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1. DESCRIZIONE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
DEI COMPONENTI
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1.1 Χαρακτηριστικά
• Αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, αντιστροφής κύκλου, τεχνολογίας
inverter, σχεδιασμένες για εφαρμογές οικιακής χρήσης.
• Οι αντλίες θερμότητας MIRAI-SMI διαφέρουν στην αξιοπιστία (Made in
Japan) και στην υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η λειτουργία σε μερικό φορτίο
επιτυγχάνει υψηλή μέση εποχιακή απόδοση, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια στο
κλιματιζόμενο κτίριο.
• Η ιδιαίτερα προηγμένη τεχνολογία εγγυάται ένα επίπεδο άνεσης στον
χρήστη, τόσο όσο αφορά τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού όσο και
του θορύβου. Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρήγορα και
διατηρείται χωρίς διακυμάνσεις. Οι μονάδες είναι ικανές να παρέχουν τα
βέλτιστα επίπεδα άνεσης και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά
τη διάρκεια του χειμώνα.
• Οι αντλίες θερμότητας MIRAI-SMI μπορούν να λειτουργήσουν με μεγάλη
απόδοση ακόμη και σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας

• Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης που παρέχει μια σειρά αισθητήρων που
τοποθετούνται σε βασικά σημεία του ψυκτικού κυκλώματος για τον έλεγχο
της κατάστασης της λειτουργίας του συστήματος. Στην πραγματικότητα,
δύο μικροελεγκτές λαμβάνουν δεδομένα από αυτούς τους αισθητήρες και
τους διαχειρίζονται χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προηγμένους αλγόριθμους
για την βελτιστοποίηση της ροής του ψυκτικού μέσου και τη λειτουργία των
σημαντικότερων εξαρτημάτων, δηλαδή του συμπιεστή, των ανεμιστήρων
και της βαλβίδα διαμόρφωσης παλμών.

1.3 Εύκολη Εγκατάσταση και συντήρηση
• Με αφαίρεση μόνο του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα, έχετε
πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις και τις παραμέτρους ελέγχου
και ρύθμισης της μονάδας.
• Με αφαίρεση του πλευρικού πλαισίου, έχετε πρόσβαση στο ψυκτικό
κύκλωμα, στα υδραυλικά εξαρτήματα και στην κύρια πλακέτα της
μονάδας PCB.
• Ο προηγμένος σχεδιασμός του ψυκτικού κυκλώματος και η επιλογή των
εξαρτημάτων έχουν επιτρέψει στην μονάδα να έχει ένα εξαιρετικά
συμπαγές σχήμα και λόγω των μειωμένων διαστάσεων που έχει είναι
εύκολο να μετακινηθεί ακόμη και σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται
δύσκολες όπως περιορισμένα περάσματα πορτών.

1.2 Προηγμένη Τεχνολογία
• Μονάδες ιδιαίτερα ταξινομημένες και επομένως εξαιρετικά
αποδοτικές.
• Περιστροφικοί συμπιεστές με διπλό οδηγό inverter για μεγαλύτερη
αξιοπιστία, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και λειτουργία χωρίς
κραδασμούς σε όλες τις συνθήκες.
• Βαλβίδα ρύθμισης παλμού, η οποία είναι μια αμφίδρομη συσκευή και
βελτιστοποιεί την ποσότητα και την υπερθέρμανση του κυκλοφορούντος
ψυκτικού υγρού, αποτρέποντας την επιστροφή του στον συμπιεστή. Αυτή
η συσκευή αυξάνει περαιτέρω την ήδη υψηλή απόδοση και αξιοπιστία του
συστήματος.
• Ανεμιστήρες με μεταβλητή ταχύτητα και στροφείο εξοπλισμένο με
πτερύγια, κατοχυρωμένοι με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, χαρακτηριζόμενο
από ένα καινοτόμο σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίζει καλύτερη κατανομή
του αέρα και εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

1.4 Αξεσουάρ
- Οδηγίες χρήσης
- Εξαρτήματα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

1.5 Κύρια Μέρη Μονάδας
Μοντέλο EH0618DC
Εισαγωγή αέρα στην
αριστερή πλευρά και πίσω

PCB-MAIN

Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος

Βαλβίδα Ασφαλείας
Βαλβίδα εξαερισμού
SMART - MT

Υποδοχή καλωδίου

PCB-TERMINAL BLOCK
Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος
Συμπιεστής

Κάλυμμα
ηλεκτρικού
πίνακα

Κυκλοφορητής

Εξαγωγή
αέρα
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Μοντέλο EH1018DC
Εισαγωγή αέρα στην
αριστερή πλευρά και πίσω
PCB-MAIN

Βαλβίδα εξαερισμού
SMART - MT

Κάλυμμα ηλεκτρικού
πίνακα

Συμπιεστής

Μοντέλα EH1218DC / EH1618DC /EH1718D3
Εισαγωγή αέρα στην
αριστερή πλευρά και πίσω

Κάλυμμα ηλεκτρικού
πίνακα

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βαλβίδα ασφαλείας

Υποδοχή καλωδίου

Κυκλοφορητής
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1.6 Διαστάσεις Μονάδας

Μοντέλο EH0618DC

43

327

57

825

73

15.3

300

42

Επιστροφή 3/4” M
54

CLIMA

388

659

Προσαγωγή 3/4” M

122.5

580

75

16

122.5

70

357

Model EH1018DC

155

Προσαγωγή 1” M

540

155

850

21

25

330

38

16

480
173

866

CLIMA

Επιστροφή 1” M

5

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

EH1218DC
EH1618DC
EH1718D3

80

80

Προσαγωγή 1” 1/4 M

36

330
13

356

13

Μοντέλα

GR

1000

24

1418

CLIMA

205

1.6

Συμμόρφωση στις ευρωπαϊκές οδηγίες

Οδηγία χαμηλής τάσης (LVD): 2014/35/EU
Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC): 2014/30/EU
Οδηγία μηχανημάτων: 2006/42/EC
Οδηγία Ecodesign: 2009/125/EC και κανονισμός (EU) 2017/1369
Οδηγία ROhs: 2011/65/EU
Οδηγία WEEE: 2012/19/EU
Οδηγία εξαρτημάτων πίεσης (PED): 2014/68/EU

6

590

205

185

680

Επιστροφή 1” 1/4 M
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Μοντέλο

Συνθ.

μ.μ.

A7 W45

kW
kW

EH0618DC

EH1018DC

EH1218DC

EH1618DC

EH1718D3

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ FAN COILS 1
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP
Ονομαστική ψυκτική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
EER
ESEER
Ωφέλιμο μανομετρικό για κυκλοφορητή

kW
A-7 W45

kW
kW
kW

A35 W7
kPa

5,90 (0,65 - 6,35) 9,60 (1,90 - 10,10) 11,50 (1,40 - 11,50) 15,80 (3,10 - 16,80) 17,10 (6,77 - 17,10)
1,76 (0,31 - 1,95) 2,70 (0,70 - 2,87) 3,19 (0,74 - 3,19) 4,65 (1,03 - 5,01) 5,18 (1,89 - 5,18)
3,35
3,55
3,60
3,40
3,30
10,90 ( 5,90 4,70 (1,85 - 4,70) 7,35 (3,15 - 7,35) 7,35 (4,40 - 7,35)
11,60
(6,00
- 11,75)
10,90)
2,29 (0,88 -2,29) 3,20 (1,70 - 3,20) 3,10 (1,98 - 3,10) 4,54 (2,62 - 4,48) 4,98 (2,64 - 5,27)
2,05
2,30
2,37
2,40
2,33
4,45 (0,60 - 4,45) 6,60 (1,57 - 6,60) 9,30 (1,30 - 9,30) 13,75 (1,60 - 13,75) 14,80 (2,85 - 15,00)
1,48 (0,25 -1,48) 2,16 (0,57 - 2,16) 2,80 (0,50 - 2,79) 4,23 (0,84 - 4,23) 4,63 (0,87 - 4,72)
3,00
3,05
3,32
3,25
3,20
5,79
6,69
7,64
6,70
6,91
77
57
102
77
78

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP
Ονομαστική ψυκτική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
EER

A7 W35

kW
kW

A-7 W35

kW
kW

A35 W18

kW
kW

6,10 (0,85 - 6,50) 9,90 (2,25 - 10,35) 12,40 (2,05 - 13,00) 16,20 (3,45 - 18,20) 18,60 (7,56 - 20,55)
1,39 (0,23 - 1,55 ) 2,15 (0,51 - 2,27) 2,73 (0,54 - 2,95) 3,68 (0,82 - 4,33) 4,48 (1,55 - 5,20)
4,40
4,60
4,55
4,40
4,15
4,90 (2,00 - 4,90 ) 6,45 (3,70 - 7,20) 8,00 (4,75 - 8,50) 11,85 (6,50 - 11,90) 11,30 (6,39 - 13,00)
1,92 (0,75 -1,92 ) 2,25 (1,40 - 2,67) 2,74 (1,67 - 2,96) 4,16 (2,24 - 4,41) 4,11 (2,22 - 5,20)
2,55
2,87
2,92
2,85
2,75
6,00 (1,10 - 6,00) 8,90 (2,95 - 8,90) 12,20 (2,75 - 13,20) 16,40 (3,75 - 17,70) 18,30 (4,10 - 19,30)
1,56 (0,24 - 1,56) 2,28 (0,53 - 2,28) 2,62 (0,44 - 3,07) 3,69 (0,78 - 4,21) 4,26 (0,81 - 4,77)
3,85
3,90
4,66
4,45
4,30

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΩΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 1
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP
Ονομαστική θερμική ισχύς (min - max)
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς (min - max)
COP

A7 W55

A -7 W55

kW
kW
kW
kW

5,50 (1,95 - 5,95 )
2,01 (0,76 - 2,21 )
2,73
4,40 (1,60 - 4,40 )
2,44 (1,00 - 2,44 )
1,80

9,35 (2,95 - 9,35) 10,90 (3,50 - 10,90) 14,30 (3,50 - 14,30) 14,30 (6,49 - 14,30)
2,28 (1,27 - 2,28) 3,89 (1,40 - 4,89) 4,93 (1,52 - 4,93) 4,85 (2,32 - 4,85)
2,85
2,80
2,90
2,95
6,95 (2,95 - 6,95) 5,85 (4,10 - 5,85) 9,85 (5,25 - 9,85) 10,57 (5,56 - 10,57)
3,70 (2,03 - 3,70) 3,23 (2,37 - 3,12) 5,00 (3,09 - 5,00) 5,42 (3,16 - 5,42)
1,88
1,81
1,97
1,95

Παράμετροι δηλωμένοι για εφαρμογή χαμηλών θερμοκρασιώνn 2
Ενεργειακή κλάση
Κλιματική ζώνη
Ισχύς σχεδιασμού P Design
SCOP

A++
W35

kW

5,8 / 5,5 / 6,6
6,3 / 4,1 / 3,7

A++

A+++

A++

A++

Θερμή / Μέση / Ψυχρή
8,7 / 9,7 / 10,8 10,9 / 10,7 / 13,3 16,3 / 17,0 / 18,4 17,0 / 17,0 / 18,3
6,1 / 4,4 / 3,7
7,0 / 4,9 / 3,8
6,4 / 4,2 / 3,8
5,9 / 4,0 / 3,5

Παράμετροι δηλωμένοι για εφαρμογή μεσαίων θερμοκρασιών 2
Ενεργειακή κλάση
Κλιματική ζώνη
Ισχύς σχεδιασμού P Design
SCOP
Στάθμη θορύβου 3
Ηλεκτρική παροχή
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς
Μέγιστη ένταση ρεύματος
Τύπος συμπιεστή
Τύπος ψυκτικού μέσου / GWP
Ποσότητα ψυκτικού μέσου R32 / CO2 eq.
Υδραυλικές συνδέσεις
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Μήκος
Ύψος
Πλάτος
Καθαρό βάρος

A++
W55

GWP=675

kW
dB(A)

6,0 / 5,7 /6,3
4,3 / 3,3 / 2,9
60

kW
A

2,5
11,2

kg / t
Ø
bar
mm
mm
mm
kg

R32 / 675
0,8 / 0,54
3/4”
898
675
315
50

A++

A++

A++

A++

Θερμή / Μέση / Ψυχρή
8,5 / 8,7 / 10,0 10,1 / 10,4 / 12,3 13,4 / 14,7 / 17,7 15,8 / 15,0 / 17,0
4,4/ 3,3 / 3,0
4,4 / 3,4 / 3,0
4,2 / 3,3 / 3,1
4,6 / 3,3 / 3,1
63
62
62
62
230V~ 50Hz
400V~/ 3ph / 50Hz
3,9
4,6
5,7
5,7
17,5
23,0
25,3
9,0
Twin Rotary
Twin Rotary
R32 / 675
R32 / 675
R32 / 675
R32 / 675
1,55 / 1,05
2,20 / 1,49
2,80 / 1,89
2,80 / 1,89
1”
1-1/4”
1-1/4”
1-1/4”
3,0
871
1024
1024
1024
882
1418
1418
1418
355
356
356
356
69
98
116
122

1 Στοιχεία σύμφωνα με πρότυπο EN 14511:2013
2 Στοιχεία σύμφωνα με κανονισμό UE N. 812-814/2013 και πρότυπα EN 14825:2016, EN 14511:2013
3 Στοιχεία σύμφωνα με κανονισμό UE N. 812-814/2013 και πρότυπα EN 12102-1:2017
Τα στοιχεία αναφέρονται στις ακόλουθες συνθήκες:
A35 W18 Αέρας: 35 °C - Νερό: 18/23 °C
A35 W7 Αέρας: 35 °C - Νερό: 7/12 °C
A7 W35 Αέρας: 7(6) °C – Νερό30/35 °C
A-7 W35 Α έρ α ς: -7(-8) °C -Νερό G/35 °C. G=παροχή νερού σε ίδιες συνθήκες A7 W35
A7 W45 Αέρας: 7(6) °C – Νερό 40/45 °C

A-7 W45 Αέρας: -7(-8) °C - ΝερόG/45 °C. G= παροχή νερού σε ίδιες συνθήκες A7 W45
A7 W55 Αέρας: 7(6) °C - Νερό 47/55 °C
A-7 W55 Αέρας: 7(-8) °C - Νερό G/55 °C. G= παροχή νερού σε ίδιες συνθήκες A7 W55
E.S.E.E.R. (European Seasonal EER) Ευρωπαϊκός εποχιακός βαθμός απόδοσης

7

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ
DESCRIZIONE
DEI COMPONENTI
2.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

GR

2.2 Χαρακτηριστικές καμπύλες κυκλοφορητή
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

Απορροφούμενη
ισχύς κυκλοφορητή

Μοντέλο EH0618DC

kPa
90

W
140

80

130

70

120

60

110
100

50
40

90

30

80
70

20
10

60

0

50
900

1200

1500

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

Απορροφούμενη
ισχύς κυκλοφορητή

Μοντέλο EH1218DC

kPa
120

W
300

110

280

100

260

90

240

80

220

70

200

60

180

50

160

40

140

30

120

20

100

10

80

0

60
900

L/h

1200

1500

0

Παροχή

2100

2400

L/h

Παροχή
Μοντέλο EH1718D3

Μοντέλο EH1018DC
kPa
70

W
120

60

110

100

50

40

90

30

kPa

W

130

340

120

320

110

300

100

280

90

260

80

240

70

220

60

200

50

180

40

160

30

140

20

120

10

100

80

20

70

10

60

0

50
0

900

1200

1500

0

2100

L/h

Παροχή

0
900

1200

1500

0

2100

0

L/h

Παροχή

Μοντέλο EH1218DC
kPa
120

W
300

110

280

100

260

90

240

80

220

70

200

60

180

50

160

40

140

30

120

20

100

10

80

0

60
900

1200

1500

0

2100

2400

L/h

Παροχή
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Σημείωση :
Για τη σωστή λειτουργία της αντλίας θερμότητας πρέπει να
εξασφαλίζονται οι παρακάτω ελάχιστες παροχές νερού:
- Για τα μοντέλα EH0618DC, EH1018DC μεγαλύτερη από 600 l/h
- Για τα μοντέλα EH1218DC, EH1618DC, EH1718D3
Μεγαλύτερη από 900 l/h.
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0
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2.3 Εύρος λειτουργίας

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
65

Θερμοκρασία νερού προσαγωγής (°C)
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3.1 Συσκευασία
Ετικέτα συσκευασίας (π.χ. EH1618DC)

Via Brigata Osoppo, 166 - Fontanafredda (Pn) - Italy

Heat Pump Model EH 1618 DC
Refrigerant R32
998035140 Rev. 0 - 01/2019

Power supply : 230V~50Hz

Packing dimensions: 1120x470x1610 mm
Gross weight: 128 kg - Net weight: 116 kg

Identification code
Via Brigata Osoppo, 166 - Fontanafredda (Pn) - Italy
Via Brigata Osoppo, 166 - Fontanafredda (Pn) - Italy

Heat
DC
HeatPump
Pump Model
Model EH 1618
1218 DC
Packing dimensions: 1120x470x1610 mm
Packing dimensions: 1120x470x1610 mm
Gross weight: 128 kg - Net weight: 116 kg
Gross weight: 111 kg - Net weight: 98 kg

Refrigerant R32
Refrigerant R32

Identification
Identificationcode
code

Serial number

998 035 14 0 Rev . 0 - 01/ 20 19

Power
Powersupply
supply: :230V
230V~~50Hz
50Hz

Serial
Serial number
number

CLIMA

Σύμβολα συσκευασίας:
Κρατήστε σε όρθια θέση

Μη χρησιμοποιείτε ιμάντες για
μετακίνηση
Το κέντρο βάρους είναι στη δεξιά πλευρά

Εύθραυστο

Μην το σπάσετε

Χειρισμός με προσοχή

Το GOOD είναι ο
σωστός τρόπος
φόρτωσης

Μη το εκθέτετε σε
υγρασία

Μοντέλο

EH0618DC

EH1018DC

Διαστάσεις
συσκευασίας

980 x 425 x 840

1020 x 480 x 1050

Μεικτό Βάρος

60 Kg

79 Kg

n

Τοποθέτηση σε
στοίβα

2

EH1218DC - EH1618DC
1120 x 470 x 1610
135 Kg

2
=0

10

=0

=0
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3.2 Ετικέτα αναγνώρισης μονάδας
1370

Via Brigata Osoppo, 166 - Fontanafredda (Pn) - Italy
Ετικέτα (π.χ. για το μοντέλο EH 1618 DC)
Η μονάδα αναγνωρίζεται από την ετικέτα, η οποία περιέχει:

Modello / Model
EH 1618 DC
Alimentazione elettrica
Power supply
230V 50Hz
Potenza nominale assorbita
Rated power input
3,68 kW
Corrente assorbita max
Max current
25,3 A
Grado di protezione
Degree of protection
IPX4
Contiene gas fluorurati a effetto serra
Contains fluorinated greenhouse gases
Refrigerante / Refrigerant
R32 (GWP = 675)
Carica / Charge
2,80 kg (1,89 tC02e)
Press. min / max PS
1,5 / 4,2 MPa
Temp. min / max TS
-35 / 115° C
Sistema ermeticamente sigillato
Hermetically sealed system
Massima pressione circuito acqua
Max pressure water circuit
300 kPa
Peso / Weight
116 kg

− Σειριακός αριθμός
− Βασικά τεχνικά δεδομένα
− Στοιχεία αναγνώρισης του κατασκευαστή
Η ετικέτα είναι ορατή, τοποθετημένη στην εξωτερική
επένδυση, συνήθως στο πλάι της μονάδας.
Προσοχή: Μην απομακρύνετε ποτέ την ετικέτα

Παράδειγμα αναγνώρισης Serial number 19xx EH1618DC xxxx
Έτος
Εβδομάδα
Μοντέλο
Αριθμός παραγωγής έτους

99803596 Rev. 0 -01.2019

Pompa di calore Aria /Acqua
Air To Water Heat Pump

Produzione / Manufactured
20xx
19XXEH1618DCXXXX
Serial number

3.3 Χειρισμός μονάδας

3.4 Αποσυσκευασία

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτή η μονάδα πρέπει να μεταφέρετε με
περονοφόρο όχημα (κλαρκ).

Κίνδυνος κοπής: χρήση γαντιών.
Εάν χρησιμοποιείτε μαχαίρια ή κόπτες στη διαδικασία ξετυλίγματος,
προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο περίβλημα γύρω από τη
μονάδα.
Μετά την αφαίρεση όλων των συσκευασιών, βεβαιωθείτε ότι
η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.
Σε περίπτωση αμφιβολίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και
επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ΜΗΝ
ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ

Προσοχή!
Ελέγξτε ότι οι μονάδες δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
Σε περίπτωση απαίτησης, επικοινωνήστε με την εταιρεία
μεταφορών για να λάβετε έγκαιρη δήλωση σχετικά με τη ζημία και
την ευθύνη.
Πριν από την απόρριψη της συσκευασίας βεβαιωθείτε ότι έχουν
αφαιρεθεί όλα τα εξαρτήματα
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4.1 Απόσπασμα από φύλλο δεδομένων ασφαλείας του ψυκτικού υγρού R32
Ψυκτικό υγρό

Τύπος R 32

GWP
Όνομα προϊόντος

675
Διφθορομεθάνιο 3.0
H220: πολύ εύφλεκτο αέριο.
H280: περιέχει αέριο υπό πίεση. Μπορεί να εκραγεί όταν θερμαίνεται.

Φυσικοί κίνδυνοι
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Εισπνοή

Επαφή στα μάτια
Επαφή με το δέρμα

Σε υψηλές συγκεντρώσεις, μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια
κινητικότητας/συνείδησης. Τα θύματα μπορεί να μην έχουν επίγνωση της ασφυξίας. Φορώντας ατομική
αναπνευστική συσκευή, μεταφέρετε τα θύματα σε μη μολυσμένο χώρο και κρατήστε τα ζεστά και ξεκούραστα.
Κάλεσε γιατρό. Παρέχετε τεχνητή αναπνοή μόνο εάν σταματά η αναπνοή.
Ξεπλύνετε τα μάτια με νερό αμέσως. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής εάν είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε
το ξέπλυμα. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Λάβετε άμεση ιατρική βοήθεια. Εάν η
ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, ξεπλύνετε για επιπλέον 15 λεπτά.
Η επαφή με το υγρό εξάτμισης, μπορεί να προκαλέσει το πάγωμα του δέρματος.

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ:
Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς

Η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Πυροσβεστικά μέσα

Σπρέι ή ομίχλη νερού. Ξηρή σκόνη. Αφρός.

Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο

Διοξείδιο του άνθρακα.

Ειδικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν από το μείγμα
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να παραχθεί με θερμική αποσύνθεση τα ακόλουθα:
•
υδροφθορικό οξύ - μονοξειδίου του άνθρακα - οξείδιο του άνθρακα
•
διφθοριούχο καρβονύλιο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, Σταματήστε τη διαρροή εφόσον δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην σβήνετε τις
φλόγες σε περίπτωση διαρροής, επειδή υπάρχει πιθανότητα ανεξέλεγκτης εκρηκτικής ανάφλεξης. Ψεκάζετε
συνεχώς με νερό από προστατευμένη θέση μέχρι να επέρθει ψύξη. Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες για
την φωτιά. Απομονώστε την πηγή της πυρκαγιάς ή αφήστε την να καεί.
ΜΕΤΡΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Special firefighting procedures:

Προσωπικές προφυλάξεις,
εξοπλισμός προστασίας και
διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Εκκενώστε την περιοχή. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός. Εξετάστε τον κίνδυνο πιθανών
εκρηκτικών υλών. Απομακρύνετε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης εάν δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Ελέγξτε τη συγκέντρωση του απελευθερωμένου προϊόντος. Αποφύγετε τη διαρροή σε υπονόμους,
υπόγεια, εκσκαφές ή περιοχές όπου η συσσώρευσή του μπορεί να είναι επικίνδυνη. Χρησιμοποιήστε
αυτόνομη αναπνευστική συσκευή κατά την είσοδό σας στην περιοχή, εκτός αν αποδειχθεί ότι
μπορείτε να αναπνεύσετε ελεύθερα.
Αναπνευστικά προστατευτικά συστήματα ΕΝ 137 - Ανοικτού κυκλώματος ατομικές αναπνευστικές
συσκευές πεπιεσμένου αέρα με πλήρη μάσκα προσώπου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Αποκλειστικά άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα που μπορούν να χειριστούν αέριο υπό πίεση.
Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο πιστοποιημένο εξοπλισμό, ο οποίος είναι για αυτό το προϊόν, στην πίεση παροχής
και τη θερμοκρασία χρήσης.
ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Παράμετροι ελέγχου
Τιμές DNEL

Τιμές PNEC

Οριακές τιμές έκθεσης στους χώρους εργασίας.
Δεν έχει καθοριστεί όριο έκθεσης για οποιαδήποτε εξαρτήματα.
Κρίσιμο στοιχείο

Τύπος

Τιμή

Παρατηρήσεις

Διφθορομεθάνιο

Εργαζόμενοι – εισπνοή

7035

Τοξικότητα σε
επαναλαμβανόμενη δόση

Συστημικός,
μακροπρόθεσμος

mg/m3

Κρίσιμο στοιχείο

Τύπος

Τιμές

Διφθορομεθάνιο

Υδρόβια (φρέσκο νερό)

0,142 mg/l

-

Υδρόβια (διακοπτόμενες
απολύσεις)

1,42 mg/l

-

Ίζημα (φρέσκο νερό)
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Παρατηρήσεις

-
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ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πληροφορίες για τις κύριες φυσικές και χημικές ιδιότητες
Μορφή

Αέριο

Μορφή

Υγροποιημένο αέριο

Χρώμα

Άχρωμο

Οσμή

Μυρωδιά του αιθέρα

Σημείο βρασμού

-51,6 °C (101,325 kPa)

Σχετική πυκνότητα

1,1 (αναφορά)

Διαλυτότητα στο νερό

280 g/l

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Χημική σταθερότητα

Σταθερή υπό κανονικές συνθήκες

Ασύμβατα υλικά

Αέρα και οξειδωτικά. Για την υλική συμβατότητα, δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του ISO-1114
Υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παράγονται επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

Επικίνδυνα προϊόντα
αποσύνθεσης

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τοξικότητα από την κατάποση
του προϊόντος

Βασιζόμενοι στα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Τοξικότητα όταν το προϊόν έχει
δερματικές επαφές

Βασιζόμενοι στα διαθέσιμα δεδομένα, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης

Τοξικότητα από την εισπνοή του
προϊόντος

Διφθορομεθάνιο - LC 0 (Rat, 4 h): > 520000 ppm Παρατήρηση: Αέριο

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δυναμική βιοσυσσώρευσης
προϊόντων

Το προϊόν αναμένεται να είναι βιοδιασπώμενο και δεν αναμένεται να παραμείνει για μεγάλα χρονικά
διαστήματα σε υδάτινο περιβάλλον.

Κινητικότητα προϊόντων στο
έδαφος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Λόγω της υψηλής μεταβλητότητας του, το προϊόν είναι απίθανο να προκαλέσει τη ρύπανση εδάφους ή
ύδατος

Μέθοδοι επεξεργασίας
αποβλήτων – Γενικές
πληροφορίες

Μην εκκενώνετε σε οποιοδήποτε μέρος όπου η συσσώρευση του θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη.
Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για συστάσεις. Μην το απορρίψεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος
σχηματισμού εκρηκτικών συνθηκών με τον αέρα. Το αέριο θα πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλο
καυστήρα με βαλβίδα αντεπιστροφής
Ανατρέξτε στον κώδικα πρακτικής EIGA (έγγρ.30 "απόρριψη αερίων", λήψη από http://www.eiga.org) για
καλύτερες κατευθυντήριες μεθόδους απόρριψης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για συστάσεις. Η
απαλλαγή, η επεξεργασία ή η απόρριψη μπορεί να υπόκειται σε εθνικούς, κρατικούς ή τοπικούς
κανονισμούς

Μέθοδοι απόρριψης

Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς χώρους. Σε περίπτωση αποθήκευσης, τηρείτε τις ακόλουθες
απαιτήσεις: το R32 είναι ένα εύφλεκτο αέριο ψυκτικών ουσιών με χαμηλή ταχύτητα καύσης.
Τα μοντέλα EH1218DC, EH1618DC, EH1718D3 περιέχουν ποσότητα ψυκτικού, έτσι ώστε, σε περίπτωση απώλειας, να εξασφαλίζεται ότι η συγκέντρωση αερίου
σε ένα δωμάτιο δεν καθίσταται επικίνδυνη, εφ’ όσον τηρούνται τα ακόλουθα όρια:
- για τις μονάδες EH1218DC που τοποθετούνται κοντά στο δάπεδο, η ελάχιστη επιφάνεια του δωματίου να είναι 42m2.
- για τις μονάδες EH1218DC που τοποθετούνται στον τοίχο, η ελάχιστη επιφάνεια του δωματίου να είναι 6m2 (ύψος από το έδαφος ίσο με 1,8m).
- για τις μονάδες EH1618DC και EH1718D3 που τοποθετούνται κοντά στο δάπεδο, η ελάχιστη επιφάνεια του δωματίου να είναι 67m2.
- για τις μονάδες EH1618DC και EH1718D3 που τοποθετούνται στον τοίχο, η ελάχιστη επιφάνεια του δωματίου να είναι 7m2 (ύψος από το έδαφος ίσο με 1,8m).
Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι η υπολογιζόμενη τιμή που ακολουθεί είναι μικρότερη ή ίση με το όριο τοξικότητας για να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση απώλειας η
συγκέντρωση ψυκτικού αερίου στο δωμάτιο δεν γίνεται επικίνδυνο (για το R32 η συγκέντρωση ορίου είναι ίση με 0,3kg/m3).
Συνολική ποσότητα ψυκτικού που περιέχεται στη μονάδα (kg)/όγκος του δωματίου όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα (m3) 0,3kg/m3.
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4.2 Προσοχή και κίνδυνοι

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει μια απαγορευμένη ενέργεια.

Πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση της μονάδας παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Ο παραγωγός
αρνείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη μη
τήρηση των ακόλουθων προειδοποιήσεων.
Το παρόν εγχειρίδιο θα πρέπει:
- Φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος και από τον ιδιοκτήτη ή από τον
χρήστη της μονάδας.
- Να είναι διαθέσιμο για κάθε εργασία εγκατάστασης, επιθεώρησης και
συντήρησης της μονάδας.
- Να είναι πάντα με την μονάδα ακόμη και σε περίπτωση που
αλλάξει ο ιδιοκτήτης.
- Να τηρούνται οι ενδείξεις και οι οδηγίες ασφαλείας που δίνονται
στα ακόλουθα κεφάλαια.

Δηλώνει ότι η ενέργει πρέπει να ξεκινήσει.

Υποδεικνύει ότι πρέπει να ακολουθηθούν
σημαντικές οδηγίες.

Υποδεικνύει ένα τμήμα που πρέπει να είναι γειωμένο.

Η μονάδα περιέχει ψυκτικό
αέριο R32 ΕΦΛΕΚΤΟ.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) των οποίων η σωματική ή η διανοητική ικανότητα
είναι μειωμένη ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί μέσω ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους οδηγίες
σχετικά με τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην επιδρούν sσον εξοπλισμό (αντλία θερμότητας
και εξαρτήματα).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Να αφαιρέσετε τα προστατευτικά
και εξαρτήματα της μονάδας

Να τοποθετήσετε τα δάκτυλα σας ή
άλλα αντικείμενα στις εισαγωγές
και εξαγωγές του αέρα

Να ρίξετε ή να ψεκάσετε νερό στη
μονάδα.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς,
χρησιμοποιήστε τους
κατάλληλους πυροσβεστήρες
σύμφωνα με τον νόμο,

Να τοποθετείτε αντικείμενα και
να ανεβαίνετε πάνω στη μονάδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Εάν ανιχνευτεί μία ανωμαλία (για παράδειγμα μυρωδιά καμένου), αμέσως
διακόψτε την ηλεκτρική παροχή και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο
συντήρησης. Η συνέχιση λειτουργία της μονάδας έχει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.

Για να αποτρέψετε το πάγωμα των σωλήνων νερού, μην αποσυνδέετε
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την αντλία θερμότητας.
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4.3 Απαγορεύσεις και προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΟΠΗΣ: ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ.
ΑΝ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η εγκατάσταση και συντήρηση που εκτελούνται στις αντλίες
θερμότητας πραγματοποιούνται μόνο προσωπικό και εταιρείες
που έχουν το κατάλληλο πιστοποιητικό σύμφωνα με τον
κανονισμό 2015/2067 της ΕΕ, το οποίο θεσπίζει, σύμφωνα με τον
κανονισμό 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων και του
προσωπικού για τη ψύξη, τον κλιματισμό και τις αντλίες
θερμότητας που περιέχουν ορισμένα φθοριούχα αέρια.

- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους και
πιστοποιημένους τεχνικούς.
- Μη προσπαθήσετέ να εγκαταστήσετε την συσκευή μόνοι σας.
- Για επισκευές επικοινωνήστε με πιστοποιημένο Τεχνικό συνεργείο.
Ηλεκτρικές επισκευές πρέπει να γίνονται από αδειούχους ηλεκτρολόγους.
- Η μη ικανοποιητική εργασία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά
στον χρήστη.
- Τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:
www.emmeti.com.
Η σωστή εγκατάσταση εγγυάται την αποτελεσματική χρήση.
Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να τηρούνται προσεκτικά οι οδηγίες σχετικά
με την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τις δοκιμές που τεκμηριώνονται
σε αυτό το εγχειρίδιο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Η εγκατάσταση σε χώρους όπου μπορεί
να προκύψουν διαρροές αερίου ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στη μονάδα

Η εγκατάσταση κοντά σε
πηγές που παράγουν
ζέστη

Η τοποθέτηση κοντά σε εμπόδια
ή φυτά που ενδέχεται να
εμποδίζουν την αέρα

Η τοποθέτηση σε ανεπαρκή ή
σε κακή κατάσταση βάση

Η τοποθέτηση σε σημείο με
ισχυρά ρεύματα αέρα

Η εγκατάσταση σε μέρος που
δεν είναι τελείως ανοικτό (π.χ.
κάτω από σκάλες)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε μια αποκλειστική
πηγή τροφοδοσίας για την αντλία
θερμότητας και ένα διαφορικό
μαγνητοθερμικό διακόπτη
κατάλληλου μεγέθους.

Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση
για την εγκατάσταση, ώστε ο
θόρυβος που εκπέμπεται να
μην ενοχλεί τους ανθρώπους
ή τα ζώα

Προσέχετε τις θερμές επιφάνειες
της μονάδας κατά τη διάρκεια της
συντήρησης
15
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5.1 Ελάχιστες αποστάσεις για συντήρηση
Για όλα τα μοντέλα.

> 300 mm

Εξασφαλίστε τις ελάχιστες αποστάσεις για την συντήρηση.

5.2 Στερέωση

5.3 Σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων

Στερεώστε τη μονάδα με ασφάλεια με τα μπουλόνια (Ø 10 mm)
• Εάν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση σχήματος L, ασφαλίστε την
όπως φαίνεται εδώ.
• Σιγουρευτείτε ότι η σωλήνωση επιτρέπει τη σωστή ροή του
νερού ακόμα και στις θερμοκρασίες κάτω από μηδέν βαθμούς.

• στήριξη σε βάση στο έδαφος
• με αντικραδασμικά λάστιχα για τοποθέτηση στο έδαφος
• με στηρίγματα στερέωσης για ανάρτηση
Εάν η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε περιοχές με έντονες
χιονοπτώσεις, είναι αναγκαίο να υπερυψωθεί η μονάδα με βάση
τουλάχιστον 200mm πάνω από το χιόνι ή εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε στήριγμα ανάρτησης.

Βεβαιωθείτε ότι η υπερβολική
χιονόπτωση δεν εμποδίζει την
κανονική ροή του αέρα της
μονάδας.

Σωλήνας

Γωνία εξαγωγής

16
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5.4 Υδραυλικό σύστημα
Υδραυλικές συνδέσεις
Οι υδραυλικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό
και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στον τόπο εγκατάστασης της μονάδας.
Παράδειγμα στο σχέδιο με σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης
με μονάδες fan coil.

1.
2.
4
5
6

Αντλία θερμότητας MIRAI-SMI
Μονάδα fan coil SILENCE
Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης
Τρίοδη βαλβίδα εκτροπής
Συλλέκτης

7

Ηλεκτροθερμικές κεφαλές ελέγχου

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Βαλβίδα διαφορική πίεσης
Εξαεριστικό
Βαλβίδα εκκένωσης/πλήρωσης
Δοχείο αδρανείας 60lt.
Δοχείο διαστολής
Φίλτρο νερού
Σφαιρική βαλβίδα
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Εύκαμπτος αντικραδασμικός σύνδεσμος
Μετρητής ροής
Μανόμετρο

ⓟ

• Το σύστημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αποχετεύσεις στα
χαμηλότερα σημεία του.
• Στα ψηλότερα σημεία πρέπει να προβλεφθούν αεραγωγοί.
• Η παρουσία στερεών σωματιδίων στο νερό μπορεί να προκαλέσει
πρόβλημα στον εναλλάκτη. Είναι επομένως απαραίτητο να
προστατευθεί με ένα αντικαθιστάμενο φίλτρο πλέγματος το οποίο
πρέπει να είναι τουλάχιστον 10μm/cm2.
• Μετά από την εγκατάσταση και μετά από κάθε επισκευή, είναι
σημαντικό να ελέγχετε την κατάσταση καθαρότητας του φίλτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα που είναι εγκατεστημένα στο δίκτυο
σωληνώσεων είναι σε θέση να αντέξουν την πίεση του νερού.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γαλβανισμένα εξαρτήματα στο κύκλωμα
του νερού.
• Η μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε κλειστό δίκτυο νερού. Η
εφαρμογή σε ανοικτό δίκτυο νερού μπορεί να προκαλέσει
υπερβολική διάβρωση των σωληνώσεων.

Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις
οδηγίες του μηχανολόγου του συστήματος θέρμανσης. Ωστόσο το
υδραυλικό κύκλωμα πρέπει να κατασκευάζεται ακολουθώντας τις
ακόλουθες συστάσεις:
• Εάν ο αέρας, η υγρασία ή η σκόνη μπουν στο κύκλωμα του νερού, θα
υπάρξουν προβλήματα, έτσι χρησιμοποιήστε μόνο καθαρούς
σωλήνες και καλύψτε τις άκρες του σωλήνα, όταν διαπερνάει
τοίχους, για να αποτρέψει την είσοδο της σκόνης.
• Χρησιμοποιήστε καλή στεγανωτική ουσία για την στεγάνωση των
συνδέσεων. Η στεγανωτική ουσία πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει
τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες της εγκατάστασης.
• Όλοι οι σωλήνες πρέπει να είναι καλά στηριγμένοι.
• Όλο το δίκτυο σωληνώσεων, πρέπει να είναι καλά μονωμένο για την
αποτροπή συμπύκνωσης στη θερινή λειτουργία και στην απώλεια
θερμότητας.
• Συνιστάται η χρήση σφαιρικών βαλβίδων διακοπής λειτουργίας για
την απομόνωση των πιο σημαντικών εξαρτημάτων του συστήματος.
Αυτές οι βαλβίδες πρέπει να διαστασιολογούνται έτσι ώστε να μην
προκαλέσουν μεγάλη πτώση πίεσης, όταν είναι στην ανοικτή θέση.
• Είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε μετρητή πίεσης για να ελέγξετε
την πίεση του νερού στο σύστημα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την σωστή λειτουργία και προστασία της αντλίας θερμότητας, πρέπει να εξασφαλίζονται τα παρακάτω:
• Η ελάχιστη ποσότητα νερού του συστήματος, που κυκλοφορεί στην
αντλία θερμότητας είναι 50lt, σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας.
• Το σύστημα πλήρωσης πρέπει να είναι πάντα ανοικτό για να εγγυώνται
την ελάχιστη ροή νερού μέσω της αντλίας θερμότητας κατά τη διάρκεια
της φάσης απόψυξης και για την ενεργοποίηση της προστασίας κατά
του παγώματος.
• Να εγκατασταθεί κατάλληλο δοχείο διαστολής για να εξασφαλιστεί
μέγιστη πίεση 2,5bar οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας.
• Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν αφαιρείται κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, για τον κίνδυνο σχηματισμού πάγου.

• Εκτός από την αντιπαγετική προστασία που υπάρχει στο μηχάνημα,
είναι υποχρεωτική η παροχή επαρκούς πρόσθετης προστασίας έναντι
του πάγου, η οποία παρεμβαίνει σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σε
περίπτωση βλάβης και η οποία πρέπει να ελέγχεται πάντα κατά την
υποχρεωτική συντήρηση.
• Μη χρησιμοποιείτε την αντλία θερμότητας για εφαρμογή με νερό
βιομηχανικής επεξεργασίας, νερό πισίνας ή νερό υγειονομικού. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ενδιάμεσο εναλλάκτη
θερμότητας.

Αντιπαγετική προστασία

Νερό συστήματος

Η αντλία θερμότητας είναι εξοπλισμένη με λειτουργία αντιπαγετικής
προστασίας που εμποδίζει το νερό να παγώσει, με την ενεργοποίηση
του κυκλοφορητή. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 4°C ή
όταν η θερμοκρασία του νερού της αντλίας θερμότητας είναι κάτω από
2°C, η μονάδα ξεκινάει αυτόματα την λειτουργία της θέρμανσης. Για την
λειτουργία αυτή πρέπει να υπάρχει παροχή ρεύματος στην αντλία
θερμότητας για να είναι η κυκλοφορία του νερού εγγυημένη μέσα στο
υδραυλικό κύκλωμα. Για να είναι ενεργή αυτή η λειτουργία πρέπει το
Dip-Switch 1=ON όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (εργοστασιακή
ρύθμιση).

Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά νερά, που περιέχουν υπολείμματα
χλωρίου ή απιονισμένο νερό.
Για να αποφευχθούν φαινόμενα διάβρωσης του εναλλάκτη της αντλίας
θερμότητας, το νερό του συστήματος πρέπει να συμμορφώνεται με τα
όρια που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Εάν δεν είστε αρκετά σίγουροι για την ποιότητα του νερού ή αν έχετε
αμφιβολίες για την παρουσία συστατικών που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν προοδευτική διάβρωση του εναλλάκτη με την πάροδο του
χρόνου, είναι πάντα καλό να εισαχθεί ένας ενδιάμεσος εναλλάκτης
φτιαγμένος από υλικό κατάλληλο για τέτοια συστατικά. Σε περίπτωση
νέας εγκατάστασης ή εκκένωσης του κυκλώματος, είναι απαραίτητο να
διενεργείται προληπτικός καθαρισμός του συστήματος.
Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του προϊόντος, μετά από κάθε
καθαρισμό, αντικατάσταση νερού ή προσθήκη γλυκόλης, βεβαιωθείτε ότι
το νερό συμμορφώνεται με τον παρακάτω πίνακα.

PCB DISPLAY

ON

ON
1

2 3

4

OFF

SW4

SW4

pH
SO4-HCO3-/SO4-Σκληρότητα
CIPO43NH3
Fe+++
Mn++
CO2
H2S
Θερμοκρασία
Περιεκτικότητα οξυγόνου
Αλκαλικότητα (HCO3)
Ηλεκτρική αγωγιμότητα
Νιτρικό άλας (NO3)

• Εάν οι παραπάνω συνθήκες δεν είναι εξασφαλισμένες, είναι
απαραίτητο να παρέχεται πρόσθετη αντιψυκτική προστασία,
προσθέτοντας στο νερό του δικτύου του συστήματος με επαρκή
ποσότητα γλυκόλης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Συντελεστές διόρθωσης

% προπυλενογλυκόλη

10%

20%

30%

40%

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος*

-4 °C

-9°C

-15 °C

-23 °C

Χωρητικότητα

0,996

0,991

0,983

0,974

Απορροφημένη ισχύς

0,990

0,978

0,964

1,008

Απώλεια πίεσης

1,003

1,010

1,020

1,033

Σημείωση: (*) οι τιμές θερμοκρασίας είναι ενδεικτικές. Πάντα να
βλέπετε τις θερμοκρασίες που αναγράφονται για συγκεκριμένο προϊόν.
• Εάν ο Dip-Switch 1=OFF είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε την
αντιπαγετική προστασία στον ελεγκτή SMART-MT, όπως
περιγράφεται στο κεφάλαιο 8.13
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7.5 ÷ 9.0
< 70 ppm
> 1.0 ppm
4.0 ÷ 8.5 dH
< 50 ppm
< 2.0 ppm
< 0.5 ppm
< 0.2 ppm
< 0.05 ppm
< 5 ppm
< 50 ppb
< 65 °C
< 0.1 ppm
70 ÷ 300 ppm
10 ÷ 500 μS/cm
< 100 ppm
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Πλήρωση νερού και εξαέρωση του υδραυλικού κυκλώματος
Πριν συνεχίσετε με την πλήρωση νερού, ελέγξτε τα ακόλουθα:
• Η πίεση της πλήρωσης του νερού να είναι 1.5bar.
• Τα αυτόματα εξαεριστικά του συστήματος να είναι στα ψηλότερα
σημεία. Πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που είναι εύκολα
προσβάσιμοι για τον έλεγχο ή την αντικατάσταση τους. Ένα αυτόματο
εξαεριστικό είναι τοποθετημένο και στη μονάδα. Ελέγξτε ότι η
βαλβίδα του εξαεριστικού δεν είναι υπερβολικά σφιγμένη, για να
μπορεί να γίνει η διαφυγή του αέρα στο κύκλωμα του νερού.
Στην συνέχεια:
1) Συνδέστε την παροχή νερού σε μια βαλβίδα εκκένωσης/πλήρωσης.
2) Χαλαρώστε το καπάκι της βαλβίδας του εξαεριστικού για να διαφύγει ο
αέρας από το υδραυλικό κύκλωμα. Το καπάκι δεν πρέπει να αφαιρεθεί.

Καπάκι
Βαλβίδα
εκκένωσης αέρα

Χαλάρωση
Σφίξιμο

3) Γεμίστε το υδραυλικό κύκλωμα με νερό μέχρι ο μετρητής πίεσης να
δείχνει πίεση περίπου 1,5bar.
4) Ενεργοποιήστε τον κυκλοφορητή (1) για να διώξετε τον αέρα από το
υδραυλικό κύκλωμα ως εξής:
- Κάντε μια ηλεκτρική γέφυρα μεταξύ των επαφών L και K,
- Δώστε ηλεκτρικό ρεύμα στην αντλία θερμότητας. Σε αυτό το σημείο ο
κυκλοφορητής θα είναι σε λειτουργία και θα είναι δυνατό να ελεγχθεί
η σωστή κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και μέσω της αντλίας
θερμότητας.
Μόλις ολοκληρωθεί αυτός ο έλεγχος, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από
την αντλία θερμότητας και αφαιρέστε τη γέφυρα στις επαφές L και K.

Κυκλοφορητής 1

L
K

5) Όταν έχει αφαιρεθεί όλος ο αέρας από το κύκλωμα, σφίξτε το
καπάκι της βαλβίδας του εξαεριστικού.
Σημειώσεις:
• Κατά τη διάρκεια της εξαέρωσης, θα χρειαστεί πρόσθετη πλήρωση με
νερό στο κύκλωμα.
• Η πίεση του νερού που αναγράφεται στο μετρητή πίεσης
διαφοροποιείται ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού.
• Η μονάδα μπορεί να αφαιρέσει κάποια περίσσεια ποσότητα νερού
μέσω της βαλβίδας ασφαλείας.
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5.5 Ηλεκτρολογικό σύστημα
Με την αφαίρεση του καλύμματος του ηλεκτρικού πίνακα έχετε
πρόσβαση στο τερματικό παροχής ρεύματος και στην PCB-TERMINAL
BLOCK.

• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό και

1
2

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στον τόπο εγκατάστασης.

3

• Πριν την σύνδεση πρέπει να γίνεται ένας ακριβής έλεγχος συμβατότητας της

4
5

γραμμής τροφοδοσίας και των χαρακτηριστικών που πρέπει να συνδεθούν.

6

• Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί σε ηλεκτρικό δίκτυο αντίστασης  0,354Ω.

Outdoor
Temp.
Temp. Water
Supply System
Sanitary Tank
Water Sensor

Sensor

ΠΡΟΣΟΧΗ

8
9
10
11

• Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε ηλεκτρική παροχή αποκλειστικά για
την αντλία θερμότητας.
• Η διατομή του καλωδίου παροχής της αντλίας θερμότητας πρέπει να
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό του παρακάτω πίνακα.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο
IEC. (60245 IEC57 H05RN-F).
• Η ηλεκτρική παροχή της μονάδας πρέπει να χρησιμοποιείται
μαγνητοθερμικός ασφαλειοδιακόπτης τουλάχιστον 3mm σε κάθε
πόλο, σε ένταση που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

12
13

Re mot e
O n/O ff

E
L
K

27

J
F

Ext. Heat
Source

L

Out Pump 2

I

3W. V.Sanitary

H

Dehumidifier

G

Night
Mode

Remote
Cool/Heat

12V
Set point 2

LAN

Sig.
GND

+

26

D

Pump 1

14

-

Εσωτ ερι κό
σχέδι ο τ ης
PCB-TERMINA L
BLOCK

C
Room
Thermostat

Dew Point

12V
7

A

Input
Pum p 1- 2

IN
COM

Elec. Heat
Sanitary

Fuse 10A

Βεβαιωθείτε ότι η γενική τροφοδοσία έχει απενεργοποιηθεί. Μην
αγγίζετε ποτέ τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την αφαίρεση του
τροφοδοτικού. Πάντα περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά.

Out Signal
0-10V

RS 4 85

Power Supply
24V 3VA

+
G

PCB ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μοντέλο

Διατομή καλωδίου
(mm2 )

Αντίσταση
ασφαλειοδιακόπτη
(A)

EH0618DC

2,5

16

EH1018DC

4

20

EH1218DC

4

25

EH1618DC

6

32

EH1718D3

2,5

16

Γείωση
Καλώδιο παροχής
Σφικτήρας καλωδίου

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ EH1718D3

L1 L2 L3

Γείωση
Παροχή

Πίνακας
διανομής

Σφικτήρας

Μαγνητοθερμικός
ασφαλειοδιακόπτης

Συνδέστε το καλώδιο της γείωσης
Το καλώ διο γείωσης δεν πρέπει να συνδέεται με σωληνώσεις,
τροφοδοσία αερίου, αλεξικέραυνα ή τηλεφωνικές γραμμές.
Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρική εκκένωση
και βλάβη στη μονάδα.
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Πως να συνδέσετε την καλωδίωση με το τερματικό παροχής ρεύματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι οι
πολικότητες είναι σωστές.

Για 1-φασική μονάδα (EH0618DC, EH1018DC, EH1218DC, EH1618DC)
η ονομαστική τάση είναι 230V ~ 50 Hz.

• Ελαττωματική καλωδίωση μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο
δυσλειτουργία, αλλά και βλάβες στην ηλεκτρονική πλακέτα (PCB).
• Όταν απογυμνώνετε ένα καλώδιο, χρησιμοποιείτε πάντα το ειδικό
εργαλείο (απογυμνωτή καλωδίων).
• Η αφαίρεση της μόνωσης του καλωδίου πρέπει να είναι 10mm.
Εάν είναι κοντύτερο, μπορεί να εμφανιστεί μια ελαττωματική
επαφή, Εάν είναι μακρύτερο, μπορεί να γίνει βραχυκύκλωμα.
• Χρησιμοποιήστε τερματικούς ακροδέκτες με μόνωση, όπως
φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, για να συνδέσετε στο τερματικό
παροχής ρεύματος.
• Σφίξτε τους ακροδέκτες σταθερά με τα καλώδια χρησιμοποιώντας
ειδικό εργαλείο, για να μην χαλαρώσουν οι συνδέσεις.

Για 3-φασική μονάδα EH1718D3 η ονομαστική τάση είναι 400 V ~ 50 Hz

Τερματικός ακροδέκτης

10 mm

Το τροφοδοτικό είναι 3-φασικό (L1, L2, L3) + ουδέτερος (N). T
Η εσφαλμένη σύνδεση του ουδέτερου (N) οδηγεί στην
αποτυχία ορισμένων εσωτερικών στοιχείων.
Πριν από την ενεργοποίηση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι η τάση
τροφοδοσίας είναι εντός του ορίου +/- 10% της ονομαστικής τάσης.
Όταν η τάση είναι χαμηλή και είναι δύσκολο να ξεκινήσει η αντλία
θερμότητας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
για την αντίστοιχη ρύθμιση.
Σημ. : Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την επιτρεπόμενη τάση τροφοδοσίας
ακόμα και όταν η μονάδα λειτουργεί με το μέγιστο της φορτίο!

30 mm

Μόνωση

• Τοποθετήστε και σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών στο
τερματικό, στις καθορισμένες ροπές σύσφιξης, διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση η οποία θα μπορούσε να
προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο εσωτερικό της μονάδας.

Ροπή σύσφιξης συνδέσεων
M3 Βίδα

Από 0,3 έως 0,6 Nm (3 - 6 kgf.cm)

M4 Βίδα

Από 1,2 έως 1,8 Nm (12 - 18 kgf.cm)
Βίδα με ασφάλεια

Καλώδιο
Βίδα με ασφάλεια
Τερματικός ακροδέκτης

Τερματικός ακροδέκτης

Τερματικό παροχής

Καλώδιο
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5.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις στην PCB-TERMINAL BLOCK (Εργοστασιακή διαμόρφωση)

1
2
3
4
Θερμοστάτης ΖΝΧ

5
6

Outdoor
Temp.

Temp. Water
Supply System

Sanitary Tank
Water Sensor

IN
COM

Dew Point
Sensor

12V
7
ON-OFF

Remote
On/Off

Elec. heat
Sanitary

A

Room
Thermostat

Βοηθητική ηλεκτρική
βαλβίδα 1

D

Χρονοθερμοστάτης

E
Pump 1

L

Κυκλοφορητής

K
Input
Pump1-2
Ext. Heat
Source
Out Pump 2

J
F
L

8

3W. V. Sanitary

H

Dehumidifier

G

Night
Mode

Δευτερεύων λέβητας
Κυκλοφορητής ενδοδαπ.

I

9
Νυχτερινή λειτουργία

Ηλεκτρική αντίσταση ΖΝΧ

C

3οδη βάνα ΖΝΧ

10
Χειμώνας / Καλοκαίρι

11
12

Σημείο λειτουργίας 2

13

Αφυγραντήρας
Remote
Cool/Heat

12V
Set Point 2

LAN

CRONO-TH

Sig.

14

Γκρι Y Μαύρο G0
1 KΩhm

GND
+
26

Βαλβίδα χαμηλής
θερμοκρασίας

Κόκκινο G

27

Out Signal
0-10V

RS485

Power Supply
24V 3VA

+
G

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Η εγκατάσταση του CRONO-TH πρέπει
να γίνει με τις οδηγίες που το
συνοδεύουν .
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ “PCB TERMINAL BLOCK” - Συνδέσεις σε πολύ χαμηλή τάση ασφάλειας
Σύνδεση
Συνδεδεμένη
Ηλεκτρικά
Περιγραφή
συσκευή
χαρακτηριστικά
Air Ext. S. Αισθητήριο
Αναλογική είσοδος
Μετράει θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος και βρίσκεται στο πίσω μέρος,
θερμοκρασίας
NTC 10kΩ/25°C
στην προσαγωγή αέρα της αντλίας θερμότητας (προσαγωγή αέρα)

Παράμετρος
αναφοράς
108

In W. S.

111

Out W. S.

Σύνδεση
1-2

Αισθητήριο
θερμοκρασίας
Αισθητήριο
θερμοκρασίας

Αναλογική είσοδος
NTC 10kΩ/25°C
Αναλογική είσοδος
NTC 10kΩ/25°C

Μετράει θερμοκρασία νερού και βρίσκεται στην σωλήνα επιστροφής της
αντλίας θερμότητας
Μετράει θερμοκρασία νερού και βρίσκεται στην σωλήνα προσαγωγής της
αντλίας θερμότητας

Συνδεδεμένη
συσκευή

Ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά

Τύπος
ηλεκτρικού
καλωδίου Περιγραφή

Αισθητήριο
θερμοκρασίας*

Αναλογική είσοδος
NTC 10kΩ/25°C

BUS-SCS

109

Παράμετρος
αναφοράς

Απομακρυσμένος έλεγχος της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Μπορεί να 108
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά με αυτή την σύνδεση. Βλέπε Κεφ. 8.14

BUS-SCS

Αισθητήριο θερμοκρασίας επιστροφής για ενδοδαπέδιο σύστημα.
Θέση μόνο για συστήματα "υψηλής" θερμοκρασίας (Fan Coils) και
"χαμηλής" θερμοκρασίας (ενδοδαπέδια). Για τη σύνδεσή και τη
διαμόρφωσή αυτή, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις EMMETI.

BUS-SCS

Θερμοστάτης για δοχείο Ζεστού Νερού Χρήσης.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά έναν αισθητήριο
θερμοκρασίας NTC, αφού ορίσετε την παράμετρο 123=1

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή)

BUS-SCS

Συνδέστε αισθητήρα υγρασίας για προστασία από υγρασία

113

Λειτουργία για
τηλεχειριστήριο*

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή)

BUS-SCS

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση με απομακρυσμένο έλεγχο

117

9-10

Λειτουργία για
τηλεχειριστήριο*

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή)

BUS-SCS

Όριο μέγιστης συχνότητας συμπιεστή με απομακρυσμένο έλεγχο

115, 102

11-12

Λειτουργία για
τηλεχειριστήριο*

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή)

BUS-SCS

Αλλαγή Θέρμανσης/Ψύξης με απομακρυσμένο έλεγχο

116, 101

13-14

Λειτουργία για
τηλεχειριστήριο*

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή)

BUS-SCS

Set point 2 με απομακρυσμένο έλεγχο, για χρήση από fan coil

114

3-4

Αισθητήριο
θερμοκρασίας*

Αναλογική είσοδος
NTC 10kΩ/25°C

5-6

Αισθητήριο
θερμοκρασίας ή
θερμοστάτης ΖΝΧ

* Ψηφιακή είσοδος
(ελεύθερη επαφή) ή
αναλογική είσοδος
NTC 10kΩ/25°C

IN-COM

Αισθητήριο
υγρασίας*

7-8

111

112, 123,
122, 126, 130

+-

Σήμα εξόδου
§ 0-20 mA
βαλβίδας ανάμιξης Αναλογική έξοδος
για ενδοδαπέδια*

BUS-SCS

Σήμα διαμόρφωσης 0-20mA για την βαλβίδα ανάμιξης του
ενδοδαπέδιου συστήματος. Βλέπε Κεφ. 8.12

240

26-27

Βσλβίδα ανάμιξης 24V ~ 3VA max
ενδοδαπέδιας.
Βοηθητική παροχή
Τροφοδοσία
ρεύματος

BUS-SCS

Παροχή ρεύματος 24V ~ για την βαλβίδα ανάμιξης του ενδοδαπέδιου
συστήματος

-

Συνδέστε τον θερμοστάτη χώρου CHRONO-TH

103

Σύνδεση διεπαφής RS-485 και επικοινωνία Mod-bus (RTU)
Πρωτόκολλο σύνδεσης Mod-bus:
Baud rate: 9600
Ρυθμίσεις frame: E 8.1
Διεύθυνση: 1
Λήξη χρονικού ορίου: 1000

-

12V-SigGND

-+G

LAN*

Σειριακή
διασύνδεση
RS-485*

Παροχή ρεύματος
(+12V DC) και σειριακή BUS-SCS
επικοινωνία
RS-485
Σειριακή επικοινωνία

BUS-SCS

(*) Ρεύμα κλεισίματος, 0.5 mA στη γείωση
(§) SELV: Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας
Χρησιμοποιήστε καλώδιο BUS-SCS για τη διανομή των ηλεκτρικών σημάτων και της μετάδοσης δεδομένων που αποτελείται από δύο
εύκαμπτους αγωγούς πλεγμένους μεταξύ τους διατομής 0,50mm2 και προστατευμένοι από εξωτερικό περίβλημα.
Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται σε ειδικά κανάλια, διαχωρισμένα από καλώδια τροφοδοσίας και μακριά από πηγές διαταραχής. Το
σύστημα πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με το σχετικό έργο και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στον τόπο εγκατάστασης.
Χωρίς τα παραπάνω, η εταιρεία αρνείται κάθε ευθύνη για την σωστή λειτουργία του συστήματος που εφαρμόστηκε.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ “PCB TERMINAL BLOCK” – Συνδέσεις σε τάση 230V
Σύνδεση
A

Ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική
αντίσταση ΖΝΧ

Ρελέ εξόδου (Φάση L) Καλώδιο
Τάση 230V ~ 8A
1.5 mm2

C
E-J
K

F-L
I
H

G

Τύπος
ηλεκτρικού
καλωδίου

Συνδεδεμένη
συσκευή

Παροχή
230V ~ 2A max

Θερμοστάτης
χώρου 2
Κυκλοφορητής

Καλώδιο
1.5 mm2

Παροχή
230V ~ 2A max
Ρελέ εξόδου (Φάση L)
Τάση 230V ~ 1A
Δευτερεύουσα πηγή Ρελέ εξόδου (Φάση L)
θερμότητας
Τάση 230V ~ 2A

Καλώδιο
1.5 mm2
Καλώδιο
1.5 mm2
Καλώδιο
1.5 mm2

Κυκλοφορητής 2
(ενδοδαπέδια)
3-οδη βαλβίδα
για ΖΝΧ
Ηλεκτροβαλβίδα
αφυγραντήρα

Καλώδιο
1.5 mm2
Καλώδιο
1.5 mm2
Καλώδιο
1.5 mm2

Ρελέ εξόδου (Φάση L)
Τάση 230V ~ 2A
Ρελέ εξόδου (Φάση L)
Τάση 230V ~ 2A
Ρελέ εξόδου (Φάση L)
Τάση 230V ~ 2A

Παράμετρος
αναφοράς

Περιγραφή

Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής αντίστασης από την λειτουργία SET,
131,132
όταν η θερμοκρασία στο ΖΝΧ δεν είναι ικανοποιητική.
Βλέπε κεφ. 8.10
Για πιθανή χρήση αυτής της εξόδου (Α) και για την σύνδεση της ή 209
την διαμόρφωση της, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
κέντρο service της EMMETI.
Εντολή ενεργοποίηση κυκλοφορητή 1. Βλέπε κεφ. 8.2
Ηλεκτρική παροχή κυκλοφορητή 1. Βλέπε κεφ. 8.2

-

Δευτερεύουσα πηγή θερμότητας. Βλέπε κεφ. 8.11
137,138,139
Ηλεκτρική παροχή κυκλοφορητή 2 (για ενδοδαπέδιο σύστημα) για συστήματα υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Βλέπε κεφ. 8.12
Ηλεκτρική παροχή σε 3-οδη βαλβίδα από την λειτουργία SET, όταν 129
η θερμοκρασία στο ΖΝΧ δεν είναι ικανοποιητική. Βλέπε κεφ. 8.9
Ηλεκτρική παροχή σε βαλβίδα αφυγραντήρα από την λειτουργία
118, 119, 120
SET, όταν η υγρασία περιβάλλοντος δεν είναι ικανοποιητική.
Βλέπε κεφ. 8.8

5.7 Έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργία δοκιμής
ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εξηγήστε προσεκτικά τον τρόπο λειτουργίας στον πελάτη
χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Κάθε σημείο μόλις ελέγχεται, βάλτε ένα σημάδι σε αυτό

• Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές
ψυκτικού αερίου.
• Σε περίπτωση διαρροών αερίου κατά την εγκατάσταση,
αμέσως αερίστε το δωμάτιο.
• Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίου κοντά σε μια πηγή
θερμότητας, όπως μια κουζίνα, μπορεί να εκπέμπονται
δηλητηριώδη αέρια.

Πληρούνται οι όροι για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης?
Είναι η τάση του ρεύματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές?
Είναι συνδεδεμένα τα καλώδια με ασφάλεια?
Είναι τα τμήματα σύνδεσης των σωλήνων μονωμένα?
Είναι οι γραμμές γείωσης συνδεδεμένα με ασφάλεια?
Είναι τα εξαρτήματα και οι συνδέσεις των σωληνώσεων ελεγμένα για
διαρροές?

Εάν συμβεί ένα από τα παρακάτω γεγονότα,
επικοινωνήστε με το service:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

• Υπερθέρμανση ή βλάβη του καλωδίου τροφοδοσίας.
• Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά την διάρκεια λειτουργίας.
• Συχνή ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας.
• Ασυνήθιστες οσμές (όπως καμένο).

Για να ελέγξετε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Είναι η εγκατάσταση πλήρως γεμισμένη, εξασφαλίζοντας την
ελάχιστη ροή?
Είναι δυνατή η ρύθμιση θερμοκρασίας και η λειτουργία
χρονοδιακόπτη?
Είναι το σύστημα ελεγμένο για ασυνήθιστους θορύβους?
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SMART-MT είναι ο ρυθμιστής για την ολοκληρωμένη διαχείριση της αντλίας θερμότητας και το θερμικό σύστημα. Παρακάτω είναι οι κύριες λειτουργίες του και οι
μέθοδοι ρύθμισης στις παραμέτρους που επιτρέπουν την εξατομίκευση της λειτουργίας ανάλογα την μηχανολογική εφαρμογή ή/και τη χρήση του συστήματος.
Ο ρυθμιστής SMART-MT βρίσκεται μέσα στην αντλία θερμότητας, κάτω από το πλευρικό καπάκι πρόσβασης στις ηλεκτρικές συνδέσεις της.
Κύρια οθόνη

UP

Πλήκτρο ESC

DOWN

Πλήκτρο SET

No. 1

No. 3
No. 5
No. 7
No. 2
No. 4
No. 6

6.1 Λειτουργία οθόνης και πληκτρολόγιου
Ενδείξεις στην κύρια οθόνη
Σταθερή ένδειξη

Διακεκομμένη ένδειξη

Ρολόι ή θερμοκρασία εξόδου νερού.
Ένδειξη Off, εάν ο έλεγχος είναι απενεργοποιημένος (κλειστή
η απομακρυσμένη λειτουργία On/Off).
Ενεργή προειδοποίηση (alarm)

-

-

Λειτουργία θέρμανσης (set)

Αναγκαστική λειτουργία θέρμανσης από τον έλεγχο
(π.χ. ΖΝΧ)

Λειτουργία ψύξης (set)

-

Απενεργοποιημένη η αντλία θερμότητας

-

Απόψυξη

-

Λειτουργία εξοικονόμησης για προστασία περιβάλλοντος

Ενεργό μέγιστο όριο συχνότητας (Νυχτερινή λειτουργία)

N° 1

Κυκλοφορητής 1 (Αντλίας θερμότητας)

Κυκλοφορητής 2 (Συστήματος)

N° 2

Ενεργοποίηση αφυγραντήρα

-

N° 3

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

-

N° 4

Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής αντίστασης συμπληρωματικά για ΖΝΧ

-

N° 5

Ενεργοποίηση δευτερεύουσας πηγής θερμότητας

-

N° 6

Λειτουργία προστασίας παγετού 1

N° 7

Λειτουργία νερού στο set point 2 (για fan coil)

-

Ρύθμιση ρολογιού

-

Λειτουργία προστασίας παγετού 2
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Πλήκτρα λειτουργιών (οθόνη SMART-MT)

Σύντομη πίεση
Πιέστε για να δείτε την θερμοκρασία
προσαγωγής του νερού ή το ρολόι.

Prg

Για πρόσβαση στο ελεύθερο μενού

Πιέστε για να δείτε την θερμοκρασία
προσαγωγής του νερού ή το ρολόι.

Για πρόσβαση στο μενού
προγράμματος (PRG)

Για πρόσβαση στο μενού SET
Παρατεταμένη πίεση
Αλλαγή λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση

Prg

On/Off Αντλίας θερμότητας
Λειτουργία πλήκτρων μέσα στα μενού
Για μετακίνηση στις παραμέτρους
Για έξοδο από τα μενού

Prg

Για μετακίνηση στις παραμέτρους

Για πρόσβαση στα μενού ή
αποθήκευση της τροποποίησης
των παραμέτρων
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Ρύθμιση ρολογιού

Στην κύρια οθόνη πατήστε ταυτόχρονα πάνω
και κάτω να η οθόνη FREE

Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα πάνω
και κάτω επιστρέφετε στην αρχική
οθόνη. Πιέστε το SET για να έχετε
πρόσβαση στη λίστα του μενού FREE

Πιέστε τα πλήκτρα πάνω και
κάτω μέχρι να εμφανιστεί CL

Πιέστε τα πλήκτρα πάνω και
κάτω για να μετακινηθείτε στις

Πιέστε το set για να
έχετε πρόσβαση στη
λίστα παραμέτρων του
μενού CL (Clock)

παραμέτρους. Κρατείστε πατημένο
το set μέχρι να αναβοσβήνει η
οθόνη. Με την οθόνη να
αναβοσβήνει, πιέστε το set να
τροποποιήσετε την παράμετρο

Όταν η παράμετρος
αναβοσβήνει, πιέστε τα
πλήκτρα πάνω και κάτω να
τροποποιήσετε την παράμετρο

Πιέστε το set να επικυρώσετε
την τροποποίηση

Πιέστε το esc να πάτε στο προηγούμενο
επίπεδο

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης:
Η ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης επιτρέπει την πρόσβαση στις παραμέτρους που υποδεικνύονται στο κεφάλαιο 7 <<Λίστα παραμέτρων
SMART-MT>> από το γράμμα S στη στήλη PW.

Στην κύρια οθόνη πιέστε ταυτόχρονα set και esc
για να έχετε πρόσβαση στη λίστα του μενού "Prg"

Πιέστε τα πλήκτρα πάνω ή
κάτω μέχρι να γράψει "PASS"
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Λίστα παραμέτρων στο SMART-MT
Η πλήρης λίστα τω ν παραμέτρων χω ρίζεται σε δύο διαφορετικά μενού: "Set" και "Prg"
1. Μενού "Set"
Το μενού “Set” χωρίζεται σε επιπλέον μενού:
Ετικέτα Μενού

Περιγραφή

HP

Βασικές παράμετροι της αντλίας θερμότητας

SEnS

Κατάσταση αισθητήρων

di

Κατάσταση των τηλεχειριστηρίων

dEHU

Παράμετροι αφύγρανσης

SAni

Παράμετροι ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

EHS

Παράμετροι πρόσθετων πηγών θερμότητας

AL

Συναγερμός σε εξέλιξη

Πρόσβαση και τροποποίηση των παραμέτρων του μενού “Set”:

Στην αρχική οθόνη πιέστε το Set
για πρόσβαση στο μενού “Set”
menu list

Πιέστε Set για πρόσβαση στο μενού
με των παραμέτρων που φαίνονται.
Πιέστε πάνω ή κάτω για μετακίνηση
στα διάφορα μενού της οθόνης

Πιέστε Set για πρόσβαση
στην εμφανιζόμενη παράμετρο
Πιέστε πάνω ή κάτω για μετακίνηση
στις διάφορες παραμέτρους της οθόνης

Πιέστε πάνω ή κάτω για να
τροποποιήσετε την παράμετρο

Πιέστε Set για να επικυρώσετε
την τροποποίηση

Πιέστε Esc για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο
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Λίστα παραμέτρων MIRAI-SMI – Λίστα παραμέτρων μενού "SET"

SW Vers.1.9.7

Λίστα παραμέτρων μενού "Set" 1-2

Ετικέτα
Μενού

Παραμ. Ετικέτα
100

tbEn

101

MOdE

102

nigH

103

LAn

104

OFSt

105

OFSH

106
107
108
109

AMbt
AMbH
OUtA
OUtU

110

P3-4

111

i n34

112

SAnt

113

dEUS

HP

SEnS

Περιγραφή

Όρια

M.M.

On: Ενεργοποίηση On/Off χρονικών ζωνών
αντλίας θερμότητας
Off: Απενεργοποίηση On/Off χρονικών ζωνών
αντλίας θερμότητας
On/Off χρονικές ζώνες
Τρόπος λειτουργίας: Ψύξη / Θέρμανση
0: Αλλαγή μέσω SMART-MT (και CRONO-TH αν υπάρχει)
1: Αλλαγή μέσω εξωτερικής επαφής "Remote Cool/Heat",
λειτουργία θέρμανσης = ανοικτή επαφή
2: Αλλαγή μέσω εξωτερικής επαφής "Remote Cool/Heat",
λειτουργία θέρμανσης = κλειστή επαφή
Μέγιστος περιορισμός ισχύος συμπιεστή
Εγκατάσταση CRONO- TH:
On: Εγκατεστημένο
Off: Μη εγκατεστημένο
Μετατόπιση της θερμοκρασίας χώρου που ανιχνεύεται από
το CRONO- TH
Μετατόπιση της υγρασίας χώρου που ανιχνεύεται από το
CRONO- TH
Θερμοκρασία χώρου που ανιχνεύεται από το CRONO- TH
Υγρασία χώρου που ανιχνεύεται από το CRONO- TH
Εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής
Διαμόρφωση σήματος στις επαφές 3-4 (Temp. Water Supply
System), στην PCB-TERMINAL BLOCK:
0: STANDARD. Θερμοκρασία από αισθητήριο του νερού
επιστροφής. Η επαφή "In W.S." πρέπει να συνδεθεί στην
PCB-TERMINAL BLOCK.
1: NTC_RADIANT. Θερμοκρασία νερού προσαγωγής σε
ενδοδαπέδιο σύστημα (αισθητήριο σωστά τοποθετημένο
από εγκαταστάτη). Η επαφή "In W.S." πρέπει να
αποσυνδεθεί από την PCB-TERMINAL BLOCK.
Θερμοκρασία σήματος, εισόδος “Temp. Water Supply
System” (επαφή 3-4)
Θερμοκρασία δεξαμενής ζεστού νερού χρήσης, είσοδος
“Sanitary Tank Water Sensor” (επαφή 5-6):
-0.0 = επαφή ανοικτή
-0.1 = επαφή κλειστή
Κατάσταση εισόδου ‘’Dew Point Sensor’’ (επαφή IN-COM):
On = κλειστή επαφή. Υγρασία πάνω από το όριο
Off = ανοικτή επαφή. Υγρασία κάτω από το όριο

Εργοστ. CHRONO
Ρύθμιση
TH

Address
(Base 0)

min

max

-

Off

On

Off

-

0

2

2

%

1

100

50

-

Off

On

Off

S

16389

°C

-5.0

5.0

0

S

16411

%

-10

10

0

S

16467

°C
°C
°C
°C

-

Βλέπε τιμή
Βλέπε τιμή
Βλέπε τιμή
Βλέπε τιμή

-

-

16464

S

16385

16387

8971
8972
8973
8974

X

0

S

16388

°C

Βλέπε τιμή

8968

°C

Βλέπε τιμή

8975

-

Βλέπε τιμή

8976

X=Παράμετρος διαθέσιμη και στο CRONO-TH
S = Κωδικός Service
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Ετικέτα
Παραμ. Ετικέτα
Μενού

114

FAnC

115

nigt

116

COOL

117

OnOF

118

EdEH

119

S rH

di

dEHU

SAni

GR

Περιγραφή

Μ.Μ.

Κατάσταση εισόδου "Set point 2" (επαφές 13-14)
On: Επαφή κλειστή. Αίτημα παραγωγής νερού στην απαραίτητη
θερμοκρασία για την λειτουργία των fan coils.
Off: Επαφή ανοικτή. Παραγωγή νερού στην απαραίτητη θερμοκρασία για
την λειτουργία ΜΟΝΟ του ενδοδαπέδιου συστήματος.
Κατάσταση εισόδου ”Night mode” (επαφές 9-10)
On: Επαφή κλειστή. Μέγιστος περιορισμός της ισχύς του συμπιεστή
Off: Επαφή ανοικτή. Δεν υπάρχει περιορισμός της ισχύς του συμπιεστή
Κατάσταση εισόδου ”Remote Cool/Heat” (επαφές 11-12)
On: Επαφή κλειστή. Βλέπε ρύθμιση παραμέτρου 101 "MOdE"
Off: Επαφή ανοικτή. Βλέπε ρύθμιση παραμέτρου 101 "MOdE"
Κατάσταση εισόδου ”Remote On/Off” (επαφές 7-8)
On: Επαφή κλειστή. Ενεργή η εντολή On / Off στο SMART-MT (και στο
CRONO-TH εάν έχει εγκατασταθεί)
Off: Επαφή ανοικτή. Ενεργοποιήστε μόνο την αντιπαγετική λειτουργία
Διαμόρφωση αφυγραντήρα, τάση εξόδου "Dehumidifier" (επαφή G):
0: OFF (Εκτός λειτουργίας)
1: ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΣΤΗ MIRAI-SMI. Ενεργοποίηση της
εξόδου σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, ακόμη και στη θέρμανση.
2: ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΣΥΝΔΕΘΗΚΕ ΣΤΗ MIRAI-SMI. Ενεργοποίηση της
εξόδου σε περίπτωση υψηλής υγρασίας, μόνο στη λειτουργία ψύξης.
3: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, μην την επιλέξετε.
4: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, μην την επιλέξετε.
Σημείο αναφοράς υγρασίας δωματίου (ενεργό μόνο με το CRONO-TH)
Διαφορικό σημείου αναφοράς υγρασίας δωματίου (ενεργό μόνο με το
CRONO-TH)
Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ):
On: Διαθέσιμο
Off: Μη διαθέσιμο
Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ):
0: Έλεγχος μέσω εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου NTC
1: Αίτημα μέσω εξωτερικής σύνδεσης (εμβαπτιζόμενος θερμοστάτης),
επαφή κλειστή = αίτηση για ΖΝΧ
2: Αίτημα μέσω εξωτερικής σύνδεσης (εμβαπτιζόμενος θερμοστάτης),
επαφή ανοικτή = αίτηση για ΖΝΧ

Όρια
min

Εργοστ. CHRONO
TH
Ρυθμ.

max

PW

Address
(Base 0)

-

Βλέπε τιμή

8963

-

Βλέπε τιμή

8961

-

Βλέπε τιμή

8965

-

Βλέπε τιμή

8964

-

0

4

1

S

%

30

90

60

%

1

20

5

-

Off

On

On

-

0

2

1

S

16395

X

16390

16391

120

d rH

122

ESAn

123

COnt

124

OnP

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

00:00

S

16396

125

OFFP

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

23:59

S

16397

126

SEtS

Θερμοκρασία αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

°C

10.0

60.0

50.0

127

diFS

Διαφορικό θερμοκρασίας αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)

°C

1.0

15.0

5.0

128

tUSA

°C

60.0

55.0

129

3UAY

Μεταφερόμενη θερμοκρασία από την αντλία θερμότητας για την
παραγωγή του ΖΝΧ
Κατάσταση τάσης εξόδου "3W. V. Sanitary" (επαφή H):
On: H-N=230V
Off: H-N=0V

130

dELP

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

2

S

16401

131

dELE

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

0

S

16402

132

SEtE

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

50.0

S

16403

133

CYCA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

0

S

16404

134

SEtA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

60.0

S

16405

135

tiMA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

15

S

16406

136

HouA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε

-

-

-

02:00

S

16407

-

S
X

16394

16398
S

16399
16400

Βλέπε τιμή

8978

X=Παράμετρος διαθέσιμη και στο CRONO-TH
S = Κωδικός Service
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Ετικέτα Παραμ.
Ετικέτα
Μενού

137

OPEr

EHS

PUMP

GR

Περιγραφή

Μ.Μ.

Πως να ενεργοποιήσετε τις πηγές θερμότητας:
0: Η πρόσθετη πηγή θερμότητας έχει απενεργοποιηθεί
1: Όταν η πρόσθετη πηγή θερμότητας είναι ενεργοποιημένη, η αντλία
θερμότητας απενεργοποιείται.
2: Όταν η πρόσθετη πηγή θερμότητας είναι ενεργοποιημένη, η αντλία
θερμότητας παραμένει ενεργή.
Καθορισμός θερμοκρασίας λειτουργίας πρόσθετης πηγής θερμότητας:
Η εξωτερική θερμοκρασία στην οποία θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση "Ext.
°C
Heat Source” (επαφές F-L)
Καθορισμός χρονικής καθυστέρησης λειτουργίας πρόσθετης πηγής
θερμότητας:
h: min
Ο χρόνος εκκίνησης, στον οποίο η εξωτερική θερμοκρασία που είναι
κάτω από την θερμοκρασία λειτουργίας της πρόσθετης πηγής
θερμότητας, θα ενεργοποιήσει την σύνδεση “Ext. Heat Source”
(επαφές F-L)

Όρια

Εργοστ. CHRONO
TH
Ρυθμ.

PW

Address
(Base 0)

min

max

0

2

0

S

16408

-15.0

10.0

5.0

S

16409

00:01

02:00

00:30

S

16410

-

-

0

S

16487

138

SEtO

139

dELt

140

P1Mb

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάξετε

AMbt

Σφάλμα θερμοκρασίας δωματίου του θερμοστάτη του CRONO-TH

9007

AMbH

Σφάλμα υγρασίας περιβάλλοντος του υγροστάτη του CRONO-TH

9008

OUtA

Σφάλμα του θερμοστάτη της εξωτερικής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

9003

OUtU

Σφάλμα του θερμοστάτη της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής

9005

3-4

Σήμα λάθους του “Temp. Water Supply System” (επαφές 3-4)

9004

Sant

Σφάλμα του θερμοστάτη της δεξαμενής ΖΝΧ

9006

HP

Σφάλμα στην αντλία θερμότητας. Λάθος κωδικό στην οθόνη του PCB

9010

rEMC

Λάθος σύνδεσης της απομακρυσμένου χειριστηρίου

9009

COnd

Κίνδυνος συμπύκνωσης στην λειτουργία ψύξης στο ενδοδαπέδιο σύστημα

9012

Κίνδυνος υπερθέρμανσης στην λειτουργία θέρμανσης στο ενδοδαπέδιο σύστημα

9013

-

AL

SUrr
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2. Μενού “Prg”
Το μενού “Prg” χωρίζεται σε επιπλέον μενού:
Ετικέτα Μενού

Περιγραφή

USYS

Παράμετροι κλιματικών καμπύλων

FrEq

Παράμετροι συχνοτήτων Inverter

LOUU

Παράμετροι των βαλβίδων χαμηλής θερμοκρασίας του ενδοδαπέδιου συστήματος

AFR

Παράμετροι αντιπαγετικής προστασίας

P1

Προφίλ 1 χρονικών ζωνών On/Off

P2

Προφίλ 2 χρονικών ζωνών On/Off

dAYP

Καταχώρηση προφίλ χρονικών ζωνών On/Off στις ημέρες της εβδομάδας

Πρόσβαση και τροποποίηση των παραμέτρων του μενού “Prg”:

Στην κύρια οθόνη, πατήστε ταυτόχρονα
τα set και esc για πρόσβαση στη
λίστα του μενού “Prg”

Πατήστε set για πρόσβαση στη λίστα
του μενού “Par”
Πατήστε πάνω ή κάτω να
εμφανιστεί “PASS”

Πατήστε set για πρόσβαση
στη λίστα παραμέτρων του
εμφανιζόμενου μενού
Πιέστε πάνω ή κάτω για να
μετακινηθείτε στα διάφορα
μενού της οθόνης.

Πιέστε set για πρόσβαση στην
εμφανιζόμενη παράμετρο
Πιέστε πάνω ή κάτω για να
μετακινηθείτε στις διάφορες
παραμέτρους της οθόνης.

Πιέστε πάνω ή κάτω να
εμφανιστεί ξανά “Par”. Πιέστε
set για ρύθμιση του κωδικού
πρόσβασης.

Πιέστε πάνω ή κάτω για να
τροποποιήσετε την
εμφανιζόμενη παράμέτρο.

Πιέστε set για να επικυρώσετε την
τροποποίηση.

Πιέστε esc για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο επίπεδο.
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Λίστα παραμέτρων MIRAI-SMI – Λίστα παραμέτρων μενού "Prg"
Ετικέτα Παραμ.
Ετικέτα
Μενού

USYS

SW Version.1.9.7
Μ.Μ.

Περιγραφή

Όρια
Min
max

Εργοστ. CHRONO PW
Ρυθμ.
TH
24.0
X
6.0
X
20.0
X
4.0
X

Address
(Base 0)

210

E1Mn

Οριζόμενη θερμοκρασία δωματίου στην Ψύξη. Θερμοκρασία ‘’Άνεσης’’
°C
Τιμή ‘’Μείωσης’’ της οριζόμενης θερμοκρασίας δωματίου στην Ψύξη
°C
Οριζόμενη θερμοκρ. δωματίου στην Θέρμανση. ‘’Θερμοκρασία ‘’Άνεσης’’ °C
Τιμή ‘’Μείωσης’’ της οριζόμενης θερμοκρασίας δωματίου στην Θέρμανση °C
Αλλαγή των καταστάσεων ‘’Άνεσης’’/’’Μείωσης’’:
On: Υποχρεωτική χειροκίνητη αλλαγή ‘’Άνεσης’’/’’Μείωσης’’
Off: Διατήρηση της κατάστασης ‘’Άνεσης’’/’’Μείωσης’’
Έναρξη της περιόδου της κατάστασης ‘’Άνεσης’’:
h:
Οριζόμενη ώρα μετάβασης στην κατάσταση ‘’Άνεσης’’.
min
Τερματισμός της περιόδου της κατάστασης ‘’Άνεσης’’:
h:
min
Οριζόμενη ώρα μετάβασης στην κατάσταση ‘’Μείωση’’
Διαφορικό οριζόμενης θερμοκρασίας δωματίου.
°C
Διαφορική τιμή της οριζόμενης θερμοκρασίας, σε λειτουργία
θέρμανση / ψύξη, στην οποία ξεκινά η αντλία θερμότητας
Τιμή θερμοκρασίας χώρου
°C
Κατάσταση τάσης εξόδου "Room Thermostat" (επαφές C-D):
On: Μη ικανοποιητική θερμοκρασία χώρου: 230V στις επαφές C-N
Off: Ικανοποιητική θερμοκρασία χώρου: 230V στις επαφές D-N
Κλιματική καμπύλη χειμώνα. Ρύθμιση ελάχιστης θερμοκρ. περιβάλλοντος °C

-20.0

5.0

-5.0

S

16418

211

E1MA

Κλιματική καμπύλη χειμώνα. Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρ. περιβάλλοντος

°C

10.0

40.0

20.0

S

16429

212

t1Mn

Κλιματική καμπύλη χειμώνα (ενδοδαπέδια). Ρύθμιση ελάχιστης
θερμοκρασίας νερού προσαγωγής

°C

10.0

60.0

22.0

S

16420

213

t1MA

Κλιματική καμπύλη χειμώνα (ενδοδαπέδια). Ρύθμιση μέγιστης
θερμοκρασίας νερού προσαγωγής

°C

20.0

60.0

45.0

S

16421

200
201
202
203

SEtC
AttC
SEtH
AttH

204

C-A

205

StC

206

EnC

207

diFF

208

SAMb

209

tHEr

214

ty1

215

t2Mn

216

15.0
1.0
5.0
1.0

30.0
10.0
30.0
10.0

Off

On

Off

X

16416

00:00

EnC

00:00

X

16465

StC

23:59

23:59

X

16466

1.0

5.0

1.0

S

16412
16414
16413
16415

16417

Βλέπε τιμή

8983

Βλέπε τιμή

8985

-

-

-

0

S

16422

°C

20.0

60.0

45.0

S

16423

t2MA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε
Κλιματική καμπύλη χειμώνα (fan coil). Ρύθμιση ελάχιστης θερμοκρασίας
προσαγωγής (ενεργοποιείται όταν κλείσει η επαφή "Set point 2")
Κλιματική καμπύλη χειμώνα (fan coil). Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας
προσαγωγής (ενεργοποιείται όταν κλείσει η επαφή "Set point 2")

°C

10.0

60.0

45.0

S

16424

217

E3Mn

Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι. Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρ περιβάλλοντος

°C

20.0

40.0

23.0

S

16425

218

E3MA

Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι. Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρ περιβάλλοντος

°C

20.0

40.0

32.0

S

16426

219

t3Mn

Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι (ενδοδαπέδια). Ρύθμιση ελάχιστης
θερμοκρασίας νερού προσαγωγής

°C

6.5

25.0

15.0

S

16427

220

t3MA

Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι (ενδοδαπέδια). Ρύθμιση μέγιστης
θερμοκρασίας νερού προσαγωγής

°C

6.5

25.0

22.0

S

16428

221

dy3

-

-

-

0

S

16429

222

t4Mn

°C

6.5

25.0

7.0

S

16430

223

t4MA

Εργοστασιακή παράμετρος, μη την αλλάζετε
Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι (fan coil). Ρύθμιση ελάχιστης θερμοκρασίας
προσαγωγής (ενεργοποιείται όταν κλείσει η επαφή "Set point 2")
Κλιματική καμπύλη καλοκαίρι (fan coil). Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας
προσαγωγής (ενεργοποιείται όταν κλείσει η επαφή "Set point 2")

°C

6.5

25.0

7.0

S

16431

224

tMA

°C

10.0

60.0

45.0

S

16432

225

ddEU

-

On

Off

Off

S

16433

226

tdEU

S

8989

227

StrU

228

tMin

229

tLiM

230

trEq

Μέγιστη θερμοκρασία ζεστού νερού στο ενδοδαπέδιο σύστημα
Απενεργοποίηση της χρήσης της θερμοκρασίας σημείου δρόσου για τον
υπολογισμό του ελάχιστου ορίου του κρύου νερού στην ενδοδαπέδια:
On: Σαν ελάχιστη τιμή του κρύου νερού της ενδοδαπέδιας, λαμβάνεται η
καθορισμένη τιμή της παραμέτρου 228
Off: Τιμή σημείου δρόσου λαμβάνεται η ελάχιστη τιμή του κρύου νερού
της ενδοδαπέδιας (παράμετρος 229)
Θερμοκρασία δρόσου. Εάν το CRONO-TH δεν έχει συνδεθεί, ή σε
περίπτωση συναγερμού ‘’AMBT’’, ‘’AMbH’’ ή ‘’CTMIR’’ ή τιμή είναι 0
Μετατόπιση της θερμοκρασίας δρόσου και του ελάχιστου ορίου κρύου
νερού στο ενδοδαπέδιο σύστημα:
Για να ληφθεί υπόψη η μελέτη ενδοδαπέδιας, η ελάχιστη θερμοκρασία
κρύου νερού δίνεται από τη θερμοκρασία δρόσου συν αυτή την τιμή.
Τιμή που ορίζεται, όπως η ελάχιστη θερμοκρασία κρύου νερού της
ενδοδαπέδιας, εάν η θερμοκρασία δρόσου δεν έχει οριστεί στην
παράμετρο 226 ή εάν η παράμετρος 225 είναι On.
Από τον υπολογισμό: παράμετρος 226 + παράμετρος 227.
Τιμή που ορίζεται, σαν ελάχιστη θερμοκρασία κρύου νερού της
ενδοδαπέδιας, εάν η θερμοκρασία δρόσου έχει οριστεί στην
παράμετρο 226 ή εάν η παράμετρος 225 είναι Off.
Θερμοκρασία του νερού εξόδου της αντλία θερμότητας για κλιματισμό:
Υπολογίζεται μέσω της κλιματικής καμπύλης, λαμβάνοντας υπόψη τη
δυναμική αντιστάθμιση και τα όρια θερμοκρασίας.

°C

Βλέπε τιμή

°C

-10.0

10.0

-2.0

S

16434

°C

12.0

25.0

18.0

S

16435

S

8990

°C

Βλέπε τιμή

°C

Βλέπε τιμή

X = Παράμετρος διαθέσιμη και στο CRONO-TH
S = Κωδικός service
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Όρια

Ετικέτα Παραμ.
Ετικέτα
Μενού

Περιγραφή

Μ.Μ.

231

tUrE

Θερμοκρασία εξόδου νερού που απαιτείται από την αντλία θερμότητας.
Οι ακόλουθες τιμές λαμβάνονται με βάση τον τρόπο λειτουργίας της
αντλίας θερμότητας:
- Καθορισμένο σημείο νερού προσαγωγής από την αντλία θερμότητας
για παραγωγή ΖΝΧ (tUSA παράμετρος 128)
- Καθορισμένο σημείο νερού προσαγωγής από την αντλία θερμότητας
για κλιματισμό (trEq παράμετρος 230)
- Καθορισμένο σημείο νερού προσαγωγής από την αντλία θερμότητας
για αντιπαγετική προστασίαAFtU παράμετρος 246)
Ο inverter συμπιεστής θα διαμορφωθεί για να έχει την συνθήκη
“OUtU”(par109) = ‘’tUrE’’

°C

Βλέπε τιμή

8994

235

FrEq

Τρέχουσα συχνότητα που απαιτείται

Hz

Βλέπε τιμή

8996

°C

Βλέπε τιμή

%

Βλέπε τιμή

FrEq

LOUU

236

tSUP

240

vALU

241

AFEn

242

AFSU

243

AFSA

244

AF2U

245

diFA

246

AftU

247

St1

248

En1

249

St2

250

En2

251

St

252

En

253

MOn

254

tUE

Afr

P1

P2

255
dAYP

256

UEd
tHr

257

Fri

258

SAt

259

SUn

min

Θερμοκρασία νερού προσαγωγής που απαιτείται στην βαλβίδα
ανάμιξης. Η βαλβίδα ανάμιξης θα διαμορφωθεί να έχει την συνθήκη
‘’in34”(παράμετρος 111) = ‘’tSUP’’
Ποσοστό ανοίγματος που απαιτείται στην βαλβίδα ανάμιξης "Out signal
0-10V" (επαφές + και -)
Λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας:
- On: Αντιπαγετική προστασία από SMART-MT. Η εσωτερική προστασία
από τον ελεγκτή PCB πρέπει να απενεργοποιηθεί (PCB DISPLAY,
διακόπτης 1 στο OFF)
- Off: Αντιπαγετική προστασία από τον ελεγκτή PCB (PCB DISPLAY,
διακόπτης 1 στο ON)
Θερμοκρασία νερού (παράμετροι 109/111) κάτω από την οποία το
πρώτο επίπεδο αντιπαγετικής προστασίας ενεργοποιείται
(ενεργοποίηση Pump 1)
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα (παράμετροι 108) κάτω από την οποία
το πρώτο επίπεδο αντιπαγετικής προστασίας ενεργοποιείται
(ενεργοποίηση Pump 1)
Θερμοκρασία νερού (παράμετροι 109/111) κάτω από την οποία υπάρχει
παρέμβαση του δεύτερου επίπεδου αντιπαγετικής προστασίας
(θέρμανση νερού μέσω ελεγκτή PCB και/ή μέσω δευτερεύουσας πηγής
θερμότητας)
Διαφορική θερμοκρασία αντιπαγωτικής προστασίας:
Διαφορικό που εφαρμόζεται στις ανωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες
(παράμετροι 242, 243, 244), πέρα από τα οποία τα αντίστοιχα επίπεδα
προστασίας είναι απενεργοποιημένα
Θερμοκρασία νερού προσαγωγής από την αντλία θερμότητας, που
απαιτείται παρέμβαση του δεύτερου επιπέδου αντιπαγετικής
προστασίας
PBC προφίλ 1-Χρονοδιακόπτης On/Off, έναρξη της πρώτης περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, για πρώτη φορά, από την
κατάσταση Off στην κατάσταση On, στο προφίλ 1
PBC προφίλ 1-Χρονοδιακόπτης On/Off, τέλος της πρώτης περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, για πρώτη φορά, από την
κατάσταση On στην κατάσταση Off, στο προφίλ 1
PBC προφίλ 1-Χρονοδιακόπτης On/Off, έναρξη δεύτερης περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, για δεύτερη φορά, από την
κατάσταση Off στην κατάσταση On, στο προφίλ 1
PBC προφίλ 1-Χρονοδιακόπτης On/Off, τέλος δεύτερης περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, για δεύτερη φορά, από την
κατάσταση On στην κατάσταση Off, στο προφίλ 1
PBC προφίλ 2-Χρονοδιακόπτης On/Off, έναρξη περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, από την κατάσταση Off στην
κατάσταση On, στο προφίλ 2
PBC προφίλ 2-Χρονοδιακόπτης On/Off, τέλος περιόδου On:
Χρόνος κατά το οποίο γίνεται μετάβαση, από την κατάσταση On στην
κατάσταση Off, στο προφίλ 2
Καταχώρηση των τεσσάρων προφίλ (P1,P2,P3,P4) για κάθε μέρα
της εβδομάδας.
1=P1 Τέσσερις (4) χρονικές ζώνες, δύο On και δύο Off
2= P2 Δύο (2) χρονικές ζώνες, μία On και μία Off
3= P3 Απλή χρονική ζώνη πάντα On
4= P4 Απλή χρονική ζώνη πάντα Off

Εργοστ. CRONO
TH

max Ρυθμ.

S

Address
(Base 0)

8992
9000

-

Off

On

On

S

16442

°C

-10.0

6.0

2.0

S

16443

°C

-10.0

10.0

3.0

S

16444

°C

-15.0

1.0

1.0

S

16383

°C

1.0

10.0

3.0

S

16445

°C

5.0

20.0

15.0

S

16446

00:00

En1

08:00

X

16451

h: min

St1

St2

12:00

X

16452

h: min

En1

En2

14:00

X

16453

h: min

St2

23:59 17:00

X

16454

08:00

X

16455

23:59 17:00

X

16456

h: min

h: min

00:00

En

h: min

St

-

1

4

1

X

16457

-

1

4

1

X

16458

-

1

4

1

X

16459

-

1

4

1

X

16460

-

1

4

1

X

16461

-

1

4

2

X

16462

-

1

4

4

X

16463

X = Παράμετρος διαθέσιμη και στο CRONO-TH
S = Κωδικός service
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8.1 Θέση ON/OFF της Αντλίας Θερμότητας:

Χρονοδιακόπτης ON/OFF αντλίας θερμότητας:

Η ενεργοποίηση του ελέγχου On/Off της αντλίας θερμότητας που
βρίσκεται στο SMART-MT και στο CRONO-TH, υπόκειται στο κλείσιμο
της εξωτερικής επαφής "Remote On/Off" (επαφές 7-8 του PCB
TERMINAL BLOCK).
Με ανοικτή επαφή
Με την παροχή ρεύματος στην αντλία θερμότητας, η λέξη "OFF"
εμφανίζεται στην οθόνη του SMART-MT και η αντλία θερμότητας δεν
μπορεί ακόμα να εκκινήσει. Σε αυτήν την κατάσταση μόνο η
αντιπαγετική προστασία είναι ενεργή.

Μόλις η αντλία θερμότητας έχει ενεργοποιηθεί, η εκκίνηση και η
απενεργοποίηση μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα, μέσω του
χρονοδιακόπτη On/Off που υπάρχει στο SMART-TH. Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται ορίζοντας την παράμετρο 100=On μέσα
από τα μενού της αντλίας θερμότητας.

ON-OFF

7

Είναι δυνατό να διαχειριστείτε τέσσερα διαφορετικά προφίλ του
χρονοδιακόπτη On/Off για κάθε μέρα της εβδομάδας, ως εξής:
- Προφίλ 1: Τέσσερις χρονικές ζώνες, δύο On και δύο Off
- Προφίλ 2: Δύο χρονικές ζώνες, μία On και μία Off
- Προφίλ 3: Απλή χρονική ζώνη πάντα On
- Προφίλ 4: Απλή χρονική ζώνη πάντα Off
Η ρύθμιση των χρονικών ζωνών των προφίλ 1 και 2 γίνεται μέσα από
τις ετικέτες μενού P1 και P2.
Η σύνδεση των διαφόρων προφίλ με την κάθε ημέρα της εβδομάδας
γίνεται μέσα από την ετικέτα μενού ‘’dAYS’’.

Remote
On/Of

8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αν ο χρονοδιακόπτης On/Off είναι ενεργός και πατηθεί το πλήκτρο
‘’set’’ παρατεταμένα στο SMART-MT ή το CRONO-TH, η αντλία
θερμότητας απενεργοποιείται, τόσο στις ώρες On όσο και Off.
Πατώντας ξανά το κουμπί ‘’set’’ παρατεταμένα, ενεργοποιείται ξανά
ο χρονοδιακόπτης On/Off. Στην συνέχεια, στην χρονική ζώνη On η
αντλία θερμότητας είναι ενεργοποιημένη και στην ζώνη Off
παραμένει απενεργοποιημένη μέχρι να μεταβείτε στην ζώνη On.

Με την επαφή κλειστή
Αντί της λέξης "OFF", εμφανίζεται η ώρα ή η θερμοκρασία χώρου. Η
μετάβαση On/Off είναι δυνατή με το πάτημα του πλήκτρου ‘’set’’ στο
SMART-MT ή με το πάτημα του πλήκτρου ON/OFF στο CRONO-TH.

ON-OFF

7
8

8.2 Ενεργοποίηση κυκλοφορητών
Κυκλοφορητής στην Αντλία Θερμότητας (PUMP 1)
Η ενεργοποίηση του κυκλοφορητή της αντλίας θερμότητας (Pump1)
δίνει τη εντολή για την εκκίνηση του συμπιεστή. Ο κυκλοφορητής
ενεργοποιείται αυτόματα από το Smart-MT στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1) Ζήτηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
2) Ζήτηση από CHRONO-TH (εάν έχει εγκατασταθεί), όταν η
θερμοκρασία χώρου δεν ικανοποιείται.

Remote
On/Of

Κατά την εναλλαγή από ΖΝΧ σε κλιματιστικό και αντιστρόφως,
υπάρχει χρονοκαθυστέρηση στην εκκίνηση του κυκλοφορητή
(παράμετρος 130) για να επιτραπεί το άνοιγμα/κλείσιμο της τρίοδης
βαλβίδας.
Ο κυκλοφορητής επίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί από το
κλείσιμο των επαφών E και J στο PCB-TERMINAL BLOCK.

E
Pump 1

L
K

Input
Pump1-2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μετά το κλείσιμο της MIRAI-SMI, λόγω του ανοίγματος της
εξωτερικής επαφής "Remote On Off" ή λόγω διακοπής ρεύματος,
η κατάσταση λειτουργίας που αποθηκεύτηκε στο SMART-MT θα
αποκατασταθεί μετά την επόμενη επανεκκίνηση.
• Η συμβουλή όταν ξεκινήσει ο συμπιεστής είναι μόνο να είναι
ενεργός ο κυκλοφορητής νερού (Pump 1), βλέπε κεφάλ. 8.2.

J

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο κυκλοφορητής (Pump1) ενεργοποιηθεί από το κλείσιμο των
επαφών E και J, παραμένει ενεργός ακόμα και αν η MIRAI-SMI
είναι απενεργοποιημένη μέσω της εξωτερικής επαφής "Remote
On/Off".
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Αλλαγή λειτουργίας μέσω SMART-MT. Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει
πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ‘’Esc’’.

Δευτερεύων κυκλοφορητής
Για συστήματα που έχουν "υδραυλικό διαχωριστή", εάν ο
κυκλοφορητής ‘’Pump 1’’ ενεργοποιείται αυτόματα από το SMARTMT, ένας δευτερεύων κυκλοφορητής μπορεί να συνδεθεί: η φάση
"L" στην επαφή K στο PCB-TERMINAL BLOCK και ο ουδέτερος "N"
στο τερματικό παροχής ρεύματος.
Με αυτόν το τρόπο μπορεί ο δευτερεύων κυκλοφορητής να
λειτουργεί παράλληλα με τον κύριο ‘’Pump 1’’.

Αλλαγή λειτουργίας μέσω CRONO-TH . Ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει
πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο ‘’Esc’’.

K
Pump 1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν ο κυκλοφορητής ΄΄Pump1’’ είναι ενεργοποιημένος με το
κλείσιμο των επαφών E και J, η επαφή K δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Σε αυτή την περίπτωση, ένα βοηθητικό ρελέ
μπορεί να τοποθετηθεί, ενεργοποιώντας τον δευτερεύων
κυκλοφορητή, όπως φαίνεται παρακάτω:

E
Pump 1

L

8.4 Λειτουργία "NIGHT MODE"

K
Input
Pump1-2

J

Κανονικά το σύστημα ελέγχου αντλιών θερμότητας DC-INVERTER
διαμορφώνει την ισχύ των συμπιεστών βασισμένο στη ζήτηση του
θερμικού φορτίου. Εάν υπάρχει ανάγκη για μείωση της μέγιστης τιμής
της ισχύος, ηλεκτρικής απορρόφησης ή/και του θορύβου του
συμπιεστή, για παράδειγμα σε λειτουργία τη νύχτα, είναι δυνατό να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Night mode" χρησιμοποιώντας την
κατάλληλη εξωτερική επαφή (επαφές 9-10 του PCB-TERMINAL BLOCK).
Με κλειστή επαφή η μέγιστη συχνότητα θα μειωθεί στην τιμή της
παραμέτρου 102.

L
N

9
"Night Mode"

8.3 Λειτουργία ‘’COOLING /HEATING MODE’’

10

Τρεις τρόποι υπάρχουν για να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας
στην αντλία θερμότητας, ανάλογα την ρύθμιση της παραμέτρου
101, μέσα από μενού στην ΑΘ:
- 101=0: Αλλαγή μέσω SMART-MT (και CRONO-TH αν υπάρχει)
- 101=1: Αλλαγή μέσω της εξωτ. επαφής "Remote Cool/ Heat"
(επαφές 11-12 στο PCB-TERMINAL BLOCK), θέρμανση = ανοικτή)
- 101=2: Αλλαγή μέσω της εξωτ. επαφής "Remote Cool/ Heat"
θέρμανση = κλειστή επαφή (εργοστασιακή ρύθμιση)

8.5 Ενεργοποίηση SET POINT 2
Κανονικά η αντλία θερμότητας ρυθμίζει τη θερμοκρασία εξόδου
νερού σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας και τη κλιματική καμπύλη
για ενδοδαπέδιο σύστημα (SET POINT 1 - χαμηλή θερμοκρασία). Με
αυτόν
τον
τρόπο
επιτυγχάνoνται
συνθήκες
άνεσης,
βελτιστοποιώντας την απόδοση του PBC και τη σχετική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Όταν πρόκειται να τροφοδοτηθούν fan coil ή θερμαντικά σώματα,
πρέπει να ενεργοποιηθεί μια δεύτερη θερμοκρασία του νερού
προσαγωγής (SET POINT-2). Αυτό πραγματοποιείται κλείνοντας την
επαφή "Set Point 2" (επαφές 13-14 στο PCB-TERMINAL BLOCK).
Όταν η επαφή είναι κλειστή, η μονάδα θα λειτουργήσει σύμφωνα
με τις κλιματικές καμπύλες "Set Point 2".

Αλλαγή μέσω εξωτερικής επαφής
Εργοστασιακή ρύθμιση: Παράμετρος 101=2
Μέσα στο μενού της ΑΘ, είναι:

Summer / Winter

11
12

Night
Mode

Remote
Cool/Heat

13
Set Point 2

14
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Κλιματικές καμπύλες Set point 2 (για fan coils)
Εάν το δεύτερο σημείο λειτουργίας ενεργοποιηθεί με το κλείσιμο της
επαφής "Set-point 2" (επαφές 13 - 14 PCB TERMINAL BLOCK), η
θερμοκρασία νερού προσαγωγής που απαιτείται υπολογίζεται από
δύο άλλες κλιματικές καμπύλες, μία χειμώνα και μία καλοκαίρι. Αυτές
οι κλιματικές καμπύλες που είναι φτιαγμένες στις ίδιες εξωτερικές
θερμοκρασίες, ελάχιστες και μέγιστες, που καθορίζονται για τις
προηγούμενες (παράμετροι 210, 211, 217, 218).
Οπότε οι θερμοκρασίες, ρυθμίζονται στις ακόλουθες παραμέτρους:

8.6 Η λογική των κλιματικών καμπυλών
Η λογική που ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στην
αντλία θερμότητας, σε κανονική λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης,
βασίζεται στις κλιματικές καμπύλες. Η βασική λογική είναι η ρύθμιση
της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής, ανάλογα με τη
θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Κλιματική καμπύλη Χειμώνα
Για την κλιματική καμπύλη Χειμώνα ρυθμίζονται οι εξής παράμετροι:
- 210: Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία Χειμώνα (εργοστασιακά - 5°C)
- 211: Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία Χειμώνα (εργοστασιακά 20°C)
- 212: Ελάχιστη θερμ. νερού προσαγωγής Χειμώνα (εργοστασιακά 22°C)
- 213: Μέγιστη θερμ. νερού προσαγωγής Χειμώνα (εργοστασιακά 45°C)

Για την κλιματική καμπύλη Χειμώνα:
- 215: Ελάχιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής (εργοστασιακά 45°C)
- 216: Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής (εργοστασιακά 45°C)
Για την κλιματική καμπύλη Καλοκαίρι:
- 222: Ελάχιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής (εργοστασιακά 7°C)
- 223: Μέγιστη θερμοκρασία νερού προσαγωγής (εργοστασιακά 7°C)

Εικ. 1: Προσδιορισμός της
θερμοκρασίας του νερού
προσαγωγής σύμφωνα με την
εκλιματική καμπύλη Χειμώνα.

Θερμ.
νερού

213

8.7 Διαμόρφωση συχνότητας Inverter
Το σήμα εξόδου από το SMART-MT που ελέγχει τη συχνότητα του
inverter, βασίζετε στο σφάλμα μεταξύ:
- θερμοκρασίας νερού που ζητήθηκε από την Α/Θ (παράμετρος 231):
• στον κλιματισμό, υπολογίζεται σύμφωνα με την ενεργή κλιματική
καμπύλη
• στην παραγωγή ΖΝΧ, ορίζεται από την παράμετρο 128.
- θερμοκρασίας νερού που μεταφέρθηκε από την Α/Θ (παράμετρος 109).

212
210

211

Σημείωση:
Το σήμα εξόδου από το SMART-MT παράμετρος 235 αντιπροσωπεύει
την επιθυμητή συχνότητα inverter. Η συχνότητα παροχής ρεύματος του
συμπιεστής ελέγχεται περαιτέρω από το PCB-MAIN της Α/Θ, σύμφωνα
με τα λειτουργικά όρια του συμπιεστή.

Θερμ.
Εξωτερική

8.8 Διαχείριση αφυγραντήρα

Η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής υπολογίζεται σύμφωνα με
την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος (παράμετρος
108). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με αυτή τη λογική, εάν η εξωτερική
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, απαιτείται υψηλή θερμοκρασία
νερού, ενώ εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ήπια, το νερό σε
χαμηλότερη θερμοκρασία είναι επαρκής.

Ένας αφυγραντήρας μπορεί να εγκατασταθεί για να ελέγξει την
υγρασία δωματίων. Αυτό λειτουργεί μέσω ενός ρελέ που συνδέεται
μεταξύ της επαφής G του PCB-TERMINAL BLOCK και τον ουδέτερο N
του πίνακα. Επίσης μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία της Α/Θ στην
ψύξη. Η ενεργοποίηση αφυγραντήρων γίνεται μόνο στην ψύξη στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
- Κλείσιμο των επαφών IN και COM (σύνδεση αφυγραντήρα).
- Εάν το CHRONO-TH είναι εγκατεστημένο, όταν η σχετική υγρασία
που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα στο εσωτερικό του, το
διαφορικό (παράμετρος 120) είναι υψηλότερο από το οριζόμενο
στο ‘’Set’’ (παράμετρος 119)

Κλιματική καμπύλη Καλοκαίρι
Για την κλιματική καμπύλη Καλοκαίρι ρυθμίζονται οι εξής
παράμετροι:
- 217: Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία Καλοκαίρι (εργοστασιακά 23°C)
- 211: Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία Καλοκαίρι (εργοστασιακά 32°C)
- 212: Ελάχιστη θερμ. νερού προσαγωγής Καλοκαίρι (εργοστασιακά 15°C)
- 213: Μέγιστη θερμ. νερού προσαγωγής Καλοκαίρι (εργοστασιακά 22°C)

N

G

Θερμ.
νερού
Εικ. 2: Προσδιορισμός της θερμοκρασίας
του νερού προσαγωγής σύμφωνα
με την κλιματική καμπύλη
Καλοκαίρι.

220

IN

219

COM

217

218

12V

Θερμ.
Εξωτερική

Η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής υπολογίζεται σύμφωνα με
την θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος (παράμετρος
108). Ως εκ τούτου, σύμφωνα με αυτή τη λογική, εάν η εξωτερική
θερμοκρασία είναι πολύ ψηλή, απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία
νερού, ενώ εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ήπια, το νερό σε
υψηλότερη θερμοκρασία είναι επαρκής.
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8.9 Θέρμανση Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)

8.10 Χρονικές περίοδοι Άνεσης/Μείωσης

Με τη σύνδεση της αντλίας θερμότητας σε ένα δοχείο ζεστού νερού
χρήσης, με έναν κατάλληλο εναλλάκτη θερμότητας, είναι δυνατό να
διαχειριστεί αυτόματα την παραγωγή του ΖΝΧ μέσω του ελεγκτή
"SMART MT".
Αυτή η διαχείριση είναι ενεργή με την παράμετρο 122=ON
(εργοστασιακά). Η ζήτηση για ΖΝΧ μπορεί να γίνει με τους
παρακάτω τρόπους:

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το CRONO-TH είναι δυνατό να
καθοριστούν οι χρονικές περίοδοι για την λειτουργία "Comfort"
(Άνεση) (παράμετροι 200 στην θέρμανση και 202 στην ψύξη).
Εάν σε ορισμένες ώρες της ημέρας η ανάγκη για την λειτουργία
"Comfort" (Άνεση) δεν απαιτείται, για παράδειγμα όταν είσαστε έξω
ή στις νυχτερινές ώρες, είναι δυνατό να μειωθούν οι θερμοκρασίες
με την λειτουργία "Attenuation" (Μείωση) (παράμετροι 201 στην
θέρμανση και 203 στην ψύξη).
Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους 205 και 206, είναι δυνατό να
οριστεί η ώρα της ημέρας κατά την οποία μπορεί κανείς να
αναγκάσει, αντίστοιχα, τη μετάβαση στις λειτουργίες ‘’Άνεση’’ και
‘’Μείωση’’.
Με την παράμετρο 204, ή με σύντομη αφή στο κουμπί up του
CΡΟΝΟ-ΤΗ κάποιος μπορεί να αναγκάσει την προρυθμισμένη
μετάβαση. Εάν είναι στην ‘’Άνεση΄΄ περνά στη ‘’Μείωση’’ και το
αντίστροφο. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν για παράδειγμα φεύγω
από το σπίτι και θέλω να κάνω γρήγορα μετάβαση στη ‘’Μείωση’’.

- Παράμετρος 123=0 Συνδέοντας ένα αισθητήριο θερμοκρασίας
10kΩ/25°C (Κωδ. 0724510) στις επαφές 5-6 του PCB-TERMINAL
BLOCK. Σε αυτή την περίπτωση η παραγωγή ΖΝΧ θα σταματήσει
όταν φτάσει η θερμοκρασία που έχει οριστεί στην παράμετρο 126
και θα ξεκινήσει όταν η θερμοκρασία του ΖΝΧ είναι μικρότερη από
την τιμή των παραμέτρων 126 - 127
- Παράμετρος 123=1 (εργοστασιακή): Θα υπάρχει ζήτηση για ΖΝΧ
όταν η σύνδεση στις επαφές 5-6 του PCB-TERMINAL BLOCK είναι
κλειστή. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εγκατασταθεί
εμβαπτιζόμενος θερμοστάτης με ανοικτή σύνδεση στις
προαναφερόμενες επαφές.
- Παράμετρος 123=2 Θα υπάρχει ζήτηση για ΖΝΧ όταν η σύνδεση στις
επαφές 5-6 του PCB-TERMINAL BLOCK είναι ανοικτή. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να εγκατασταθεί εμβαπτιζόμενος θερμοστάτης
με κλειστή σύνδεση στις προαναφερόμενες επαφές.
Με την ζήτηση για ΖΝΧ, ενεργοποιείται μία τρίοδη βάνα εκτροπής
δίνοντας τάση στην έξοδο "3W.V.SANITARY". Η βάνα συνδέεται
μεταξύ της φάσης "L" και την επαφή ‘’H’’ στο PCB-TERMINAL BLOCK
και ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή της Α/Θ (Pump 1) όταν γίνει η
χρονοκαθυστέρηση που έχει οριστεί στην παράμετρο 130.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εργοστασιακά η ‘’Άνεση’’ είναι ορισμένο να είναι πάντα ενεργή και
εάν κάποιος χειροκίνητα μεταβεί σε ‘’Μείωση’’, στο τέλος της
ημέρας (00:00 στο ρολόι), επιστρέφει αυτόματα σε ‘’Άνεση’’.

3W.V.Sanitary

H

5
Thermostat DHW

6

Sanitary Tank
Water Sensor
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8.11 Δευτερεύουσα πηγή θερμότητας

Έλεγχος με Θερμοστάτη δωματίου

Μέσω του SMART-MT, είναι δυνατή η διαχείριση της θερμότητας με
ένα παράλληλο σύστημα: ενεργοποιώντας μία βοηθητική πηγή
θερμότητας (π.χ. λέβητας) για παραγωγή νερού προσαγωγής,
βοηθώντας ή αντικαθιστώντας την λειτουργία της Α/Θ, κατά την
διάρκεια περιόδων που η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.

PCB TERMINAL BLCOK

Εικ. 2

Capacity
C

100%

Room
Thermostat

Capacity

D
E

Load

Θερμοστάτης
Δωματίου

Λέβητας

L
Pump 1

K
Input
Pump1-2
Ext. Heat
Source

J
F
L

-20

-5

0

+10

+20°C

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

Ρελέ δύο επαφών

Αυτή η ελεύθερη επαφή εξόδου (επαφή F – L ,PCB-TERMINAL
BLOCK) είναι ενεργή η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα έχει τιμή
χαμηλότερη από αυτήν που έχει οριστεί στην παράμετρο 138
(εργοστασιακά=5) για συνεχόμενο χρόνο που ορίζεται στην
παράμετρο 139 (εργοστασιακά=30 min). Οι παρακάτω τρόποι
λειτουργίας ορίζονται μέσω της παραμέτρου 137:

Προσοχή : η δευτερεύουσα πηγή (οποιαδήποτε εξωτερική πηγή
θερμότητας) πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τις πρόσθετες
συσκευές ασφάλειας υπερθέρμανσης και πίεσης τοποθετημένα
κοντά με τα υπόλοιπα συστήματα ασφαλείας αποφεύγοντας έτσι
ζημιά σε περιουσία ή/και ανθρώπους.

• 137 = 0: δευτερεύουσα πηγή θερμότητας ανενεργή
• 137 = 1: δευτερεύουσα πηγή ενεργή, με την παροχή ενέργειας της Α/Θ
ανενεργή σε περίπτωση ενεργοποίησης της δευτερεύουσας πηγής
• 137 = 2: δευτερεύουσα πηγή ενεργή, με την παροχή ενέργειας της Α/Θ
ενεργή σε περίπτωση ενεργοποίησης της δευτερεύουσας πηγής

8.12 Διαχείριση Υψηλών (Fan coil) και Χαμηλών
θερμοκρασιών (ενδοδαπέδιο σύστημα)

Η δευτερεύουσα πηγή θερμότητας ενεργοποιείται μόνο εάν:
− Η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από την
τιμή της παραμέτρου 138 η ζητούμενη συχνότητα του inverter
(παράμετρος 235) είναι διαφορετική από το μηδέν.
− εάν υπάρχει συναγερμός (alarm) στην Α/Θ, OutU ή 3-4 (βλέπε
παράγραφο 9.2).

Το SMART-MT επιτρέπει την ταυτόχρονη διαχείριση ενός
συστήματος υψηλής θερμοκρασίας (π.χ. Fan coil) και χαμηλής
θερμοκρασίας (ενδοδαπέδιας) σε συνδυασμό με τη μονάδα ελέγχου
Emmeti (μονάδα ελέγχου δαπέδου) και το ηλεκτροκινητήρα
0-10 V DC (κωδικός 28157220).

Κυκλοφορητής 2 (Pump 2)

Η λειτουργία της δευτερεύουσας πηγής θερμότητας πρέπει να
εξαρτάται από τον έλεγχο του CRONO-TH (Εικ. 1) ή του θερμοστάτη
δωματίου (Εικ. 2):

Έλεγχος με CRONO-TH
Εικ. 1
PCB TERMINAL BLCOK

C
Room
Thermostat

D
E

Pump 1

Ρελέ μίας
επαφής

L
K

Input
Pump1-2
Ext. Heat
Source

J

Λέβητας

F
L
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8.13 Αντιπαγετική προστασία από τον ελεγκτή
SMART-MT

Ενώ η αντλία θερμότητας παράγει νερό κατάλληλο για τη λειτουργία
των Fan Coils (βλέπε κεφ. 8.5), η βαλβίδα μίξης ρυθμίζει τη
θερμοκρασία
προσαγωγής
στο
ενδοδαπέδιο
σύστημα,
αναμιγνύοντας το με την επιστροφή απ’ αυτό. Η θερμοκρασία για
τη βαλβίδα μίξης δίνεται από τις κλιματικές καμπύλες (βλέπε κεφ.
8.6) και φαίνεται στην παράμετρο 236. Το ποσοστό ανοίγματος της
βαλβίδας φαίνεται στην παράμετρο 240.

Για να ενεργοποιήσετε την αντιπαγετική προστασία στον ελεγκτή
SMART-MT, πρέπει να γίνει απενεργοποίηση από την αντλία
θερμότητας.
Έτσι πρέπει να μετακινήσετε τον διακόπτη nο1 στο Off:

Βαλβίδα ανάμιξης
Συνδέστε την βαλβίδα μίξης 0-10 V DC (κωδικός 28157220) στο
PCB-TERMINAL BLOCK ακολουθώντας το παρακάτω διάγραμμα:

OFF
ON 1

2

3

4

OFF

1 KOhm

Gray Y

+

Black G0

26

Low Temp.
Valve

Red G

27

Out Signal
0-10V

Εάν η αντιπαγετική προστασία είναι ενεργοποιημένη στον ελεγκτή
SMART-MT, τότε είναι η παράμετρος 241=ON (εργοστασιακά) και
έχουμε τις παρακάτω λειτουργίες:

Power Supply
24V 3VA

1) Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από την οριζόμενη
τιμή της παραμέτρου 243 (εργοστασιακά =3°C), ο κυκλοφορητής
(Pump 1) (πρώτο στάδιο αντιπαγετικής) ενεργοποιείται για 30
δευτερόλεπτα κάθε 30 λεπτά.

Σημείωση: Οι ηλεκτρικές συνδέσεις που φαίνονται παραπάνω και
αναφέρονται στη βαλβίδα ανάμειξης 0-10V (κωδ. 28157220), πρέπει
να τοποθετηθεί μία αντίσταση 1kΩ, για τη μετατροπή του σήματος
0-20mA στις επαφές + και -, σε σήμα 0-10V που χρειάζεται η
βαλβίδα.

2) Εάν η θερμοκρασία του νερού επιστροφής ή προσαγωγής της Α/Θ
(παράμετροι 109 / 111), πέσουν κάτω από την οριζόμενη τιμή της
παραμέτρου 242 (εργοστασιακά =2°C), ο κυκλοφορητής (Pump1)
(πρώτο στάδιο αντιπαγετικής) ενεργοποιείται και παραμένει σε
λειτουργία μέχρι να ισχύει:

Θερμοστάτης νερού προσαγωγής στο ενδοδαπέδιο σύστημα
• Τοποθετήστε τον εμβαπτιζόμενο θερμοστάτη 10 kΩ στους 25 ° C
(κωδικός 0724510) στο κυάθιο του Emmeti control unit (Μονάδα
ελέγχου ενδοδαπέδιας).
• Συνδέστε τον θερμοστάτη στις επαφές 3-4 του PCB-TERMINAL
BLOCK

H2O θερμ. in-out HP > Παράμετρος 242 + Παράμετρος 245
3) Εάν η θερμοκρασία του νερού επιστροφής ή προσαγωγής της Α/Θ
(παράμετροι 109 / 111), πέσουν κάτω από την οριζόμενη τιμή της
παραμέτρου 244 (εργοστασιακά =1°C) ο συμπιεστής
ενεργοποιείται (δεύτερο στάδιο αντιπαγετικής) με οριζόμενο
σημείο θερμοκρασίας νερού = παράμετρος 246 (εργοστασιακά
15°C), και παραμένει σε λειτουργία μέχρι να ισχύει:

Σημείωση: Η μέγιστη απόσταση εγκατάστασης του θερμοστάτη είναι
20m.
• Μετακινήστε τον διακόπτη SW6 στο PCB-TERMINAL BLOCK από το 1
στο 2:

H2O θερμ. in-out HP > Παράμετρος 244 + Παράμετρος 245
Σημείωση: Η αντιπαγετική προστασία στον ελεγκτή SMART-MT είναι
αποτελεσματική εφόσον η παροχή ρεύματος στην αντλία
θερμότητας και η κυκλοφορία του νερού στο υδραυλικό κύκλωμα,
είναι εξασφαλισμένη.
Για να αλλάξετε τα όρια παρέμβασης της αντιπαγετικής προστασίας,
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο service.

• Ρυθμίστε την παράμετρο 110=1 για μα φαίνεται ο θερμοστάτης
στην παράμετρο 111.
Δευτερεύων κυκλοφορητής
Συνδέστε τον δευτερεύων κυκλοφορητή, του Emmeti control unit
(μονάδα ελέγχου ενδοδαπέδιας), στο PCB-TERMINAL BLOCK όπως
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Out Pump 2

I
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8.14 Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα
Για τη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού προσαγωγής στην
Α/Θ, είναι σημαντική η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα.
Η αντλία θερμότητας είναι εξοπλισμένη με τον αισθητήρα
θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που βρίσκεται στην αντίθετη
πλευρά του ανεμιστήρα, κοντά στον εναλλάκτη θερμότητας.
Εάν αυτή η θέση δεν είναι σωστή (π.χ. δεν είναι στον βορρά), είναι
δυνατό να συνδεθεί άλλος απομακρυσμένος αισθητήρας.
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο:
−
−
−

Να προμηθευτείτε το εξάρτημα (εξωτερικός απομακρυσμένος
αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα Κωδικός 07245230)
Να συνδέσετε τον αισθητήρα στις επαφές 1 και 2 του "PCBTERMINAL BLOCK", όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Να μετακινήσετε το διακόπτη "SW5" του "PCB-TERMINAL
BLOCK" από τη θέση 1 στην θέση 2.

Σημείωση:
Η μέγιστη απόσταση σύνδεσης του εξωτερικού αισθητήρα είναι20m
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9.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά
• Εάν η μονάδα λειτουργεί εσφαλμένα λόγω καταιγίδας ή
ερασιτεχνικής ραδιοπαρεμβολής, ή εάν σταματήσει ή δεν
ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο, απενεργοποιήστε τον
διακόπτη. Περιμένετε περίπου 3 λεπτά και στη συνέχεια,
ενεργοποιήστε τον διακόπτη και πατήστε το κουμπί On/Off του
απομακρυσμένου χειριστηρίου.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η μονάδα δεν επαναλειτουργεί αμέσως.
Ύπαρξη ατμού (στη μονάδα)
Το δωμάτιο δεν θερμαίνεται ή ψύχεται.
Ο ήχος από το νερό του κυκλώματος ακούγεται από το
δάπεδο ή το θερμαντικό σώμα.
Ο κυκλοφορητής λειτουργεί ενώ η μονάδα είναι
σταματημένη.

ΑΙΤΙΕΣ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αυτό συμβαίνει για την προστασία του συστήματος. Μετά από μία διακοπή, η
μονάδα δεν ξεκινάει την λειτουργία της πριν να περάσουν 3 λεπτά.
Αυτό συμβαίνει στην απόψυξη της μονάδας στην λειτουργία της θέρμανσης.
Είναι ορισμένη σωστά η θερμοκρασία στο CRONO-TH?
Μήπως υπάρχει ανοικτό ένα παράθυρο ή πόρτα?
Έχει τη σωστή ποσότητα νερού που κυκλοφορεί στο κλειστό κύκλωμα?
Ύπαρξη αέρα στο κλειστό κύκλωμα νερού.
Ο κυκλοφορητής λειτουργεί αυτόματα κατά περιόδους προκειμένου να αποτραπεί η
συσσώρευση ιζήματος στα τοιχώματα των σωλήνων ή για αντιπαγετική προστασία.
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Κύρια οθόνη

9.2 Κωδικοί συναγερμού (Αlarm)
στο SMART-MT

UP

Πλήκτρο ESC

DOWN

Πλήκτρο SET

No. 1

No. 3
No. 5
No. 7
No. 2
No. 4
No. 6

Εσωτερικό μενού επιλογών, Ετικέτες μενού AL
Κωδικός
Αιτία
AMbt
AMbH

OUtA
OUtU
3-4

SAnt
HP
rEmC
CONd
SUrr

Λύση
- Έλεγξε την σύνδεση του CRONO-TH
Ελαττωματικό αισθητήριο θερμοκρασίας CHRONO TH
- Αντικατέστησε το CRONO-TH
- Έλεγξε την σύνδεση του CRONO-TH
Αποτυχία του αισθητηρίου υγρασίας του CHRONO TH
- Έλεγξε την σύνδεση του αισθητηρίου υγρασίας στο CRONOTH
- Αντικατέστησε το αισθητήριο υγρασίας
- Έλεγξε την σύνδεση
Αποτυχία του αισθητηρίου εξωτερικής θερμοκρασίας
- Αντικατέστησε το αισθητήριο
- Έλεγξε την σύνδεση
Αποτυχία του αισθητηρίου ροής νερού
- Αντικατέστησε το αισθητήριο
- Έλεγξε την σύνδεση
Αποτυχία του αισθητηρίου θερμοκρασίας νερού επιστροφής
- Αντικατέστησε το αισθητήριο
- Έλεγξε την σύνδεση στην επαφή 3-4 του PCB-TERMINAL
BLOCK και ρύθμισε την παράμετρο 300 “t3-4”
- Έλεγξε την σύνδεση και την ρύθμιση της παραμέτρου 123
Αποτυχία του αισθητηρίου θερμοκρασίας ΖΝΧ
“COnt”
- Αντικατέστησε το αισθητήριο
Σφάλμα της αντλίας θερμότητας. Κωδικός λάθους στην οθόνη Βλέπε κωδικό σφάλματος στην κύρια οθόνη του PCB
του PCB
- Έλεγξε την σύνδεση του CRONO-TH
Σφάλμα σύνδεσης του CHRONO-TH
- Αντικατέστησε το CRONO-TH
- Έλεγξε το υδραυλικό σύστημα
Χαμηλή θερμοκρασία και/ή παροχή νερού
- Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων
- Έλεγξε το υδραυλικό σύστημα
Υψηλή θερμοκρασία προς το ενδοδαπέδιο σύστημα
- Έλεγχος της ρύθμισης παραμέτρων

9.3 Χειροκίνητη επαναφορά της κατάστασης
προστασίας στην αντλία θερμότητας
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε
ανώμαλη κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που
ένας συναγερμός "CONd" ή/και "SUrr" παρουσιαστεί τρεις φορές σε 1
ώρα, η αντλία θερμότητας σταματά. Για να επαναφέρετε την κανονική
λειτουργία, πρέπει να διακοπεί η παροχή ρεύματος παρεμβαίνοντας
στον θερμικό-μαγνητικό διακόπτη (ασφάλεια).

Θερμοκρασία νερού πολύ υψηλή (λειτουργία θερμανσης)
Στην ακόλουθη περίπτωση εμφανίζεται ο συναγερμός "SUrr", ο οποίος
ενεργοποιεί τon κυκλοφορητή και απενεργοποιεί τον συμπιεστή:
- Σε ενδοδαπέδιο σύστημα όταν η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής
υπερβαίνει την τιμή θερμοκρασίας της παραμέτρου 224

9.4 Εναλλακτική πηγή θερμότητας

Για αυτήν τη λειτουργία, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο
service για τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να βρείτε τις
αιτίες.

Όταν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε συναγερμό ‘’HP’’ (κατά τη
χειμερινή λειτουργία), η ζήτηση θερμικής ενέργειας δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί, επομένως η ζήτηση αυτή εκτρέπεται προς την πιθανή
εναλλακτική πηγή θερμότητας μέσω της επαφής FL (πηγή ExtHeat), εάν
είναι ενεργοποιημένο το OPEr ≠ 0 (παράμετρος 137)

Θερμοκρασία νερού πολύ χαμηλή (λειτουργία ψύξης)
Στις ακόλουθες περιπτώσεις εμφανίζεται ο συναγερμός "CONd", ο
οποίος ενεργοποιεί τon κυκλοφορητή και απενεργοποιεί τον συμπιεστή:
− Η θερμοκρασία νερού προσαγωγής είναι λιγότερο από 4,0°C
− Η θερμοκρασία νερού επιστροφής είναι λιγότερο από 5,0°C
− Σε ενδοδαπέδιο σύστημα όταν η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής
πέφτει κάτω από τη θερμοκρασία του σημείου δρόσου παράμ. 229
- Η είσοδος IN-COM, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 8.8
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10.1 Καθαρισμός της Αντλίας
Θερμότητας

Εντομοκτόνο

• Ελέγξτε ότι το προσωπικό φοράει κατάλληλα ατομικά είδη
προστασίας.
• Οι έκτακτες εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από
ειδικευμένο προσωπικό.
• Η αντλία θερμότητας περιέχει ψυκτικό που απαιτεί ειδική
απόρριψη.
• Με την ολοκλήρωση της ωφέλιμης ζωής της, αφαιρέστε την Α/Θ
με προσοχή.
• Η αντλία θερμότητας πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο
συλλογής ή στον αντιπρόσωπο, ο οποίος θα την διαθέσει σωστά
και κατάλληλα.

Απορρυπαντικό

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, βεβαιωθείτε
ότι κλείσει την παροχή ρεύματος από την ασφάλεια του πίνακα.

Διαλυτικό

Πετρέλαιο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βενζίνη

Μη χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω για καθαρισμό.

Πετρέλαιο, βενζίνη, διαλυτικό, απορρυπαντικό ή εντομοκτόνο
μπορεί να καταστρέψει την επικάλυψη της μονάδας.

10.2 Έλεγχος αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
Το χειμώνα κατά την χρήση της αντλίας θερμότητας, ελέγξτε τη σωστή
αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων:
- Ελέγξτε την έξοδο νερού στον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων
μετά από 1 ώρα λειτουργίας.
- Σε περίπτωση που δεν τρέχει νερό απαιτείται επίσκεψη από
εξουσιοδοτημένο κέντρο service για τους απαραίτητους ελέγχους.

11. ΑΠΟΡΡΙΨΗ
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11.2 Απόρριψη συσκευασίας

11.1 Ενημερωτικό σημείωμα WEEE
Οδηγία 2012/19 / EU

Όλα τα υλικά συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται χωρίς να βλάπτεται
το περιβάλλον. Η συσκευασία χαρτονιού και το πλαστικό περιτύλιγμα
πρέπει να σταλούν στους κατάλληλους κάδους και να ανακυκλωθούν.
Ελέγξτε με το Δήμο σας για τις μεθόδους διάθεσης αποβλήτων.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου στον εξοπλισμό δείχνει ότι, στο
τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά
προϊόντα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συλλέγονται
χωριστά από άλλα απόβλητα. Μην απορρίπτετε τον εξοπλισμό αυτό με
άλλα αστικά απορρίμματα.
Απορρίψτε τον εξοπλισμό σε κατάλληλα ξεχωριστά κέντρα συλλογής
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ή επιστρέψτε το στον
αντιπρόσωπο όταν προμηθευτείτε νέο αντίστοιχο εξοπλισμό. Η
κατάλληλη χωριστή συλλογή του εξοπλισμού για μεταγενέστερη
ανακύκλωση, επεξεργασία και περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση,
συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και λόγω εσφαλμένης απόρριψης
ή κακή χρήση των ίδιων ή τμημάτων αυτών. Η χωριστή συλλογή ευνοεί
επίσης την ανακύκλωση των
υλικών από τα οποία αποτελείται ο
εξοπλισμός. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση
παράνομης απόρριψης του προϊόντος.
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12. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

GR

Υπόμνημα GB

Υπόμνημα GR

TERMINAL BLOCK

PCB Τερματική Πλακέτα

BL = BLU

Χρώμα Μπλε

B = BLACK

Χρώμα Μαύρο

BR = BROWN

Χρώμα Καφέ

R = RED

Χρώμα Κόκκινο

GR = GRAY

Χρώμα Γκρι

W = WHITE

Χρώμα Άσπρο

OR = ORANGE

Χρώμα Πορτοκαλί

Y = YELLOW

Χρώμα Κίτρινο

G = GREEN

Χρώμα Πράσινο

POWER

Ισχύς

PCB MAIN

PCB Κύρια Πλακέτα

PCB INTERFACE

PCB Πλακέτα Επαφών

COMPRESSOR

Συμπιεστής

REACTOR

Αντιδραστήρας

UPPER MOTOR FAN

Πάνω κινητήρας ανεμιστήρα

LOWER MOTOR FAN

Κάτω κινητήρας ανεμιστήρα

BACK SIDE CONTROLLER

Πίσω πλευρά ελεγκτή

TRANSFORMER

Μετασχηματιστής

FUSE

Ασφάλεια

PUMP

Κυκλοφορητής

SENSOR TEMP.DISCHARGE

Αισθητήριο θερμοκρασίας απόρριψης

SENSOR (Air Ext.)

Αισθητήριο θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα

SENSOR (In W.)

Αισθητήριο θερμοκρασίας επιστροφής

SENSOR (Out W.)

Αισθητήριο θερμοκρασίας προσαγωγής

SENSOR (TEMP.,DEFROST)

Αισθητήριο θερμοκρασίας απόψυξης

DEFROST HEATER

Αντίσταση απόψυξης

4-WAY V.

4-όδη βαλβίδα

EXP. V.

Βαλβίδα ασφαλείας

SENSOR (TEMP.,SUCTION)

Αισθητήριο θερμοκρασίας αναρρόφησης

SENSOR (TEMP.,PLATE HEAT EXCHANGER)

Αισθητήριο θερμοκρασίας εναλλάκτη

H.P. SW.

Πιεζοστάτης υψηλής πίεσης

PUMP SW.

Διακόπτης κυκλοφορητή

RESET SW.

Διακόπτης επαναφοράς

MODE SW.

Διακόπτης εναλλαγής λειτουργίας

49

13.DESCRIZIONE
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.
DEI COMPONENTI

GR

Μοντέλο

EH0618DC

Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

5.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

128 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

3604 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

6.0 kW

6.3 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

168 %

113 %

1877 kWh

5371 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

5.5 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

160 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

2793 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

5.8 kW

6.6 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

250 %

146 %

1225 kWh

4361 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Επίπεδο ισχύος θορύβου εσωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA, intdoor

- dB

Πριν από οποιαδήποτε
Τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της
επέμβαση στη συσκευή, πρέπει
συσκευής θέρμανσης χώρου
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained να διαβάζεται προσεκτικά και
να ακολουθείται το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χρήσης.

Επίπεδο ισχύος θορύβου εξωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA outdoor

60 dB
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13.DESCRIZIONE
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.
DEI COMPONENTI

GR

Μοντέλο

EH1018DC

Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

8.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

130 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

5396 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

8.5 kW

10.0 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

172 %

115 %

2600 kWh

8326 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

9.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

172 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

4587 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

8.7 kW

10.8 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

243 %

146 %

1894 kWh

7124 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Επίπεδο ισχύος θορύβου εσωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA, intdoor

- dB

Πριν από οποιαδήποτε
Τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της
επέμβαση στη συσκευή, πρέπει
συσκευής θέρμανσης χώρου
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained να διαβάζεται προσεκτικά και
να ακολουθείται το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χρήσης.

Επίπεδο ισχύος θορύβου εξωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA outdoor

63 dB

51

13.DESCRIZIONE
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1.
DEI COMPONENTI

GR

Μοντέλο

EH1218DC

Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

10.4 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

134 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

6293 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

10.1 kW

12.3 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

175 %

116 %

3035 kWh

10150 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

10.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

191 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

4553 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

10.9 kW

13.3 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

277 %

150 %

2077 kWh

8582 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Επίπεδο ισχύος θορύβου εσωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA, intdoor

- dB

Πριν από οποιαδήποτε
Τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της
επέμβαση στη συσκευή, πρέπει
συσκευής θέρμανσης χώρου
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained να διαβάζεται προσεκτικά και
να ακολουθείται το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χρήσης.

Επίπεδο ισχύος θορύβου εξωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA outdoor

62 dB
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Μοντέλο

EH1618DC

Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

14.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

128 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

9292 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

13.4 kW

17.7 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

164 %

121 %

4299 kWh

14123 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

17.0 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

166 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

8325 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

16.3 kW

18.4 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

251 %

148 %

3429 kWh

12021 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Επίπεδο ισχύος θορύβου εσωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA, intdoor

- dB

Πριν από οποιαδήποτε
Τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της
επέμβαση στη συσκευή, πρέπει
συσκευής θέρμανσης χώρου
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained να διαβάζεται προσεκτικά και
να ακολουθείται το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χρήσης.

Επίπεδο ισχύος θορύβου εξωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA outdoor

62 dB
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Μοντέλο

EH1718D3

Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές μέσης θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

15.0 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

128 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

9455 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

15.8 kW

17.0 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

182 %

120 %

4569 kWh

13625 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Οι παράμετροι δηλώνονται για εφαρμογές χαμηλής θερμοκρασίας
Εποχιακή κλάση ενεργειακής απόδοσης στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency class

A++

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Μεσαίες

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

17.0 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

158 %

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy

8711 kWh

Κλιματολογικές συνθήκες / Climate conditions

Θερμές

Ψυχρές

Ονομαστική ισχύς , συμπεριλαμβανομένης της ισχύος οποιουδήποτε συμπληρωματικού θερμαντήρα
Rated heat output, including the rated heat output of any supplementary heater

17.0 kW

18.3 kW

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση στην Θέρμανση
Seasonal space heating energy efficiency

223 %

138 %

3845 kWh

12839 kWh

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh ως προς την τελική ενέργεια
Annual energy consumption in terms of final energy
Επίπεδο ισχύος θορύβου εσωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA, intdoor

- dB

Πριν από οποιαδήποτε
Τυχόν προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της
επέμβαση στη συσκευή, πρέπει
συσκευής θέρμανσης χώρου
Any specific precautions that shall be taken when the space heater is assembled, installed or maintained να διαβάζεται προσεκτικά και
να ακολουθείται το εγχειρίδιο
εγκατάστασης και χρήσης.

Επίπεδο ισχύος θορύβου εξωτερικά σε LWA
Sound power lEVel LWA outdoor

62 dB
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14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Οι μονάδες είναι εγγυημένες για όλα τα κατασκευαστικά
ελαττώματα. Στην περίοδο εγγύησης, όλα τα μέρη που ο
κατασκευαστής κρίνει αναμφισβήτητα ότι είναι
ελαττωματικά από την αρχή ως αποτέλεσμα υλικών ή
κατασκευαστικών διαδικασιών, θα αντικατασταθούν ή
θα
επισκευαστούν
χωρίς
χρέωση.
Δεν
συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς των
ελαττωματικών εξαρτημάτων και το κόστος εργασίας που
απαιτείται για την αντικατάσταση τους.
2. Οποιαδήποτε παραβίαση στο ηλεκτρικό κύκλωμα ή το
δομικό μέρος της μονάδας, θα έχει ως αποτέλεσμα την
κατάργηση των όρων της εγγύησης.
3. Ο εγκαταστάτης είναι ο υπεύθυνος της εγκατάστασης η
οποία πρέπει να εκτελείται επαγγελματικά και σύμφωνα
με τους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τα
ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί, άμεσα
ή έμμεσα, να προκληθεί σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα
ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των ισχυόντων κανόνων
και όλων των κανονισμών και προειδοποιήσεων που
αναφέρονται
στο παρών φυλλάδιο οδηγιών
εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης.
4. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει την πρόβλεψη για την
πλήρη προσβασιμότητα στην μονάδα, που να επιτρέπει
να εκτελεσθούν οποιεσδήποτε μελλοντικές εργασίες
(συντήρηση, αντικατάσταση των μερών, πλήρης
αντικατάσταση της μονάδας κλπ.) απλά, γρήγορα και
χωρίς κίνδυνο να βλάψουν οποιαδήποτε αντικείμενα
κοντά στη μονάδα (έπιπλα, ψευδοροφές, τοίχους,
τμήματα γυψοσανίδας, καλύμματα κλπ.). Τυχόν
πρόσθετες δαπάνες ή επιβαρύνσεις που απαιτούνται με
τη μη συμμόρφωση στις παρούσες
οδηγίες, θα
οδηγήσουν σε απόρριψη των αιτημάτων αποζημίωσης ή
επιβαρύνσεων οποιουδήποτε είδους, εκτός αν έχει
συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως και επιβεβαιώθηκε
από τα δύο μέρη.
5. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα μέρη που μπορεί να
προκύψουν ελαττωματικά λόγω αμέλειας, απροσεξίας ή
αμέλειας κατά τη χρήση της μονάδας, εσφαλμένη
εγκατάσταση ή συντήρηση, συντήρηση που διενεργείται
από μη εξουσιοδοτημένο ή/και μη εγκεκριμένο
προσωπικό, ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα,
από μεταφορές, αστοχίες ως αποτέλεσμα της εκούσιας ή
τυχαίας δράσης ή περιστάσεις οι οποίες σε κάθε
περίπτωση δεν μπορούν να αναφερθούν σε
κατασκευαστικά ελαττώματα.
6. Ο χρήστης θα χάσει το δικαίωμα της εγγύησης εάν τα
ελαττώματα δεν γνωστοποιηθούν στον κατασκευαστή
εγγράφως εντός 8 ημερών εκτός αν έχει συμφωνηθεί
διαφορετικά γραπτώς και επιβεβαιωθεί από τα δύο μέρη.

7. Η εγγύηση δεν καλύπτει τα αναλώσιμα ανταλλακτικά
στην περιοδική συντήρηση των μονάδων (π.χ. φίλτρα
καθαρισμού αέρα) και τα ανταλλακτικά λόγω
φυσιολογικής φθοράς (π.χ. ρουλεμάν).
8. Τυχόν δυσλειτουργίες, αποτυχίες, ελαττωματικά
εξαρτήματα, βλάβες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα
σε πρόσωπα, ζώα ή αντικείμενα δεν παραχωρούν στον
πελάτη το δικαίωμα να αναβάλει τυχόν εκκρεμείς
πληρωμές. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής από
τον αγοραστή θα οδηγήσει σε αναστολή ή ακύρωση
όλων των εγγυήσεων.
9. Η εγγύηση αποκλείει οποιαδήποτε αποζημίωση για την
περίοδο της "απενεργοποιημένης συσκευής".
10. Η μονάδα είναι εγγυημένη για περίοδο 2 ετών από την
ημερομηνία αγοράς, την οποία ο χρήστης
υποχρεούται να αποδείξει μέσω ενός φορολογικά
έγκυρου εγγράφου (π.χ. τιμολόγιο αγοράς ή
παραλαβής).
11. Μετά από οποιαδήποτε αστοχία στην λειτουργία που
πραγματοποιείται,
αποκλείεται
μονάδα
αντικατάστασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την
επισκευή ή την αντικατάσταση τμημάτων της μονάδας
δεν θα τροποποιήσουν την πραγματική ημερομηνία
έναρξης ή τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
Συγκεκριμένα, εξαιρείται η εγγύηση επέκτασης. Τα
ελαττωματικά μέρη που αντικαταστάθηκαν θα
παραμείνουν στην ιδιοκτησία του πωλητή.
12. Μετά την πάροδο της περιόδου εγγύησης, η
αντικατάσταση των ανταλλακτικών θα χρεωθεί
πλήρως σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια.
13. Κάθε παράδοση είναι σύμφωνη με αυτούς τους
γενικούς όρους της εγγύησης που θεωρούνται
σιωπηρά αποδεκτοί για όλες τις προθέσεις και τους
σκοπούς. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη εξαίρεση από τους
όρους εγγύησης που καθορίζεται μέσω συμφωνίας
μεταξύ των μερών, θα ισχύει μόνο αν επιβεβαιωθεί
εγγράφως από τον πωλητή.
14. Η ιταλική έκδοση αυτών των όρων θα παραμείνει το
επίσημο έγγραφο αναφοράς για οποιαδήποτε
μετάφραση αυτών.
15. Τυχόν διαφορές σχετικά με τους παρόντες όρους θα
υπάγονται στην αρμόδια δικαιοδοσία των δικαστικών
αρχών.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Απόκομμα A

GR

Απόκομμα B

GR

Μοντέλο
Serial Number

Ημερομηνία εγκατάστασης/Πρώτης εκκίνησης
Πωλητής
Εταιρεία
Διεύθυνση
Τ.Κ.

Απόκομμα “A” για τελικό χρήστη
Να το κρατήσετε
(Παρακαλώ συμπληρώστε
με κεφαλαία).
Πόλη

Χώρα

Για να έχει ισχύ η εγγύηση παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω κανόνα:
- Συμπληρώστε το πιστοποιητικό εγγύησης με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο.
Η μη αποστολή του Πιστοποιητικού Εγγύησης ή η λανθασμένη συμπλήρωσή του συνεπάγεται την
απώλεια της εγγύησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Μοντέλο
Serial Number

Ημερομηνία εγκατάστασης/Πρώτης εκκίνησης
Χρήστης
Διεύθυνση
Τ.Κ.

Εγκαταστάτης

Πόλη

Χώρα

Πόλη

Πόλη

Χώρα

Απόκομμα “B” για τον Αντιπρόσωπο
(Παρακαλώ συμπληρώστε
με κεφαλαία).

After sale service
Διεύθυνση
Τ.Κ.

Διεύθυνση
Τ.Κ.

Χώρα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Απόκομμα C

GR

Μοντέλο
Serial Number

Ημερομηνία εγκατάστασης/Πρώτης εκκίνησης

Διεύθυνση
Τ.Κ.

Αντιπρόσωπος

Πόλη

Χώρα

Πόλη

Πόλη

Απόκομμα “C” για τον Εγκαταστάτη
(Παρακαλώ συμπληρώστε
Με κεφαλαία).

After sale service
Διεύθυνση
Τ.Κ.

Διεύθυνση
Τ.Κ.

Χώρα

Χώρα
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Σεβαστείτε το περιβάλλον!
Για τη σωστή διάθεση, τα διάφορα υλικά πρέπει να διαιρούνται και να συλλέγονται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανονισμούς.

EMMETI Spa
Via B. Osoppo, 166 - 33074 Fontanafredda frazione Vigonovo
(PN) Italy Tel. 0434-567911 - Fax 0434-567901
http://www.emmeti.com - E-mail: info@emmeti.com

