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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ASSOLO
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τεχνικές περιγραφές, οδηγίες εγκατάστασης, συναρμολόγησης, 
συντήρησης και τεχνικά δεδομένα που απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό 
που συμμετέχει στην εγκατάσταση και συντήρηση του προϊόντος.
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο και εγκαθίσταται έτσι ώστε να επιτρέπει μια συνεχή εναλλαγή 
του αέρα μέσα στο δωμάτιο. Το σύστημα αερισμού με ανάκτηση μπορεί γενικά να εγκατασταθεί 
σε οικιακούς, επαγγελματικούς ή δημόσιους εσωτερικούς χώρους.
Το προϊόν παρέχεται με έναν κεραμικό εναλλάκτη θερμότητας που συσσωρεύει θερμότητα κατά 
την εξαγωγή ζεστού αέρα που προέρχεται από το δωμάτιο, ενώ, κατά τη διάρκεια της εισαγωγής 
αέρα από το εξωτερικό, η συσκευή μεταφέρει στον κρύο αέρα εισόδου, τη θερμική ενέργεια που 
αποθηκεύεται στον εναλλάκτη θερμότητας.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε τοίχο. Ο αγωγός που περιέχει τον εναλλάκτη 
θερμότητας παρέχεται για τοίχους με μέγιστο πάχος 400 mm. ο αγωγός μπορεί να κοντύνει στα 
250 mm το ελάχιστο.
Ο εξαγόμενος ή εισερχόμενος αέρας δεν πρέπει να περιέχει εύφλεκτα ή εκρηκτικά μείγματα, 
χημικούς ατμούς, σκόνες, λάδια και άλλες παθογόνες ουσίες γενικά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

1-   Μετωπικό κάλυμμα
2-   Κλείστρο
3-   Μονάδα
4i- Εσωτερικό εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης  

7-   Κεραμι κός εναλλάκτ ης θερμότ ητ ας
8-   Φίλτρα
9-   Εγχειρίδιο Εγκατάστασης & Συντ ήρησης 
10- Προφυλάξεις
11- Έντυπο Εγγύησης
12- Συσκευασία
13- Προειδοποιήσεις για τη σωστή αποσυσκευασία

με ηλεκτρικές συνδέσειςl

4e- Εξωτερικό εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης 

5-   Εξωτερικό καπάκι

6-   Χωνευτός αγωγός 400mm
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Το σύστημα ανάκτησης θερμότητας κατηγοριοποιείται ως προϊόν Κλάσης II.
Το επίπεδο προστασίας είναι IPX4.
Το σύστημα ανάκτησης θερμότητας είναι κατάλληλο για εσωτερική εγκατάσταση. Η θερμοκρασία 
λειτουργίας είναι μεταξύ -20 ° C και 50 ° C με μέγιστη σχετική υγρασία 80%.
Ο σχεδιασμός του συστήματος ανάκτησης θερμότητας είναι σε συνεχή εξέλιξη, επομένως, 
ορισμένα μοντέλα ενδέχεται διαφέρουν από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΜ 
ASSOLO 91-1.0

ASSOLO VMC Φ100

BASE
Ταχύτητα 1 2 3 4 5
Τάση στα 50H z 220-240Vac 220-240Vac X X X
Ισχύς Ø 150 [W  ] 4,9 8,9 X X X
Ισχύς Ø 100 [W  ] 3,9 7,9 X X X
Παροχή Ø 150 [m ³/h] 30 60 X X X
Παροχή Ø 100 [m ³/h] 15 30 X X X
Θόρυβος στα 3 m  Ø 150 [dB] 13 23 X X X
Θόρυβος στα 3 m  Ø 100 [dB] 19 29 X X X
Βαθμός Απόδοσης 93% 93% X X X

ACTIVE
Ταχύτητα 1 2 3 4 5
Τάση στα 50H z 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac X X
Ισχύς Ø 150 [W  ] 4,9 6,9 8,9 X X
Ισχύς Ø 100 [W  ] 3,9 5,9 7,9 X X
Παροχή Ø 150 [m ³/h] 30 45 60 X X
Παροχή Ø 100 [m ³/h] 15 22,5 30 X X
Θόρυβος στα 3 m  Ø 150 [dB] 13 20 23 X X
Θόρυβος στα 3 m  Ø 100 [dB] 19 24 29 X X
Βαθμός Απόδοσης 93% 93% 93% X X
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WIRELESS
Ταχύτητα 1 2 3 4 5
Τάση στα 50H z 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac 220-240Vac
Ισχύς Ø150 [W] 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9
Ισχύς Ø100 [W] 3,9 4,9 5,9 6,9 7,9
Παροχή Ø 150 [m ³/h] 30 37,5 45 52,5 60
Παροχή Ø 100 [m ³/h] 15 18,5 22,5 26,5 30
Θόρυβος στα 3 m  Ø 150 [dB] 13 16,5 20 21,5 23
Θόρυβος στα 3 m  Ø 100 [dB] 19 21,5 24 26,5 29
Βαθμός Απόδοσης 93% 93% 93% 93% 93%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το προϊόν αποτελείται από μια επιτοίχια μονάδα που θα τοποθετηθεί μέσα στο δωμάτιο, έναν αγωγό 
που περιέχει τον κεραμικό εναλλάκτη θερμότητας και τα φίλτρα και έναν εξωτερικό επιτοίχιο κάλλυμα

Κεραμικός 
Εναλλάκτης 
Θερμότητας

Εξωτερικό 
επιτοίχιο κάλλυμα

Χωνευτός Αγωγός Εξωτερικό φίλτρο

Εσωτερικό φίλτρο

Επιτοίχια 
Μονάδα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική ηλεκτρική παροχή στο δωμάτιο εγκατάστασης είναι αποσυνδεδεμένη 
πριν ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες της συναρμολόγησης.
Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε κουρτίνες, κουρτίνες κ.λπ., καθώς ενδέχεται να 
θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
Βεβαιωθείτε ότι, μόλις εγκατασταθεί η συσκευή, τα πτερύγια ανεμιστήρα τοποθετούνται όχι 
λιγότερο από 2,30 μέτρα μακριά από το δάπεδο. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων από 
μία συσκευών, η απόσταση μεταξύ των προϊόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μέτρα.
Πριν από τη συναρμολόγηση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά όλες τις 
οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλο το απαραίτητο υλικό για την 
εγκατάσταση.
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
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1) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μόλις επιλεγεί η περιοχή εγκατάστασης, σημειώστε το κέντρο της τρύπας που θα 
πραγματοποιηθεί στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους
υπάρχει αρκετός χώρος, για ακτίνα 15 cm από το κέντρο, που αντιστοιχεί στις συνολικές διαστάσεις 
του προϊόντος. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι , σε αυτήν την περιοχή, δεν υπάρχουν παρεμβολές με 
άλλους τοίχους ή άλλα σταθερά αντικείμενα.
 Διάμετρος οπής για την εγκατάσταση:
- ASSOLO 91-1.0 ή 2.0 Ø160mm
- ASSOLO VMC Φ100 Ø100mm
Ο αγωγός πρέπει να εγκατασταθεί μέσα από την οπή, με ελαφρά προς τα κάτω κλίση 1° - 2° προς τα 
έξω, για να επιτρέπεται η σωστή εκκένωση της συμπύκνωσης.
Για να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο αγωγό εσοχής, το πάχος του τοιχώματος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 400 mm.

Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του αγωγού (6) είναι ίσο με το πάχος του τοιχώματος.
Ο αγωγός πρέπει να τελειώνει με τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του τοίχου.

Το μήκος "M" δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 250 mm. Σε αυτήν την περίπτωση, ο τοίχος δεν 
είναι κατάλληλος για την εγκατάσταση του προϊόντος.

Για την εγκατάσταση του 
προϊόντος, το πάχος του 
τ οι χώματ ος δεν μπορεί  να 
εί ναι  μι κρότ ερο από 250 mm.

Μόλις δημιουργήσετε την 
οπή, τοποθετήστε το χωνευτό 
αγωγό (6) στον τοίχο.
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Προσαρμόστε τον αγωγό εάν είναι απαραίτητο, στο πάχος του τοίχου με κατάλληλα εργαλεία, με 
τον καλύτερο τρόπο όπως φαίνεται παρακάτω:

Αφού προσαρμόσετε το μήκος του αγωγού (6) στο ακριβές πάχος του τοίχου, τοποθετήστε το 
εξωτερικό τμήμα στερέωσης στον τοίχο (4e) στον εξωτερικό τοίχο όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα:

Εισαγάγετε το εξωτερικό τμήμα στερέωσης 
(4e) μέσα στον εσοχή (6).

Μόλις κεντραριστεί στον αγωγό, σημειώστε τις οπές στερέωσης στον εξωτερικό τοίχο 
χρησιμοποιώντας το εξωτερικό τμήμα τοποθέτησης τοίχου (4e) με ένα αλφάδι για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Κάντε τις τρύπες και τοποθετήστε το φις επέκτασης για την τοποθέτηση στον τοίχο.

http://www.go2pdf.com


8

Στερεώστε το εξωτερικό τμήμα (4e) στον εξωτερικό τοίχο.

Στερεώστε το εξωτερικό κάλυμμα (5) στο εξωτερικό εξάρτημα στήριξης τοίχου (4e) μέχρι την 
πλήρη συναρμολόγηση, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή 
της ηλεκτρικής τάση στον χώρο εγκατάστασης συμμορφώνεται με την τιμή που δηλώνεται στην 
ετικέτα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι η κύρια ηλεκτρική παροχή στο δωμάτιο εγκατάστασης είναι 
αποσυνδεδεμένη πριν από την εργασίες ηλεκτρικής σύνδεσης.
Προσδιορίστε την έκδοση του προϊόντος και διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που σχετίζονται με 
τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

Όπως γίνεται επισημαίνοντας τις εξωτερικές οπές, εισαγάγετε τη διάμετρο κεντραρίσματος του 
εσωτερικού τμήματος (4i) μέσα στον εσοχή (6) όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.
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Χρησιμοποιώντας ένα αλφάδι, σημειώστε και κάντε τέσσερις τρύπες για να στερεώσετε στον 
τοίχο το εσωτερικό τμήμα τοποθέτησης τοίχου (4i).

Σε αντίθεση με το εξωτερικό εξάρτημα τοποθέτησης τοίχου, στον εσωτερικό τοίχο είναι απαραίτητο να 
φέρετε τα καλώδια τροφοδοσίας για να τους συνδέσετε με τα απογυμνωμένα καλώδια που παρέχονται με 
το προϊόν.

http://www.go2pdf.com


10

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Μόλις εισαχθούν τα βύσματα διαστολής για την τοποθέτηση στον τοίχο, πριν προχωρήσετε στη 
στερέωση, εξαγάγετε το κουτί ακροδεκτών από το εσωτερικό τμήμα στήριξης τοίχου (4i) και 
αφήστε το καλώδιο να περάσει από τον ειδικό χώρο.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:
Σπάστε τα πλαστικά καπάνια που φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

Εξαγάγετε το κουτί ακροδεκτών από το εσωτερικό τοίχωμα και αφήστε τα καλώδια να περάσουν 
από τον ειδικό χώρο, στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τις παρεχόμενες βίδες.
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Στερεώστε το εσωτερικό τοίχωμα (4i) στον τοίχο και κάντε τις ηλεκτρικές συνδέσεις όπως 
περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.

2a) ASSOLO 91-1.0 
ΑΠΕΥΘΕΥΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ

Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια βρίσκονται (ζωντανά και ουδέτερα) 
μέσα στην περιοχή που έχει ληφθεί ειδικά στον τοίχο.

Πάρτε το εσωτερικό εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης (4i) 
και τα απαραίτητα εργαλεία για τη σύνδεση της κύριας 
τροφοδοσίας στο κουτί τερματικού.
Συνδέστε σωστά και με ασφάλεια τα καλώδια στο μπλοκ 
ακροδεκτών που αναγνωρίζονται ως "N" και "L".

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΙΧΟΥ REMOTE
Επιπλέον, μπορείτε να μετακινήσετε τους διακόπτες "ON / OFF" και "SPEED SELECTION" στον τοίχο.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου «ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ» που σχετίζεται με τη διαδικασία 
σύνδεσης με την ηλεκτρική παροχή.
Για τον έλεγχο του προϊόντος με διακόπτες εσοχής είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
του προϊόντος, οι διακόπτες να είναι πάντα ενεργοποιημένοι στο 1 όπως φαίνεται στην εικόνα (Y).
Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν μέσω ενός ελέγχου τοίχου, συνδέστε έναν διπολικό διακόπτη σε 
σειρά με την τροφοδοσία "L" και "N" όπως φαίνεται στις εικόνες (α) για διπολικό διακόπτη.
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Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν όπως φαίνεται παρακάτω:

Για τον έλεγχο της ταχύτητας μέσω του διακόπτη συνδέστε τα δύο άκρα του διακόπτη στις 
κεφαλές "S1" και "S2" όπως φαίνεται.
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2b) ASSOLO 91-2.0 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια (Τάση και Ουδέτερος) βρίσκονται 
μέσα στην περιοχή που έχει ληφθεί ειδικά στον τοίχο.

Πάρτε το εσωτερικό εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης (4i) και τα 
απαραίτητα εργαλεία για τη σύνδεση της κύριας τροφοδοσίας στο κουτί 
τερματικού.
Συνδέστε σωστά και με ασφάλεια τα καλώδια στους ακροδέκτες που 
αναγνωρίζονται ως "N" και "L".
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μπορεί να εκτελεστεί με 
τηλεχειριστήριο. Για τον έλεγχο του προϊόντος με διακόπτη εσοχής, είναι 
απαραίτητο, κατά τη λειτουργία, οι διακόπτες να είναι πάντα 
ενεργοποιημένοι στο 1, όπως φαίνεται στην εικόνα (Y). Για να 
ενεργοποιήσετε το προϊόν μέσω διακόπτη τοίχου, συνδέστε έναν 
διπολικό διακόπτη διαδοχικά στα "L" και "N", όπως φαίνεται στην εικόνα 
(α)
Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με τον οικιακό αυτοματισμό του δικτύου 
με σειριοποίηση της κύριας τροφοδοσίας για ρύθμιση της ενεργοποίησης 
και απενεργοποίησης.

Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν όπως φαίνεται παρακάτω:
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ SLAVE ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Εάν σκέφτεστε να εγκαταστήσετε ένα ή περισσότερα προϊόντα σε διάταξη master-slave με την κύρια 
μονάδα ή θέλετε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση στο μέλλον, ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες 
για να επιτρέψετε την επικοινωνία μεταξύ της κύριας μονάδας και των προϊόντων slave.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε διαφορετικά χρώματα καλωδίων για να αποφύγετε το μπέρδεμα 
των συνδέσεων καλωδίωσης.
Προσοχή - Όπως αναφέρεται στο διάγραμμα σύνδεσης, η κύρια μονάδα δεν πρέπει να έχει άλλα 
προϊόντα συνδεδεμένα στους ακροδέκτες C1 και C2 για να διαμορφωθεί ως κύρια.
Προσοχή - Είναι απαραίτητο να γίνεται με προσοχή η σύνδεση καλωδίωσης μεταξύ των σημάτων 
S1-C1 και S2-C2 για την αποφυγή ζημιών στην ηλεκτρονική συσκευή.

Ειδικές οδηγίες για την εγκατάσταση του "Remote panel" βρίσκονται μέσα στο κουτί της συσκευής.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ASSOLO 
91-2.0
Χρησιμοποιώντας το προαιρετικό 
"Remote panel" ή κάνοντας τη 
σύνδεση εκ των προτέρων για να 
χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό 
εξάρτημα αργότερα, είναι 
απαραίτητο στην κύρια μονάδα 
δύο καλώδια στους ακροδέκτες "C¹" 
και "C²" να συνδεθούν στους 
ακροδέκτες της συσκευής .
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ASSOLO 91-2.0 MASTER-SLAVE
Βεβαιωθείτε ότι η κύρια μονάδα δεν διαθέτει άλλα προϊόντα συνδεδεμένα στους ακροδέκτες (C1 και C2) και, στη 
συνέχεια, συνεχίστε με την τροφοδοσία. Μετά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα ενώ το κόκκινο LED θα ανάψει, το προϊόν 
θα ρυθμιστεί αυτόματα ως κύριο.
Για να επιβεβαιώσετε ότι η διαμόρφωση είναι εντάξει, μόλις σβήσει η κόκκινη λυχνία, πατήστε το κουμπί "AUTO". 
Εάν το κόκκινο φως δίνει το σήμα που αντιστοιχεί στη λειτουργία "AUTO", το προϊόν έχει ρυθμιστεί σωστά ως 
MASTER.
Μόλις το προϊόν διαμορφωθεί ως μονάδα MASTER, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη διαμόρφωση του SLAVE

1.
ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ SLAVE.
Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα MASTER ξεκινά να λειτουργεί πριν ενεργοποιήσετε την επόμενη μονάδα 
(SLAVE) μέσω του διακόπτη "0/1" ώστε να δώσετε χρόνο στη μονάδα MASTER και  να διαμορφώσετε τα 
προϊόντα SLAVE στην επιθυμητή σειρά.
Ενεργοποιήστε, μέσω του κύριου διακόπτη, όλες τις μονάδες SLAVE στη σειρά, όπως εξηγείται παρακάτω, 
μόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας της προηγούμενης μονάδας.
1) Κύρια μονάδα
2) SLAVE 1 που τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση του Master
3) SLAVE 2 που τρέχει στην ίδια κατεύθυνση του Master
4) SLAVE 3 που τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση του Master….
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το προϊόν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά (MASTER ή SLAVE), μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία 
RESET. Με αυτόν τον τρόπο το προϊόν μπορεί να επανέλθει στις αρχικές συνθήκες κατασκευής. Αυτή η 
διαδικασία εξηγείται στο εγχειρίδιο εντολών / ελέγχου.
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2c) ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Πριν προχωρήσετε στη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια (Τάση και Ουδέτερος) βρίσκονται 
μέσα στην περιοχή που έχει ληφθεί ειδικά στον τοίχο.
Προσοχή: Κατά την εγκατάσταση περισσότερων συσκευών ως διαμόρφωση MASTER-SLAVE, 
φροντίστε να διατηρήσετε μια ελάχιστη απόσταση 3 μέτρων και μια μέγιστη απόσταση 20 μέτρων, 
ώστε να έχετε βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων.
Το υλικό του τοίχου (όπως τούβλα, οπλισμένο σκυρόδεμα), μπορεί να επηρεάσει την απόσταση.

Πάρτε το εσωτερικό εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης (4i) και τα απαραίτητα εργαλεία για τη 
σύνδεση της κύριας τροφοδοσίας στο κουτί τερματικού.
Συνδέστε σωστά και με ασφάλεια τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών που αναγνωρίζονται ως 
"N" και "L".
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μπορεί να εκτελεστεί με τηλεχειριστήριο. Για τον έλεγχο 
του προϊόντος με διακόπτη εσοχής, είναι απαραίτητο, κατά τη λειτουργία, οι διακόπτες να είναι 
πάντα ενεργοποιημένοι στο 1, όπως φαίνεται στην εικόνα (Y).
Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν μέσω διακόπτη τοίχου, συνδέστε έναν διπολικό διακόπτη 
διαδοχικά στα "L" και "N", όπως φαίνεται στην εικόνα (α).
Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με τον οικιακό αυτοματισμό του δικτύου με σειριοποίηση της 
κύριας τροφοδοσίας για ρύθμιση της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν όπως φαίνεται παρακάτω:
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MASTER-SLAVE, ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
Για να διαμορφώσετε το MASTER-SLAVE της ασύρματης έκδοσης, ανατρέξτε στις συγκεκριμένες 
παραγράφους στο εγχειρίδιο οδηγιών του τηλεχειριστηρίου.

3) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μετά τη σύνδεση, τοποθετήστε προσεκτικά το κουτί ακροδεκτών και τα καλώδια στο σωστό χώρο 
και τοποθετήστε τον κεραμικό εναλλάκτη θερμότητας (7) με τα σχετικά φίλτρα (8), τοποθετώντας 
τον στη μέση του αγωγού (6) όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω:

Στερεώστε την κύρια μονάδα (3), με το κλείστρο (2) και το μετωπικό κάλυμμα (1) ήδη 
συναρμολογημένο πάνω του, στο εσωτερικό τμήμα τοποθέτησης στον τοίχο (4i) μέχρι την πλήρη 
συναρμολόγηση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει την κύρια μονάδα στον τοίχο τοποθετώντας 
όλους τους διακόπτες πάνω αριστερά.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όλες οι εργασίες συντήρησης πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο άτομο.
Πριν πραγματοποιήσετε καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέστε την κύρια τροφοδοσία.

Μόλις εγκατασταθεί, το προϊόν πρέπει να έχει τα εξαρτήματα τοποθετημένα ακριβώς όπως 
φαίνεται στην εικόνα εδώ παραπάνω.

1) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Συνιστούμε να καθαρίζετε τα φίλτρα (8) και τον κεραμικό εναλλάκτη (7) κάθε 3 μήνες. 
Συνιστούμε να αλλάζετε τα φίλτρα κάθε 2 χρόνια. Μπορείτε να λάβετε την αντικατάσταση μέσω 
του καταστήματος λιανικής που προμηθευτήκατε το προϊόν.
1a)ASSOLO 91-1.0
Η λειτουργία ενημέρωσης για καθαρισμό / αντικατάσταση φίλτρων δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν 
την έκδοση.
1b) ASSOLO 91-2.0
Κάθε 2000 ώρες λειτουργίας το προϊόν σταματά να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία που 
βρίσκεται κάτω δεξιά θα δώσει ένα σταθερό σήμα κόκκινου φωτός.
Καθαρίστε τα φίλτρα και τον κεραμικό εναλλάκτη όπως ορίζεται στην παράγραφο. 
Αντικαταστήστε τα φίλτρα όταν είναι απαραίτητο.
1c) WIRELESS VERSION
Κάθε 2000 ώρες λειτουργίας το προϊόν σταματά να λειτουργεί και η ενδεικτική λυχνία που 
βρίσκεται κάτω δεξιά θα δώσει ένα σταθερό σήμα κόκκινου φωτός.
Καθαρίστε τα φίλτρα και τον κεραμικό εναλλάκτη όπως ορίζεται στην παράγραφο. 
Αντικαταστήστε τα φίλτρα όταν είναι απαραίτητο.
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2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Τραβήξτε έξω την κύρια μονάδα (1 + 2 + 3) από τον τοίχο χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι για να 
τραβήξετε το άγκιστρο που βρίσκεται στο κάτω μεσαίο τμήμα του προϊόντος, όπως φαίνεται στις 
παρακάτω εικόνες.

Μόλις αφαιρεθεί η μονάδα από το εσωτερικό τμήμα τοποθέτησης στον τοίχο (4i), τραβήξτε την 
έξω με τα χέρια, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εξαγάγετε τον κεραμικό εναλλάκτη θερμότητας μαζί με τα φίλτρα (8 + 7 + 8) τραβώντας το 
κατάλληλο καλώδιο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Αφαιρέστε τα φίλτρα (8) από τη θέση τους και καθαρίστε τα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική 
σκούπα ή μπορείτε ακόμη και να τα πλύνετε. Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι εντελώς στεγνά πριν 
τα τοποθετήσετε ξανά τη μονάδα.

Όταν τα φίλτρα (8) είναι φθαρμένα (περίπου: 2 χρόνια) χρειάζονται αντικατάσταση.
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Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού / αντικατάστασης φίλτρων (8), αφαιρέστε τυχόν 
υπολείμματα ρύπων στον κεραμικό εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα. 
ΜΗΝ Πλύνετε κάτω από το νερό τον Κεραμικός εναλλάκτη Θερμότητας

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι έχετε επανασυναρμολογήσει τα 
φίλτρα (8) στη θέση τους στον εναλλάκτη θερμότητας (7) εισάγοντας τα φίλτρα χωρισμένα κάτω 
από το σχοινί, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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3)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία καθαρισμού, φροντίστε να τοποθετήσετε ξανά τα φίλτρα και 
τον εναλλάκτη θερμότητας στη θέση τους.
Πάρτε την ομάδα της κύριας μονάδας (1 + 2 + 3) και αφαιρέστε το καλλυντικό κάλυμμα (1) 
τραβώντας πρώτα τα πάνω άγκιστρα και μετά τα κάτω.

Για να αφαιρέσετε το κλείστρο από την κύρια μονάδα (3) χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και 
βραβείο στα άγκιστρα.

Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς και σκόνης στο κλείστρο με ένα στεγνό πανί (2).
Επανατοποθετήστε προσεκτικά το συγκεκριμένο στη θέση του μέχρι την πλήρη συναρμολόγηση.
Καθαρίστε τις λεπίδες ανεμιστήρα της κύριας μονάδας με ένα στεγνό πανί (3).
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4) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Επανασυναρμολογήστε την κύρια μονάδα (3) με το κλείστρο (2) και το κάλυμμα (1) στην επιτοίχια 
τοποθέτηση (4i).
ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν καθαρίζονται διαφορετικά προϊόντα ταυτόχρονα, τοποθετήστε ξανά κάθε κύρια 
μονάδα στο το συγκεκριμένο διαμέρισμα από το οποίο είχαν αφαιρεθεί προκειμένου να 
αποφευχθεί η επικοινωνία προβλήματα μεταξύ της μονάδας Master και της μονάδας Slave.

4a) ASSOLO 91-1.0
Απλά επανεγκαταστήστε την κύρια μονάδα στον τοίχο και ενεργοποιήστε το προϊόν 
ενεργοποιώντας το μέσω του κύριου διακόπτη.
4b) ASSOLO 91-2.0
Μετά την επανεγκατάσταση της κύριας μονάδας στον τοίχο, ενεργοποιήστε το προϊόν από τον 
κύριο διακόπτη. Η επαναφορά του μετρητή καθαρισμού πρέπει να γίνεται με τηλεχειριστήριο. 
Ο τρόπος επαναφοράς μετά τη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου περιγράφεται στο εγχειρίδιο 
οδηγιών του ελεγκτή.
4c) WIRELESS VERSION
Μετά την επανεγκατάσταση της κύριας μονάδας στον τοίχο, ενεργοποιήστε το προϊόν από τον 
κύριο διακόπτη. Η επαναφορά του μετρητή καθαρισμού πρέπει να γίνεται με τηλεχειριστήριο. 
Ο τρόπος επαναφοράς μετά τη λειτουργία καθαρισμού φίλτρου περιγράφεται στο εγχειρίδιο 
οδηγιών του ελεγκτή.

http://www.go2pdf.com


24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ASSOLO 91-1.0

Επιλογή Ταχύτητας (1/2)

ON/OFF Διακόπτης (0/1)

1) Ενεργοποίηση
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, από εξειδικευμένο προσωπικό, το προϊόν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί, ρυθμίζοντας το διακόπτη "0/1" τοποθετημένο δίπλα στην κύρια μονάδα.
Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη.
Μόλις ανοίξει το κλείστρο το προϊόν αρχίζει να λειτουργεί για 70 δευτερόλεπτα σε εισαγωγή και 
για 70 δευτερόλεπτα σε εξαγωγή.
2) Ρύθμιση Ταχύτητας
Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τη ροή αέρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη "1/2", 
τοποθετημένο στην πλευρά του προϊόντος.
Επιλέξτε ταχύτητα 1 για πιο αθόρυβο αερισμό.
Επιλέξτε ταχύτητα 2 για ταχύτερο αερισμό.
3) Επιτοίχιος Διακόπτης
Είτε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό, τα 
χειριστήρια ON / OFF και η ρύθμιση ταχύτητας συνδέονται με τηλεχειριστήριο τοίχου, 
βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ελέγχου του προϊόντος είναι και τα δύο ρυθμισμένα στο "1".
Οι οδηγίες για τα τηλεχειριστήρια τοίχου είναι ίδιες με αυτές του προϊόντος εδώ παραπάνω.
4) Απενεργοποίηση
Ρυθμίστε το "0" στο διακόπτη "0/1" που βρίσκεται στην πλευρά του προϊόντος.
Εάν τα χειριστήρια είναι εγκατεστημένα στον τοίχο, θέστε στο "0" τον επιτοίχιο διακόπτη. 
Διατηρήστε το "1" το διακόπτη "ON / OFF" που βρίσκεται στην πλευρά του προϊόντος.
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ASSOLO 91-2.0 AND WIRELESS VERSIONS

Σε περίπτωση μίας μονάδας, ενεργοποιήστε το προϊόν μέσω του διακόπτη "0/1" και μετά ορίστε 
μια λειτουργία με το τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το προϊόν ανάλογα. Σε περίπτωση 
περισσότερων μονάδων, ανατρέξτε στην παράγραφο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MASTER-
SLAVE" και, μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ενεργοποιήστε τα προϊόντα μέσω του 
διακόπτη 0/1 και πατήστε μια λειτουργία μέσω τηλεχειρισμού για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην 1η ενεργοποίηση, το προϊόν εκτελεί την αυτόματη βαθμονόμηση του υγροστάτη.
Είναι πιθανό κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος τα προϊόντα να εκτελούνται στο "EXTRACTION" 
για να φέρουν την υγρασία του περιβάλλοντος στο απαραίτητο επίπεδο για την αυτόματη 
βαθμονόμηση.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Εάν το προϊόν δεν  ενεργοποιείται ή σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας όπως παράξενος 
θόρυβος, αποσυνδέστε το προϊόν ρυθμίζοντας το "0", τον κύριο διακόπτη "0/1"  που βρίσκεται 
στην πλευρά του προϊόντος. Επικοινωνήστε αμέσως με τον πωλητή και ζητήστε βοήθεια.

ON/OFF Διακόπτης (0/1)
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