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I) ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 
 

 
Μέτρα ασφαλείας 
 

• Χρησιµοποιείτε πιστοποιηµένα 
εργαλεία εγκατάστασης και 
συσκευές για πλήρη 
προστασία. 

• Κλείστε την ηλεκτρική παροχή 
κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης, σε περίπτωση 
που αυτή γίνει κοντά σε 
ηλεκτρικά καλώδια 

• Ακολουθείτε πάντα τους 
κανόνες ασφαλείας. 
Χρησιµοποιείστε 
προστατευτικά γυαλιά, γάντια, 
µάσκες και µπότες 

 
Μεταφορά και µεταχείριση 
 
Οι δεξαµενές και οι συλλέκτες 
έρχονται πακεταρισµένες σε 
προστατευτικά διογκωµένης 
πολυστερίνης και stretch film όπου 
πρέπει να παραµείνουν κατά τη 
διάρκεια όλων των µεταφορών τους 
και κατά την αποθήκευση τους. 
 
Οι συλλέκτες πρέπει να µεταφέρονται 
σε κάθετη θέση. Κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης έχετε σκεπασµένο το 
συλλέκτη έως ότου το κλειστό 
κύκλωµα γεµίσει µε θερµικό υγρό, 
ώστε να προστατεύεται ο συλλέκτης 
από θερµικές επιδράσεις και 
χτυπήµατα. 
 
 
 
 
 

Αντικεραυνική προστασία 
 
Συνδέστε τα µεταλλικά µέρη των 
συλλεκτών µε µια ράβδο γείωσης 
χρησιµοποιώντας χάλκινο αγωγό ή 
συνδέστε µε το σύστηµα 
αντικεραυνικής προστασίας. 
Συµβουλευτείτε ένα ειδικό για 
περισσοτέρες πληροφορίες σχετικά µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς. 
 
Θερµικό υγρό 
 
Το Nox fluid είναι θερµικό υγρό 
βασισµένο στην προπυλενική γλυκόλη, 
µη τοξικό για το δέρµα. Αραιωµένο σε 
νερό παρέχει αντιδιαβρωτική 
προστασία και προστασία από τον 
πάγο. Προστίθεται στη συνολική 
περιεκτικότητα του κλειστού 
κυκλώµατος σε αναλογία 33%. Για 
πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, αυξήστε 
τη συγκέντρωση όπως φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
 

Θερµοκρασία ( ºC) -10 -15 -20 -25 -30 -35 

Συγκέντρωση  (%) 23 31 37 43 48 53 

 
Φορτίο χιονιού και µέση ταχύτητα 
αέρα 
 
Οι συλλέκτες δοκιµάζονται σύµφωνα 
µε το πρότυπο EN 12975-2. Μέσω 
αυτών των δοκιµών ορίζεται ως 
µέγιστο φορτίο χιονιού 
( πίεση) τα 500 Pa και µέγιστη µέση 
ταχύτητα αέρα τα 55 m/s. 

 
 
 
 
 
 
 



eco²  
  

 3 

II) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 
Όγκος δεξαµενής (l) 151 218 

Βάρος άδειας δεξαµενής (kg) 62 78 
Βάρος γεµάτης δεξαµενής (kg) 199 276 

Μήκος (mm) 1250 1250 

 
 

∆εξαµενή 

∆ιάµετρος (mm) 500 580 
∆ιαστάσεις συλλέκτη (mm) 1503×1305 2260×1180 

Μικτή επιφάνεια ανά συλλέκτη (m²) 2 2,75 
Βάρος άδειου συλλέκτη (kg) 35 46 

Μέγιστη  θερµοκρασία λειτουργίας (ºC) 165 165 
Όγκος θερµικού υγρού ανά απορροφητή (l) 1,5 2,5 

 
 
 

Συλλέκτης 
 
 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωµα των 
συλλεκτών (MPa) 

1,0 1,0 

 

 
 

Μοντέλο ECO² 150/2 ECO² 220/2,75 
Μήκος (mm)  Α 1300 1260 
Βάθος (mm)  Β 1920 2430 

 
∆ιαστάσεις 

Ύψος (mm)    Γ 1510 2040 
Βάρος άδειου ηλιακού θερµοσίφωνα (kg) 112 148 
Βάρος γεµάτου ηλιακού θερµοσίφωνα (kg) 252 384 
Προαιρετική ηλεκτρική αντίσταση (kW) 3,5 3,5 

 

∆εξαµενή 
�Επισµάλτωση κατά DIN 4753/3 
�Μόνωση από εξογκωµένη 
πολυουρεθάνη 
�Καθοδική προστασία µε ανόδιο 
µαγνησίου κατά DIN 4753/6 
�Ηλεκτρική αντίσταση 3,5 KW  
� επιλογή για επιπρόσθετο 
θερµικό εναλλάκτη που συνδέεται 
µε το καλοριφέρ ( τριπλής 
ενέργειας ) 
 

Συλλέκτης 
�επιλεκτικός απορροφητής 
αλουµινίου 
�υδροσκελετός από χαλκό µε 
συγκόλληση laser 
�µόνωση από υαλοβάµβακα 
�πλαίσιο από προφίλ αλουµινίου 
�τζάµι ασφαλείας υψηλής 
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1) Βιδώστε τις χιαστί ράβδους 
στο εξωτερικό µέρος των 
κατακόρυφων ράβδων όπως 
φαίνεται στο σχήµα.  

2) Τοποθετήστε και βιδώστε τις 
διαγώνιες µπάρες στήριξης όπως 
φαίνεται στο σχήµα. Βιδώστε τις 
µικρές µπάρες µεταξύ κατακόρυφης 
και διαγώνιας µπάρας. 
 

IΙI) Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

4)Τοποθετήστε τον συλλέκτη, και βιδώστε τα 
λαµάκια που υπάρχουν στον συλλέκτη µε τις 
οριζόντιες µπάρες. 
 

3) Βιδώστε σφιχτά και 
κεντραρισµένα τις δύο 
οριζόντιες µπάρες. 
 

5)Ξεβιδώστε τα παξιµάδια από το κάτω µέρος 
της δεξαµενής. Τοποθετείστε τη δεξαµενή 
στη βάση και βιδώστε σφιχτά τα παξιµάδια. 
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο ηλιακός θερµοσίφωνας πρέπει να βλέπει τον Νότο ( ή τον Βορρά εάν η εγκατάσταση γίνει στο νότιο 
ηµισφαίριο) και να απέχει από το πιο κοντινό εµπόδιο απόσταση ίση µε το διπλάσιο ύψος του εµποδίου, ώστε να µη σκιάζεται. 
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6) Βιδώστε σφιχτά τις υδραυλικές συνδέσεις 
µεταξύ του συλλέκτη και της δεξαµενής εκτός 
από τη σύνδεση “X” όπως φαίνεται στο σχήµα. 
Στη συνέχεια γεµίστε τη δεξαµενή του ζεστού 
νερού χρήσης. 
 

7) Προετοιµάστε σε ένα κάδο µίγµα νερού µε 
θερµικό υγρό σύµφωνα µε τις οδηγιές που δόθηκαν 
στη σελίδα 2. Γεµίστε το συλλέκτη µε το διάλυµα 
στην είσοδο “X”. Αφήστε το υγρό να ξεχειλίσει 
µέσα από την έξοδο της δεξαµενής µέχρι τη στιγµή 
που δεν θα βγαίνει καµία φυσαλίδα αέρα και µετά 
σφίξτε το ρακόρ του σωλήνα. 
 

8) Ολοκληρώστε το γέµισµα του κλειστού 
κυκλώµατος µε το διάλυµα που παραµένει στον 
κάδο, χρησιµοποιώντας την είσοδο στο πάνω 
µέρος της δεξαµενής, αφού αφαιρέσετε την τάπα. 

9) Μόλις ολοκληρωθεί το γέµισµα ταπώστε την 
είσοδο της δεξαµενής και τοποθετήστε τη βαλβίδα 
ασφαλείας κλειστού κυκλώµατος. Συνδέστε τον 
ηλιακό θερµοσίφωνα στο δίκτυο και τοποθετήστε 
στην είσοδο του νερού χρήσης τη βαλβίδα ασφαλείας.  
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IV) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Για την προστασία από ενδεχόµενη υπερθέρµανση εγκαταστήστε µία θερµοστατική βαλβίδα στην 
έξοδο του ζεστού νερού χρήσης και συνδέστε τη µε το αποχευτικό δίκτυο του κτιρίου. Ρυθµίστε τη 
βαλβίδα στους 80 °C. Εναλλακτικά καλύψτε µερικώς τους συλλέκτες σε περίοδο χαµηλής 
κατανάλωσης ή ολικώς σε περίοδο µηδενικής κατανάλωσης. 
 
Για την προστασία του θερµικού υγρού του κλειστού κυκλώµατος από εξαέρωση µπορεί να 
εγκατασταθεί ένα δοχείο διαστολής στο πάνω µέρος της δεξαµενής. 
 
Σε περίπτωση µειωµένης απόδοσης του ηλιακού θερµοσίφωνα ελέγξτε: 
α) ότι ο προσανατολισµός του συλλέκτη είναι προς το νότο και ότι έχει κλίση 45°. 
β) ότι οι συνδέσεις είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει διαρροή. 
γ) ότι η υψοµετρική διαφορά µεταξύ του κατώτερου σηµείου του δοχείου και του ανώτερου του 
συλλέκτη ειναι τουλάχιστον 10cm. 
δ) εάν υπάρχει απώλεια θερµικού υγρού ή εγκλωβισµένος αέρας στο κλειστό κύκλωµα. 
ε) ότι δεν σκιάζεται ο συλλέκτης από κάποιο εµπόδιο. 
 
Για τη σωστή συντήρηση του συστήµατος θα πρέπει ανά 2 έτη να εκτελούνται από ειδικό τεχνικό όλοι 
οι παραπάνω έλεγχοι όπως επίσης ο έλεγχος του ανοδίου και της σωστής λειτουργίας της ηλεκτρικής 
αντίστασης και να επιδιορθώνονται πιθανές βλάβες. 
  
Μετά από κάθε έλεγχο για την προστασία του συστήµατος από παγετό και διάβρωση προσθέστε Nox 
fluid στο κλειστό κύκλωµα σύµφωνα µε τις αναλογίες που περιγράφονται παραπάνω. 
 
Συνδεση µε βοηθητική ενέργεια 
 
Η σύνδεση της ηλεκτρικής αντίστασης πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο και σύµφωνα µε 
τους ισχύοντες κανονισµούς στη χώρα εγκατάστασης. Πιο κάτω υπάρχει ένα διάγραµµα που 
περιγράφει πως η ηλεκτρική αντίσταση συνδέεται µέσω του θερµοστάτη στο ηλεκτρικό δίκτυο. 
 

 
Σε περίπτωση προβλήµατος µε τη λειτουργία της ηλεκτρικής αντίστασης ζητήστε τη βοήθεια 
αδειούχου ηλεκτρολόγου. 
 

Μαζί µε το συλλέκτη και τη δεξάµενη παραδίδονται: 
2 Nox fluid 1lt 

1 βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώµατος 
1 βαλβίδα ασφαλείας ανοιχτού κυκλώµατος 

Μονωµένοι σωλήνες σύνδεσης 
Ρακόρ σύνδεσης 

 


