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ΠΡΟΣΟΧΗ:  η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κατά τόπους 
ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν τις υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  

Πριν την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση του 
συστήματος .
Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος χώρος μπορεί να αντέξει το βάρος της συσκευής
Για τη διευκόλυνση συντήρησης της συσκευής και αποφυγής τραυματισμών, θα πρέπει να τοποθετείται 
σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 μετρο από τοίχο η την άκρη της στέγης 
Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή απόσταση από την αναμονή της υδραυλικής 
παροχής χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση του ηλιακού συστήματος 

Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να 
γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε γεμίσει το boiler και 
έχετε εξαερώσει την γραμμή ίδρευσης πριν 
προχωρήσετε με την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να 
καταστρεφεί η αντίσταση.

Για την τροφοδοσία της αντίστασης 
χρησιμοποιήστε αγωγό διατομής 3Χ4 mm2 
τουλάχιστον και ασφαλίστε με διπολικό 
μικροαυτόματο 20Α με άνοιγμα επαφών 
τουλάχιστο 4mm, όπως καθορίζουν οι 
κανονισμοί ΔΕΗ.

Σημαντικό: Επιβάλλεται η σύνδεση του ακροδέκτη της γείωση με την γείωση του κτιρίου ακόμη και αν δεν 
έχει συνδεθεί η ηλεκτρική αντίσταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: πρέπει να αποφεύγεται η σκίαση του 
ηλιακού συστήματος από δένδρα, κτίρια, και αλλά 
εμπόδια για την μεγίστη απόδοση του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προσανατολισμός

Ηλεκτρολογική 
σύνδεση

Βασικός παράγοντας για τη βέλτιστη  απόδοση του ηλιακού 
συστήματος αποτελεί η σωστή επιλογή προσανατολισμού 
και κλίσης του ηλιακού συστήματος.
Το ηλιακό σύστημα πρέπει να προσανατολιστεί, ετσι ώστε 
η συλλεκτική επιφάνεια να βλέπει γεωγραφικά στο Νότο.
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Η συσκευή συνοδεύεται από βαλβίδα ασφάλειας 8,5bar.
Η μεγίστη πίεση λειτουργιάς του δικτύου πρέπει είναι max. 8 bar. Σε περίπτωση που η πίεση 
του δικτύου υπερβαίνει τα 8 bar, πρέπει να χρησιμοποιείται δοχείο διαστολής και προ ρυθμισμένος 
μειωτής πιέσεως.
Η μεγίστη πίεση λειτουργιάς του κλειστού κυκλώματος είναι 3bar.
Η μεταφορά θερμότητας από τους συλλέκτες στο δοχείο ζεστού νερού χρήσης γίνεται με τη χρήση 
μείγματος προπυλαινογλυκόλης.
Η συσκευή προστατεύεται με ράβδους μαγνησίου για την προστασία και αποφυγή ηλεκτρόλυσης του 
boiler.

Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει σωστά όλες οι εργασίες συναρμολόγησης και 
υδραυλικής σύνδεσης της συσκευής.
Βεβαιωθείτε αν έχει γίνει σωστά η στήριξη της συσκευής. 
Βεβαιωθείτε αν έχει γίνει σωστά η σύσφιξη των ρακορ των βραχυκυκλωμάτων και σωληνώσεων. 
Όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς μονωμένες για να αντέχουν στον παγετό και τη UV 
ακτινοβολία. 
Για λογούς ασφάλειας γεμίστε πρώτα το κάδο κατανάλωσης (ζεστού νερού χρήσης).
Πρίν ενώσετε τις σωληνώσεις μπόιλερ με συλλέκτη, ξεπλύνετε καλά τα κυκλώματα (μανδύα μπόιλερ 
& σερπαντίνα συλλέκτη) για να απομακρύνετε τυχόν ξένα σωματίδια.
Ελέγξτε προσεκτικά μετά τη πλήρωση της συστήματος καλά όλες τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές. 

Ελέγξτε την ηλεκτρολογική σύνδεση της συσκευής.
Kομμένο καλώδιο, ελλιπής σύνδεση καλωδίων, υγρασίες ή νερά πάνω στα ηλεκτρικά μέρη της 
συσκευής, ελλιπή ή φθαρμένα τα ηλεκτρικά της συσκευής. 
Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο σφάλμα στη σύνδεση ή στη συσκευή ενημερώνετε τον 
αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την επίλυση του προβλήματος. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντοτε ΚΡΑΤΑΜΕ ΚΟΝΤΡΑ σε  όλα  τα  σφιξίματα  που κάνουμε επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι συνδέσεις της συσκευής θα πρέπει να ελέγχονται ανά έτος και να αντικαθιστώνται 
τα υλικά στεγανοποίησης και σύνδεσης εάν κριθεί από τον επαγγελματία εγκαταστάτη ότι είναι 
απαραίτητο για τη σωστή λειτουργιά της συσκευής. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: οι βαλβίδες ασφαλείας, τα αντιψυκτικά υγρά και η φλάντζα στεγανοποίησης της 
ηλεκτρικής αντίστασης κάθε συσκευής πρέπει να αντικαθιστώνται ανά 2 ετία.
Η ανοδική προστασία του θερμοδοχείου πρέπει να ελέγχεται και να αντικαθίσταται κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο η ηλεκτρική αντίσταση πρέπει να καθαρίζεται και να ελέγχεται από τα  επί καθήμενα  
άλατα του συστήματος προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερή απόδοση και τη μακρόχρονη 
λειτουργία.

Μέτρα ασφαλείας

Γέμισμα ηλιακού
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Βήμα 1

Βήμα 2

Βήμα 3

Εξάρτημα 2 x 2τεμ

Εξάρτημα 1 x 2τεμ

Εξάρτημα 5 x 2τεμ

Εξάρτημα 3 x 2τεμ

Εξάρτημα 10 x 4τεμ

Εξάρτημα 10 x 5τεμ

Εξάρτημα 10 x 4τεμ

Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Εξάρτημα 11 x 5τεμ

Εξάρτημα 11 x 4τεμ
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Βήμα 4

Βήμα 5

Βήμα 6

Εξάρτημα 2 x 2τεμ

Εξάρτημα 6 x 2τεμ

Εξάρτημα 4 x 2τεμ

Εξάρτημα 10 x 4τεμ

Εξάρτημα 10 x 4τεμ

Εξάρτημα 10 x 4τεμ

Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Εξάρτημα 11 x 4τεμ
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Βήμα 7
Εξάρτημα 7 x 2τεμ
Εξάρτημα 10 x 4τεμ
Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Βήμα 8
Εξάρτημα 10 x 4τεμ
Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Πλευρά
συνδεσης
αντίστασης
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Βήμα 10
Εξάρτημα 8 x 4τεμ
Εξάρτημα 9 x 4τεμ
Εξάρτημα 12 x 4τεμ

0°0°

Βήμα 9
Εξάρτημα 10 x 4τεμ
Εξάρτημα 11 x 4τεμ

Πλευρά
συνδεσης
αντίστασης



ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ 
ΗΛΙΑΚΩΝ
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ( λίτρα / m2 επιφάνειας ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ( mm )
ΒΑΘΟΣ

ΒΑΣΗΣ ( mm )

120 / 1.50 1000 Χ 1500 1410

120 / 1.75 1200 Χ 1450 1410

120 / 1.95 1330 Χ 1500 1410

120 / 100 Χ 200 1000 Χ 2000 1800

120 / 1.50 ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ 1200 Χ 1450 1700

120 / 1.75 ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ 1200 Χ 1450 1700

120 / 1.95 ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ 1330 Χ 1500 1700

160 / 2.00 ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1000 Χ 2000 1800

160 / 2.30 ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1200 Χ 1900 1800

160 / 2.50 ΚΑΘΕΤΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1250 Χ 2000 1800

160 / 3.00  (**2 Χ 1.50) 1000 Χ 1500 1410

160 / 2.30 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1900 Χ 1200 1210

160 / 2.50 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2000 Χ 1250 1210

160 / 2.30 ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1900 Χ 1200 1420

160 / 2.50 ΧΑΜΗΛΗ ΒΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 2000 Χ 1250 1420

200 / 2.50 1250 Χ 2000 1800

200 / 2.75 1200 Χ 2300 2120

200 / 2.90 1450 Χ 2000 1800

200 / 2 Χ 1.50 1000 Χ 1500 1410

200 / 2 Χ 1.75 1200 Χ 1450 1410

200 / 2 Χ 1.95 1330 Χ 1500 1410

200 / 2 Χ 2.00 1000 Χ 2000 1800

300 / 4.00  (*2 Χ 1.95) 1330 Χ 1500 1410
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ΕΜΠΡΟΣ
ΠΟΔΙΑ ( mm )

ΠΙΣΩ
ΠΟΔΙΑ ( mm )

“ Π ”
ΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΚΕΝΤΡΑ ( mm )

ΚΕΦΑΛΑΡΙ
ΑΝΟΙΓΜΑ ( mm )

ΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ ( mm )

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 2050

760 760 860 780 1300

760 760 860 780 1300

760 760 860 780 1300

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1750

760 760 860 780 1650

760 760 860 780 1650

760 760 860 780 1300

760 760 860 780 1300

920 920 1020 940 2050

920 920 1020 940 2050

920 920 1020 940 2050

920 920 1020 940 1800

920 920 1020 940 1800

920 920 1020 940 1800

920 920 1020 940 2050

1380 1380 1470 1400 1800



Oδηγίες ασφάλειας
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω,  άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες καθώς και άτομα χωρίς την 
κατάλληλη εμπειρία ή γνώσεις, υπό επίβλεψη και βάση οδηγιών σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και αφού κατανοήσουν τυχόν κινδύνους που εμπεριέχει αυτό. 
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. 
Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά.

- μπορεί να υπάρξει ροή νερού από την αποχέτευση  της βαλβίδας αποσυμπίεσης και γι αυτό 
πρέπει να παραμένει ανοιχτή και να ελεύθερη στο περιβάλλον.

- η βαλβίδα ασφαλείας της πίεσης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την απομάκρυνση των αλάτων 
και για να εξακριβωθεί ότι δεν έχει μπλοκαριστεί.

Αποστράγγιση Δεξαμενής θερμαντήρα νερού

• Πριν ξεκινήσετε ελέγξτε την ηλεκτρολογική σύνδεση (κομμένο ή φθαρμένο καλώδιο, 
υγρασίες, κλπ)  και  βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε λειτουργία (ηλεκτρικά) με το ρεύμα η συσκευή .
• Πριν ξεκινήσετε την αποστράγγιση της δεξαμενής πρέπει απαραίτητα πρώτα να αποστραγγιστεί 
το κλειστό κύκλωμα της συσκευής.
• Απομονώνετε την υδραυλική σύνδεση της συσκευής κλείνοντας τον διακόπτη (κρουνό) στη 
παροχή του κρύου νερού στην είσοδο της δεξαμενής. 

** Σε περίπτωση που η υδραυλική εγκατάσταση της συσκευής δεν έχει διακόπτη (κρουνό) 
απομόνωσης για να κλείνει την παροχή στη συσκευή, πρέπει άμεσα να εγκατασταθεί το εν 
λόγω εξάρτημα για να γίνουν όποιες εργασίες με ασφάλεια .

• Αποσυνδέστε το σωλήνα της παροχής  του ζεστού και κρύου νερού από τη δεξαμενή.
• Αφαιρέστε τη βαλβίδα ασφαλείας από την παροχή του κρύου και η δεξαμενή θα αποστραγγιστεί.

Κ. ΤΕΝΕΔΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ
τ. 210 240 4800 - 210 240 1965
κ. 698 240 4800 - 698 240 1965
e. info@advancesolar.gr
www.advancesolar.gr


