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Αγαπητέ πελάτη, 

 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την αντλία θερμότητας της εταιρείας  ELBI. 

 

Με την επιλογή σας αυτή μπορείτε να απολαμβάνεται άνεση και ζεστό νερό στο χώρο 

παράλληλα με εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

Διαβάστε αυτό εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε, δοκιμάσετε ή εκκινήσετε τη μονάδα. Η 

εταιρεία Εlbi δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές ή 

ανθρώπινο τραυματισμό που μπορεί να προκληθούν από λανθασμένη συναρμολόγηση και 

γενικά μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Οι οδηγίες αποτελούν συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών, 

λειτουργιών και πληροφοριών για την σωστή σύνδεση και ασφαλή χρήση της  συσκευής. Η 

συμμόρφωση με της οδηγίες του εγχειριδίου είναι  προς όφελος του αγοραστή και αποτελεί 

μία από τις προϋποθέσεις για την ισχύ της εγγύησης.  

Η αντλία θερμότητας BPC, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αξιοποιεί στο μέγιστο 

βαθμό τη θερμότητα του αέρα. Η λειτουργία της βασίζεται στην άντληση θερμότητας από 

το περιβάλλον και στη μεταφορά αυτής στο νερό που περιέχεται στο δοχείο. Η μεταφορά 

θερμότητας από την αντλία θερμότητας προς το νερό, γίνεται μέσω του συμπυκνωτή, ένα 

εναλλάκτη αλουμινίου που περιβάλει το δοχείο. Ο σχεδιασμός των σωληνώσεων 

αλουμινίου του εναλλάκτη και η ειδική θερμικά αγώγιμη πάστα, εξασφαλίζουν την υψηλής 

αποδοτικότητας εναλλαγή θερμότητας. Η αντλία θερμότητας μπορεί να εγκατασταθεί σε 

δωμάτια μη- κατοικήσιμα, αναρροφώντας φρέσκο αέρα από το περιβάλλον. Το μοντέλο 

BPCP είναι εξοπλισμένο με έναν επιπλέον εναλλάκτη, που επιτρέπει τη χρήση μιας 

εξωτερικής πηγής  

 

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει πληροφορίες για το προϊόν και την διαδικασία 

εγκατάστασης και συντήρησης. Η εγκατάσταση και οι συνδέσεις επιτρέπεται να 

πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Πριν τις εργασίες εγκατάστασης 

διαβάστε τις οδηγίες του εγχειριδίου προσεκτικά. Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και πρέπει να τη συνοδεύει πάντοτε σε κάθε μετακίνηση 

ή μεταπώληση της. Να φυλάσσετε σε ασφαλές σημείο από το προσωπικό, ώστε να μπορεί 

να το συμβουλεύεται καθ΄όλη την διάρκεια ζωής της . 

 

  

 

Οι εικόνες και τα διαγράμματα είναι ενδεικτικά 
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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, πριν εγκαταστήσετε την συσκευή. 
Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες  εγκατάστασης. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και 
διαδικασίες της εγκατάστασης ακυρώνει αυτομάτως της ισχύ της εγγύησης.  
 
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. 
Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύηση 
σας. Η ηλεκτρική σύνδεση θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς 
ηλεκτρολογικούς κανονισμούς από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Λανθασμένη 
σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό ατόμων. 
 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλο χώρο, να υπάρχει δυνατότητα  
ανεμπόδιστης πρόσβασης σε όλα τα εξαρτήματα  και τις συνδέσεις για την επισκευή και 
συντήρηση της μονάδος και επαρκές σύστημα αποχέτευσης. Διασφαλίστε την σωστή εκροή 
του συμπυκνώματος. 
Η σύνδεση των εξαρτημάτων στις προβλεπόμενες υποδοχές του δοχείου είναι 
υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται να ταπώνονται υποχρεωτικά. 
Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον που μπορεί να τη βλάψει (όπως εξωτερικό 
χώρο, περιβάλλον επιβαρυμένο με σκόνες ή με παρουσία εκρηκτικών ή και εύφλεκτων 
αερίων, κ.α.). Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό χώρο. Η επιτρεπόμενη 
θερμοκρασία είναι μεταξύ +10 °C και +45 °C. Η θερμοκρασία στο χώρο που είναι 
εγκατεστημένη η αντλία θερμότητας δεν πρέπει να είναι μικρότερη από +7 °C. 

 
Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού νερού, σύμφωνα με τις 
οδηγίες εγκατάστασης χρήσης & συντήρησης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ως μη 
προβλεπόμενη και μπορεί να οδηγήσει σε ζημίες της περιουσίας σας ή ακόμη και σε 
προσωπικό τραυματισμό και ακυρώνει την εγγύηση της συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν 
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες οι οποίες μπορεί να προκύψουν από λανθασμένο 
χειρισμό και δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες συσκευές συνδεδεμένες σε αυτό το κύκλωμα. 
 
Το καλώδιο τροφοδοσίας διαθέτει βύσμα για σύνδεση με μία οικιακή πρίζα (16A; 230V). Η 
πρίζα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή γραμμή από το δίκτυο. Μη συνδέετε άλλες συσκευές σε 
αυτό το κύκλωμα .  
 
Τοποθετήστε βαλβίδα ασφαλείας 0,8 MPa (8 bar) στην είσοδο κρύου νερού για να 

εξασφαλίσετε ότι η πίεση δεν θα υπερβεί την ονομαστική πίεση. Μη συνδέετε  βαλβίδα 
αποκοπής μεταξύ της του δοχείου διαστολής και της βαλβίδας ασφαλείας. Να ελέγχετε 
περιοδικά τη σωστή λειτουργία της βαλβίδα ασφαλείας κι εάν χρειάζεται να απομακρύνετε 
τυχόν επικαθίσεις  ασβεστόλιθου. Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες δεν είναι φραγμένες.  
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Το δοχείο είναι σχεδιασμένο για αποθήκευση πόσιμου νερού. H εγκατάσταση θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την εγκατάσταση πόσιμου νερού. Μη 
συμμόρφωση των κανονισμών ακυρώνει την ισχύ της εγγύησης. 
 
Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής γεμίστε το δοχείο ζεστού νερού με νερό. 
 
Η πλήρωση του δοχείου γίνεται μέσω της εισόδου κρύου νερού. Γι αυτό το σκοπό, κατά τν 
εγκατάσταση τοποθετήσετε ειδικό κρουνό. 
 
Ο υπεύθυνος λειτουργίας της συσκευής πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης ή να είναι 
υπό τη επίβλεψη κατάλληλου ατόμου, το οποίο είναι ειδικευμένο στις συσκευές αυτές. 
 
Απαγορεύεται η μετακίνηση, ο καθαρισμός ή επισκευή όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία. 
 
Η εργασίες συντήρησης ή επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 
προσωπικό. Σε περίπτωση σφάλματος, επικοινωνήστε με τον τεχνικό που εγκατέστησε τη 
μονάδα. 
 
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά που περιέχουν άμμο κ.τ.λ. Κατά τον 
καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεμένη με την παροχή ρεύματος. 
  
Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται ο τύπος R134a, το οποίο εμπίπτει στο πρωτόκολλο του 
Κιότο. Mόνο εξουσιοδοτημένοι και αδειούχοι τεχνικοί επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες που 

σχετίζονται με το ψυκτικό ρευστό. 
 
Εάν η θερμοκρασία στο δοχείο νερού υπερβεί τους 85 ⁰C, απευθυνθείτε αμέσως σε έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
 
Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση. 
 
Το δοχείο (με εναλλάκτη, τύπος BPCP) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δοχείο 
διαστολής κατάλληλου μεγέθους.  
 
2. ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Η συσκευή πρέπει  να τοποθετηθεί σε στεγνό και καθαρό χώρο.  Η θερμοκρασία χώρου θα 
πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +10 °C and +45 °C και δεν πρέπει να φθάσει κάτω από τους 

+7 °C. 
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3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
Η συσκευή παραδίδεται πάνω σε ξύλινη παλέτα. Η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε 
όρθια θέση και με άδειο το δοχείο ζεστού νερού  (όπως η αρχική 
συσκευασία στην παλέτα). 
 
-Δεν επιτρέπεται η οριζόντια μεταφορά ή μεταφορά με κλίση μεγαλύτερη 
των 60°. 
 
Θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες υγείας και ασφαλείας, σύμφωνα με την οδηγία 
2006/42/EC. Για μεταφορά συσκευής στον χώρο τοποθέτησης με βάρος άνω τον 30 κιλών 
χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα μεταφοράς (χειροκίνητο περονοφόρο, ειδικό γερανό, 
κ.α.). Χρησιμοποιείστε αποστάτες για την αποφυγή ζημιάς στα μέρη της συσκευής που 
προεξέχουν. 
 
Σε περίπτωση αποθήκευσης να προστατεύεται από σκόνη και να φυλάσσεται μακριά από 
πηγές θερμότητας και κραδασμών.  
 
Μεταφέρετε, αποθηκεύστε και εγκαταστήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση. Σε περίπτωση 
που η συσκευή παρέμεινε σε επικλινή θέση, τοποθετήστε τη συσκευή κάθετα και 
περιμένετε τουλάχιστον μία ώρα πριν την εκκινήσετε. 
Η εταιρεία Elbi δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια ή έλλειψη 
κατάλληλων προστατευτικών μέτρων και μέτρων ασφαλείας από επιβλαβείς εξωτερικούς 
παράγοντες. 
 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
4.1. BPC Αντλία θερμότητας  
4.2. Βαλβίδα ασφαλείας 8 bar 
4.3. Οδηγίες εγκατάστασης, χρήσεως και συντήρησης 
4.4. Έντυπο εγγύησης  
Όλες οι υδραυλικές εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένους 
τεχνικούς. 
 
5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 
5.1 Αρχή λειτουργίας αντλίας θερμότητας  
Το προϊόν προορίζεται για θέρμανση νερού με αντλία θερμότητας. Το δοχείο είναι 
εξοπλισμένο με μόνωση πολυουρεθάνης και ηλεκτρική αντίσταση. Το δοχείο που περιέχετε 

στο δοχείο είναι πόσιμο.  
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Διάγραμμα 3. Αρχή λειτουργίας της συσκευής  BPC  

 
 
 
Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας βασίζεται στον ψυκτικό κύκλο όπου το ρευστό 

ψυκτικό μέσο (τύπος-R134a) συμπιέζεται και εκτονώνεται μεταφέροντας θερμότητα στο 
νερό από το περιβάλλον. 
 
5.2. Δοχείο 

Το δοχείο ΒCP από χάλυβα είναι κατάλληλο για αποθήκευση ζεστού νερού χρήσης. Το 
εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου διαθέτει επίστρωση από σμάλτο τιτανίου για προστασία 
από διάβρωση, κατάλληλο για πόσιμο νερό. Η συσκευή έχει σχεδιασθεί  να χρησιμοποιείται 
με νερό από το δίκτυο ύδρευσης και για πίεση έως 8 bar. Εξωτερική μόνωση από 
πολυουρεθάνη 50 mm. Το δοχείο είναι μονωμένο θερμικά από το εξωτερικό περιβάλλον, με 
εξωτερική μόνωση πολυουρεθάνης 50 mm. 
 
5.3. Ηλεκτρικές αντιστάσεις  

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με δύο ηλεκτρικές αντιστάσεις, ισχύος 1 kW έκαστη για 
πρόσθετη θερμότητα. 
 
5.4. Αντιπαγετική προστασία 
Όταν η θερμοκρασία πέσε κάτω από -7 °C, ο ελεγκτής θερμοκρασίας απενεργοποιεί την 
αντλία θερμότητας και θέτει αυτόματα σε λειτουργία τις ηλεκτρικές αντιστάσεις για 30 
λεπτά. 
 
5.5. Θερμοστάτης ασφαλείας  
Οι αντιστάσεις διαθέτουν θερμοστάτη ασφαλείας με όριο  +90 °C. Σε περίπτωση 
υπέρβασης της τιμής της θερμοκρασίας πάνω από +90 °C, η παραγωγή ζεστού νερού 
απενεργοποιείται και η αντλία θερμότητας σταματά. Εάν ενεργοποιηθεί ο θερμοστάτης 

ασφαλείας, επικοινωνήστε αμέσως με το εξουσιοδοτημένο service για σας δώσουν 
περεταίρω οδηγίες . 
 
  

1. Καθαρός αέρας 

2. Συμπιεστής 

3. Εξατμιστής 

4. Θερμοστατική βαλβίδα  

5. Δοχείο 

6. Συμπυκνωτής 

7./8. Προσαγωγή ζεστού νερού 
χρήσης 

9. Επιστροφή κρύου νερού 
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5.6. Σύστημα προστασίας υψηλής πίεσης   
Για την προστασία της μονάδας από βλάβη λόγω υψηλής πίεσης, είναι εγκατεστημένος 

ένας αισθητήρας πίεσης, ο οποίος αποτρέπει την λειτουργία της μονάδας, σε περίπτωση 

που ξεπεραστούν τα όρια λειτουργίας. 

  

5.7. Συνθήκες λειτουργίας  
Η αποδοτική λειτουργία της αντλίας θερμότητας είναι εγγυημένη σε θερμοκρασία αέρα 

μεταξύ -7 και 40 °C. Ο αέρας πρέπει να είναι καθαρός και η σχετική υγρασία να μην 

υπερβαίνει το 50 % στους 40 °C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίας η μέση σχετική υγρασία 

του αέρα μπορεί να είναι υψηλότερη. Οι μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μεγάλο 

υψόμετρο, σε σχέση με την θάλασσα, μπορεί να έχουν μειωμένη απόδοση λόγω της 

χαμηλής βαρομετρικής πίεσης. 

 
6. ΟΔΗΓΙΕΣ  
 
Συνιστάται ελάχιστο ύψος χώρου : 
 

a) 2.000 mm για τύπους BPCS 200 και  BPCP 200  
b) 2.300 mm για τύπους BPCS 300 και BPCP 300  

 
Η αντλία είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με αέρα από τον χώρο τοποθέτησης ή από άλλο 
χώρο μέσω κατάλληλων αγωγών προσαγωγής και απαγωγής.  
 
Σχεδιαγράμματα και πίνακας διαστάσεων αντλιών θερμότητας BPC  
 
Σχεδιάγραμμα  4. Διαστάσεις συσκευής BPC 200  
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Σχεδιάγραμμα  5. Διαστάσεις συσκευής BPC 300  
 
 
 

 
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 
Σύμβολο & μονάδα 

μέτρησης 

BPC 200  

 

BPC 300 

 

Ύψος H, mm 1570 1840 

Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης H1, mm 1675 1930 

Διάμετρος D, Ø, mm 675 675 

Είσοδος κρύου νερού δικτύου A, mm; Rp 1" 150 150 

Έξοδος ζεστού νερού χρήσης  B, mm; Rp 1" 988 1258 

Ηλεκτρικές συνδέσεις E, mm 1092 1362 

Φλάντζα καθαρισμού  
(ηλεκτρική αντίσταση, ανόδιο) 

P, mm; 
Ø180/Ø130 

699 719 

Ανακυκλοφορία R, mm; Rp 3/4" 784 999 

Είσοδος εναλλάκτη (για τον τύπο BPCP) Si, mm; Rp 1" 634 634 

Έξοδος εναλλάκτη  (για τον τύπο BPCP) So, mm; Rp 1" 634 634 

Απόσταση μεταξύ των φλαντζών των 
εναλλακτών (για τον τύπο BPCP) 

L Si/So, mm 100 100 

Σύνδεση αεραγωγού V, Ø, mm 150 150 

Έξοδος συμπυκνωμάτων Z, mm; Ø16 1070 1331 
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6.1.  Σημείο τοποθέτησης 
Η συσκευή BPC πρέπει να τοποθετηθεί σε εσωτερικό χώρο. Η επιφάνεια που θα 
τοποθετηθεί η συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και επίπεδη και να διαθέτει επαρκή αντοχή 
για το βάρος της συσκευής με γεμάτο το δοχείο ζεστού νερού. Εξασφαλίστε εύκολη 
πρόσβαση στη φλάντζα, το ανόδιο και την ηλεκτρική αντίσταση για την επισκευή και 
συντήρηση της μονάδος. 
Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις (500 mm) από τον τοίχο σύμφωνα με το σχ. 6.  
Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα αέρια, όξινες ή διαβρωτικές ουσίες που θα 
μπορούσαν να βλάψουν τα εξαρτήματά του.  Βεβαιωθείτε ότι χώρος που θα εγκατασταθεί 
η συσκευή διαθέτει σύστημα αποστράγγισης κατάλληλο για την όγκο του νερού του 
δοχείου. 
 
Σχ  6. Συσιστώμενες ελάχιστες αποστάσεις για τοποθέτηση της συσκευής ΒPC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχ 7. Προσαγωγή και απαγωγή αέρα σε παρακείμενο χώρο 
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Σχ 8. Προσαγωγή και απαγωγή αέρα σε ίδιο χώρο  
 

 
 

Σχεδιάγραμμα 9. Προσαγωγή και απαγωγή αέρα σε παρακείμενο χώρο 
 

 
 
Σχ 10.  Προσαγωγή αέρα από παρακείμενο χώρο και απαγωγή  
σε εξωτερικό περιβάλλον 
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Σχηματική απεικόνιση της εγκατάστασης  : 
Αντλία θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ με ηλιακή υποστήριξη 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

A – είσοδος κρύου νερού δικτύου 

B – έξοδος ζεστού νερού χρήσης 

C - ανακυκλοφορία 

 

1 Δοχείο 
2 Κυκλοφορητής + δοχείο διαστολής για 

ηλιακή υποστήριξη (μόνο για τους τύπους 
BPCP) 

3 Συμπυκνωτής 
4 Ηλεκτρική αντίσταση 
5 Ενσωματωμένη αντλία θερμότητας 

6 Ηλιακοί συλλέκτες (μόνο για τους τύπους 
BPCP) 

7 Ανόδιο μαγνησίου 
8 Ομάδα κυκλοφορίας 
9 Βαλβίδα ασφαλείας 
10 Βαλβίδα ελέγχου 
11 Δοχείο διαστολής  
12 Εναλλάκτης θερμότητας 

 

 

 

C 
 

8 

 

12 
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6.2. Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης. 
Κατά την εγκατάσταση πρέπει να συνδεθεί το ανόδιο μαγνησίου. Συμβουλευτείτε την 
σχηματική απεικόνιση της εγκατάστασης του εγχειριδίου. 
Η σύνδεση της συσκευής με ηλιακό πεδίο ή άλλη πηγή ενέργειας επιτρέπεται να γίνει μόνο 
από εκπαιδευμένο τεχνικό. Για σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης συνιστάται η τοποθέτηση 
βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδας ασφαλείας και δοχείου διαστολής 
Τοποθετήστε αναστολέα διάβρωσης (διηλεκτρικό σύνδεσμο) για την μείωση πιθανότητας 
γαλβανικής διάβρωσης. 
 
6.3. Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής 
Πριν ξεκινήσετε τις ηλεκτρολογικές εργασίες, βεβαιωθείτε ότι η παροχή 
ρεύματος είναι κλειστή                                                                                            
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται βάσει του ηλεκτρολογικού διαγράμματος από 
αδειούχο ηλεκτρολόγο. 
Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πληροί τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές 
ηλεκτρολογικών εγκ αταστάσεων. Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία 
της πινακίδας (τάση, ισχύς  κλπ) αντιστοιχούν σε αυτά της παροχής ρεύματος. 
 
Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή προσαρμογείς πρίζας με αυτή 
συσκευή! Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή ηλεκτρική σύνδεση & 
εγκατάσταση της συσκευής. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση της συσκευή με σύστημα 
γείωσης. 
 
6.4 Σύνδεση αεραγωγών 

Οι μονάδες BPC μπορούν να εξοπλιστούν με αεραγωγούς. Η εγκατάσταση των 
σωληνώσεων στο δοχείο πρέπει να πραγματοποιηθούν με γνώμονα : 

- Να μην υπερφορτώνουν τη μονάδα 
- Να επιτρέπουν την πρόσβαση στα εξαρτήματα και την αφαίρεση αυτών 
- Να αποτρέπουν την ανακυκλοφορία του αέρα μεταξύ της εισόδου και της εξόδου 

στον εξατμιστή 
- Να αποτρέπουν την είσοδο ξένων σωμάτων στη μονάδα 

Όταν συνδέεται αεραγωγούς, ενδέχεται να μεταβάλλεται η ταχύτητα του ανεμιστήρα. Το 

μήκος των αεραγωγών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 m για την είσοδο αέρα στον 

εξατμιστή και τα 5 m για την έξοδο από αυτόν, με ελάχιστη διάμετρο 150 mm. 

6.5 Σύνδεση σωλήνα συμπυκνώματος 

Τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της αντλίας θερμότητας 

πρέπει να απομακρύνονται μέσω ενός σωλήνα αποστράγγισης. Ο σωλήνας πρέπει να 

συνδεθεί στο σύστημα απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων για να εξασφαλιστεί η 

απομάκρυνση αυτών.  
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7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
7.1. Ηλεκτρολογικό σχέδιο 
 
 

 
 
 

1. Συμπιεστής 

2. Ανεμιστήρας 

3. Compressor condenser 

4. Διακόπτης πίεσης 

5. Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού 

7. Καλώδιο τροφοδοσίας  

11. Αισθητήρας θερμοκρασίας - εξατμιστής  

13. Τερματικό για φωτοβολταϊκό σύστημα  

15. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

16. Φις ανεμιστήρα  

17. Αισθητήριο ανεμιστήρα - 1 

18. Ηλεκτρική αντίσταση 

19. Αισθητήριο ανεμιστήρα - 2 

20. Θερμοστάτης ασφαλείας 
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7.2. Λειτουργίες πίνακα ελέγχου 
 
7.2.1. Διασύνδεση χρήστη 

 
 

 
  
 

1. Ένδειξη λειτουργίας 

2. Πίνακας θερμοκρασίας και παραμέτρων 
λειτουργίας 

3. πλήκτρο „P“ – εναλλαγή προγραμμάτων 
λειτουργίας  

4. Πλήκτρο „HT“ – Θερμική απολύμανση  

(για την εξόντωση του βακτηρίου λεγεωνέλλας) 

5. „HT“ ένδειξη λειτουργίας θερμικής 
απολύμανσης ή λειτουργία ταχείας θέρμανσης 
νερού 

6. Πλήκτρο „-“ για να μειώσετε τη θερμοκρασία 

7. Πλήκτρο „+“ για να αυξήσετε τη θερμοκρασία  

8. Ένδειξη προστασίας συμπιεστή  

(Συμβατότητα με φωτοβολταϊκό σύστημα παρ9)  

9. Ένδειξη ενεργού φωτοβολταϊκού συστήματος 
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7.3. Tρόπος λειτουργίας πίνακα 
7.3.1. Σύμβολα  λειτουργίας 
P.0 – ‘’Off - απενεργοποίηση”  
P.1 - “Normal”  
P.3 - “Ηλεκτική αντίσταση”  
P.5 - “Automatic”  
P.6 - “Photovoltaic – PV”  
P.7 - “OFF PEAK”  
 

Ένδειξη 
Πρόγραμμα 
λειτουργίας 

Περιγραφή λειτουργίας 

off 
on Р.0 

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Στην οθόνη εμφανίζεται 
μόνο η θερμοκρασία του νερού που περιέχεται. 

on 
off 

Р.1 

Σε αυτή τη λειτουργία η συσκευή ενεργοποιείται και θερμαίνει 
το νερό στην προκαθορισμένη θερμοκρασία. Όταν η 
θερμοκρασία του αέρα προσαγωγής είναι χαμηλή, ο ελεγκτής 
απενεργοποιεί αυτομάτως τον συμπιεστή. 

off 
αναβοσβήνει Р.3 

Σε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιείται η ηλεκτρική αντίσταση 
για την θέρμανση του νερού. Η λειτουργία αυτή δεν 
επηρεάζεται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

on  
αναβοσβήνει 

Р.5 

Στην αυτόματη λειτουργία η αντλία θερμότητας  λειτουργεί 
προκειμένου να θερμάνει το νερό στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία.  Όταν η θερμοκρασία του αέρα προσαγωγής  
είναι χαμηλή ή χαμηλότερη από καθορισμένη ελάχιστη 
θερμοκρασία (L1), ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα 

P.3 (λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης). 

 αναβοσβήνει  

on 

Р.6 

Στην αυτόματη λειτουργία η αντλία θερμότητας  λειτουργεί 
προκειμένου να θερμάνει το νερό στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία.  Όταν η θερμοκρασία του αέρα προσαγωγής  
είναι χαμηλή ή χαμηλότερη από καθορισμένη ελάχιστη 
θερμοκρασία (L1), ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγρμαμμα  
P.3 (λειτουργία ηλεκτρικής αντίστασης). 
Εάν είναι ενεργοποιημένο το σήμα φωτοβολταϊκών, η 
θερμοκρασία αυξάνεται σύμφωνα με την παράμετρο L6. 

αναβοσβήνει 
αναβοσβήνει 

 
With ON signal 

on  
αναβοσβήνει 

Р.7 

Η συσκευή θερμαίνει το νερό όταν η ένδειξη "OFF PEAK" είναι 
ενεργή. Τρόπος λειτουργίας όμοιος με το πρόγραμμα P.6.  

Όταν η ένδειξη "OFF PEAK φύγει από την οθόνη η συσκευή  
σταματά να θερμαίνει το νερό. Οι ρυθμίσεις μέγιστης 
θερμοκρασίας νερού ισχύουν μόνο για αυτό το μενού και 
διαφέρουν από τις ρυθμίσεις στις λειτουργίες P.1, P.3, P.5 και 
P.6. 
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7.3.2. Πίνακας παραμέτρων 
 

Παράμετροι 
Περιγραφή  

παραμέτρων 
Εύρος 

ρυθμίσεων 
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 

Πρόγραμμα  P0 ÷ P6 (P5) 

Επιθυμητή 
θερμοκρασία 

 30 ÷ 55 (52) 

L0 Θερμοκρασία εξατμιστή -15 ÷ 95  

L1 Δίτιμη θερμοκρασία 
-15°C ÷ 

+30°C 
(-12) 

L2 
Κύκλοι απολύμανσης σε 

ημέρες 
1 ÷ 99 GIORNI (14) 

L3 
Δείτε τις ενεργές εξόδους 

(Επιλέξτε: "view") 
0 ÷ 7 

0. χωρίς έξοδο 
1-HP. Ηλεκτρική αντίσταση 

4-EL. HEATER. Ηλεκτρική 
αντίσταση 5-HP+EH. 
Ηλεκτρική Αντίσταση+ 
αντλία θερμότητας  

L4 
Switch-off temperature 

(hysteresis) 
1 ÷ 10°C (5ο C) 

L5 Γρήγορη αυτόματη θέρμανση --/1 ÷ +55°C (--) 

L6 
Αύξηση θερμοκρασίας με 
σύνδεση φωτοβολταϊκού 

συστήματος  
1 ÷ 20 (5ο C) 

L7 
Κατάσταση αναμονής όταν 

εμφανίζεται η ένδειξη  
(φωτοβολταίκό σύστημα) 

1 ÷ 10 (3ο C) 

 
7.3.3. Περιγραφή τρόπου λειτουργίας (Προγράμματα λειτουργίας) 
 
P.1 - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
Το νερό θερμαίνεται από την αντλία θερμότητας, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή 

θερμοκρασία και για όσο η θερμοκρασία στον εξατμιστή είναι μεγαλύτερη από την 

ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-15°C). Εάν η θερμοκρασία αέρα στον εξατμιστή είναι 

κάτω από -15°C, αυτομάτως απενεργοποιείται ο συμπιεστής. Όταν η θερμοκρασία αέρα 

στον εξατμιστή είναι μεγαλύτερη από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας για 30’, 

ενεργοποιείται ξανά ο συμπιεστής και θερμαίνεται το νερό, έως ότου επιτευχθεί η 

επιθυμητή θερμοκρασία. Η θέρμανση του νερού στο πρόγραμμα P1 γίνεται μόνο από την 

αντλία θερμότητας. 
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Ρ.3 – ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

Η θέρμανση του νερού γίνεται μόνο από την ηλεκτρική αντίσταση έως ότου επιτευχθεί η 

επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία αέρα στον εξατμιστή δεν επηρεάζει την 

λειτουργία. 

Ρ.5 – ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η θέρμανση του νερού γίνεται από την αντλία θερμότητας ή και από την βοηθητική πηγή 

θέρμανσης (ηλεκτρική αντίσταση), όταν η θερμοκρασία στον εξατμιστή είναι πολύ χαμηλή.  

Η αντλία θερμότητας λειτουργεί ανεξάρτητα και με προτεραιότητα, έως ότου επιτευχθεί η 

επιθυμητή θερμοκρασία και η θερμοκρασία εξατμιστή είναι μεγαλύτερη από την 

θερμοκρασία στην οποία ενεργοποιείται η βοηθητική πηγή (Point of Bivalenc- L1). Από την 

θερμοκρασία L1 και έως την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-15°C), η θέρμανση του 

νερού γίνεται ταυτόχρονα με την αντλία θερμότητας και την ηλεκτρική αντίσταση. Εάν η 

θερμοκρασία αέρα στον εξατμιστή είναι κάτω από -15°C, αυτομάτως απενεργοποιείται ο 

συμπιεστής και η θέρμανση γίνεται μόνο από την βοηθητική πηγή. 

Για την θέρμανση νερού, η αλλαγή από την ηλεκτρική αντίσταση στην αντλία 

θερμότητας γίνεται 60’ αφότου η θερμοκρασία αέρα στον εξατμιστή είναι 30 °C 

μεγαλύτερη από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (-15°C). 

Η θέρμανση του νερού στο πρόγραμμα Ρ5 πραγματοποιείται με ενεργοποιημένη 

την αντλία θερμότητας  

 
Θερμική απολύμανση – πρόγραμμα αντιλεγεονέλλας (ο δείκτης αναβοσβήνει) 

 
 Η θέρμανση του νερού στους 60 °C πραγματοποιείται 

πιέζοντας το πλήκτρο ΗΤ (το λαμπάκι του πλήκτρου 

αναβοσβήνει).  Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο, η 

λειτουργία διακόπτεται, ακόμα και αν δεν έχει 

επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Όταν η 

λειτουργία έχει ολοκληρωθεί, απενεργοποιείται 

αυτόματα. 

Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κατά την λειτουργία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εντός 12 ωρών, η λειτουργία 

απενεργοποιείται και η μονάδα επανέρχεται στο προεπιλεγμένο πρόγραμμα 

λειτουργίας. 

 
Ενεργοποίηση γρήγορης θέρμανσης (Λειτουργία Boost ) 
 

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Boost, πιέστε 
το πλήκτρο ΗΤ για 20 δευτερόλεπτα (η ενδεικτική 
λυχνία). Η συσκευή θερμαίνει το νερό μέσω της 
αντλίας θερμότητας και της ενσωματωμένης 
αντίστασης. Όταν η θερμοκρασία του νερού φθάσει 
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στην επιθυμητή θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Εάν χρειαστεί μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε τη διαδικασία πατώντας το πλήκτρο ΗΤ ξανά. 
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά την λειτουργία  της 
γρήγορης θέρμανση. 
 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί εντός 12 ωρών, η λειτουργία 
σταματά και η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.  
Η λειτουργία Γρήγορη Θέρμανση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στα προγράμματα P5, 
P6 και  P7. 
 
 
Λειτουργία αυτόματης γρήγορης θέρμανσης . 
Η λειτουργία «Γρήγορη Θέρμανση» ενεργοποιείται αυτόματα όταν η θερμοκρασία νερού 
φτάσει κάτω από την τιμή που ορίζεται στην παράμετρο (L5). 
Η αυτόματη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στα προγράμματα P5, P6 και P7. 
Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο λειτουργίας χρησιμοποιείται η αντλία θερμότητας και η 
ηλεκτρική αντίσταση. Το πρόγραμμα τερματίζεται ανά πάσα στιγμή πιέζοντας το πλήκτρο 
ΗΤ. 
  
7.3.4. Ρυθμίσεις 
 
1. Ρυθμίσεις θερμοστάτη νερού 

Πατήστε το πλήκτρο +  ή –  μία φορά για να εμφανισθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.  Εάν 

πατήσετε ξανά εντός 8 δευτερολέπτων, μπορείτε να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 
Μετά από 5 δευτερόλεπτα η νέα τιμή σταματά να  αναβοσβήνει και αποθηκεύεται.  
 
2. Εναλλαγή προγραμμάτων 

Η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων γίνεται με το πλήκτρο .P.. Πιέστε το πλήκτρο  .P.  
μία φορά για να εμφανισθεί στην οθόνη το επιλεγμένο πρόγραμμα. Εάν πατήσετε ξανά 
εντός 8 δευτερολέπτων, μεταβαίνετε από ένα πρόγραμμα στο άλλο. 
 
3. Εμφάνιση και ρύθμιση παραμέτρων 

Για να εισέρθετε στο μενού των παραμέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα +  και - . 

Πιέζοντας τα ίδια πλήκτρα επιλέγετε την επιθυμητή παράμετρο. Περιμένετε 8 δευτερόλεπτα 
για να εμφανισθεί στην οθόνη η τιμή της παραμέτρου. Εάν η ρύθμιση δεν επιβεβαιωθεί 
εντός 8 δευτερολέπτων η οθόνη επιστρέφει στο κύριο μενού, το οποίο εμφανίζει την 
τρέχουσα τιμή του νερού στη δεξαμενή 

 
4. Ρύθμιση αυτόματης θερμικής απολύμανσης 

Για να εισέρθετε στο μενού των παραμέτρων πιέζετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα +  και - . 

Πιέζοντας τα ίδια πλήκτρα μπορείτε αλλάξετε οθόνη. Επιλέξτε την παράμετρο L2 και 
ρυθμίστε το εύρος της θερμοκρασίας (η εργοστασιακή ρύθμιση παραμένει ενεργή για 14 
ημέρες).  Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή, μετά από 5 δευτερόλεπτα η νέα τιμή σταματά να 
αναβοσβήνει και αποθηκεύεται.    
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7.3.5. Πιθανές βλάβες και η αντιμετώπιση τους 
 

Οθόνη Περιγραφή Αντιμετώπιση 

A1 

Η μονάδα 
απενεργοποιείται λόγω 
χαμηλής θερμοκρασίας 

εξατμιστή 

Βελτίωση του συστήματος εξαερισμού για 
αυξηθεί η θερμοκρασία εξάτμισης . 

Επιλέξτε το πρόγραμμα P3  και P5. 

A3 

Η μονάδα 
απενεργοποιείται λόγω 
υψηλής θερμοκρασίας 

εξάτμισης (40 °C). 

Βελτίωση του συστήματος εξαερισμού για 
μειωθεί η θερμοκρασία εξάτμισης. 

Εξασφαλίστε εισαγωγή αέρα με χαμηλότερη 
θερμοκρασία από άλλο χώρο. 

E7 
Υψηλή πίεση στο σύστημα 

ψύξης 

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι 
γεμάτο. 

Πιέστε το πλήκτρο "+" key για να 
ακυρώσετε τη βλάβη. Εάν το πρόβλημα 
παραμένει, απευθυνθείτε σε έναν 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

εναλλαγή E8  
και  — 

Βλάβη του αισθητήρα 
θερμοκρασίας στο δοχείο 

ΖΝΧ  

Επανεκκινήστε τη συσκευή. Ελέγξτε τις 
σύνδεση του δοχείου και τον αισθητήρα. 
Εάν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε 
σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

εναλλαγή E9  
και  — 

Ο αισθητήρας του 
εξατμιστή δεν είναι 

συνδεδεμένος 
Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. 

εναλλαγή E9  
και  — 

Βλάβη στον αισθητήρα 
του εξατμιστή 
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8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
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BPC S-200  
BPC P-200.. 

BPC S-300 
BPC P-300.. 

Capacity: 

Ενεργειακή απόδοση  A+ A+ 

Ισχύς αντλίας θερμότητας 1850 W (3850W)* 1850 W (3850W)* 

COP (EN 16147, EU 812/2013) 3.4 - L 3.4 - XL 

Χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού (EN16147) 275 L 387.7 L 

Έκδοση  

Πηγή θερμότητας αέρας αέρας 

Ελεγκτής 4R OPTITRONIC 4R OPTITRONIC 

Σημείο εγκατάστασης  Εσωτερικός χώρος Εσωτερικός χώρος 

Λειτουργία  ON/OFF ON/OFF 

Απόψυξη HotGas Bypas HotGas Bypas 

Ηλεκτρική αντίσταση 2 x 1.000 W 2 x 1.000 W 

Εύρος λειτουργίας 

Θερμοκρασία αέρα : ελάχ. – μέγ. 7°C –  35°C 7°C –  35°C 

Θερμοκρασία νερού: 
ελάχ. εισαγωγή – μέγ. προσαγωγή 

10°C – 60°C 10°C – 60°C 

Κύκλωμα ψυκτικού 

Τύπος ψυκτικού υγρού R134a R134a 

Ποσότητα πλήρωσης  1.3 kg 1.3 kg 

Πηγή θερμότητας: 

Παροχή αέρα  400 m3/h-500 m3/h 400 m3/h-500 m3/h 

Μέγ. πτώση πίεσης 50 Pa 50 Pa 

Εξωτερική πίεση ͠90 Pa ͠90 Pa 

Όγκος αποθήκευσης 200 L 300 L 

Σύνδεση ζεστού/κρύου νερού  H2O 1” 1” 

Σύνδεση κυκλώματος κυκλοφορίας 3/4” 3/4” 

Σύνδεση με άλλη πηγή ενέργειας 1” 1” 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά : 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συχνότητα / 
ένταση ρεύματος 

230V; 50Hz/16A 230V; 50Hz/16A 

Κατανάλωση ενέργειας  440 W (2440 W) 440 W (2440 W) 

Επίπεδο θορύβου 61 dB(A) 61 dB(A) 
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  BPC S-200  

BPC P-200 

  BPC S-300   

  BPC P-300 

Γενικά: 

Όγκος αποθήκευσης L 200 300 

Ύψος H, mm 1610 1880 

Διάμετρος D, mm Ø75 Ø 75 

Βάρος kg 118/140 130/152 

Συνδέσεις: 

Είσοδος νερού A, mm Rp1”/150 Rp1”/150 

Έξοδος νερού B, mm Rp1”/990 Rp1”/990 

Φλάντζα καθαρισμού / επιτήρησης O, mm Ø110x180/700 Ø110x180/720 

Ανόδιο P, mm Rp11/4”/700 Rp11/4”/720 

Ανακυκλοφορία R, mm Rp3/4’’/785 Rp3/4’’/1000 

Στόμιο αποστράγγισης  Y, mm Rp1”/30 Rp1”/30 

Εναλλάκτης /S1/: 

Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας S1 m2 - / 1.3 - / 1.3 

Χωρητικότητα εναλλάκτη S1 L - / 7.4 - / 7.4 

Συνεχής παροχή κατά  
DIN 4708; 80°C/60°C/45°C 

S1 kW 
(m3/h) 

- / 53(1.3) - / 53(1.3) 

NL- συντελεστής ισχύος σε 600°C S1 NL 60°C - / 11 - / 11 

Πτώση πίεσης Δp S1 Δp, mbar - / 120 - / 120 

Είσοδος / Έξοδος εναλλάκτη S1i/S1o mm 
- / 

635/635 
- / 

635/635 
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9. ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Πριν την εκκίνηση της συσκευής, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα :  
- ότι η συσκευή φέρει κατάλληλη γείωση 
- τη σωστή εφαρμογή και στεγανότητα όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων  
- ότι η ο διάταξη των σωλήνων είναι σωστή  
- τις συνδέσεις   
Κατά την εκκίνηση και λίγες μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευή, ελέγξτε ότι οι 
βίδες, τα παξιμάδια και οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένα. 
 
10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Πριν από κάθε ενέργεια συντήρηση ή ελέγχου της συσκευής βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της ξαφνικά. 
Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις των σωληνώσεων βρίσκονται σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει 
περίπτωση να λυθούν. 

 
Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης συνιστώνται μία φορά ετησίως. 

Πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εκπαιδευμένο τεχνικό και περιλαμβάνουν:  
- Έλεγχο στεγανότητας ηλεκτρικών συνδέσεων 
- Έλεγχο του πίνακα ελέγχου (προγράμματα και παραμέτρους) 
- Έλεγχο κατάστασης επαφών ανεμιστήρα και συμπιεστή. 
- Έλεγχο φίλτρων αποστράγγισης του υδραυλικού συστήματος 
- Έλεγχο του ανοδίου και αντικατάσταση του εάν απαιτείται 
- Έλεγχο των βαλβίδων  
- Έλεγχο / πλήρωση ψυκτικού υγρού  

- Ελέγχο των βιδών φλάντζας επιτήρησης και των συνδέσεων του δοχείου νερού για 
χαλαρή σύνδεση. 
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11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ  
 
Αυτή η συσκευή πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης 
συσκευών.  
Σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/ ΕC η συσκευή δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί ως οικιακό 
απόρριμμα. Αντιθέτως πρέπει να προσέλθει στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την 
ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών του μερών. Διασφαλίζοντας τη σωστή 
απόρριψη της συσκευής βοηθάτε στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον 
και την υγεία των ανθρώπων, οι οποίες μπορούν να προκληθούν από την απερίσκεπτη 
απόρριψη της συσκευής.  
Τα μεταλλικά μέρη πρέπει να διατίθεται σε οργανισμούς που είναι εξουσιοδοτημένοι να 
συλλέγουν μεταλλικά ή μη μεταλλικά απόβλητα για ανακύκλωση. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οικιακά απορρίμματα 
 
12. ΠΡΟΤΥΠΑ 
PED 2014/68 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 
2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά εξοπλισμού υπό πίεση. 
-EN 12897: 2007 - Προδιαγραφές για θερμαντήρες νερού κλειστού κυκλώματος, έμμεση 
θέρμανση. 
-EN 1717: 2002 – Προστασία από τη μόλυνση του πόσιμου νερού στα εσωτερικά δίκτυα 
και τις γενικές απαιτήσεις των μηχανισμών προστασίας από τη μόλυνση με επιστροφή  

-Οδηγία 2006/42 / EC  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης  Μαϊου  
2006 για τις βασικές απαιτήσεις  και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανών  
-Οδηγία 2004/108/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Δεκεμβρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
-Οδηγία 2006/95 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί 
εντός ορίου τάσεως. 
-Οδηγία 2002/95 / EC  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τον περιορισμό χρήσης επικίνδυνων ουσιών (RoHS). 
-Οδηγία 2002/96 / EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Ιανουαρίου  2003 περί απόρριψης ηλεκτρονικού και ηλεκτρονικού υλικού (WEEE). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

 



  

 

 28 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ELBI S.P.A 
Via Buccia, 9 Limena, I-35010 PADOVA, ITALY 

www.elbi.it 
 

 

Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 

 

 
 

Τατοίου 100, 144,52 Μεταμόρφωση, Αθήνα, 
 τηλ: 210-28.43.176/7, fax: 210-28.43.164 

http: www.calda.gr, e-mail: calda@otenet.gr 
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