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Εγγύηση
∆ήλωση Συµµόρφωσης CE
WWP= Αντλία θερµότητας ζεστού νερού

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Πριν την έναρξη λειτουργίας διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες
Η Αντλία θερµότητας ζεστού νερού (WWP) χρησιµεύει για το ζέσταµα πόσιµου νερού ή νερού χρήσης.
Η θέρµανση άλλων υγρών δεν επιτρέπεται. Οι τεχνικές προδιαγραφές για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού
( DIN 1988 ) πρέπει να τηρούνται απαραίτητα.
Ο αέρας που διοχετεύεται στην συσκευή δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 15ο C ( πάγωµα εξατµιστή).
Με την πτώση θερµοκρασίας του αέρα µειώνεται η αποδοτικότητα της συσκευής ( WWP ).
∆εν επιτρέπεται:
Η λειτουργία της WWP σε χώρους µε κίνδυνο έκρηξης.
Σε χώρους µε µολυσµένο ή βεβαρηµένο αέρα (σκόνες, λίπη κ.τ.λ)
Η σύνδεση αποροφητήρα στο σύστηµα εξαερισµού της WWP.
H εγκατάσταση της συσκευής δεν πρέπει να γίνει:
Στο ύπαιθρο
Σε υγρούς χώρους
Σε υγρά δωµάτια (Μπάνιο)
Σε χώρους µε αναθυµιάσεις σκόνες κ.τ.λ. όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Η λειτουργία της συσκευής απαγορεύεται:
Με κενό χώρο αποθήκευσης (κενό δοχείο)
Κατά την διάρκεια οικοδοµικών εργασιών
Κατά τον σχεδιασµό και κατασκευή της WWP τηρήθηκαν όλες οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (EG).
Όρα ∆ήλωση Συµµόρφωσης CE.
Κατά την διάρκεια εργασιών εγκατάστασης της WWP, θα πρέπει τα µέρη που περιέχουν αντιψυκτικό
να είναι σε απόσταση που δεν εγκυµονούν κίνδυνους για τις εργασίες. Μεταχειριστείτε το ψυκτικό µε
τρόπο που να µην διαχέεται στο περιβάλλον. ( Το ψυκτικό R 134 α είναι ελεύθερο
χλωροφθοριοανθράκων ,δεν αναφλέγεται και δεν καταστρέφει το περιβάλλον (Όζον).
Οι εργασίες στην WWP να γίνονται χωρίς Ηλεκτρική Τάση.
Κατά την διάρκεια της Ηλεκτρολογικής σύνδεσης της WWP πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανονισµοί
ασφαλείας WDE, EN, IEC καθώς και οι ισχύοντες της ∆ΕΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εργασίες στην Αντλία Θερµότητας ζεστού νερού ( WWP ) πρέπει να γίνονται από
εξειδικευµένα άτοµα και να τηρούνται οι διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η WWP είναι µία πλήρης συσκευή έτοιµη για σύνδεση και αποτελείται από το ∆οχείο ζεστού νερού
(BOILER), ψυκτικά συστατικά, κύκλωµα Αέρα και ζεστού νερού καθώς και όλους τους αυτοµατισµούς
για την λειτουργία της και την επιτήρηση.
Η WWP εκµεταλλεύεται µέσω της Ηλεκτρικής ενέργειας την θερµότητα του απορροφούµενου αέρα για
την παραγωγή ζεστού νερού. Ο τύπος µε τον εσωτερικό εναλλάκτη είναι κατάλληλος για σύνδεση µε
συµπληρωµατική συσκευή παραγωγής θερµότητας όπως καυστήρας ή ηλιακή εγκατάσταση. Μια
πλαστική σωλήνα διαµέτρου 12 χιλιοστών χρησιµεύει για τον εξωτερικό επιτηρητή θερµοκρασίας. Οι
συσκευές διαθέτουν ηλεκτρική αντίσταση 1.5 KW.
Η Ηλεκτρική αντίσταση εκπληρεί τις παρακάτω λειτουργίες.
 Συµπληρωµατική θέρµανση
Με την ενεργοποίηση του διακόπτη Αντίσταση ( Όρα παρ. 2.3) µειώνεται στο µισό η διαδικασία
θέρµανσης.
 Προστασία πάγου
Όταν η θερµοκρασία του απορροφούµενου αέρα πέσει κάτω από τους 8o C τότε τίθεται αυτόµατα σε
λειτουργία η Ηλεκτρική αντίσταση και θερµαίνει το νερό µέχρι την προεπιλεγείσα θερµοκρασία.
 Θερµοκρασία ανάγκης
Σε πιθανή βλάβη της WWP η αντίσταση κρατά την παροχή ζεστού νερού.
 Υψηλές θερµοκρασίες
Εάν η επιθυµητή θερµοκρασία νερού υπερβαίνει την δυνατότητα θέρµανσης νερού της WWP
(55oC) τότε µέσω της αντίστασης η θερµοκρασία µπορεί να φθάσει κατά µέγιστο τους 85ο C.
Σηµείωση: Σε θερµοκρασίες > 55ο C η WWP παύει να λειτουργεί και η θέρµανση του νερού γίνεται
µέσω της αντίστασης.
2.1 Κύκλος ψυκτικού µέσου (Λειτουργία της Αντλίας θερµότητας)
Το κύκλωµα του ψυκτικού µέσου, είναι ένα κλειστό κύκλωµα όπου το ψυκτικό R 134 α ενεργεί σαν
φορέας θερµότητας. Στον εναλλάκτη προσλαµβάνεται η απορροφούµενη θερµοκρασία και αποδίδεται
στο ψυκτικό υγρό. Το υπό µορφή ατµού ψυκτικό απορροφάται από τον εξατµιστή και συµπυκνώνεται
σε υψηλότερη πίεση και θερµοκρασία, µεταφέρεται στον υγροποιητή όπου και αποδίδεται στο νερό.
Κατόπιν και µέσω της βαλβίδας εκτόνωσης το ψυκτικό µέσον επαναλαµβάνει την λειτουργία που
περιγράψαµε πάλι από την αρχή.
( WWP = Αντλία θερµότητας ζεστού νερού)

2.2 ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ
Τα κυκλώµατα νερού της WWP εξαρτώνται από τον τύπο της (µε ή χωρίς εναλλάκτη). Οι συνδέσεις
νερού βρίσκονται στο πίσω µέρος της συσκευής.

Έξοδοι αγωγών σύνδεσης
συµπληρωµατικής πηγής θερµότητας
Έξοδος ζεστού νερού R1 εξωτερικό
σπείρωµα

Σωλήνας εξόδου συµπυκνωµάτων

Αγωγός κυκλοφορίας R ¾
εξωτερικό σπείρωµα
Προσαγωγοί ζεστού R1 εξωτερικό *
σπείρωµα
Επιστροφή ζεστού R1 εξωτερικό *
σπείρωµα
Είσοδος κρύου R1 εξωτερικό
σπείρωµα

Εικ. 1 Συνδέσεις νερού
( * Μόνο WWP µε εναλλάκτη)
Υπόδειξη :
Στην έξοδο πρέπει να αποφευχθεί η τοποθέτηση αγωγού κυκλοφορίας. Με σύνδεση αγωγού
κυκλοφορίας για το σύστηµα διανοµής νερού και για να αποφύγουµε απώλειες θα πρέπει να
τοποθετηθεί επίσης µια βαλβίδα µε δυνατότητα φραγής.
Έξοδος συµπυκνωµάτων : Όρα 5.2 Σύνδεση Αγωγού συµπυκνωµάτων

2.3 Εγκαταστάσεις (όργανα) ρυθµίσεων και ασφάλειας.
Η WWP διαθέτει τα ακόλουθα όργανα προστασίας
2.3.1 Πρεσσοστάτης Υπερπίεσης
Ο πρεσσοστάτης υπερπίεσης προστατεύει την θερµοαντλία (WWP) από υπερπιέσεις στο κύκλωµα
ψυκτικού µέσου. Σε περίπτωση εµποδίου διακόπτεται η λειτουργία της Αντλίας θερµότητας. Η
επαναλειτουργία επανέρχεται αυτόµατα όταν η υπερπίεση πέφτει στο κύκλωµα.
2.3.2

Περιοριστής ορίων θερµοκρασίας της Αντίστασης (STB)

Ο περιορισµός θερµοκρασίας (STB) προστατεύει την
εγκατάσταση από υπερβολική άνοδο της θερµοκρασίας.
Σε περίπτωση υπερβολικής ανόδου άνω των 90ο C
διακόπτεται η λειτουργία της αντίστασης.
Η επαναλειτουργία της είναι δυνατή εάν η
θερµοκρασία νερού πέσει κάτω από <=90ο C
και πιέσουµε το κουµπί επαναφοράς (Eικ. 2).
Επιτρέπεται να γίνει µόνο από εξειδικευµένο άτοµο.
Η WWP διαθέτει επιπλέον τις ακόλουθες διατάξεις ρυθµίσεις και ασφάλειας.
2.3.3

Ρυθµιστής Θερµοκρασίας Αντίστασης (TR)

O ρυθµιστής θερµοκρασίας της αντίστασης ρυθµίζει την θερµοκρασία του νερού κατά την λειτουργία
της αντίστασης. Η προεπιλεγείσα θερµοκρασία του ρυθµιστή έχει γίνει από το εργοστάσιο στους 65ο C
( ο ρυθµιστής βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε τον περιοριστή ( STB ). Η αλλαγή της προεπιλεγείσας
θερµοκρασίας είναι δυνατή µε ειδικό εργαλείο και πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο άτοµο. Στην
αυτόµατη λειτουργία ( ενεργοποίηση του θερµοστάτη αέρα, όρα 2.3.5) το νερό θερµαίνεται µέσω της
αντίστασης έως την προεπιλεγείσα τιµή. Στην χειροκίνητη λειτουργία θερµαίνεται το νερό χρήσης έως
την µέγιστη προεπιλεγείσα τιµή του ρυθµιστή θερµοκρασίας της αντίστασης. Η αντίσταση µπορεί να
τεθεί σε λειτουργία και από απόσταση και το νερό ζεσταίνεται πάλι όπως περιγράψαµε παραπάνω.
2.3.4

Ρυθµιστής Θερµοκρασίας – Αντλίας θερµότητας

Τον έλεγχο θερµοκρασίας στο δοχείο νερού καθώς και την ρύθµιση της λειτουργίας του συµπυκνωτή
αναλαµβάνει ο ως άνω ρυθµιστής, ο οποίος µέσω αισθητήρα αναγνωρίζει την θερµοκρασία νερού και
την ρυθµίζει σε σχέση µε την προεπιλεγείσα τιµή. Η ρύθµιση της επιθυµητής θερµοκρασίας γίνεται
µέσω του περιστροφικού διακόπτη στο χειριστήριο.
2.3.5

Θερµοστάτης Θερµοκρασίας νερού

Ο Αισθητήρας αυτού του θερµοστάτη αναγνωρίζει της θερµοκρασία εισόδου αέρα της WWP
(κατευθείαν στον εξατµιστή). Εάν πέσει η προεπιλεγείσα τιµή τότε η θέρµανση του νερού γίνεται
αυτόµατα µέσω της αντίστασης.

3.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

3.1

Γενικές προϋποθέσεις

Η µεταφορά και αποθήκευση της WWP γίνεται σε όρθια θέση και χωρίς νερό. Για µικρές αποστάσεις
επιτρέπεται η µεταφορά της σε κλίση όχι µεγαλύτερη των 45ο C. Για την µεταφορά και αποθήκευση
θερµοκρασίες από -20ο C έως +60ο C είναι επιτρεπτές.
3.1.1

Μεταφορά µε περονοφόρα (ή ανυψωτικό)

Κατά την µεταφορά µε περονοφόρο ή Αντλία (WWP) πρέπει να παραµείνει µονταρισµένη στην παλέτα.
Η ταχύτητα µεταφοράς να είναι µικρή. Αποφύγεται τουµπάρισµα της WWP διότι είναι βαρύτερη στο
επάνω µέρος. Τοποθετείστε τη σε λεία και επίπεδη επιφάνεια.
3.1.2

Μεταφορά µε τα χέρια

Κατά την µεταφορά µε τα χέρια χρησιµοποιήστε το κάτω µέρος της παλέτας καθώς και ιµάντες
µεταφοράς. Φροντίστε κατά την µεταφορά αυτή (καθώς και µε καροτσάκι) η κλίση να µην υπερβεί τις
45ο C (όρα εικ. 3)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καπάκι της συσκευής δεν
είναι κατάλληλο για πιάσιµο
κατά την µεταφορά.
4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
4.1 Χώρος τοποθέτησης
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Η Αντλία (WWP) πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνό χώρο. Επιπλέον πρέπει η θερµοκρασία
περιβάλλοντος ή ο απορροφούµενος αέρας από την Αντλία θερµότητας να βρίσκονται σε
θερµοκρασία µεταξύ 15ο C έως 35ο C που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της.
 Να µην τοποθετηθεί σε χώρους µε αναθυµιάσεις, ατµούς ή σκόνες όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης.
 Συνιστάται µόνωση των τοίχων εάν γειτνιάζουν µε δωµάτια.
 Η ύπαρξη σιφονιού για τα συµπυκνώµατα είναι απαραίτητη.
 Ο απορροφούµενος αέρας να είναι καθαρός χωρίς σκόνες.
 Το έδαφος να αντέχει το βάρος της Αντλίας (410 Kg).
Για απρόσκοπτη λειτουργία και πιθανές επισκευές πρέπει να υπάρχει περιµετρικά 60 εκ. ελεύθερος
χώρος, καθώς ένα ύψος 2,5 µ. Οι συνδέσεις προς την WWP γίνονται µε µονωµένους αεραγωγούς των
οποίων το µήκος συνολικά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 µέτρα.

Για περιορισµένο ύψος πρέπει να τοποθετηθεί µία καµπυλωτή εξαγωγή στην έξοδο του αέρα
( 90ο ). Προσέξτε κατά την τοποθέτηση της καµπύλης να τοποθετηθεί µε τρόπο που η εξαγωγή αέρα να
βρίσκεται όσο το δυνατόν σε µεγαλύτερη απόσταση από την είσοδο του απορροφούµενου αέρα.
Επιπλέον πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις στην εικ.5
Η είσοδος και έξοδος του αέρα είναι σηµαδεµένες µε αυτοκόλλητα.

Ελάχιστη απόσταση της
εξόδου αέρα από τον τοίχο
1,2 µέτρα
Ελάχιστο ύψος δωµατίου στη
σωστή λειτουργία 2,5 µέτρα.
Εικ 4 Απαιτήσεις χώρου
εγκατάστασης.

4.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
 Τρεις βίδες Μ 12 στερεώνουν την συσκευή µε την παλέτα.
 Μετά την αφαίρεση της παλέτας βιδώστε τα 3 ποδαρικά στην συσκευή. Τα ποδαρικά βρίσκονται
σε πλαστικό σακουλάκι.
 Τοποθετείστε την WWP και ρυθµίστε την σωστή εφαρµογή µε το δάπεδο µε τα ποδαρικά. Στην
συνέχεια ακινητοποιείστε τα ποδαρικά µε το παξιµάδια.
5.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5.1 Υδραυλική σύνδεση
Οι σωληνώσεις πρέπει να υπολογισθούν µε βάση τις υπάρχουσες πιέσεις αλλά και τις αναµενόµενες
απώλειες πίεσης.
Η υδραυλική εγκατάσταση γίνεται κατά DIN 1988 ( Σε περίπτωση υπερπίεσης στην παροχή συνίσταται
µειωτήρας).
Οι Σωληνώσεις της εγκατάστασης µπορούν να είναι από µέταλλο ή πλαστικό. Στην πρώτη περίπτωση
να ληφθεί ύπ’ όψην η σκουριά που µπορεί να δηµιουργηθεί (όρα: θέση σε λειτουργία)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ελεγχθούν οι σωληνώσεις παροχής και αποχέτευσης και εν ανάγκη να ξεπλυθούν.

5.2 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
Ο σωλήνας συµπυκνωµάτων ευρίσκεται στο πίσω µέρος της συσκευής. Η απορροή συµπυκνωµάτων
πρέπει να είναι ανεµπόδιστη.
Στην έξοδο του σωλήνα υπάρχει µία βαλβίδα. Εάν µικρύνετε τον σωλήνα πρέπει να επανατοθετηθεί η
βαλβίδα. Η βαλβίδα είναι απαραίτητη ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εκτεταµένοι αεραγωγοί ή όταν στην
έξοδο του αέρα τοποθετηθεί φίλτρο. Τα συµπυκνώµατα πρέπει να καταλήγουν σε σιφόνι ή σε δοχείο το
οποίο πρέπει να αδειάζει τακτικά.
5.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Η συσκευή παραδίδεται έτοιµη για σύνδεση, σε πρίζα σούκο ( ~ 230 V, 50 Hz ). Μετά την εγκατάσταση
η πρίζα θα πρέπει να είναι επισκέψιµη.
Για την λειτουργία εξωτερικών συσκευών για τον δεύτερο παραγωγό θερµότητας (µόνο για Αντλίες
(WWP) µε εσωτερικό εναλλάκτη πρέπει να τοποθετηθεί καλώδιο και να ασφαλισθεί µε στυπιοθλίπτη
(Για το καλώδιο αυτό πρέπει να αφαιρεθεί το πλαστικό καπάκι της συσκευής). Επίσης το καλώδιο αυτό
πρέπει να περάσει από την ειδική υποδοχή που βρίσκεται στο διαχωριστικό. Η κλέµµα σύνδεσης (Χ54/5 PE) µε επαφή χωρίς τάση προορίζεται για την λειτουργία (ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ) των εξωτερικών
συσκευών ( Αντλία, Μαγνητική βαλβίδα κ.τ.λ.) και βρίσκεται στο διαχωριστικό της συσκευής.
Εξωτερική λειτουργία της αντίστασης
Επιλεκτικά είναι δυνατή, παράλληλα µε τον διακόπτη Heizstab (Αντίσταση), η σύνδεση π.χ.
χρονοδιακόπτη. Για την σύνδεση αυτή είναι απαραίτητη ελεύθερη επαφή στον εξωτερικό πίνακα.
Επιπλέον ένα δεύτερο καλώδιο (2*1,0 mm2 , διάµετρος 10 χιλ.) να εισαχθεί στην συσκευή και να
συνδέσει στις θέσεις 6 και 7 της κλέµµας 5.
WWP µε εναλλάκτη

WWP χωρίς εναλλάκτη

Εικ. 5 Κλέµµα σύνδεσης στο
διαχωριστικό
(Χ3 – µόνο εσωτερική καλωδίωση

Χ5 (4+5) κλέµµα σύνδεσης επαφή
χωρίς δυναµικό για δεύτερη πηγή
θέρµανσης.
Χ5 (6+7) Σύνδεση για εξωτερική
σύνδεση της θέσης Αντίσταση στο
χειριστήριο.

6.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

6.1

Θερµαντικό κύκλωµα
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή (WWP) πρέπει να είναι γεµάτη νερό.

6.1.1

Προϋποθέσεις του θερµαντικού κυκλώµατος

Τα ακόλουθα υλικά µπορούν να υπάρχουν στο θερµαντικό κύκλωµα
Χαλκός

ΙΝΟΧ

Μπρούτζος Πλαστικό

Με βάση τα υλικά της εγκατάστασης δυνατόν να δηµιουργηθούν αντενδείξεις υλικών καθώς και
σκουριές. Ιδιαίτερα σε γαλβανισµένα υλικά ή µε περιεκτικότητα αλουµινίου πρέπει να δοθεί προσοχή.
Εάν υπάρχει κίνδυνος βρώµικου νερού πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο.
6.1.2
•
•
•
•
•
•
•

Λειτουργία της εγκατάστασης ζεστού νερού
Όλες οι εγκαταστάσεις νερού Αέρα καθώς και η Ηλεκτρική πρέπει να ανταποκρίνονται στις
ισχύουσες προδιαγραφές.
Να γίνει εξαέρωση του κυκλώµατος ζεστού νερού.
Για την εξαέρωση ανοίξτε µία βρύση στο υψηλότερο σηµείο χρήσης και αφήστε το νερό να
τρέξει µέχρις ότου δεν βγαίνουν φυσαλίδες.
Ελέγξτε το κύκλωµα ζεστού νερού για στεγανότητα.
Αποκαταστείστε την Ηλεκτρική σύνδεση.
Πιέστε το πλήκτρο Wärmepumpe (εικ. 6 )
Την θερµοκρασία ρυθµίζει ο περιστροφικός διακόπτης ( έως 55ο C ) .Μέχρι την επίτευξη της
προεπιλεγείσας θερµοκρασίας απαιτείται ένα χρονικό διάστηµα ανάλογο µε το ύψος της
επιλεγείσας θερµοκρασίας.

6.2

Χειρισµός της WWP ( Αντλία )

6.2.1

Χειριστήρια

∆είκτης θερµοκρασίας
Ο Αισθητήρας του θερµοµέτρου (αναλογικό θερµόµετρο) αναγνωρίζει την θερµοκρασία του ζεστού
νερού στο επάνω µέρος του δοχείου ( BOILER ).
Το όργανο θερµοκρασίας βρίσκεται στο χειριστήριο.

∆ιακόπτης Εναλλάκτη
Στην θέση Ι σύνδεση
µε δεύτερη πηγή
θερµότητας.

∆ιακόπτης Αντίσταση
Στην θέση Ι ∆ιαρκής
λειτουργία Αντίστασης.
Στην θέση
η
Αντίσταση είναι σε
αυτόµατη λειτουργία

∆ιακόπτης Αντλία Wärmepumpe
Στην θέση Ο Η Αντλία είναι εκτός
Στην θέση ☼ η Αντλία εργάζεται

Εικ. 6 Χειριστήριο
Απεικόνιση χειριστηρίου Αντλίας µε
εσωτερικό εναλλάκτη. Σε αντλίες
χωρίς εσωτερικό εναλλάκτη δεν
υπάρχει ο διακόπτης εναλλάκτη.

Θερµόµετρο

6.2.2

Περιστροφικός ∆ιακόπτης Θερµοκρασίας
Επιλογέας θερµοκρασίας ζεστού νερού
Αριστερά : Ελάχιστη θερµοκρασία
∆εξιά
: Μέγιστη θερµοκρασία

Περιστροφικός ∆ιακόπτης ζεστού νερού

Με τον περιστροφικό ∆ιακόπτη επιλέγεται η θερµοκρασία. Εάν η θερµοκρασία στο ∆οχείο ( BOILER )
είναι µικρότερη από την επιλεγείσα αρχίζει η Αντλία να δουλεύει. ( Εάν ο διακόπτης της Αντλίας είναι
ανοιχτός).
Μέσω της Αντλίας επιτυγχάνονται θερµοκρασίες έως 55ο C. Εάν ζητούνται µεγαλύτερες αυτό
επιτυγχάνεται µε την λειτουργία της ενσωµατωµένης Αντίστασης.
Οδηγίες για Οικονοµική Χρήση
 Για µέγιστη απόδοση και µικρές απώλειες
δεν πρέπει η Αντλία να δουλεύει µε
επιλεγείσα θερµοκρασία πάνω
από 45ο C ( εικ. 7 ).
 Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
ρυθµίστε τον περιστροφικό διακόπτη
σε υψηλότερες θερµοκρασίες
ή θέστε σε λειτουργία της Αντίσταση.
 Για την σωστή λειτουργία της Αντλίας πρέπει να αποφύγετε το συχνό αναβοσβύσιµο της
Αντλίας

6.2.3

∆ιακόπτης ΄΄Αντλία θερµότητας΄΄ / Wärmepumpe

Με τον διακόπτη στην θέση ☼ ( ΕΙΝ ) η Αντλία είναι σε ετοιµότητα.. Πέφτει η θερµοκρασία στο δοχείο
κάτω από την επιλεγείσα τιµή, τότε ενεργοποιείται η Αντλία µέχρις ότου φθάσει στην επιθυµητή
θερµοκρασία.
6.2.4

∆ιακόπτης «Αντίσταση»

Με την βοήθεια του διακόπτη «Αντίσταση» και µέσω της ενσωµατωµένης Αντίστασης 1.5 KW
επιτυγχάνοται, σε περίπτωση ανάγκης, υψηλότερες θερµοκρασίες νερού.
Εάν ο διακόπτης «Αντίσταση» είναι στην θέση Ι τότε το νερό στο ∆οχείο ( BOILER ) φθάνει τους 65ο C
( θερµοκρασία που έχει ρυθµιστεί για την Αντίσταση από το εργοστάσιο ) διότι για θερµοκρασίες > 55ο
C αυτό γίνεται µέσω της Αντίστασης.
Εάν ο διακόπτης είναι στη θέση ( (Αυτόµατη λειτουργία ) τότε τη θέρµανση του νερού (σε
θερµοκρασίες 8 +- 1,5ο C) αναλαµβάνει η Αντλία.
Υπόδειξη: « Αντίσταση»
Ο διακόπτης ΄΄Αντίσταση΄΄ δουλεύει ανεξάρτητα, και µόνο για την Αντίσταση, από τον ∆ιακόπτη
ζεστού νερού. Η προρυθµισθείσα θερµοκρασία της Αντίστασης έως 65ο C µπορεί να διαφοροποιηθεί
αλλά µόνον από εξειδικευµένο άτοµο (όρα 2.3 ).
6.2.5

∆ιακόπτης Εναλλάκτης θερµότητας

Με την λειτουργία του ∆ιακόπτη αυτού µπορεί να συνδεθεί µία δεύτερη πηγή θερµότητας ( ιδίως τον
χειµώνα ) π.χ. καυστήρας ή ηλιακή εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαραίτητη
Ηλεκτρολογική σύνδεση (όρα 5.3 ) .
Η ρύθµιση της θερµοκρασίας γίνεται µε τον ρυθµιστή θερµοκρασίας της Αντλίας.

•

Αισθητήρας για Εξωτερικό Αισθητήρα Θερµότητας
Στο εσωτερικό της Αντλίας για την σύνδεση µε
εξωτερικό Αισθητήρα θερµότητας έχει προβλεφθεί ένας
Αισθητήρας (όρθιο σωληνάκι διαµέτρου 12 χιλ. ).
Το άνοιγµα για την εισαγωγή βρίσκεται στο κάτω καπάκι
της Αντλίας και είναι ασφαλισµένο µε πλαστική τάπα.

7.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν το άνοιγµα της WWP φροντίστε αυτή να µην είναι υπό τάση και να έχει σταµατήσει ο
Ανεµιστήρας.
Γενικά
 Η Αντλία ζεστού νερού δεν χρειάζεται σχεδόν καµία συντήρηση. Μερικές µέρες µετά από την
λειτουργία της καλό είναι να γίνει ένας οπτικός έλεγχος για πιθανές διαρροές. Επίσης να
ελεγχθεί η απορροή συµπυκνωµάτων µήπως έχει βουλώσει.
 Ο ψυκτικός κύκλος της Αντλίας δεν χρειάζεται συντήρηση.
 Για τον καθαρισµό απαιτείται ένα νοτισµένο σε ελαφρό διάλυµα σαπουνιού ύφασµα. Προσοχή
να µην πέσει νερό στο πληκτρολόγιο. Πριν τον καθαρισµό τραβήξτε το φις για να µην είναι η
Αντλία στο ρεύµα.
7.1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ / ΑΠΟΡΡΟΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
Ο έλεγχος του κυκλώµατος νερού περιορίζεται στην ύπαρξη ενδεχοµένων διαρροών και φίλτρων.
Βρώµικα φίλτρα καθαρίζονται ή αλλάζονται. Το ίδιο ισχύει και για την βαλβίδα στον σωλήνα απορροής
συµπυκνωµάτων.
7.2 ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
Ο έλεγχος περιορίζεται στον καθαρισµό του εξατµιστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυµατισµού από τα κοφτερά πτερύγια. Τα πτερύγια δεν πρέπει να στραβώσουν.
Εάν χρησιµοποιούνται φίλτρα αέρος θα πρέπει να καθαρίζονται ή να αλλάζονται.
7.3 ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΥΡΙΑΣ
Το ανόδιο στο εσωτερικό του BOILER πρέπει να ελέγχεται κάθε δύο χρόνια. Ο έλεγχος γίνεται µε
ειδικό όργανο µέτρησης χωρίς να αδειάσει το νερό του BOILER.
Τρόπος ελέγχου
1. Αφαιρέστε το παπουτσάκι σύνδεσης από την γλώσσα του ανοδίου.
2. Συνδέστε το Αµπερόµετρο µεταξύ του καλωδίου και της γλώσσας του ανοδίου
3. Μέτρηση >1 mΑ το ανόδιο είναι εντάξει.
Μέτρηση <1 mΑ το ανόδιο πρέπει να ελεγχθεί ή να αλλάξει
Εάν δεν είναι δυνατή η Ηλεκτρική µέτρηση συνιστούµε οπτικό έλεγχο από ειδικευµένο τεχνικό.
( εάν πρέπει να αλλαχθεί το ανόδιο από τεχνικό πρέπει αν αδειάσει το νερό του BOILER από την βάνα
αδειάσµατος πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά την εγκατάσταση
Προσοχή: Φθαρµένο ανόδιο περιορίζει την ζωή της συσκευής.

8. ΒΛΑΒΕΣ / ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ( Για τον χρήστη )

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εργασίες στην Αντλία ζεστού νερού πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένους τεχνικούς. Οι οδηγίες
προστασίας από ατυχήµατα πρέπει να τηρούνται.

Η Αντλία δεν δουλεύει
Παρακαλώ ελέγξτε εάν







Το φις είναι στην πρίζα
Ο διακόπτης λειτουργίας είναι εντός
Στην πρίζα υπάρχει ρεύµα
Η θερµοκρασία απορροφηµένου αέρα είναι >= 8ο C
Η Αντλία δεν σταµάτησε από τον ρυθµιστή θερµοκρασία
Η θερµοκρασία του νερού είναι 55ο C ή µεγαλύτερη

Η Αντλία σταµατά πριν φθάσει στην επιθυµητή θερµοκρασία
Παρακαλώ ελέγξτε εάν:
 Τα κανάλια εξαερισµού έχουν τσακίσει ή εµποδίζονται οι έξοδοι τους ή τα
φίλτρα είναι στοµωµένα.
Η απορροή συµπυκνωµάτων δεν λειτουργεί ( Νερό κάτω από την συσκευή ).
Παρακαλώ ελέγξτε εάν:
 Η βαλβίδα στο τέρµα του σωλήνα απορροής είναι βουλωµένη
 Η είσοδος και έξοδος αέρα εµποδίζονται στην λειτουργία τους ( τσακισµένοι
σωλήνες, φίλτρο πολύ βρώµικο ).
Εάν τίποτε από τα παραπάνω δεν συµβαίνει τότε απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή στο SERVICE
της εταιρείας.
9.

ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
•
•

WWP εκτός ρεύµατος
Πλήρης διακοπή του κυκλώµατος νερού ( ζεστό, κρύο και κυκλοφορούν ) και άδειασµα του
BOILER.

10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κατά την τελική παύση λειτουργίας της Αντλίας πρέπει να τηρηθούν απαραίτητα οι διατάξεις
προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση µε επαναχρησιµοποίηση ή καταστροφή των υλικών σύµφωνα
µε DIN EN 378.

11.1 ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Συµπυκνωτής
Πρεσσοστάτης
Υγροποιητής
∆οχείο
Εναλλάκτης
Αντίσταση
Ανόδιο
Ρυθµιστής θερµοκρασίας
Προστασία υπερθέρµανσης

10) Ρυθµιστής θερµοκρασίας αντίστασης
11) Θερµόµετρο
12) Ξηραντής φίλτρου
13) Βαλβίδα εκτόνωσης
14) Θερµοστάτης θερµοκρασίας αέρος
15) Εξατµιστής
16) Ανεµιστήρας
17) Βαλβίδα αντεπιστροφής
18) Μόνωση

11.2 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

1)
2)
3)
4)
5)

Βαλβίδα απόφραξης
Μειωτήρας
Βαλβίδα ελέγχου
Βαλβίδα αντεπιστροφής
Στήριξη µανοµέτρου

6) Βαλβίδα εκκένωσης
7) Βαλβίδα ασφαλείας µεµβράνης
8) Κυκλοφορητής
9) Εξαγωγή

11.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ
Είδος
Χωρητικότητα (lt)
Υλικά BOILER
Ονοµ. Πίεση BOILER
(bar)
∆ιαστάσεις Ύψος* ∆ιάµετρος
(cm)
Βάρος
(kg)
Ηλεκτρ. Σύνδεση ( καλώδιο µε φις )
Ασφάλεια
(A)
Ψυκτικό µέσο R 134 a
(kg)
Χαρακτηριστικά …..
Εύρος θερµοκρασίας
(o C)
Επιλογή ζεστού νερού χρήσης
(o C)
Χρόνος θέρµανσης από 15ο C έως 55ο C
(h)
Κατανάλωση Συµπλ. Ηλεκτρ. Αντίσταση
(Watt)
Μέση κατανάλωση σε 45ο C
(Watt)
Μέση απόδοση σε 45ο C
(Watt)
COP
σε 45ο C
Ύψος θορύβου
(db (A))
Παροχή αέρα
(m3 / h)
Εξωτερική πίεση
( Pa )
Μέγιστη απόσταση Αεραγωγού
(m)
∆ιάµετρος Αεραγωγού
(mm)
Επιφάνεια Εσωτ. Εναλλάκτη
(m2)
Σωληνάκι Αισθητήρα
(mm)
Σύνδεση κυκλώµατος κυκλοφορίας Εξωτ. σπείρωµα
Σύνδεση ζεστού νερού
Εξωτ. σπείρωµα
Σύνδεση κρύου νερού
Εξωτ. σπείρωµα
Σύνδεση εσωτερικού εναλλάκτη Εξωτ. σπείρωµα

BWP 300
Χωρίς εναλλάκτη
300
Ατσάλι / Εµαγιέ
10
169,5*70
Ca 110
230 V~50Hz
16
1,0

BWP 300 LW
Με εναλλάκτη
290
Ατσάλι / Εµαγιέ
10
169,5*70
Ca 125
230 V~50Hz
16
1,0

8 µέχρι 35
23 µέχρι 60
8,25
1500
550
1830
3,4
53
450
100
10
160
--R 3/4’’
R 1”
R 1”
--

8 µέχρι 35
23 µέχρι 60
8,25
1500
550
1830
3,4
53
450
100
10
160
1,45
12
R 3/4’’
R1”
R 1”
R 1”

1) Θέρµανση του ονοµαστικού περιεχοµένου από 15ο C σε 45ο C για θερµοκρασία απορροφούµενου
αέρα 15ο C.
2) Σε θερµοκρασία κάτω των 8ο C +- 1,5ο C αυτόµατη λειτουργία της Αντίστασης.
3) Σε 1 µέτρο απόσταση.

Τα στοιχεία του εντύπου αυτού ελήφθησαν εξ΄ολοκλήρου απ΄το αντίστοιχο γερµανικό έντυπο της
εταιρίας Dimplex .Για οποιαδήποτε παράληψη ή οποιοδήποτε λάθος δεν φέρουµε ουδεµία ευθύνη.

