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ΔΟΧΕΙΑ AND-solar SWP 
 

Με έναν εναλλάκτη: SWP N 
Με δύο εναλλάκτες: SWP 2N 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

Αγαπητοί Πελάτες, 
 
Ελπίζουμε ότι η συσκευή που έχετε αγοράσει από εμάς θα συμβάλει στη δημιουργία άνεσης στην 
οικία σας και μείωση της ενεργειακής σας δαπάνης. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει τεχνική 
περιγραφή της μονάδας που έχετε αγοράσει και τις οδηγίες λειτουργίας της. Έχει ετοιμαστεί ώστε 
να σας εξοικειώσει με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της συσκευής θέρμανσης νερού. 
Η προσοχή στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου είναι προς το συμφέρον του πελάτη, και είναι 
ένας από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. 
 
Η σειρά Δοχείων AND-solar SWP για χρήση με συστήματα Αντλιών Θερμότητας, περιλαμβάνει 
τους παρακάτω τύπους: 
 
Δοχείο SWP N, με έναν εναλλάκτη &  Χωρητικότητα (l): 150 / 200 / 300 / 400 / 500 
Δοχείο SWP 2N, με δύο εναλλάκτες & Χωρητικότητα (l): 300 / 400 / 500 
 
Με μεγάλη επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας. 
Κατάλληλο για ηλιακή θέρμανση νερού, θέρμανσης χώρων, καθώς και για συστήματα αντλιών 
θερμότητας με μεγάλο αριθμό καταναλωτών. 
 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:  
 Μόνωση υψηλής απόδοσης με εξωτερικό περίβλημα από PVC με χρώμα RAL 9006.  
 Πολλαπλές θέσεις τοποθέτησης του αισθητήρα θερμοκρασίας.  
 Πλήρη προστασία από τη διάβρωση που πραγματοποιείται μέσω του σμάλτου τιτανίου 
 και το προστατευτικό ανόδιο. 
 Εύκολη εγκατάσταση.  
 Βολικό άνοιγμα επιθεώρησης. 
 Υψηλής απόδοσης εναλλάκτες θερμότητας. 
 Προαιρετικό κιτ για ηλεκτρική θέρμανση με ονομαστική ισχύ 3kW, 4.5KW, 6 kW ή 7.5kW. 
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1. ΜΟΝΩΣΗ 
 

 
Οι συσκευές θέρμανσης νερού με χωρητικότητα 150 έως 500 λίτρα είναι μονωμένες με 50 mm παχιά 
μαλακή ανθεκτική στην θερμοκρασία αφρώδη πολυουρεθάνη με πυκνότητα 40 kg/m2. 
Το διακοσμητικό επίχρισμα των συσκευών θέρμανσης νερού είναι κατασκευασμένο από μαλακό 
φύλλο PVC σε διάφορα χρώματα (συνήθως γκρι). 
 
 

 Άποψη της πολυουρεθάνης στο μικροσκόπιο    
 
 
 
 
 

2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ) 
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3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
 
 

Οι συσκευές θέρμανσης νερού δίδονται με ηλεκτρικές αντιστάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
3000W / 230V, 4500W / 230V, 6000W / 230V, 7500W / 400V. Οι συσκευές θέρμανσης νερού έχουν 
θερμοστάτες διπλής προστασίας με θερμοκρασιακό εύρος από 30οC σε 80οC. 
 
Θερμοκρασιακής επίτευξης 95οC; 3+2 επαφές 10 (2.5) A 230V; IP 40 προστασία; διαφορικό 8οC±3οC. 
 

 
Ισχύς (W) Μήκος (mm) Σύνδεση Τάση (V) 

3000 210 1 1/2" 230/400 
4500 320 1 1/2" 230/400 
6000 410 1 1/2" 230/400 
7500 590 1 1/2" 230/400 

 
Η σύνδεση της ηλεκτρικής αντίστασης με την παροχή ρεύματος πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο. Όταν συνδέετε την ηλεκτρική αντίσταση με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι είναι 
σωστά γειωμένη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε αυτό το εγχειρίδιο δίδεται ένα διάγραμμα καλωδίωσης του πίνακα ελέγχου της 
συσκευής. 
Η ηλεκτρική αντίσταση είναι προαιρετική και δεν υπόκειται σε παράδοση.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

4. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
 

 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - AND SOLAR SYSTEMS 

 
6 

   

 
 

5. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
 
 

Αυτός είναι ένας ρυθμιζόμενος διπλός ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ο οποίος είναι σχεδιασμένος να ρυθμίζει την 
θερμοκρασία του νερού και διασφαλίζει την ανοχή ασφαλείας; Μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα 
(μοντέλο TLSC) ή αυτόματα (μοντέλο TLSC/A). 
 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΑ  
Το προϊόν αυτό είναι σε συμμόρφωση με: 
-EN 60730-1 και τις μετέπειτα εκδόσεις; 
-EN 60730-2-9 
 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 
Το προϊόν αυτό είναι σε συμμόρφωση με: 
-Οδηγία Χαμηλής Τάσης 73/23 EEC 
-Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 
89/336/EC 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Θερμοκρασιακό έυρος – 
ρύθμιση: 0οC ÷ 90οC, όριο: 90οC÷110οC 
Ανοχή – ρύθμιση: ± 5k, limit – 15k; – 6k (εξαρτάται από τον τύπο) Θερμοκρασιακό  διαφορικό – ρύθμιση 
6 ± 2k; 4 ± 1k (εξαρτάται από τον τύπο), όριο 25 ± 8k; 15± 8k (εξαρτάται από τον τύπο) 
 

Αυτόματη ρύθμιση (TLSC/A) και χειροκίνητη ρύθμιση (TLSC). Βαθμός προστασίας = IP 40 
Κατηγορία μόνωσης = I. 
Ρυθμός μεταβολής θερμοκρασίας = <1K/min 
 Μεγιστο σημείο θερμοκρασίας=80οC 
 Μέγιστη θερμοκρασία για ηλεκτρικό λαμπτήρα = 125οC 
Θερμοκρασία συσσώρευσης =  -15οC ÷ 55οC  
Μεγιστη πίεση του φυσιγγίου = 10 bar  
Σταθερά χρόνου = <1" 
Ηλεκτρική σύνδεση 
Επαφές ή επαφές τύπου διακόπτη – 2B 
Θέση εγκατάστασης – κανονική 
Τύπος καλωδίου – M20 x 1.5  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ 
Οδηγίες ασφαλείας: 
Πριν από τη σύνδεση του θερμοστάτη, 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή θέρμανσης 
νερού δεν είναι συνδεδεμένη με το 
δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
και είναι σύμφωνα με τις οδηγίες στην 
Εικόνα 2. 
 
Όλες οι διαδικασίες εγκατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
χειροκίνητων ρυθμίσεων, πρέπει να 
εκτελούνται από εξειδικευμένο 
τεχνικό, τηρώντας όλους τους κανόνες 
ασφαλείας. 
A)Βλέπε Εικόνες 3 και 4; 
B)Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες και 
αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα. 
Ξετυλίξτε τα καλώδια ρεύματος και 
συνδέστε τα στις επαφές του 
θερμοστάτη.( Εικόνα 5) ακολουθώντας 
τις οδηγίες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε Σχέδιο 
6. 
Για να κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα, 
το άνοιγμα του καπακιού πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τη σύζευξη του 
κουμπιού ρύθμισης. 
Σύνδεση (Εικόνα 7) για μονοφασικές 
αντιστάσεις, για τριφασικές, βλέπε 
σελ. 12 παρ. 8.  
 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΑΦΗ 2 – ανοίγει το κύκλωμα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. 
  - ΕΠΑΦΗ C – κοινή επαφή. 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ - ΕΠΑΦΗ 1 – ανοίγει το κύκλωμα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. 
    - ΕΠΑΦΗ 2 – κλείνει το κύκλωμα όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει. 
    - ΕΠΑΦΗ C – κοινή επαφή. 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (βλέπε Σχέδιο 8) 
A – Κουμπί Reset  (μόνο για το TLSC)   B – Κουμπί για ρύθμιση θερμοκρασίας. 
 
 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - AND SOLAR SYSTEMS 

 
8 

 
 

6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τύπος   SWP N 150 SWP N 200 SWP N 300 SWP N 400 SWP N 500 

Χωρητικότητα/'Ογκος L 150 200 300 400 500 

Υψος / Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης mm 1070/1210 1340/1460 1420/1580 1470/1670 1720/1890 
Διάμετρος  mm ø 560 ø 560 ø 660 ø 750 ø 750 

Πίεση λειτουργίας / μέγιστη θερμοκρασία bar /O C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95 

Πίεση δοκιμής δοχείου bar 15 15 15 15 15 

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας m2 1,4 1,9 2,3 2,8 3,3 

Χωρητικότητα νερού στη σερπαντίνα L 8,6 11,7 14,8 17,2 20 

Ονομαστική Ισχύς σύμφωνα με τo 
DIN 4708; 80/60/45 °C *  

kW 
m3 /h 

40,4 
0,99 

51 
1,25 

62 
1,52 

75 
1,84 

84 
2,06 

NL –συντελεστής ισχύος 60°C  6 8 20 27 34 

Πτώση πίεσης Δp mbar 120 150 400 600 710 

Πίεση λειτουργίας / μέγιστη θερμοκρασία 
εναλλάκτη bar /O C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 

Πίεση δοκιμής  bar 25 25 25 25 25 

Θερμόμετρο προαιρετικό 

Ανόδιο       

Ηλεκτρική αντίσταση (προαιρετικό) kW 3/4.5/6 3/4.5/6 3/4.5/6 3/4.5/6/7.5 3/4.5/6/7.5 

Βάρος 70 90 121 165 190  

Έξοδος κάτω εναλλάκτη S1 Α, mm G1"/182 G1"/182 G1"/215 G1"/270 G1"/270 

Είσοδος κρύου νερού B, mm G1"/182 G1"/182 G1"/215 G 1¼"/270 G 1½"/270 

Είσοδος κάτω εναλλάκτη S1 C, mm G1"/872 G1"/1122 G1"/1155 G1"/1210 G1"/1350 

Αναμονή για θερμοστάτη G, mm G ½"/697 G ½"/967 G ½"/1054 G ½"/1054 G ½"/1206 

Ανακυκλοφορία R, mm G¾"/652 G¾"/922 G¾"/1007 G1"/1105 G1"/1206 

Έξοδος Ζεστού νερού χρήσης K, mm G1"/895 G1"/1160 G1"/1182 G1¼"/1240 G1½"/1453 

Θύρα Εξαερισμού F, mm G1"/1070   G1"/1340   G1"/1410   G1"/1460   G1"/1710 

Άνοιγμα Επιθεώρησης O, 
ø 110/180 

309 
110/180 

309 
110/180 

320 
110/180 

450 
110/180 

450 mm 

Θύρα Αποστράγγισης Y, mm G1"/30 G1"/30 G1"/30 G1"/30 G1"/30 

Ανόδιο P, mm G1¼"/1070 G1¼"/1340 G1¼"/1410 G1¼"/1318 G1¼"/1568 

Ηλεκτρική Αντίσταση U, mm G1½"/309 G1½"/309 G1½"/309 G1½"/450 G1½"/450 

Αναμονή επιπλέον Αισθητηρίου Z, mm G½"/410 
G½"/868 

G½"/410 
G½"/11380 

G½"/430 
G½"/1170 

G½"/560 
G½"/1152 

G½"/560 
G½"/1453 

 
 
DIN 4708: 
  * 80/60/45o:   80o C = Θερμοκρασία νερού εισόδου στον εναλλάκτη   
  60o C = Θερμοκρασία νερού εξόδου στον εναλλάκτη  
    45o C = Μέση Θερμοκρασία στο Δοχείο 
** 40,4  kW & 0.99 m3 /h : Ο εναλλάκτης σε μία ώρα εναλλάσσει 40,4kW με ροή 0.99 m3 /h  
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

Τύπος   SWP N 300 SWP N 400 SWP N 500 

Χωρητικότητα/'Ογκος L 300 400 500 

Υψος / Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης mm 1420/1580 1470/1670 1720/1890 
Διάμετρος  mm ø 660 ø 750 ø 750 

Πίεση λειτουργίας / μέγιστη θερμοκρασία bar /O C 10/95 10/95 10/95 

Πίεση δοκιμής δοχείου bar 15 15 15 

Κάτω Εναλλάκτης S1 

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας m2 1,2 1,5 1.8 

Χωρητικότητα νερού στη σερπαντίνα  L 6,5 10 11,8 

Ονομαστική Ισχύς σύμφωνα με τo 
DIN 4708; 80/60/45 °C *  

kW 
m3 /h 

53 
1,30 

62 
1,52 

72 
1,77 

NL –συντελεστής ισχύος 60°C  11 14 18 

Πτώση πίεσης Δp mbar 55 70 90 

Άνω Εναλλάκτης S2 

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας m2 2,7 3,2 4,36 

Χωρητικότητα νερού στη σερπαντίνα  L 16,1 18,9 26 

Ονομαστική Ισχύς σύμφωνα με τo 
DIN 4708; 80/60/45 °C *  

kW 
m3 /h 

75 
1,84 

82 
2,01 

94 
2,31 

NL –συντελεστής ισχύος 60°C  17 22 29 

Πτώση πίεσης Δp mbar 70 85 120 

Πίεση λειτουργίας / μέγιστη θερμοκρασία 
εναλλάκτη bar /O C 16/110 16/110 16/110 

Πίεση δοκιμής  bar 25 25 25 

Θερμόμετρο προαιρετικό 

Ανόδιο     

Ηλεκτρική αντίσταση (προαιρετικό) kW 3/4.5/6 3/4.5/6/7.5 3/4.5/6/7.5 

Βάρος 70 145 198 236 

Έξοδος κάτω εναλλάκτη S1 Α, mm G1"/228 G1"/260 G1"/250 

Είσοδος κρύου νερού B, mm G1"/228 G 1¼"/260 G 1½"/250 

Είσοδος κάτω εναλλάκτη S1 C, mm G1"/1476 G1"/1390 G1"/1298 

Έξοδος άνω εναλλάκτη S2 E, mm    

Αναμονή για θερμοστάτη G, mm G ½"/1220 G ½"/1176 G ½"/1298 

Ανακυκλοφορία R, mm G¾"/1224 G1"/1180 G1"/1392 

Έξοδος Ζεστού νερού χρήσης K, mm G1"/1476 G1¼"/1420 G1½"/1643 

Θύρα Εξαερισμού F, mm G1"/1695   G1"/1669   G1"/1895 

Άνοιγμα Επιθεώρησης O, 
ø 110/180 

298 
110/180 

345 
110/180 

345 mm 

Θύρα Αποστράγγισης Y, mm G1"/30 G1"/30 G1"/30 

Ανόδιο P, mm G1¼"/1695 G1¼"/1524 G1¼"/1750 

Ηλεκτρική Αντίσταση U, mm G1½"/298 G1½"/345 G1½"/345 

Θύρα επιπλέον Αισθητηρίου Z, mm 
G½"/368 
G½"/813 

G½"/1204 

G½"/420 
G½"/695 

G½"/1100 

G½"/433 
G½"/966 

G½"/1372 
 
DIN 4708: 
  * 80/60/45o:   80o C = Θερμοκρασία νερού εισόδου στον εναλλάκτη S1/S2 
  60o C = Θερμοκρασία νερού εξόδου στον εναλλάκτη S1/S2 
    45o C = Μέση Θερμοκρασία στο Δοχείο 
** 53  kW & 1.30 m3 /h : Ο εναλλάκτης σε μία ώρα εναλλάσσει 53kW με ροή 1.30 m3 /h  
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Οι συσκευές θέρμανσης νερού μπορούν να είναι με ή χωρίς μόνωση. Η μόνωση, το κάλυμμα και οι 
ροζέτες μπορούν να παραδοθούν χωριστά, κατόπιν παραγγελίας και με χρόνο παράδοσης > 1 μήνα. 
 

Τύπος FS 500 FS 800 FS 1000 FS 1500 
Διαστάσεις παλέτας 

(χωρίς  μόνωση) 650x650 790x790 790x790 1000x1000 

Διαστάσεις παλέτας (με 
μόνωση) 900x900 1050x1050 1050x1050 1250x1250 

 
Πλεονεκτήματα: 

1) Εύκολη μεταφορά. 2) Εύκολη μετακίνηση στον χώρο εγκατάστασης. 
3) Εύκολη και γρήγορη συσκευασία των συσκευών με μαλακή μόνωση.  
Όλα τα απαραίτητα ανοίγματα στο περίβλημα έχουν γίνει εκ των προτέρων  
και ο εγκαταστάτης δεν έχει παρά να τα βρει και να τα εμφανίσει.  

8. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ) 
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9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
 
Ελαττώματα κατασκευής και εγγύηση υλικών  
Ο κατασκευαστής εγγυάται ρητά ότι τα προϊόντα που παράγει είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα 
στα υλικά και την κατασκευή τα οποία μπορούν να αποτρέψουν την κανονική λειτουργία τους 
σύμφωνα με την ορθή και κανονική χρήση, εγκατάσταση και συντήρηση για τις προβλεπόμενες 
λειτουργίες των προϊόντων για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο πιστοποιητικό εγγύησης 
του αντίστοιχου μοντέλου συσκευής θέρμανσης νερού που έχετε αγοράσει. Η περίοδος εγγύησης 
ξεκινά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο τιμολόγιο αγοράς. Εάν ένα προϊόν ή οποιοδήποτε 
συστατικό μέρος αυτής έγκειται σε ελαττωματική κατασκευή ή υλικό, ο κατασκευαστής θα 
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή προϊόν. 
 
 
Εξαιρέσεις και Περιορισμοί της κάλυψη Εγγύησης 
α) Ο πελάτης μπορεί να απαιτήσει εγγύηση κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του 
αντίστοιχου προϊόντος αμέσως μετά που έχουν προσδιοριστεί τυχόν ελαττώματα, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις της ελαττωμάτων που διακρίνονται κατά τη στιγμή της αγοράς, στην οποία 
περίπτωση ο πελάτης πρέπει να υποβάλει αίτηση στο κατάστημα αμέσως αφού παρατήρησε το 
ελάττωμα και όπως αυτό προβλέπεται στους γενικούς όρους πώλησης. 
β) Αυτό το πιστοποιητικό εγγύησης θεωρείται άκυρο στις περιπτώσεις που τα ελαττώματα και τα 
λάθη στη λειτουργία των αγορών προϊόντων προκαλούνται από: 
1) Ατυχήματα, εγκατάσταση κινητών δομών, αμέλεια, ακατάλληλη φροντίδα ή μη συμμόρφωση. 
2) Η μη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης που παρατίθενται στο 
εγχειρίδιο εγκατάστασης του αντίστοιχου προϊόντος. 
3) Ακατάλληλη εγκατάσταση και χρήση, καθώς και αλλαγές, ειδικά αν δεν γίνονται από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του κατασκευαστή. 
4) Διενέργεια δοκιμών και λειτουργία σε πιέσεις μεγαλύτερες από τις τιμές που καθορίζονται από 
τον κατασκευαστή και που αναγράφονται στα εγχειρίδια του προϊόντος, ή  χρήση του νερού με 
χαρακτηριστικές τιμές που υπερβαίνουν: 
- Διαλυτών αλάτων – 500 mg/l; 
- Ανθρακικό ασβέστιο – 200 mg/l; 
- Διοξείδιο του άνθρακα – 50 mg/l; 
- περιεχόμενο ph - τουλάχιστον 5 και το πολύ 12. 
5)  Πάγωμα, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές ή ενέργειες τρίτων, καθώς και οποιεσδήποτε 
παρεμβάσεις στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας των συσκευών θέρμανσης νερού. 
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Ο πελάτης θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί το σύστημα αντιδιάβρωσης (ανόδιο μαγνησίου / 
Correx up κλπ). Θα πρέπει να ελέγχει περιοδικά το ανόδιο μαγνησίου και να το αντικαταστήσει, 
αναλόγως της γεωγραφικής θέσης και κατά διαστήματα, ανάλογα με το είδος του νερού (μαλακό-
σκληρό) της περιοχής όπου  χρησιμοποιείται η συσκευή θέρμανσης νερού. 
  
 
 
 
α) Το πιστοποιητικό εγγύησης θεωρείται άκυρο για συσκευές θέρμανσης νερού των οποίων οι 
αύξοντες αριθμοί αναγνώρισης έχουν τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή είναι θολοί, ή δεν μπορούν να 
βεβαιωθούν ρητά. 
β) Ζημιές στην εμφάνιση των προϊόντων δεν πρέπει να θεωρούνται ως ελαττώματα, εκτός από 
εκείνες που προκαλούν απώλειες κατά τη λειτουργία ή αλλάζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
συσκευών θέρμανσης νερού που αναγράφονται στα φυλλάδια. 
γ) Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση αντικαταστάσεως να παραδώσει ένα άλλο 
μοντέλο της συσκευής θέρμανσης νερού, προκειμένου να εκπληρώσει τις εγκεκριμένες αξιώσεις 
εγγύησης όταν το πρωτότυπο μοντέλο δεν βρίσκεται πλέον υπό κατασκευή. 
δ) Εάν, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, και όταν υπάρχει λόγος επείγοντος, ο πελάτης απαιτεί άμεση 
αντικατάσταση του προϊόντος για το οποίο αξιώνει εγγύηση, πριν από την απόφαση  ικανοποίησης 
του αιτήματος, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό αγοράς από το Εμπορικό Τμήμα. 
Μετά την απόφαση για την ικανοποίηση του αιτήματος, το αποδεικτικό αγοράς που αναφέρεται 
παραπάνω θα πρέπει να ακυρωθεί με την έκδοση απόδειξης για τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα. 
Με αυτή την απόδειξη ο πελάτης μπορεί να αγοράσει ένα άλλο προϊόν με την ίδια τιμή σε 
περίπτωση που η απαίτηση έχει αποδεχθεί. 
ε) Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εκθέσεις επί τόπου από τις αξιώσεις που 
έχει λάβει, με σκοπό τον έλεγχο κάθε πτυχής που θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την καλύτερη 
εξέταση των αξιώσεων εγγύησης. Για το λόγο αυτό, ο πελάτης δεν θα προβεί σε αλλαγές στις 
συνθήκες της εγκατάστασης που αφορούν την αξίωση εγγύησης, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση του Τεχνικού Τμήματος. 
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Περιορισμοί Ευθύνης 
α) Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος ενώπιον του πελάτη, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, για 
οποιαδήποτε μη εκπλήρωση ή καθυστέρηση στην εφαρμογή των υποχρεώσεων εγγύησης που θα 
μπορούσαν να προέρχονται από εξωτερικές πιέσεις από άλλες περιστάσεις εκτός του 
κατασκευαστή.  
β) Η ευθύνη του κατασκευαστή σύμφωνα με το παρόν πιστοποιητικό εγγύησης περιορίζεται στις 
προαναφερόμενες υποχρεώσεις και μέχρι του ποσού σύμφωνα με την απόδειξη αγοράς του 
προϊόντος για το οποίο αξιώνεται εγγύηση. Εξαιρούνται ευθύνες για έμμεσες ζημίες, όπως απώλεια 
δεδομένων σε εφαρμογές πληροφόρησης, η απώλεια της παραγωγής θερμικών μεταβολών κ.λπ., 
που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες κανονισμούς της κάθε χώρας όσον αφορά την ευθύνη των 
προϊόντων. 
γ) Οι προαναφερθέντες περιορισμοί της εγγύησης θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις 
περιπτώσεις, και όταν δεν παραβιάζουν τους κανονισμούς σε κάθε χώρα σχετικά με την ευθύνη των 
προϊόντων. Εάν το γεγονός αυτό ακυρώνει μερικά από τα προηγούμενα άρθρα, η ακύρωση θα 
αναφέρεται μόνο σε αυτή τη ρήτρα, ενώ οι λοιπές θα παραμένουν σε ισχύ. Εν κατακλείδι, 
εξαιρούνται εφαρμογές οποιουδήποτε κανονισμού που επισημαίνεται  σε αυτή την Εγγύηση και 
παραβιάζει το Νόμο 23/Ιουλ 10,2003 και την Οδηγία 1999/44 / ΕΕ σχετικά με θερμαντήρες νερού 
και τη χρήση τους στην επικράτεια της ΕΕ. 
 
Κάθε άλλο δικαίωμα εγγύησης που δεν αναφέρεται στο παρόν πιστοποιητικό εγγύησης αποκλείεται. 
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