δεν πρέπει να

χρησιμοποιείται συνεχώς ως κύρια πηγή.

➢ Ελέγξτε για εμφανή ζημιά της ηλεκτρικής αντίστασης.

➢ Ελέγξτε τη σύνδεση των καλωδίων της αντίστασης και του θερμοστάτη.

➢ Ελέγξτε εάν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στη σωστή θερμοκρασία, η θερμοκρασία δεν  

πρέπει να υπερβαίνει τους 75ᵒ C. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 65 ᵒC.

➢ Ελέγξτε αν η κεντρική παροχή φτάνει στην αντίσταση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ,

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ.



ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

✓ Ξεβιδώστε το ανόδιο,  
αντικατάσταση

✓ Επανατοποθετήστε τη

για    να    ελέγξτε    εάν  χρειάζεται

φλάντζα     και     ακολουθήστε  τη

διαδικασία αντίστροφα. Χρησιμοποιείστε καινούριο λάστιχο  
στεγανοποίησης.

✓ Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή.
✓ Επαναφέρετε την παροχή ρεύματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΔΙΟΥ

✓ Αποσυνδέστε από την παροχή τη συσκευή πριν ελέγξετε ή
αντικαταστήσετε τo ανόδιο.

✓ Αδειάστε το νερό από το δοχείο.
✓ Ξεβιδώστε το καπάκι της φλάντζας (αντίσταση).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ
✓ Οι συλλέκτες συσκευάζονται σε θερμοσυστελλόμενη

μεμβράνη. Χειριστείτε τους με προσοχή. Προσέξτε την
επιφάνεια του γυαλιού. Να αποθηκεύονται σε όρθια
θέση, μην τοποθετείτε τους συλλέκτες τον ένα πανω
στον άλλον. Αποθήκευση σε ξηρό μέρος μακριά από
οποιαδήποτε υγρασία. Αφαιρέστε τη συσκευασία μόνο
αμέσως πριν την τελική τοποθέτηση.

✓ Τα δοχεία συσκευάζονται ξεχωριστά και στις δύο άκρες
προστατεύονται με καλύμματα πολυστυρενίου και
τυλίγονται με διαφανές φιλμ. Προσέξτε την επιφάνεια
για τυχόν γρατσουνιές. Μην στοιβάζετε τα δοχεία το
ένα πάνω από το άλλο. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος
μακριά από οποιαδήποτε υγρασία. Αφαιρέστε τη
συσκευασία μόνο αμέσως πριν την τελική τοποθέτηση.

✓ Τα μέρη της βάσης συσκευάζονται μαζί και οι βίδες και
τ’ άλλα εξαρτήματα σύνδεσης περιλαμβάνονται στο κιτ
εγκατάστασης. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος μακριά από
οποιαδήποτε υγρασία. Αφαιρέστε τη συσκευασία μόνο
αμέσως πριν την τελική τοποθέτηση

✓ Η μονάδα προστατεύεται από τη διάβρωση με
ράβδο μαγνησίου, ανόδιο. Η ράβδος είναι
τοποθετημένη στο κάλυμα της φλάτζας. Η ράβδος
μαγνησίου πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να
αντικαθίσταται ανάλογα με την φθορά της και
οπωσδήποτε όχι περισσότερο από δύο χρόνια.

✓ Το θερμικό υγρό μεταφοράς θερμότητας είναι ένα
μίγμα προπυλενογλυκόλης και νερού.
Λεπτομέρειες, ιδιότητες και οδηγίες ανάμειξης στη
σελίδα 8.

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

✓ Οι συλλέκτες πρέπει πάντοτε να είναι συνδεδεμένοι
(τα μεταλλικά μέρη) μέσω ενός χάλκινου αγωγού
16mm με το σύστημα αλεξικέραυνου, εάν υπάρχει,
αν όχι οι συλλέκτες πρέπει να συνδέονται με
υπάρχον σύστημα μεταλλικών αγωγών
χρησιμοποιώντας τον ίδιο χάλκινο αγωγό από τους
συλλέκτες.

✓ Ο αγωγός δεν πρέπει να περνάει από τον εσωτερικό
χώρο του σπιτιού και πρέπει να είναι
εγκατεστημένος από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

✓ Οι συλλέκτες τοποθετούνται πάνω σε μια μεταλλική
βάση στήριξης και ο εγκαταστάτης θα πρέπει να
ελέγξει αν ο/οι συλλέκτης/ες είναι στερεωμένος/οι
με ασφαλή τρόπο, ελέγχοντας όλα τα μπουλόνια και
τις βίδες αν είναι καλά τοποθετημένα.

✓ Πάντα να καλείτε έναν πιστοποιημένο τεχνικό για να
κάνετε συντήρηση-επισκευή του συστήματος. Σε
περίπτωση που υπάρχει ηλεκτρικό πρόβλημα,
καλέστε έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ  
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ  
ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

❑ Τελικός έλεγχος για διαρροές νερού ή
θερμικού υγρού.

❑ Έλεγχος ηλεκτρικής σύνδεσης.
❑ Λειτουργία βαλβίδων ασφαλείας και  

διαρροές
❑ Κατάλληλος προσανατολισμός
❑ Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια σκίασης
❑ Μόνωση των σωλήνων
❑ Αφαιρέστε τα προστατευτικά φιλμ

συσκευασίας κλπ.
❑ Καθαρίστε τη περιοχή
❑ Συμπληρώστε τα έγγραφα εγγύησης

& την ημερομηνία εγκατάστασης της
μονάδας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Μετά την εγκατάσταση και τον τελικό  
έλεγχο, παραδώστε την κάρτα
εγγύησης και το εγχειρίδιο οδηγιών  
στο χρήστη.
Συμβουλέψτε τον χρήστη να  
διαβάσει το εγχειρίδιο οδηγιών πριν  
τη χρήση του συστήματος. Υποδείξτε  
σαφώς στον χρήστη τις βαλβίδες  
ασφαλείας.
Σύντομα ενημερώστε το χρήστη
σχετικά με το πρόγραμμα συντήρησης  
της συσκευής.


