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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 του θερμοδοχείου. Η προσοχή 
στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου είναι προς το συμφέρον του πελάτη, και είναι ένας από τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησης. 
Το θερμοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 
μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 
Η εφαρμογή για οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και δεν είναι 
υπεύθυνος για την εμφάνιση ελαττωμάτων ή βλαβών. 
 

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 
 

 Όλες οι διαδικασίες προετοιμασίας, εγκατάστασης και ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται 
από εξειδικευμένο τεχνικό, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας. 

 

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις και 
κανονισμοί της εκάστοτε χώρας: 

• τοπικούς δομικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση της δεξαμενής νερού. Το βάρος του δοχείου 
να συμμορφώνεται  με τη σταθερότητα του δαπέδου του δωματίου όπου θα εγκατασταθεί. 

• Οι κανονισμοί και πρότυπα που αφορούν την εγκατάσταση με διατάξεις ασφαλείας. 

• Την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση - τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας 

 Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή 
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1.1. Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης 
 

Όταν επιλέγετε ένα δωμάτιο για εγκατάσταση θερμοδοχείων πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

• Να έχουν κανάλι αποστράγγισης. Ορισμένες διαδικασίες συντήρησης απαιτούν αποστράγγιση όλου του 
νερού από τη δεξαμενή. 

• Η θερμομόνωση του δωματίου. Αυτό προσθέτει αποτελεσματικότητα στην συσκευή και αποτρέπει το νερό 
από το να παγώσει. 

 

1.2. Απαιτήσεις για την εγκατάσταση 
 

• Το μήκος της σωλήνων σύνδεσης μεταξύ της δεξαμενής νερού και του καταναλωτή θα πρέπει να 
είναι όσο το δυνατό μικρότερο. 

• Πριν από τη σύνδεση του θερμοδοχείου με την εγκατάσταση, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις. Σε πολύ 
σπάνιες περιπτώσεις - κατά τη διάρκεια των εργασιών μεταφοράς, τη φόρτωση και την εκφόρτωση - 
Οι συνδέσεις με βίδες μπορεί να χαλαρώσουν. 

• Η ροπή σύσφιξης για φλάντζες είναι περίπου 160-190 Nm. 

• Πριν από τη θέση σε λειτουργία, ελέγξτε την εγκατάσταση για διαρροές 

• Μην υπερβαίνετε την πίεση λειτουργίας 10 bar. 

• Εάν υπάρχει κίνδυνος παγώματος του νερού στη δεξαμενή - αποστραγγίξτε την δεξαμενής πλήρως 
ή αφήστε το θερμοδοχείο να λειτουργεί συνεχώς. 
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2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ 
 

Τα μοντέλα SSP  έχουν δύο ενσωματωμένους εναλλάκτες θερμότητας (σερπαντίνες) για σύνδεση με 
το ηλιακό σύστημα και τον λέβητα.  

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: 

• Κάθετη τοποθέτηση 

• Μόνωση υψηλής απόδοσης και εξωτερικό περίβλημα από PVC 

• Ολοκληρωμένη προστασία από τη διάβρωση πραγματοποιείται μέσω του σμάλτου τιτανίου και 
ανοδίου προστασίας 

• Όλα τα θέματα είναι εσωτερικά 

• Βολικό άνοιγμα επιθεώρησης 

• Έξοδος / στόμια για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων ηλεκτρικών αντιστάσεων. 

• Ο εναλλάκτης θερμότητας / s (SN / SON) επιτρέπει τη δεξαμενή για να χρησιμοποιήσει μια 
εξωτερική ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ένα ηλιακό σύστημα ή ένα λέβητα πετρελαίου, 
αερίου, βιομάζας. 

• Εύκολη εγκατάσταση 

 

2.1. ΜΟΝΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
 

Η ποιότητα της μόνωσης του θερμοδοχείου είναι ένας βασικός παράγοντας για τη δυνατότητα 
διατήρησης της θερμότητας και της ενεργειακής απόδοσης του. 
Όλα τα θερμοδοχεία είναι μονωμένα με υψηλής απόδοσης μόνωσης σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
DIN 4753-8 και επένδυση από φύλλο PVC με RAL 9006. 
 

 
 

 
 

Δοχείο Νερού 
Χωρητικότητα, L 

Τύπος Μόνωσης   
Άποψη της 

πολυουρεθάνης στο 
μικροσκόπιο  

150, 200, 250, 300, 400, 
500 

Άκαμπτο PPU 50mm 

750, 1000, 1500, 2000 Μαλακό PPU 100mm 
αποσπώμενο 
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2.2. ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ 
 
Το θερμοδοχείο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας 
σε άνθρακα S235JR, καλύπτεται με σμάλτο τιτανίου στο εσωτερικό. Στη 
συνέχεια ψήνεται για να παραχθεί ένα λείο και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. 
Έτσι, η παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης είναι απολύτως υγιεινή και 
το θερμοδοχείο είναι προστατευμένο έναντι της διάβρωσης.  
 
 
 
 
 

2.3 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (DIN 4753, ΜΕΡ. 6) 
 

Ανόδιο Μαγνησίου - Μέγεθος σύνδεσης και μήκος:  

 

 
Θερμοδοχείο 

Χωρητικότητα, L 
Ανόδιο 

Προστασίας 
μέγεθος, mm 

Ανόδιο 
διάσταση, mm 

Ανόδιο 
Τεμ. 

 

150 230 1 ¼ 1 
200 300 1 ¼ 1 
300 400 1 ¼ 1 

400, 500 600 1 ¼ 1 
750, 1000 700 1 ¼ 1 

1500, 2000 700 1 ¼ 2 

 

 Το ανοδιό πρέπει να ελέγχεται κάθε δύο χρόνια. 
Αντικαταστήστε το άνοδιο όταν χρειάζεται. 
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2.4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 
Το μεγάλο και βολικό άνοιγμα ελέγχου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του 
θερμοδοχείου παρέχει πρόσβαση για τη συντήρηση και τον καθαρισμό. Το 
άνοιγμα κλείνεται από ένα κάλυμμα εμαγιέ φλάντζας το οποίο μπορεί να  δεχθεί 
υποδοχή για τοποθέτηση ηλεκτρικής αντίστασης, εάν είναι απαραίτητο 

 
Θερμοδοχείο 

Χωρητικότητα, L 
Φλάντζα 

διάμετρος, mm 
Άνοιγμα  

διάμετρος, mm 
Από 150 έως 200 180 110 

Από 750 – έως 1500 280 200 
2000 560 400 

 
 

 Μην χρησιμοποιήσετε ξανά το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα της φλάντζας. 
Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό παρέμβυσμα σε κάθε επιθεώρηση (άνοιγμα). 

 

2.5 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 
 

Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο δοχείου. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - AND SOLAR SYSTEMS 

 
8 

 

2.6. 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 30oC σε 80oC. 
 

Water tank 
Capacity, L 

Connection 
 

Length 
L, mm 

Current, 
W 

Voltage, 
V 

150 ÷ 2000 1 ½“ 210 3000 230/400 
300 ÷ 2000 1 ½“ 320 4500 230/400 
400 ÷ 2000 1 ½“ 410 6000 230/400 
500 ÷ 2000 1 ½“ 590 7500 230/400 

 

 
 

Στον πίνακα των τεχνικών παραμέτρων καθορίζεται η τοποθεσία για την εγκατάσταση της 
ηλεκτρικής αντίστασης 

 

 
Η σύνδεση της ηλεκτρικής αντίστασης με την παροχή ρεύματος πρέπει να γίνει 
από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
Όταν συνδέετε την αντίσταση με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι είναι 
σωστά γειωμένη. 
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Διαγράμματα καλωδίωσης 
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2.7 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). 
 

  
Схема 1 

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: 0oC ÷ 90oC, όριο: 90oC÷110oC 
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=80oC 
 Μέγιστη θερμοκρασία για ηλεκτρικό 

λαμπτήρα = 125oC 
Θερμοκρασία συσσώρευσης =  

 -15oC ÷ 55oC  
Μεγιστη πίεση του φυσιγγίου =  
10 bar  
Σταθερά χρόνου = <1" 

Ηλεκτρική σύνδεση: 
C-1 ADJ.:10(2,5)A/250V°; 
C-2 ADJ.:6(2,5)A/250V~; 
C-1LIM.:0,5A/250V~; 
C2LIM.:10(2,5)A/250V~; 
 
Επαφές ή επαφές τύπου διακόπτη – 2B 
Θέση εγκατάστασης – κανονική 
Τύπος καλωδίου – M20 x 1.5
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Όλες οι συνδέσεις και ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν από  εξειδικευμένο τεχνικό 
τηρώντας όλους τους κανόνες 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. 
 

 Εικ 2 
 

A)Βλέπε Εικόνες 3 και 4;  

 Εικ 3 
 

 Εικ 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.  
 
 

 Εικ 5 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε Σχέδιο 6. 
Για να κλείσετε το μπροστινό κάλυμμα, το άνοιγμα του 
καπακιού πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη σύζευξη του 
κουμπιού ρύθμισης. 
 

 Εικ 6 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ (Εικόνα 7) 
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. 
 

  
Εικ 7 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (βλέπε Σχέδιο 8) 
A – Κουμπί Reset  (μόνο για το TLSC)   
B – Κουμπί για ρύθμιση θερμοκρασίας. 
 

 Εικ  8 
 

 
 

2.8 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 
 
Περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του θερμοδοχείου. 
Οι βίδες με κεφάλι από καουτσούκ είναι τοποθετημένες στον πυθμένα του θερμοδοχείου από 150 
έως 500 l / - χρησιμοποιήστε για να αλφαδιάσετε την δεξαμενή. 
 

 

3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 Είσοδος Κρύου νερού 
2 Αντεπίστροφη 

βαλβίδα 
3 Ταφ 
4 Βαλβίδα ασφαλείας 
5 Έξοδος κρύου νερού 
6 Στρόφιγγα 

(αποστράγγιση) 
 
 

 
Βαλβίδες αποκοπής δεν πρέπει ποτέ να εγκατασταθούν μεταξύ της βαλβίδα εκτόνωσης 
και του θερμοδοχείου. 
Συνιστάται μία φορά το χρόνο για να ελέγχεται η λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας. 
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4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 

 
 

  SSP 150 SSP 200 SSP 300 SSP 400 SSP 500 

Χωρητικότητα L 150 200 300 400 500 

Ύψος / Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης mm 1080/1210 1350/1460 1420/1580 1470/1670 1720/1890 

Διάμετρος mm ø 560 ø 560 ø 660 ø 750 ø 750 

Μόνωση  50 mm στερεή πολυουρεθάνη 

Πίεση Λειτουργίας / μεγ. 
θερμοκρασία 

bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 10/95 

Πίεση δοκιμής δοχείου bar 15 15 15 15 15 

Επιφάνεια εναλλάκτη  - S1/S2 m2 0.74/0.4 0.9/0.4 1.2/0.9 1.5/1 1.8/1.2 

Χωρητικότητα εναλλάκτη S1/S2 L 4.56/2.47 5.55/3.7 7.40/5.55 9.25/6.17 11.10/7.4 

Ονομαστική Ισχύς σύμφωνα με τo 
DIN 4708; 80/60/45 °C * - S1/S2 

kW 

m3 /h 

25/15 ** 

0.61/0.37 

29/18 

0.71/0.44 

53/21 

1.30/0.52 

62/27 

1.52/0.66 

72/34 

1.77/0.84 
NL –συντελεστής ισχύος 60°C- S1/S2  2.5/1 4.5/1.5 11/2 13/2.2 18/2.8 

Πτώση πίεσης Δp- S1/S2 mbar 65/48 75/55 120/70 180/80 210/90 

Πίεση Λειτ. / Μέγιστη θερμοκρασία 
εναλλαχτεί  S1/S2 

bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 16/110 

Πίεση Λειτουργίας S1/S2 bar 25 25 25 25 25 

Ηλεκτρική αντίσταση (προαιρετικό) kW 3÷7,5 3÷7,5 3÷7,5 3÷7,5 3÷7,5 

Βάρος kg 65 82 118 160 185 

 
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 
** 25/15 kW & 0.61/0.37 m3 /h : Ο κάτω εναλλάκτης S1 σε μία ώρα εναλλάσσει 25kW με ροή 0.61 m3 /h και ο πάνω εναλλάκτης S2 σε μία ώρα 
εναλλάσσει 15kW με ροή 0.37 m3 /h 
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  SSP 150 SSP 200 SSP 300 SSP 400 SSP 500 

Έξοδος κάτω εναλλάκτη S1 L, mm G1"/202 G1"/202 G1"/215 G1"/270 G1"/270 

Είσοδος κρύου νερού A, mm G1"/202 G1"/202 G1"/215 G1¼"/270 G1½"/270 

Αναμονή για αισθητήριο G, mm G½"/788 G½"/1037 G½"/1104 G½"/1054 G½"/1206 

Είσοδος κάτω εναλλάκτη S1 K, mm G1"/592 G1"/692 G1"/805 G1"/850 G1"/960 

Ανακυκλοφορία R, mm G¾"/788 G¾"/987 G¾"/957 G1"/1105 G1"/1206 

Έξοδος άνω εναλλάκτη t S2 N, mm G1"/674 G1"/812 G1"/894 G1"/952 G1"/1062 

Είσοδος άνω εναλλάκτη S2 M, mm G1"/874 G1"/1112 G1"/1170 G1"/1210 G1"/1350 

Έξοδος ζεστού νερού Е, mm G1"/1070 G1"/1168 G1"/1182 G1¼"/1240 1½"/1453 

Υποδοχή αυτόματου εξαεριστικού F, mm G1"/1070 G1"/1340 G1"/1410 G1"/1480 G1"/1710 

Θυρίδα επίσκεψης / καθαρισμός O, ø 
mm 

110/180 

309 

110/180 

309 

110/180 

320 

110/180 

450 

110/180 

450 
Αποχέτευση / άδειασμα δοχείου Y, mm G1"/30 G1"/30 G1"/30 G1"/30 G1"/30 

θερμόμετρο T, mm G½"/892 G½"/1138 G½"/1170 G½"/1152 G½"/1453 

Ανόδιο P, mm G1¼"/1070 G1¼"/1340 G1¼"/1410 G1¼"/1337 G1¼"/1568 

Ηλεκτρική αντίσταση U, mm G1½"/645 G1½"/752 G1½"/852 G1½"/901 G1½"/1011 
Αναμονή για αισθητήριο Z, mm G½"/352 

G½"/631 

G½"/302 

G½"/752 

G½"/320 

G½"/852 

G½"/450 

G½"/901 

G½"/450 

G½"/1011 
 

 
 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - AND SOLAR SYSTEMS 

 

15 

 
 
 

 
 

 
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 
** 80/50 kW & 1.97/1.23 m3 /h : Ο κάτω εναλλάκτης S1 σε μία ώρα εναλλάσσει 80kW με ροή 1.97 m3 /h και ο πάνω εναλλάκτης S2 σε μία ώρα 
εναλλάσσει 50kW με ροή 1.23 m3 /h 

  SSP 750 SSP 1000 SSP 1500 SSP 2000 
Χωρητικότητα L 750 1000 1500 2000 

Ύψος / Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης mm 2010/2030 2060/2080 2310/2370 2310/2370 

Διάμετρος mm ø 950 ø 1050 ø 1050 ø 1350 

Μόνωση  50 mm στερεή πολυουρεθάνη 
Πίεση Λειτουργίας / μεγ. θερμοκρασία bar/°C 10/95 10/95 10/95 10/95 

Πίεση δοκιμής δοχείου bar 15 15 15 15 

Επιφάνεια εναλλάκτη  - S1/S2 m2 2.1 /1.4 2.7/1.9 3/2.5 4,1  /  3 

Χωρητικότητα εναλλάκτη S1/S2 L 12.95/8.63 16.65/11.72 18.50/15.42 25,28  /  
18.50 

Ονομαστική ισχύς σύμφωνα με τo 
DIN 4708; 80/60/45 °C * - S1/S2 

kW 

m3 /h 

80/50 ** 

1.97/1.23 

105/32 

2.58/1.52 

131/74 

3.22/1.82 

180  /  110 

4,42  /  2.70 

NL – συντελεστής ισχύος 60°C- S1/S2  32/10 42/28 64/34 80  / 55 
Πτώση πίεσης Δp- S1/S2 mbar 210/150 260/210 310260 420  /  300 

Πίεση Λειτ. / Μέγιστη θερμοκρασία 
εναλλαχτεί  S1/S2 

bar/°C 16/110 16/110 16/110 16/110 

Πίεση Λειτουργίας S1/S2 bar 25 25 25 25 

Ηλεκτρική αντίσταση (προεραιτικό) kW 3÷7,5 2x7,5 3x7,5 4x7,5 
Βάρος kg 263 315 367 750 
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  SSP 750 SSP 1000 SSP 1500 SSP 2000 
Έξοδος κάτω εναλλάκτη S1 L,mm G1"/300 G1"/320 G1"/320 G1"/385 

Είσοδος κρύου νερού A, mm G1½"/300 G1"/320 G1"/320 2  x  G1½"/385 

Αναμονή για αισθητήριο G, mm G½"/1435 G½"/1487 G½"/1487 G½"/1685 

Έισοδος κάτω εναλλάκτη S1 K, mm G1"/970 G1"/1080 G1"/1180 G1"/1635 

Ανακυκλοφορία R, mm G1"/1405 G1"/1487 G1"/1487 G1"/1265 

Έξοδος άνω εναλλάκτη t S2 N, mm G1"/1160 G1"/1220 G1"/1350 G1"/1420 

Είσοδος άνω εναλλάκτη S2 M, mm G1"/1560 G1"/1660 G1"/1790 G1"/1885 

Εξοδος ζεστού νερού Е, mm G1½"/1630 G1½"/1700 G1½"/1975 2  x  G1½"/1885 

Υποδοχή αυτόματου εξαεριστικού F, mm G1"/1950 G1"/2020 G1"/2320 G1"/2311 

Θυρίδα επίσκεψης / καθαρισμός O, ø 
mm 

200/280 

450 

200/280 

460 

200/280 

460 

400/560 

484 

Αποχέτευση / άδειασμα δοχείου Y, mm G1"/30 G1"/30 G1"/40 G1"/30 

θερμόμετρο T, mm G½"/1630 G½"/1700 G½"/2089 G½"/1835 
Ανόδιο P, mm G1¼"/1728 G1¼"/1798 G1¼"/1570, 

1650 
2 x  G1¼"/2003 

Ηλεκτρική αντίσταση U, mm G1½"/1040 G1½"/460 
1140 

G1½"/460 
1220 

G1½"/515; 635; 
1340 

Αναμονή για αισθητήριο Z, mm G½"/535 

G½"/1040 

G G½"/520 

G½"/1140 

G½"/520 

G½"/1220 

G½"/745 
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7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Σας συνιστούμε να μεταφέρεται το θερμοδοχείο στο τόπο εγκατάστασης μέσα στην συσκευασία της, 
τοποθετημένη πάνω στην παλέτα. 
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και εγκατάστασης, ανάλογα με το βάρος, επιβάλλεται η χρήση 
κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία 2006/42 / ΕΚ. 
Κατά τη μεταφορά αντικειμένων βάρους άνω των 30 kg, η χρήση παλετοφόρου ή άλλων συσκευών 
ανύψωσης είναι απαραίτητη. 
 
 
 

 

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; 
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- 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. 
 
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 ο 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. 
 
 
 
 
Ισχυρισμός Εγγύησης 
α) 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. 
β) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - AND SOLAR SYSTEMS 

 
20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
	ΗΛΙΑΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ SSP

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
	Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και λειτουργίας, πρέπει να τηρούνται οι ειδικές απαιτήσεις και κανονισμοί της εκάστοτε χώρας:
	• τοπικούς δομικούς κανονισμούς για την εγκατάσταση της δεξαμενής νερού. Το βάρος του δοχείου να συμμορφώνεται  με τη σταθερότητα του δαπέδου του δωματίου όπου θα εγκατασταθεί.
	• Οι κανονισμοί και πρότυπα που αφορούν την εγκατάσταση με διατάξεις ασφαλείας.
	• Την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση - τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας
	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή
	1.1. Απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης
	1.2. Απαιτήσεις για την εγκατάσταση
	2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
	2.1. ΜΟΝΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
	2.2. ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ
	2.3 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΩΝ (DIN 4753, ΜΕΡ. 6)
	2.4 ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
	2.5 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
	2.6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
	2.7 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
	2.8 ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
	3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
	4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
	9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

