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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Το προϊόν αυτό έχει σήμανση              εφόσον συμμορφώνεται με τις οδηγίες:
– LVD 2014/35/EE (Πρότυπο: EN 60335-1:2012 + A11:2014; EN 60335-2-21:2012).
– EMC 2014/30/EE (Πρότυπο: EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008;        

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013).
– RoHS2 αριθ.2011/65/EE + 2015/863/EE για την τροποποίηση του παραρτήματος II.
– ERP 2009/125/ΕE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕE Αριθ. 814/2013 σχετικά απαιτήσεις του οικολογικού).
– ERP 2010/30/ΕE (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕE Αριθ. 812/2013 ενεργειακή επισήμανση).
Η δήλωση αυτή ακυρώνεται σε περίπτωση διαφορετικής χρήσης από εκείνη που δηλώνεται από τον κατασκευαστή ή/
και μη τήρησης, ακόμα και μόνο μερικής, των οδηγιών της εγκατάστασης ή/και χρήσης.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Ηλεκτρική τροφοδοσία:

230 V ~ 50 Hz 

ΡΥΘΜΙΣΗ (ΕE) Αριθ. 517/2014 - F-GAS 

Η μονάδα περιέχει R410A, ένα φθοριούχο αέριο 
θερμοκηπίου, με δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (GWP) 
= 2087,50. Μην απορρίπτετε το R410A στο περιβάλλον.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΌ / ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

Το Emix Tank είναι μια διάταξη μέσω της οποίας διέρχε-
ται το πόσιμο νερό. Το κύκλωμα νερού οικιακής χρήσης 
Emix δημιουργήθηκε με εξαρτήματα και υλικά σύμφωνα 
με το ευρωπαϊκό πρότυπο 98/83/EΚ που συστήνει τα χα-
ρακτηριστικά των υλικών σε επαφή με το πόσιμο νερό.

■ Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 Max : 35°C
 Min. : 5°C
■ Σχετική υγρασία περιβάλλοντος
 Max : 95 % 
 Min. : 0 % 
■ Πίεση νερού
 Max : 6 bar

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Διαβάστε πριν αρχίσετε την εγκατάσταση 
Αυτό το σύστημα πρέπει να ακολουθεί τα αυστηρά στάνταρντ ασφάλειας και λειτουργίας.
Για τον εγκαταστάτη ή το προσωπικό υποστήριξης είναι πολύ σημαντικό η τοποθέτηση και επισκευή του συστήματος να 
γίνεται με τρόπο έτσι ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα το προσωπικό υποστήριξης. 

Συστάσεις
• Το αρμόδιο προσωπικό της παραλαβής της συσκευής θα πρέπει να εκτελέσει έναν οπτικό έλεγχο για να εντοπίσει ενδεχόμενες 
ζημιές που έχει υποστεί η συσκευή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς: ψυκτικό κύκλωμα, ηλεκτρικό κουτί, πλαίσιο και αμάξωμα.

• Κατά τη διάρκεια των φάσεων της εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης, απαγορεύεται η χρήση των σωληνώσεων ως σκάλα: 
κάτω από το βάρος, οι σωληνώσεις μπορεί να σπάσουν και το ψυκτικό υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Για μια σίγουρη εγκατάσταση και μια καλή λειτουργία ακολουθήστε τα παρακάτω:
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο των οδηγιών πριν αρχίσετε.
• Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες της εγκατάστασης ή επισκευής ακριβώς όπως υποδεικνύεται.
• Τηρείτε όλους τους τοπικούς, κρατικούς και εθνικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς.
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις που ορίζονται στο εγχειρίδιο αυτό.
• Χρησιμοποιήστε μια ειδική ηλεκτρική γραμμή για την τροφοδοσία της μονάδας.
• Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Αυτό το σύμβολο αναφέρεται στον κίνδυνο ή στην ακατάλληλη χρήση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο.

Αυτό το σύμβολο αναφέρεται στον κίνδυνο ή στην ακατάλληλη χρήση που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ζημιές στη 
συσκευή ή στην κατοικία.

Αν χρειάζεται ζητήστε βοήθεια
Οι οδηγίες αυτές είναι όλα όσα χρειάζονται για το μεγαλύτερο μέρος των τυπολογιών της εγκατάστασης και συντήρησης.
Αν χρειαστείτε βοήθεια για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τα σημεία πώλησης/τεχνικής βοήθειας ή τον 
μεταπωλητή σας για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση εσφαλμένης εγκατάστασης
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την εσφαλμένη εγκατάσταση ή συντήρηση σε περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες 
αυτού του εγχειρίδιο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Κατά την εγκατάσταση εκτελέστε πρώτα τη σύνδεση του κυκλώματος του ψυγείου και στη συνέχεια εκείνου του ηλεκτρικού. 
Προχωρήστε αντίστροφα σε περίπτωση αφαίρεσης της μονάδας.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Η ΘΑΝΑΤΟ. 
ΜΟΝΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

• Μην τροφοδοτείτε τη μονάδα αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, επανασυνδεθεί και ελεγχθεί όλα τα καλώδια και οι σωλήνες έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται η γείωση.

Σε αυτό το ηλεκτρικό κύκλωμα χρησιμοποιούνται πολύ επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις. Ανατρέξτε στο ηλεκτρικό σχήμα και 
σε αυτές τις οδηγίες κατά τη σύνδεση.

 Ακατάλληλες συνδέσεις και ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσουν τυχαίους τραυματισμούς ή θάνατο.
• Εκτελέστε τη γείωση της μονάδας σύμφωνα με τα ηλεκτρικά τοπικά πρότυπα.
• Ο κίτρινος/πράσινος αγωγός δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για συνδέσεις διαφορετικές από τη γείωση.
• Συνδέστε καλά τα καλώδια. Ακατάλληλες συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και πιθανή πυρκαγιά.
• Κατά τη σύνδεση της τροφοδοσίας και των γραμμών ελέγχου, μη χρησιμοποιείτε πολύκλωνα καλώδια. Χρησιμοποιείτε 
καλώδια χωριστά για κάθε τύπο γραμμής.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς
Προσέξτε κατά την ανύψωση και μετακίνηση της μονάδας Σας συνιστούμε να ζητήσετε βοήθεια και να λυγίσετε τα γόνατα 
κατά την ανύψωση για να μην καταπονήσετε την πλάτη. Αιχμηρά άκρα ή λεπτά φύλλα αλουμινίου της μονάδας μπορεί να 
σας προκαλέσουν κοψίματα στα δάχτυλα.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο αντέχει αρκετά στο βάρος της μονάδας. Μπορεί να χρειάζεται η κατασκευή ενός ξύλινου ή 
μεταλλικού πλαισίου που να σας παρέχει μια ένα πρόσθετο υποστήριγμα.
Μονώστε προσεκτικά κάθε σωλήνα στο χώρο για να προλάβετε το σχηματισμό συμπυκνώματος που μπορεί να προκαλέσει 
στάξιμο και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσει ζημιές σε τοίχους και πατώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κατά τη διάρκεια της καλωδίωσης
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Συνδέοντας το κύκλωμα ψυγείου
• Κρατείστε όσο πιο μικρές γίνεται τις σωληνώσεις σύμφωνα με τις αποστάσεις που επιτρέπονται από την εξωτερική 
μονάδα (εγχειρίδιό σας) - max. 10m.

• Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο έκλαμψης του σωλήνα για να συνδέσετε τους σωλήνες.
• Λιπάνετε με αντιψυκτικό λιπαντικό τις επιφάνειες επαφής της έκλαμψης του σωλήνα και βιδώστε με τα χέρια, στη συνέχεια 
σφίξτε τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας ένα δυναμομετρικό κλειδί έτσι ώστε να πετύχετε μια καλή στεγανότητα σύνδεσης.

• Ελέγξτε προσεκτικά για την ύπαρξη πιθανών διαρροών πριν από την δοκιμή λειτουργίας (δοκιμή λειτουργίας).
• Μονώστε τους σωλήνες με αφρό πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 8 mm.
Συνδέοντας το κύκλωμα ψυγείου
• Κρατήστε σωληνώσεις όσο πιο μικρές γίνεται.
• Μονώστε τους σωλήνες.
• Ελέγξτε προσεκτικά για την ύπαρξη πιθανών διαρροών πριν από την δοκιμή λειτουργίας (δοκιμή λειτουργίας).
Κατά τη διάρκεια των επισκευών
• Αφαιρέστε την τάση (από το γενικό διακόπτη) πριν ανοίξετε τη μονάδα για να ελέγξετε ή να επισκευάσετε τα ηλεκτρικά μέρη.
• Καθαρίστε μετά το τέλος της εργασίας, ελέγχοντας ότι δεν έχετε αφήσει μεταλλικά απορρίμματα ή μέρη του καλωδίου 
τροφοδοσίας της μονάδας.

• Εξαερώστε το χώρο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και τη δοκιμή του ψυκτικού κυκλώματος. Βεβαιωθείτε επίσης 
ότι μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης δεν διαπιστώνονται διαρροές αερίου ψύξης καθώς η επαφή με τις φλόγες ή τις 
πηγές θερμότητας μπορεί να είναι τοξική και πολύ επικίνδυνη.

• Συνίσταται η εγκατάσταση αυτής της συσκευής να γίνεται από έναν εξειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις συνημμένες 
οδηγίες εγκατάστασης.

• Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή όπου υπάρχουν καπνοί, εύφλεκτα αέρια ή πολύ υγρασία, όπως σε ένα θερμοκήπιο.
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα όπου υπάρχουν εξοπλισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν υπερβολική θερμότητα.
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρους όπου μπορεί να πληγούν από ψεκασμούς νερού (πχ. πλυσταριό).
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρους ιδιαίτερα υγρούς και υποκείμενους σε έντονη παραγωγή ατμού (στο μπάνιο, για 
παράδειγμα).

• Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε εξωτερικό χώρο.
• Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ψύξης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ο χώρος όπου εγκαταστάθηκε το προϊόν πρέπει να διαθέτει φρεάτιο αποστράγγισης στο πάτωμα, 
συνδεδεμένο με το αποχετευτικό σύστημα.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
• Άμεση έκθεση στον ήλιο.
• Παρουσία διαρροών αερίου.
• Παρουσία ατμών πετρελαίου (όπως σε μια κουζίνα ή κοντά σε βιομηχανικά μηχανήματα) διότι η μόλυνση του πετρελαίου 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.

• Εκτέλεση οπών στις περιοχές όπου βρίσκονται ηλεκτρικά μέρη ή εγκαταστάσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 

Αν δεν ληφθούν τα προληπτικά μέτρα που αναφέρονται παραπάνω, ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν θεωρείται 
υπεύθυνος για την πρόκληση ενδεχομένων ζημιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
• Πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του δικτύου είναι ίδια με εκείνη που 
υποδεικνύεται στην πινακίδα της συσκευής.

• Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τους τοπικούς ηλεκτρικούς κανονισμούς. Για λεπτομέρειες 
συμβουλευτείτε το μεταπωλητή ή έναν ηλεκτρολόγο.

• Κάθε μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη σωστά με ένα καλώδιο γείωσης.
• Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να εκτελούνται από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

• Ανοπτημένος και αποξειδωμένος σωλήνας χαλκού ψύξης για σύνδεση μεταξύ των μονάδων, μονωμένος με διογκωμένο 
πολυαιθυλένιο ΄ελάχιστου πάχους 8 mm. Για τις διαστάσεις δείτε ενότητα ΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ

• Πετρέλαιο ψύξης για συνδέσεις σε μορφή φακέλου  (περίπου 30 g).
• Ηλεκτρικό καλώδιο: χρησιμοποιήστε καλώδια μονωμένου χαλκού τύπου, διατομής και μήκους που υποδεικνύονται στην 
παράγραφο “ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ”.

• Σωλήνες νερού. 
• Αν η σκληρότητα του νερού υπερβαίνει την τιμή των 20°F (1°F=10mg ανθρακικού ασβεστίου ανά λίτρο νερού) εμφανίζεται 
ένας δοσομετρητής πολυφωσφορικών αλάτων ή ένα ανάλογο σύστημα σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς (DPR 
59/09 UNI 8065).

1. Ελέγξτε επίσης και το PH του νερού που πρέπει να είναι τουλάχιστον ουδέτερο (τιμές από 6.9 έως 7). Τιμές κατώτερες 
από 6,9 μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση στα υλικά.

2. Θα πρέπει να εκτελέσετε ένα σχολαστικό πλύσιμο της εγκατάστασης μετά την τοποθέτηση της συσκευής και πριν 
από τη χρήση της.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)  

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Emix Tank 200 Emix Tank 300
Ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V /1/50 Hz - 400 V /3N/50 Hz
Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση 60 W
Μέγιστη ηλεκτρική απορρόφηση με αντιστάσεις 2x1000 W
Υδραυλικές συνδέσεις κυκλώματος νερού οικιακής χρήσης 3/4” G – 3/4” G
Συνδέσεις του ψυκτικού R410A 3/8” – 3/8”
Συνδέσεις ηλιακής σερπεντίνας 1” G
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar
Καθαρό βάρος 103 Kg 133 Kg
Συσκευασμένο βάρους 115 Kg 145 Kg
Καθαρές διαστάσεις (A/L/P) 1460x620x640 mm 1875x620x640 mm

1  Κατσαβίδι με λάμα
2 Σταυροκατσάβιδο μεσαίου 
μεγέθους

3 Ειδικό ψαλίδι
4 Μέτρο
5 Αλφάδι
6 Άκρη φρέζας σε μορφή φλιτζανιού 
7 Πριόνι
8 Τρυπάνι ø 8
9 Τεφλόν ή κάνναβη

10  Σφυρί
11. Τρυπάνι
12. Περιστροφικό μαχαίρι κοπής
13. Φλάντζα σωλήνων με ζυγό 
γ ια  σύνδεση  σε  μορφή 
φακέλου

14. Δυναμομετρικό κλειδί
15. Γερμανικά κλειδιά ή γαλλικό 
κλειδί 

16. Εργαλείο αφαίρεσης   
 προεξοχών

17. Εξαγωνικό κλειδί

Αναγκαία εργαλεία για την εγκατάσταση (δεν παρέχονται)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Emix Tank είναι η καινοτόμος εσωτερική μονάδα του συστήματος, σε θέση να παρέχει ζεστό νερό οικιακής χρήσης από 
θερμοδυναμική πηγή, σε όλες τις εποχές του έτους, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος κλι-
ματισμού/θέρμανσης.

Σκοπός της Emix Tank είναι η παραγωγή ζεστού νερού μέσω της συσσώρευσης χρησιμοποιώντας την ενέργεια που πα-
ράγεται απευθείας από την αντλία θερμότητας (επομένως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και παρέχοντας ταυτόχρονα 
τη λειτουργία με τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων.

Emix Tank 200 και 300 λίτρων.

Η Emix Tank 200 και 300 λίτρων παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει:
• Τα εξαρτήματα και την έννοια της Emix.
• Μια δεξαμενή 200 ή 300 λίτρων από εμαγιέ χάλυβα.
• Μια σερπαντίνα από Fe P195GH για τη σύνδεση της θερμικής ηλιακής εγκατάστασης.
• Δύο στοιχεία του 1 kW cad. ηλεκτρικών αντιστάσεων που ελέγχονται από την ηλεκτρονική ρύθμιση της Emix Tank.  
• Μια βαλβίδα θερμοστατικής ανάμειξης για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του ζεστού νερού.

Η Emix Tank είναι ταυτόχρονα μια δεξαμενή για τη χρήση της αντλίας θερμότητας και ενός ηλεκτρικού μπόιλερ.

Η Emix συνδέεται κανονικά στην ειδική ψυκτική σύνδεση που ονομάζεται «Πόρτα EMIX» (εκτός από την εξωτερική μονάδα 
G30 και G42 στην οποία η Emix Tank μπορεί να συνδεθεί στη μοναδική ψυκτική σύνδεση που υπάρχει στο μηχάνημα, 
μέσω προσαρμογέα 3/8” > 1/4” που συμπεριλαμβάνεται στην εξωτερική μονάδα).
Περισσότερες πληροφορίες στο κεφάλαιο “ Εφαρμογές μόνο ACS”.

Εάν η εξωτερική μονάδα είναι ελαττωματική, η  Emix Tank μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ένα ηλεκτρικό μπόιλερ χωρίς 
αντλία θερμότητας.

Uποχρεωτική:
• Ένα δοχείο  διαστολής (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 18 l)
• Ένα φίλτρο συγκέντρωσης βρωμιάς ¾” για την 
ανάντη τοποθέτηση στην Emix Tank

• Βαλβίδες νερού εισόδου και εξόδου Emix Tank
• Ένας μειωτήρας πίεσης (επαληθεύστε τα 
υδραυλικά σχεδιαγράμματα).
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H2O

HK

Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί δείχνει την έννοια που αναφέρεται παραπάνω και επισημαίνει μια διαμόρφωση του συ-
στήματος στην οποία συνυπάρχουν τρεις εσωτερικές μονάδες απευθείας εκτόνωσης, ένα υδραυλικό κιτ για ενδοδαπέδια 
εγκατάσταση και μία Emix Tank, όλα συνδεδεμένα σε μία G110.

Η Emix Tank πρέπει αν συνδέεται σε μια εξωτερική μονάδα της σειράς συμβατή με την Emix Tank.
Για συγκεκριμένα μοντέλα δείτε τον κατάλογο.(*)

(*) : Tα μοντέλα ΧΩΡΙΣ ΠΟΡΤΑ EMIX δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη νέα συσκευή για την παραγωγή ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης.

Στο παρόν εγχειρίδιο θα χρησιμοποιηθούν μερικές συντομογραφίες των συμβατικών μοντέλων που υπάρχουν στον κατά-
λογο (Παράδειγμα G30 είναι για AEI1G30EMX-GR9FI30).

Η Emix Tank δουλεύει πάντα στη θέρμανση ακόμα και όταν οι αντλία θερμότητας λειτουργούν σε ψύξη και όταν λειτουρ-
γούν με τον τρόπο αυτό, η Emix Tank είναι σε θέση να ανακτήσει τη θερμότητα που διαφορετικά θα μπορούσε να έχει 
διασκορπιστεί στον εξωτερικό αέρα, αυξάνοντας αισθητά την ενεργειακή απόδοση όλου του συστήματος.

Πολλαπλές είναι οι διαμορφώσεις με Emix Tank και εκείνη που αναπαρίσταται στην παραπάνω εικόνα είναι μόνο μία από 
τις πολλές.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΤΈΛΩΝ
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Ψυκτικό κύκλωμα
Η Emix Tank είναι ένα εξάρτημα που μπορεί να συνδεθεί ταυτόχρονα με τα άλλα εσωτερικές μονάδες, χρησιμοποιώντας 
την ειδική ψυκτική σύνδεση της Emix και λαμβάνοντας υπόψη το μήκος των σωληνώσεων της Emix Tank που προστίθεται 
στο συνολικό προβλεπόμενο μήκος των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας (σας συνιστούμε να εκτελείτε όσο γίνεται 
καλύτερα τη μόνωση των σωληνώσεων της Emix Tank για να εξασφαλιστεί η ελάχιστη απώλεια ενέργειας).

L5

L4

L3

L2

L1

H1

H4

H5

H
H2

H3

ΟΡΙΟ ΜΗΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Το πρόσθετο φορτίο ψυκτικού για τη γραμμή Emix Tank (αν ζητείται) είναι 15 g/m (σωληνώσεων 3/8 - 3/8) ή 20g/m (σω-
ληνώσεων 1/2 - 1/2).

Παράδειγμα n° 1
• Εξωτερική μονάδα: G80
• Αριθμός εσωτερικών μονάδων: 4 μέγεθος Α (εφαρμογή πλαισίων)
• Συνολικό μήκος των σωληνώσεων: 30 μέτρα
• Μήκος των σωληνώσεων Emix Tank: 5 μέτρα
• Μήκος των σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της Emix Tank): 35 μέτρα

Το όριο της G80 στην εφαρμογή πλαισίων είναι, χωρίς πρόσθετο φορτίο ψυκτικού, 40 μέτρα. Το σύστημα είναι εντάξει.

Παράδειγμα n° 2
• Εξωτερική μονάδα: G80
• Αριθμός εσωτερικών μονάδων: 4 μέγεθος Α (εφαρμογή πλαισίων)
• Συνολικό μήκος των σωληνώσεων: 50 μέτρα
• Μήκος σωληνώσεων Emix Tank: 7 μέτρα
• Συνολικό μήκος σωληνώσεων (συμπεριλαμβανομένης της Emix Tank): 57 μέτρα

Το όριο της G80 εφαρμογής πλαισίων, με πρόσθετο φορτίο ψυκτικού, 65 μέτρα. 
Θα πρέπει να προστεθεί 15 g/m x 17 m.

ΓΙΑ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΕΙΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.
ΘΕΩΡΗΣΤΕ ΤΗΝ EMIX TANK ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ EMIX TANK ΟΣΟ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΓΙΝΕΤΑΙ (MAX. 
10m)
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1. Πίνακας ελέγχου
2. Είσοδος κρύου νερού
3. Έξοδος ζεστού νερού
4. Είσοδος ηλιακής σερπεντίνας 
5. Έξοδος ηλιακής σερπεντίνας

Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το από το κάτω μέρος. Όταν το κάλυμμα έχει αφαιρεθεί εντελώς, τρα-
βήξτε το προς προς το μέρος σας

Α ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

Β

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1

23

4 5
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1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΕΞΟΔΟΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3. ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ
4. ΕΞΟΔΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
5. ΕΞΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (6 bar)
 ΔΕΙΤΕ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ
6. ΕΙΣΟΔΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
7. ΕΞΟΔΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ
8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
9. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

10. ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ
11. HΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
12. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ 
13. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ + ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
14. ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
14. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

ΥΨΟΣ

200 ΛΙΤΡΑ 1460 mm
300 ΛΙΤΡΑ 1875 mm

ΒΑΡΟΣ

200 ΛΙΤΡΑ 103 Kg
300 ΛΙΤΡΑ 133 Kg

C
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ     ΕΞΟΔΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (5)
• Η έξοδος της εκκένωσης της ομάδας ασφαλείας πρέπει να διαστασιολογείται ανάλογα με τις προδιαγραφές του DTU 

(ενιαίου τεχνικού εγγράφου) και δεν πρέπει ποτέ να παρεμποδίζεται.
Πρέπει να συνδέεται, διαμέσου ενός χωνιού που επιτρέπει μια απόσταση τουλάχιστον 20mm, με μια κάθετη σωλήνωση 
αποστράγγισης διαμέτρου τουλάχιστον ίσης με εκείνης της σωλήνωσης σύνδεσης της συσκευής.

• Η έξοδος της αποστράγγισης της ομάδας ασφαλείας πρέπει να εγκαθίσταται σε ένα χώρο προστατευμένο από τον 
κίνδυνο ψύξης και γερμένη προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αν δεν ληφθούν αυτά τα προληπτικά μέτρα, μια ενδεχόμενη επέμβαση της βαλβίδας ασφαλείας μπορεί να 
προκαλέσει βλάβες σε πρόσωπα, ζώα και πράγματα, για τις οποίες ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

6

7
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5

9

210 210200

260 100 260
15

50
48

2

84
29

7

8

10

11

12

12

11

Υ
Ψ
Ο
Σ

5

3

4 13

14

15



GR

10

ΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ EMIX TANK ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

• Κλείστε τις βαλβίδες της πόρτας στην εξωτερική μονάδα.
• “NON ΜΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ACS”: Αποσυνδέστε το bypass από τις βαλβίδες της πόρτας EMIX (διατηρήστε το σε 

περίπτωση αφαίρεσης της Emix Tank).
• Συνδέστε την Emix Tank στις ψυκτικές γραμμές της πόρτας EMIX στην εξωτερική μονάδα (συνίσταται η χρήση 

των σωληνώσεων χαλκού καλά μονωμένες). 
Στο κάτω μέρος εμφανίζονται δύο συνδέσεις. Είναι οι συνδέσεις του ψυκτικού κυκλώματος μεταξύ των μονάδων 
και της Emix Tank, που επισημαίνονται από την παρακάτω ετικέτα:

R410A, IN (X) είναι η σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας.
R410A, OUT (Y) είναι η σωλήνωση προς την εξωτερική μονάδα.

Είναι απαραίτητο να δώσετε τη μέγιστη προσοχή σχετικά με τις συνδέσεις, τόσο ότι η Emix Tank έχει συνδεθεί 
στην πόρτα Emix όσο και ότι έχει συνδεθεί στην στάνταρ πόρτα ψυκτικού.

• Σε περίπτωση που η Emix Tank είναι συνδεδεμένη στην πόρτα Emix:

 - συνδέστε την πόρτα (X) της εξωτερικής μονάδας με τη σύνδεση R410A, IN (X) της Emix Tank
 - συνδέστε την πόρτα (Y) της εξωτερικής μονάδας με τη σύνδεση R410A, OUT (Y) της Emix Tank

• Σε περίπτωση που η Emix Tank είναι συνδεδεμένη με μια πόρτα κανονική (G30 / G42):

 - συνδέστε τη σύνδεση αερίου 3/8” της εξωτερικής μονάδας με τη σύνδεση R410A, IN (X) της Emix Tank
 - συνδέστε τη σύνδεση του υγρού 1/4” της εξωτερικής μονάδας με τη σύνδεση R410A, OUT (Y) της Emix Tank

Χρησιμοποιήστε τον προσαγογέα που υποδεικνύεται στην εικόνα.

• Εκτελέστε τη συνηθισμένη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα κενό.
• Ανοίξτε τις βαλβίδες της πόρτας της εξωτερικής μονάδας.

R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

R410A, 3/8” IN
R410A, 3/8” OUT

G30 / G42 ΜΟΝΟ ACS (Δείτε το Τμήμα “ΜΟΝΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ACS”)

Emix Tank

G140

Emix Tank

ΑΛΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Emix Tank

R410A, IN (X)

R410A, OUT (Y)
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1. Αφαιρέστε το πώμα.
2. Εγκαταστήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης σε περίπτωση ανάγκης.
3. Εγκαταστήστε το δοχείο διαστολής τουλάχιστον 18 λίτρων (σύνδεση σωλήνωσης ½”).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ EMIX TANK ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

• Συνδέστε τη δεξαμενή με το κύκλωμα του νερού. Συνίσταται η εγκατάσταση ενός δοχείου διαστολής τουλάχιστον 
18 λίτρων και βαλβίδων στις συνδέσεις του νερού ούτως ώστε να καθίστανται πιο απλές οι εργασίες συντήρη-
σης. Η έξοδος της βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να συνδέεται σε μια εκφόρτωση.

• Eγκατάσταση ανάντη της σύνδεσης του κρύου νερού ενός φίλτρου και ενός αποσκληρυντή νερού (ή μετρητή 
πολυφωσφορικών αλάτων) για την αποφυγή συσσωρεύσεων αλάτων.

Χαμηλά αναφέρονται οι συνδέσεις των σωληνώσεων του νερού και πώς να ρυθμίσετε τη βαλβίδα θερμοστατικής 
ανάμειξης.

E

ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε το δοχείο διαστολής για την πρόληψη υδραυλικών προβλημάτων της μονάδας 
Emix Tank (για παράδειγμα ξαφνικές αλλαγές πίεσης στο κύκλωμα εισόδου του νερού) και, κυρίως, για την αντιμε-
τώπιση της αύξησης της πίεσης που οφείλεται στη θέρμανση του νερού.

F

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
38°-65° C

Συνδέστε εδώ τη βαλβίδα 
αποστράγγισης και το 
δοχείο διαστολής
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G ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Τοποθετήστε το διακόπτη ροής νερού στη λήψη του ζεστού νερού οικιακής χρήσης όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Συνδέστε το διακόπτη ροής με το συνδετήρα J14 στη βασική κάρτα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ:
Διάμετρος: 3/4”
Ελάχιστη ροή: 1l/m

Σύμβαση: αν υπάρχει ροή (λήψη) ο διακόπτης ροής θα πρέπει να είναι κλειστός (καθαρή επαφή).

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ

ACS
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

• Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ με τον ίδιο τρόπο όπως το κάτω κάλυμμα (δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε βίδες ή να 
αποσυνδέσετε καλώδια).

• Αφού αφαιρέσετε το μπροστινό πάνελ θα φανεί η δεξαμενή.
• Κάτω δεξιά, υπάρχει το κάλυμμα των ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΤΟ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΠΑΝΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

Γενικότητα
• Κατά τη λειτουργία, είναι ανεκτική μια διακύμανση της τάσης ±10 %.
• Οι κυματοειδείς σωλήνες ηλεκτρικής σύνδεσης θα πρέπει να είναι σταθεροί.
• Συσκευή κατηγορίας 1.

Σύνδεση της τροφοδοσίας και των καλωδίων σήμανσης.
Η Emix Tank πρέπει να είναι πάντα συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό ρεύμα ξεχωριστά σε σχέση με τη σύνδεση της εξωτερικής 
μονάδας, στο οποίο συνδέεται μόνο με το θωρακισμένο καλώδιο του διαύλου επικοινωνίας και των δύο καλωδίων όπως 
όλες οι άλλες εσωτερικές μονάδες. 
• Η ηλεκτρική τροφοδοσία θα πρέπει να προέρχεται από μια συσκευή ηλεκτρικής προστασίας και διαχωρισμού (δεν 
παρέχεται), σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

• Πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία από ένα διπολικό διακόπτη (δεν παρέχεται).

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

• Ξεβιδώστε τη βίδα στερέωσης.
• Τραβήξτε το κάλυμμα και βγάλτε το.

NOTA
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ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Συνδέστε το θωρακισμένο διπολικό καλώδιο επικοινωνίας με τους ακροδέκτες C1 και C2 φροντίστε να τηρήσετε την αντιστοιχία 
της πολικότητας μεταξύ της εξωτερικής μονάδας και της Emix Tank. Συνδέστε τη θωράκιση στον ακροδέκτη γείωσης. Σε περί-
πτωση λάθους θα επισημανθεί η απουσία επικοινωνίας (δείτε τα led που αναβοσβήνουν). ΔΕΙΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ είναι μια σύνδεση που παρέχουν τη δυνατότητα ελέγχου της Emix Tank από μια σύνδεση με τηλε-
χειριστήριο, για παράδειγμα από μια κεντρική μονάδα ενός ηλιακού συστήματος ή έναν προγραμματιστή. (Δείτε ενότητα 
“Συνδέσεις Home Automation”)
Το ηλεκτρικό σχεδιάγραμμα εφαρμόζεται με μια ετικέτα πάνω στο πάνελ του ηλεκτρικού πίνακα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ρύθμιση των ηλεκτρικών αντιστάσεων
Οι αντιστάσεις των EmixTank είναι, εργοστάσιο, ενεργοποιημένη
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση με τον διακόπτη SW1, αλλά είναι υποχρεωτικό να ενεργοποιήσετε τουλάχιστον μία 
ηλεκτρική αντίσταση.
Η ελλιπής χρήση τουλάχιστον μιας αντίστασης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Επιπλέον 
σε περίπτωση βλάβης του εξωτερικής μονάδας, οι ηλεκτρικές αντιστάσεις εξασφαλίζουν τη θέρμανση του νερου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Χρησιμοποιήστε μια ειδική ηλεκτρική 
γραμμή για την τροφοδοσία της μονάδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Συνδέετε πάντα την φάση L και τον ουδέτερο N
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΑΝΤΛΙΑ 
ΝΕΡΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ.

A

B

L
N

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η αποσύνδεση από τη συσκευή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να έχουν 
απόσταση ανοίγματος των επαφών που 
επιτρέπει την πλήρη αποσύνδεση των 
συνθηκών της κατηγορίας υπέρτασης III.

Τ Η Λ Ε Χ Ε Ι Ρ Ι -
ΣΤΗΡΙΟ

ON / OFF

Ρύθμιση του 
εργοστασίου

1 στοιχείο
1kW

χαμηλότερος2 στοιχεία
1+1kW

χαμηλότερος 
+ υψηλότερη

1 στοιχείο
1kW

υψηλότερη
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Καλώδιο τροφοδοσίας Α:
Ηλεκτρικό καλώδιο παντός πόλου. Η διατομή και το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου που συνίσταται υποδεικνύονται 
στον πίνακα. 
Το καλώδιο πρέπει να είναι του τύπου H07RN-F (σύμφωνα με CEI 20-19 CENELEC HD22). Βεβαιωθείτε ότι το 
μήκος των αγωγών μεταξύ του σημείου στερέωσης του καλωδίου και των ακροδεκτών είναι τέτοιο έτσι ώστε οι 
ενεργείς αγωγοί να έχουν τάση πριν από τον αγωγό γείωσης.
Καλώδιο σύνδεσης Β (ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ):
Θωρακισμένο διπολικό ηλεκτρικό καλώδιο. Η διατομή και το μήκος του ηλεκτρικού καλωδίου που συνίσταται 
υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής μονάδας (θεωρήστε Emix Tank ως μια εσωτερική μονάδα). 
Το καλώδιο δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερο του τύπου H05VVC4V5-K (σύμφωνα με CEI 20-20 CENELEC HD21).

A Β
L ( m ) S ( mm2) L ( m ) S ( mm2)

15 2,5 V. ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

0,75 16 Α

ΜΗΚΟΣ, ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Συνδέσεις Home Automation
Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα Emix Tank σε ένα σύστημα Home Automation, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες O και O (δείτε ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) σε 
περίπτωση της σύνδεσης με ένα εξωτερικό σήμα εισόδου που χρησιμοποιείται για την ενεργο-
ποίηση ή απενεργοποίηση της μονάδας Emix Tank (καθαρή επαφή γεφυρωμένη στο εργοστά-
σιο). Για παράδειγμα μια κεντρική ηλιακή μονάδα που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την Emix 
Tank σύμφωνα με τις θερμικές ανάγκες ή έναν προγραμματιστή για την ενεργοποίηση της λει-
τουργίας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Για τη σύνδεση αφαιρέσετε την προκαθορισμένη γεφύρωση και συνδέστε τον εξωτερικό ελεγκτή. 
Σύμβαση:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΑΦΗ: EMIX TANK ΣΕ STANDBY
ΚΛΕΙΣΤΗ ΕΠΑΦΗ: EMIX TANK ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Σύνδεση και συντήρηση του ηλεκτρικού καλωδίου
• Η ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας είναι τύπου Υ.
• Η εγκατάσταση του καλωδίου πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
• Σε περίπτωση που έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο από τη χρήση, για την αντικατάσταση, απευθυνθείτε στην υπηρεσία 

τεχνικής βοήθειας ή σε εξειδικευμένο προσωπικό.
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ΡΥΘΜΙΣΗ JUMPERS (ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

JP1 JP2

JP2

JP1=  ΚΛΕΙΣΤΟ

JP2=  ΚΛΕΙΣΤΟ

JP3=  ΚΛΕΙΣΤΟ (ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ)

JP4=  ΑΝΟΙΧΤΟ (ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ)

JP1
Επιλογή τύπου εφαρμογής:
ΚΛΕΙΣΤΟ: συνδέστε τη μονάδα στην πόρτα Emix (όταν Emix Tank ανήκει σε κάποιο σύστημα).
ΑΝΟΙΧΤΟ: συνδέστε τη μονάδα στην πόρτα του ψυκτικού στην εξωτερική μονάδα (όταν δεν υπάρχει η πόρτα Emix) - 
Δείτε εφαρμογή ACS με εξωτερική μονάδα G30 / G42.

JP2
Εσωτερική χρήση. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση του εργοστασίου. Αν αλλάξει, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει σωστά.

JP3
Εσωτερική χρήση. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση του εργοστασίου. Αν αλλάξει, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει σωστά.

JP4
Εσωτερική χρήση. Μην αλλάξετε τη ρύθμιση του εργοστασίου Αν την αλλάξετε, η μονάδα δεν θα λειτουργήσει σωστά

JP4

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Σύνδεση διακόπτη ροής νερού στη λήψη ACS (προαιρετικό)
Συνδέστε το διακόπτη ροής με το συνδετήρα J14.
ΔΕΙΤΕ ΕΝΟΤΗΤΑ G
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ΡΥΘΙΜΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ (ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) 

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

SW1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

V. Ενότητα “Ρύθμιση των ηλεκτρικών αντιστάσεων”.

SW3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΓΚΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

Ρυθμίστε SW3 για να επιλέξετε τον όγκο του νερού της δεξαμενής. SW3 είναι προκαθορισμένες από το εργοστάσιο

Η Emix Tank μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την εξωτερική μονάδα G30/G42 με μια συγκεκριμένη ρύθμιση με σκοπό τη 
δημιουργία ενός συστήματος με αντλία θερμότητας μόνο για την παραγωγή του ACS. 

Μόνο εφαρμογή ACS: G30/G42 + Emix Tank
Συνδέστε τη μονάδα Emix Tank στην πόρτα του ψυκτικού στην εξω-
τερική μονάδα G30 (πόρτα A για G42) χρησιμοποιώντας τον προ-
σαρμογέα 1/4 -> 3/8 που παρέχεται με την εξωτερική μονάδα.
Το σύστημα θα λειτουργεί πάντα σε λειτουργία θέρμανσης. 
Αφαιρέστε JP1 από την ηλεκτρονική κάρτα της μονάδας Emix 
Tank πριν ενεργοποιήσετε το σύστημα. 
Σε αυτή τη λειτουργία, στο G42 δεν μπορεί να συνδεθεί με άλλες 
εσωτερικές μονάδες. 

ΣΥΝΔΕΣΗ EMIX TANK - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟ ACS - G30 / G42

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ EMIX TANK ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η Emix Tank μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τύπο ηλιακής εγκατάστασης εξαναγκαστικού κυκλώματος (δείτε παρά-
δειγμα στο σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης). Το πάνελ θα συνδέεται απευθείας στη σερπαντίνα που υπάρχει μέσα στη 
δεξαμενή της Emix Tank (οι συνδέσεις είναι στο κάτω μέρος της δεξαμενής). Ο αισθητήρας θερμοκρασίας της δεξαμενηής 
για τη θερμική ηλιακή εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί στο ειδικό φρεάτιο που υπάρχει στο κατώτερο τμήμα (προσβά-
σιμο αφαιρώντας το κάτω πάνελ - δείτε ενότητα C).

Μήκος σερπεντίνας: 13,2 m
Υλικό: Fe P195GH
Διάμετρος: 33,7mm
Επιφάνεια: 1,4m2

Θέση: Εσωτερικά της δεξαμενής

Απώλειες φορτίου ηλικακού εναλλάκτη 

OFF - OFF = 300 l ON - OFF = 200 l

SW3 SW3
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ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ EMIX TANK

Πώς να αποσυνδέσετε το ψυκτικό κύκλωμα.
Σε περίπτωση που η Emix Tank είναι συνδεδεμένη σε μια κανονική πόρτα για εσωτερικές μονάδες (για παράδειγμα με 
G30/G42) η αποσυναρμολόγηση της Emix Tank επιφέρει τις ίδιες διαδικασίες που ενεργοποιούνται όταν αποσυνδέεται μια 
οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα. Στην εξωτερική μονάδα αποσυνδέστε ηλεκτρικά τη βαλβίδα αναστροφής για να αναγκά-
σετε το σύστημα ψύξης.

Σε περίπτωση που η Emix Tank είναι συνδεδεμένη στη σχετική πόρτα EMX και για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να αντικα-
τασταθεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε την αφαίρεση της εγκατάστασης με τη βοήθεια μιας συσκευής επανάκτησης αερίου:

• κλείστε τις βαλβίδες του κυκλώματος που συνδέουν την Emix Tank με την εξωτερική μονάδα.
• συνδέστε τη συσκευή ανάκτησης σε μία από τις δύο βαλβίδες.
• ανακτήστε το αέριο που περιέχεται στις σωληνώσεις και μέσα στην ίδια την Emix Tank.
• Αποσυνδέστε την Emix Tank.
• συνδέστε ξανά την Emix Tank.
• εκτελέστε το κενό στις σωληνώσεις.
• εισάγετε ξανά το αέριο που έχει ανακτηθεί στο κύκλωμα Emix Tank.
• αποσυνδέστε τη συσκευή ανάκτησης αερίου.
• κλείστε τις βαλβίδες του κυκλώματος που συνδέουν την Emix Tank με την εξωτερική μονάδα.- ανοίξτε ξανά τις βαλβί-

δες των κυκλωμάτων που συνδέουν την Emix με την εξωτερική μονάδα.

Σε περίπτωση που η Emix Tank είναι συνδεδεμένη στη σχετική πόρτα EMX και για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να αντικα-
τασταθεί, θα πρέπει να ακολουθήσετε την αφαίρεση της εγκατάστασης με τη βοήθεια μιας συσκευής επανάκτησης αερίου:

• κλείστε τις βαλβίδες του κυκλώματος που συνδέουν την Emix Tank με την εξωτερική μονάδα.
• συνδέστε τη συσκευή ανάκτησης σε μία από τις δύο βαλβίδες.
• ανακτήστε το αέριο που περιέχεται στις σωληνώσεις και μέσα στην ίδια την Emix Tank.
• Αποσυνδέστε την Emix Tank.
• συνδέστε ξανά στη θέση της Emix Tank το bypass που είχατε τοποθετήσει πριν από την εγκατάσταση της Emix Tank.
• αποσυνδέστε τη συσκευή ανάκτησης αερίου.
• εκτελέστε το κενό στο bypass.
• κλείστε τις βαλβίδες του κυκλώματος που συνδέουν την Emix Tank με την εξωτερική μονάδα.
• ενεργοποιήστε την εξωτερική μονάδα ψύξης.
• εισάγετε ξανά στο σύστημα το αέριο που έχει ανακτηθεί συνδέοντας τη συσκευή ανάκτησης αερίου με μια βαλβίδα 

αναρρόφησης των εσωτερικών μονάδων.
• αποσυνδέστε τη συσκευή ανάκτησης αερίου.

ύ 
Α 
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Πώς να αδειάσετε τη δεξαμενή του νερού
Σε περίπτωση που η Emix Tank πρέπει να αφαιρεθεί ή να αντι-
κατασταθεί, προχωρήστε ως εξής για να αδειάσετε τη δεξαμενή 
του νερού:

• Κλείστε τη βαλβίδα εισόδου νερού του δικτύου της Emix 
Tank.

• Ανοίξτε τις βαλβίδες του νεροχύτη χρήσης που συνδέεται η 
Emix Tank. Εναλλακτικά, ανοίξτε τη βαλβίδα εξαέρωσης στο 
πάνω μέρος της δεξαμενής.

• Συνδέστε στο σωλήνα 1 (v. Εικόνα) ένα σωλήνα αποστράγ-
γισης για το νερό που περιέχεται στη δεξαμενή.

• Το νερό εξέρχεται από τη δεξαμενή μέσω του σωλήνα σύνδεσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της συσκευής αυτής, αυτή δεν θα πρέπει να διατεθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Θα πρέπει να παραδοθεί στα σχετικά κέντρα διαφοροποιημένης συγκομιδής ή στους μεταπωλητές που παρέχουν την υπηρεσία 
αυτή.
Η χωριστή διάθεση μιας ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής συσκευή και των σχετικών μπαταριών επιτρέπει την αποφυγή δυσμενών 
συνεπειών στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, που προέρχονται από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση 
των υλικών κατασκευής, με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.
Για την επισήμανση της υποχρέωσης χωριστής διάθεσης των συσκευών αυτών και των μπαταριών, επί του προϊόντος φέρεται 
το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου.
Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος από πλευράς του χρήστη συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία.
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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Οδηγίες ασφαλείας
 Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή προβλημάτων 
απευθυνθείτε στο μεταπωλητή ή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

 Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Χρησιμοποιείστε το μόνο για αυτόν τον ειδικό 
σκοπό και όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η χρήση της συσκευής ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αν η δεξαμενή δεν είναι γεμάτη νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Σε καμιά περίπτωση μη χρησιμοποιείτε ή διατηρείτε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά κοντά στη μονάδα. Είναι πολύ επικίνδυνο.
 Μην τοποθετείτε κάτ από τη μονάδα ηλεκτρικές συσκευές που δεν προστατεύονται σε βαθμό προστασίας IPX1 (προστασία 
του νερού σε κάθετη πτώση).

 Μην ακουμπάτε ποτέ τις μονάδες με βρεγμένα τα χέρια
 Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι κανονισμοί ασφαλείας και προστασίας των ατυχημάτων 
δεν τηρούνται.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
 Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη. Χρησιμοποιήστε πάντα το κουμπί λειτουργίας 
που βρίσκεται στη μονάδα.

 Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) που έχουν μειωμένες 
σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν επιβλέπονται από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν στη διάθεσή τους τις οδηγίες χρήσης της συσκευής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μετά από μεγάλες περιόδους  αδράνειας βάλτε την ηλεκτρική τροφοδοσία στο μηχάνημα τουλάχιστον 1 ώρα πριν ενερ-
γοποιήσετε τη μονάδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
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Ο Πίνακας ελέγχου βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της 
Emix Tank. Από επάνω προς τα κάτω μπορείτε να πα-
ρατηρήσετε:

1...5:  ΠΡΑΣΙΝΑ LED: δείχνουν τη θερμοκρασία του νε-
ρού, τόσο στη φάση της διαμόρφωσης (θερμο-
κρασία που θέλετε) όσο και στη φάση λειτουργί-
ας (πραγματική θερμοκρασία).

6  ΜΠΛΕ LED:  δείχνει την ενεργοποίηση των ηλε-
κτρικών αντιστάσεων. 

 Σταθερό: ενεργοποιημένες μία ή περισσότερες 
αντιστάσεις.

 Αναβοσβήνει: επιλεγμένη λειτουργία BOOSTER.

7 LED ΚΙΤΡΙΝΟ: δείχνει την κατάσταση του κύκλου 
της νόσου των λεγεωνάριων. 

 Σταθερό: κύκλος ενεργός
 Αναβοσβήνει: κύκλος ενεργός, αλλά όχι ικανο-

ποιημένος.

8 LED ΚΟΚΚΙΝΟ: δείχνει ότι η μονάδα είναι σε stand by.

9 ΚΟΥΜΠΙ για τη ρύθμιση των λειτουργικών ρυθμίσεων

10 ΠΟΜΠΟΣ του υπέρυθρου σήματος του τηλεχειρι-
στηρίου (για τώρα η χρήση του σήματος IR είναι 
για διαδικασίες εργοστασίου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

°C LED 1 LED 2 LED 3 LED 4 LED 5
40 F    

45     

50  F   

55     

60   F  

65     

70    F 

75     

80     F
85     

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:

F  LED που αναβοσβήνει:

  LED αναμμένο

  LED σβηστό
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Όταν η μονάδα Emix Tank έχει συνδεθεί σωστά και τροφοδοτείται ηλεκτρικά, το ΚΟΚΚΙΝΟ LED είναι αναμμένο και δείχνει 
την κατάσταση του stand by.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Emix Tank
Για να ενεργοποιήσετε την Emix Tank, κρατήστε πατημένο το ΚΟΥΜΠΙ για περίπου 4 δευτερόλεπτα έως ότου σβήσει το 
ΚΟΚΚΙΝΟ LED και ανάψουν τα ΠΡΑΣΙΝΑ LED της θερμοκρασίας του νερού. Η μονάδα Emix Tank έχει σχεδιαστεί για να 
παραμένει αναμμένη.
Για να απενεργοποιήσετε την Emix Tank κρατήστε πατημένο το ΚΟΥΜΠΙ για περίπου 4 δευτερόλεπτα έως ότου απενερ-
γοποιηθούν τα ΠΡΑΣΙΝΑ LED και παραμείνει αναμμένο μόνο το ΚΟΚΚΙΝΟ LED. Στο σημείο αυτό αφήστε το ΚΟΥΜΠΙ.
Αφού ανάψει, η μονάδα Emix Tank θα εμφανίσει τη θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό της δεξαμενής.

Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας (setpoint)
Πατήστε και αφήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ περισσότερες φορές έως την ενεργοποίηση του led που αντιστοιχεί στην επι-
θυμητή θερμοκρασία (v. tabella). Περιμένοντας πέντε δευτερόλεπτα χωρίς να εκτελέσετε καμία λειτουργία, η Emix Tank 
βγαίνει από τη διαδικασία ρύθμισης και αρχίζει ξανά να εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή.

Eνεργοποίηση τρόπου Super Booster
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Super Booster, θα ενεργοποιηθούν όλες οι ηλεκτρικές αντιστάσεις ταυτόχροαν, μαζί με 
την αντλία θερμότητας. 
Κατά την επίτευξη του σημείου ρύθμισης, όλες οι ηλεκτρικές αντιστάσεις θα απενεργοποιηθούν και η λειτουργία Super 
Booster θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Για αν ενεργοποιήσετε  τη λειτουργία Super Booster, κρατήστε πατημένο το ΚΟΥΜΠΙ  έως ότου ανάψει το ΜΠΛΕ LED. Στο 
σημείο αυτό αφήστε το ΚΟΥΜΠΙ. 
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.

Για αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Super Booster, κρατήστε πατημένο το ΚΟΥΜΠΙ  έως ότου το ΠΡΑΣΙΝΑ LED θα 
σβήσει και έως ότου ανάψει το ΜΠΛΕ LED. Στο σημείο αυτό αφήστε το ΚΟΥΜΠΙ. 
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν την απενεργοποίηση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ EMIX TANK

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από το εργοστάσιο η λειτουργία Booster είναι απενεργοποιημένη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από το εργοστάσιο η λειτουργία Super Booster είναι απενεργοποιημένη.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ EMIX TANK

Όταν Emix Tank είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κάποιων παραμέτρων.
Για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης, κρατήστε πατημένο το ΚΟΥΜΠΙ έως ότου ανάψει το ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ και ΚΟΚΚΙΝΟ 
LED. Στο σημείο αυτό αφήστε το ΚΟΥΜΠΙ.
Αν δεν εκτελεστεί καμιά εργασία μετά από 5 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από το μενού ρύθμισης για να 
επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.

Ρύθμιση τρόπου Booster
Η χρήση των ηλεκτρικών αντιστάσεων στη δεξαμενή επιτρέπει την πολύ γρήγορη θέρμανση του κρύου νερού, την επίτευ-
ξη της επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού ακόμη και σε εξωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας πολύ χαμηλές.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Booster, το λογισμικό ελέγχει αυτόματα τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. 
Αν μετά από 120‘ από την εκκίνηση του συστήματος το setpoint του νερού δεν επιτυγχάνεται, το πρώτο ηλεκτρικό στοιχείο 
ενεργοποιείται αυτόματα. Tο δεύτερο ηλεκτρικό στοιχείο ενεργοποιείται μετά από 120‘ ακολουθώντας την πορεία της θερμο-
κρασίας του νερού μέχρι να επιτευχθεί το όριο ρύθμισης. 
Για αν ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Booster, από το μενού ρύθμισης, πατήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ 
έως ότου εμφανιστεί μόνο το ΜΠΛΕ LED που αναβοσβήνει.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ. 
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.
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Ρύθμιση ορίου σημείου ρύθμισης με αντλία θερμότητας
Μπορείτε να ρυθμίστε το μέγιστο σημείο ρύθμισης όταν το σύστημα δουλεύει μόνο με την αντλία θερμότητας. Το όριο αυτό 
μπορεί αν ρυθμιστεί στους 50°C ή στους 58°C.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, από το μενού ρύθμισης, πατήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ έως ότου εμφανιστούν τα ΜΠΛΕ και 
ΚΙΤΡΙΝΑ LED που αναβοσβήνουν.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ. 
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από το εργοστάσιο έχει ρυθμιστεί το όριο στους 50°C. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τη ρύθμιση αυτή για ενισχύσετε την 
απόδοση της Emix Tank.

Ρύθμιση κύκλου κατά της νόσου των λεγεωνάριων
Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον κύκλο κατά της νόσου των λεγεωνάριων, από το μενού ρύθμισης, πατήστε 
γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ έως ότου εμφανιστεί μόνο το ΚΙΤΡΙΝΟ LED που αναβοσβήνει.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ. 
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων είναι ενεργοποιημένος από το εργοστάσιο. Εάν ο κύκλου είναι απενεργοποι-
ημένη, Η εταιρεία δεν ευθύνεται.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του κύκλου κατά της νόσου των λεγεωνάριων, δείτε ενότητα «ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ».

Ρύθμιση του δέλτα της θερμοκρασίας για την επανεκκίνηση της αντλίας θερμότητας.
Όταν η θερμοκρασία νερού φτάσει τη ρυθμισμένη τιμή ή επιτευχθεί η μέγιστη τιμή μόνο με την αντλία θερμότητας (σε πε-
ρίπτωση λειτουργίας της Emix Tank χωρίς άλλες εσωτερικές μονάδες), η αντλία θερμότητας σβήνει και επαναφέρεται μόνο 
όταν η θερμοκρασία του νερού πέσει κάτω από την επιθυμητή θερμοκρασία μιας κάποιας τιμής (δέλτα).
Μπορείτε να αλλάξετε το δέλτα επανεκκίνησης της αντλίας ρυθμίζοντας στους 5°C ή στους 10°C.
Για να αλλάξετε την καθορισμένη τιμή, από το μενού ρύθμιισης πατήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ έως ότου εμφανιστεί το 
ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟ LED που αναβοσβήνει.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ.
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από το εργοστάσιο το δέλτα επανεκκίνησης της αντλίας θερμότητας ρυθμίζεται στους 10°C. Σας συνιστούμε να κρατήσετε 
τη ρύθμιση αυτή για ενισχύσετε την απόδοση της Emix Tank.

Επαναφορά των ρυθμίσεων του εργοστασίου.
Για την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του εργοστασίου, από το μενού ρύθμισης, πατήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ έως 
ότου εμφανιστεί το ΜΠΛΕ, ΚΙΤΡΙΝΟ, και ΚΟΚΚΙΝΟ LED που αναβοσβήνει.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ. 3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.

Επιλογή του αισθητήρα διαστρωμάτωσης
Το Emix Tank μετράει τη θερμοκρασία του νερού στη δεξαμενή μέσω ενός από τους δύο αισθητήρες διαστρωμάτωσης.
Μπορείτε να επιλέξετε ποιος από τους δύο αισθητήρες διαβάζεται για τη μέτρηση.
Για να αλλάξετε αισθητήρα, μπείτε στο μενού διαμόρφωσης, πατήστε γρήγορα το ΚΟΥΜΠΙ έως ότου εμφανιστεί το ΚΙΤΡΙΝΟ 
και ΚΟΚΚΙΝΟ LED που αναβοσβήνει.
Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα έως ότου να ενεργοποιηθούν όλα τα 5 ΠΡΑΣΙΝΑ LED και πατήστε μια τελευταία φορά το 
ΚΟΥΜΠΙ.
3 συνεχόμενα μπιπ θα επιβεβαιώσουν τη ρύθμιση.
Εάν το κουμπί δεν είναι πατημένο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα η οθόνη θα επιστρέψει στο κεντρικό μενού χωρίς να κάνει 
καμία ρύθμιση.

Από το εργοστάσιο ο αισθητήρας διαστρωμάτωσης που έχει επιλεχθεί είναι ο ανώτερος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Εκτός από τις λειτουργίες που έχουν ήδη περιγραφεί στην ενότητα «ΡΥΘΜΙΣΗ EMIX TANK», το λογισμικό της Emix Tank 
είναι σε θέση να ελέγχει αυτόματα τις βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις υπό ορισμένους όρους. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι οι 
λειτουργίες αυτές δεν πρέπει να ρυθμιστούν ούτε μπορούν να απανεργοποιηθούν. Είναι:
 -  Αντιψυκτική λειτουργία
 -  Λειτουργία Cold draft prevention
 -  Λειτουργία ηλεκτρικής θέρμανσης νερού (σε περίπτωση απενεργοποιημένης αντλίας θερμότητας) 
 -  Κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων

Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης υποστήριξης-Αντιψυκτική λειτουργία
Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη δεξαμενή συσσώρευσης είναι κάτω από 5° C, όλες οι ηλεκτρικές αντιστάσεις ενερ-
γοποιούνται έως ότου επιτευχθεί η θερμοκρασία του νερού.

Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης υποστήριξης-λειτουργία Cold draft prevention
Όταν μία ή περισσότερες μονάδες είναι σε λειτουργία Cold draft prevention και ο συμπιεστής λειτουργεί εδώ και 20’, μία 
κάθε φορά οι ηλεκτρικές αντιστάσεις ενεργοποιούνται κάθε 20’. Θα απενεργοποιηθούν μία κάθε φορά όταν δεν θα υπάρχει 
καμία εσωτερική μονάδα πλέον σε λειτουργία Cold draft prevention.

Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης υποστήριξης-Αντιψυκτική λειτουργία
Αν η μονάδα έχει σταματήσει για συντήρηση Emix Tank ελέγχει τις ηλεκτρικές αντιστάσεις που βρίσκονται μέσα στη δεξα-
μενή, ακριβώς όπως οποιοσδήποτε ηλεκτρικός θερμαντήρας νερού. 
Στην περίπτωση αυτή, αν η θερμοκρασία του νερού είναι κατώτερη από τη θερμοκρασία την επιθυμητή για περισσότερο 
από 10’, όλες οι ηλεκτρικές αντιστάσεις θα αρχίσουν να λειτουργούν έως επιτευχθεί η τιμή αναφοράς. 
Οι τελικοί χρήστες μπορούν να σβήσουν τη μονάδα Emix Tank αν δεν θέλουν να επωφεληθούν από τη λειτουργία αυτή.

Έλεγχος ηλεκτρικής αντίστασης υποστήριξης-Κύκλος αντιψυκτικής λειτουργίας
Κατά τον κύκλο κατά της νόσου των λεγεωνάριων, μπορεί να ανάψουν αυτόματα μία ή περισσότερες ηλεκτρικές αντιστά-
σεις. Δείτε ενότητα ΚΥΚΛΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Η νόσος των λεγεωνάριων είναι ένα μικρόβιο το οποίο, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να σχηματιστεί μέσα σε κάθε 
υδραυλικό σύστημα. 
Η αναπαραγωγή του μικροβίου αυτού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και βρίσκει τις καλύτερες συνθήκες για να 
επιβιώνει μεταξύ των 20 και 45ºC. 
Για το λόγο αυτό, αν και κάθε χώρα έχει τον τοπικό κανονισμό της για την πρόληψη της νόσου των λεγεωνάριων, όλοι 
εξακολουθούν να παρέχουν θερμότητα νερού σε θερμοκρασία πάνω από 50° C.

Ο κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων είναι μια ειδική λειτουργία που διεξάγεται από τη Emix Tank. Σκοπός της λει-
τουργίας αυτή είναι η θέρμανση όλου του νερού συσσώρευσης, ούτως ώστε να σκοτωθούν όλα τα μικρόβια που μπορεί 
να εξακολουθούν να αναπτύσσονται μέσα στη δεξαμενή.

Ο κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων πληρείται αν: 
• Η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από τους 65° C, ή 
• Η θερμοκρασία του νερού είναι πάνω από τους 50° C για μια χρονική περίοδο που κυμαίνεται σε συνάρτηση με την 

ίδια τη θερμοκρασία.

Αν εντός των 72 ωρών (3 ημέρες) δεν έχει εκπληρωθεί καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενερ-
γοποιείται ο κύκλος.
Κατά τη διάρκεια του κύκλου το ΚΙΤΡΙΝΟ LED ενεργοποιείται. 
Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου κατά της νόσου των λεγεωνάριων. 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου, μέσω της ανάλυσης της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού, αν το λογισμικό επισημάνει 
ότι δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια χρησιμοποιώντας μόνο την αντλία θερμότητας, το πρώτο ηλεκτρικό στοιχείο θα απενερ-
γοποιηθεί αυτομάτως. Το δεύτερο ηλεκτρικό στοιχείο ενεργοποιείται μετά από 120’ και ελέγχοντας την αύξηση της θερμο-
κρασίας του νερού έως την επίτευξη των κατάλληλων συνθηκών για την ικανοποίηση του κύκλου. Αν υπάρχει διακόπτης 
ροής συνδεδεμένος, ο χρόνος του κύκλου θα μειωθεί σε συνάρτηση με την ποσότητα του νερού λήψης. 

Αν μετά από 8 ώρες καμία δεν επισημανθεί από τις συνθήκες που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο κύκλος θα συνεχίσει αλλά το 
ΚΙΤΡΙΝΟ LED θα αναβοσβήνει σε χαμηλή συχνότητα για να ειδοποιήσει τον τελικό χρήστη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων είναι βασικός για την υγεία των ανθρώπων. Ολοκληρώνεται 
κανονικά χάρη στη θερμοδυναμική θερμότητα, παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι σε δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες η αντλία θερμότητας δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει από μόνης της τον παραπάνω κύκλο. Για το λόγο αυτό 
είναι σημαντικό να συνδέσετε την ηλεκτρική ή τις ηλεκτρικές αντιστάσεις. Σε περίπτωση απενεργοποίησης τις ηλεκτρικές 
αντιστάσεις, σε ανάλογες καιρικές συνθήκες, μπορεί να μην ολοκληρωθεί ο κύκλος κατά της νόσου των λεγεωνάριων, 
κατάσταση για την οποία η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη .

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ ΛΕΓΕΩΝΑΡΙΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Σφάλμα Αιτία LED
ΜΠΛΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

1 Σφάλμα στην εξωτερική μονάδα   F
3 Σφάλμα επικοινωνίας με την εξωτερική μονάδα F F F
4 Αισθητήρας FREON OUT κατεστραμμένος ή αποσυν-

δεδεμένος
F F 

5 Αισθητήρας H2O IN κατεστραμμένος ή αποσυνδεδεμένος  F F
6 Αισθητήρας H2O OUT κατεστραμμένος ή αποσυνδεδεμένος F  

8 Ηλεκτρικές αντιστάσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί F  

9 Σφάλμα αντιστραφεί σωλήνες ψυκτικού F  

10 Αισθητήρας FREON IN κατεστραμμένος ή αποσυνδε-
δεμένος

 F 

11 Αισθητήρας δεξαμενής (1/3) κατεστραμμένος ή αποσυν-
δεδεμένος

 F 

12 Αισθητήρας δεξαμενής (2/3) κατεστραμμένος ή αποσυν-
δεδεμένος

  F

F  LED που αναβοσβήνει:

  LED αναμμένο

  LED σβηστό

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να εξασφαλίσετε μια εξαιρετική απόδοση του προϊόντος θα πρέπει να εκτελείτε ετησίως τους εξής ελέγχους:
• επαλήθευση της πίεσης του δοχείου διαστολής;
• επαλήθευση των ορυκτών και πολυφωσφορικών αλάτων του δοσομετρητή. Θα πρέπει να τα αντικαθιστάτε όταν μένει 
λίγο λιγότερο από ένα εκατοστό;

• επαληθεύστε ενδεχόμενες προσμείξεις που υπάρχουν μέσα στο φίλτρο της εγκατάστασης προσαγωγής νερού;
• επαληθεύστε την ακεραιότητα της ανόδου του μαγνησίου και αντικαταστήστε αν χρειάζεται (ακόμη και κάθε 6 μήνες).
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