
Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας

Low Profile
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



No
ΕΡΩΤΗΣΗ

QUESTION
2,5m2

1

Επιφάνεια του απορροφητή (m²)

Area of the absorber (m²) 2,31m2

2 Συνολική επιφάνεια του συλλέκτη (m²)

Total area of the collector (m²)
2,52m2

3
Διαστάσεις του συλλέκτη (mm): Μήκος x πλάτος x πάχος

Dimensions of the collector (mm): Length x width x deepness 1988x1267x88

4 Αριθμός κάθετων σωλήνων στον απορροφητη

Number of vertical tubes in the absorber
10

5
Φ των σωλήνων

Φ of the tubes 13

6 Φ του διανομέα

Φ of the collector
22

7
Πάχος απορροφητή (mm)

Thickness of the absorber (mm) 0,4mm

8 Πάχος χάλκινων σωλήνων (mm)

Thickness of the copper tubes (mm)

0,6mm

9 Πάχος πλάτης του συλλέκτη (mm)

Thickness of collector’s back (mm)

0,4mm

10 Πάχος τζαμιού του συλλέκτη (mm)

Thickness of collector’s glass (mm)

4mm

11 Μόνωση του συλλέκτη

Insulation of the absorber

Υαλοβάμβακας 40mm

Glasswool 40mm

12
Στεγανοποίηση του συλλεκτη

Waterproofing of the collector

Ελαστικο EPDM

Rubber EPDM

13 Ο απορροφητής έχει επιλεκτική επικάλυψη σιλικόνης

The absorber has selective coating of silicon

14
Το προφίλ του συλλέκτη είναι από αλουμίνιο, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή

The profile of the collector is by aluminum and it is painted by electrostatic white painting
15 Το τζάμι είναι άθραυστο (ασφαλείας), χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο, 4mm και έχει διαπερατότητα 0,88. 

Επίσης είναι πρισματικό για καλύτερη απόδοση

The glass is tempered (security), low-iron 4mm and it has penetrability 0,88. Also, it is prismatic glass for 

better efficiency
16 Προδιαγραφές Θερμομεταφορέα

Liquid Specifications

Νερό-Γλυκόλη

με (25% συγκέντρωση γλυκόλης)

Water-Glycol 
17 Βάρος / Weight 48kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - TECHNICAL DATA OF COLLECTOR

TECHNICAL DATA OF LP200X2,5m2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ LP200X2,5m2

No ΕΡΩΤΗΣΗ

QUESTION

200lt

1 Πραγματική χωρητικότητα του καζανιού 

The real volume of the tank

191lt

2 Διαστάσεις εξωτερικές του καζανιού (mm): Μήκος x διάμετρο

Dimensions outside the tank (mm): Length x diameter

1250x560

3 Υλικό κατασκευής του καζανιού

Material of tank

Γαλβανιζε λαμαρίνα

Galvanised by zinc
4 Πάχος λαμαρίνας

Thickness of steel

3mm

5 Εξωτερική επικάλυψη του καζανιού 

Outside coating of tank

Λαμαρίνα γαλβανιζέ βαμμένη με θερμοσκλυρινόμενες ρυτίνες, πλαστικοποίηση (επο-

ξική φαινόλη)

Galvanised by zinc and it is painted by DUROPLASTIC (epoxy phenol)
6 Πάχος εξωτερικού καλύμματος (περίβλημα)

Thickness of the coating

0,4mm

7 Εσωτερική προστασία του καζανιού

Protection inside the tank

Πλαστικοποίηση (εποξική φαινόλη)

DUROPLASTIC (epoxy phenol)
8 Εναλλάκτης

Exchanger

Χάλκινες σωλήνες

Copper tubes
9 Μόνωση του καζανιού

Insulation of tank

Polyourethane 50mm (45kg/m3)

10 Προστασία από την ηλεκτρόλυση

Protection from electrolysis

Ράβδος μαγνησίου

Magnesium bar (Φ22x300mm)
11 Ηλεκτρική αντίσταση 

Electrical resistance

4000 Watt

(Also it depends on the rules of the country)
12 Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 

Maximum Operating Pressure

8 bar (800000Pa)



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
Όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες Α, A1, A2, A3 η βάση του συστήματός μας αποτελείται από:

1. Οκτώ (8) πέλματα

2. Δύο (2) λάμες συνδετήριες των μεσαίων πελμάτων

3. Δύο (2) μεγάλα τρίγωνα

4.  Δύο (2) ράγες σιδερένιες για την εναπόθεση της μπόιλερ άνωθεν της βάσης

5.  Εννέα (9) πλαστικά ραμποτέ για το κλείσιμο της πίσω πλευράς της βάσης

6. Βίδες – παξιμάδια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το low profile αποτελείται από:

1. Ένα μπόιλερ 200 λίτρων

2. Ένα συλλέκτη 2,5m2

3. Ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 20Wp

4. Έναν κυκλοφορητή 12V

5. Βάση

6. Εξαρτήματα

Α

A1 A2 A3

Α4

Α5Α5

Α5Α5

Α8Α8

Α9

Α6

Α6



Α4

Α10

Α9

Α6

Α8Α7

Α5

Στην μπροστά πλευρά της 

βάσης τοποθετούμε την 

κορνίζα (ΦΩΤΟ Α, Α9). Στη 

συνέχεια τοποθετούμε τα 

2 ξύλινα πατώματα επί της 

βάσης  (ΦΩΤΟ Α10). 

Το τρίτο ξύλινο πάτωμα που είναι και το στενότερο από όλα 

τοποθετείται αφού πρώτα τοποθετηθεί το πρώτο τεμάχιο 

ραμποτέ όπου φέρει εσωτερικά σιδερένια μπάρα. Στο τέλος 

βεβαιωνόμαστε πως η βάση μας είναι αλφαδιασμένη και 

οι γωνίες που δημιουργούνται μεταξύ τριγώνου και μεταλ-

λικής μπάρας στην οριζόντια θέση πρέπει να σχηματίζουν 

γωνία 90 μοιρών όπως χαρακτηριστικά βλέπουμε στις φω-

τογραφίες (ΦΩΤΟ Α6, Α11, Α12). Όλα τα πέλματα θα πρέπει 

να εφάπτονται επί του εδάφους. Τα πέλματα βιδώνονται επί 

εδάφους με στριφώνια και ούπατ λαμβάνοντας ειδική μέ-

ριμνα στεγανοποίησης των τρυπών του εδάφους εάν αυτό 

είναι προβλεπόμενο.

Α11

Α12
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ΟΔΗΓΙΕΣ
Αρχικά παίρνουμε τα οκτώ (8) πέλματα και περνάμε μέσα 

από την τρύπα που έχουν στο κέντρο τους τις βίδες που 

βρίσκουμε στο κουτί των εξαρτημάτων και βιδώνουμε το 

παξιμάδι σε κάθε μία από αυτές για να ενσωματωθεί με 

το πέλμα. Στη συνέχεια παίρνουμε τα πέλματα και τους 

βιδώνουμε άλλο ένα παξιμάδι  περίπου 3cm κατά μήκος 

της βίδας. Το παξιμάδι αυτό αποτελεί το ρυθμιστή της καθ’ 

ύψους ρύθμισης της βάσης και της ευθυγράμμισης αυτής 

έτσι ώστε να μην γέρνει αλλά να είναι αλφαδιά.  Πλέον 

έχουμε έτοιμα τα πέλματα και τα εναποθέτουμε στο έδα-

φος (ΦΩΤΟ Α4). 

01

02

03

04

05

Στη συνέχεια περνάμε 

τις σιδερένιες ράγες  και 

βιδώνουμε το παξιμάδι 

(ΦΩΤΟ Α, Α6, Α7, Α8). 

Παίρνουμε τις δύο  συνδε-

τήριες λάμες και με αυτές 

συνδέουμε μεταξύ τους 

ανά δυάδες τα τέσσερα  με-

σαία πέλματα (ΦΩΤΟ Α5). 

Πλέον είμαστε έτοιμοι να 

τοποθετήσουμε τις δύο σι-

δερένιες ράγες και τα δύο 

μεγάλα τρίγωνα. Πρώτα 

παίρνουμε τα δύο τρίγωνα 

και τους βιδώνουμε τα τέσ-

σερα πέλματα. Το τρίγωνο 

που έχει την θυρίδα ελέγ-

χου με καπάκι  τοποθε-

τείται αριστερά της βάσης 

βλέποντας από το εμπρό-

σθιο μέρος της συσκευής  

και το άλλο δεξιά της. 



Β) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΠΟΙΛΕΡ

Ένα σετ εξαρτημάτων αποτελείται από τα εξής:

1.  Ένα κολλεκτέρ όπου βρίσκονται επάνω σε αυτό το δοχείο διαστολής με την βαλβίδα ανα-

κουφίσεως δια περίπτωση υπερπίεσης (την οποία δεν ανοίγουμε ποτέ ούτε κατά την δια-

δικασία πλήρωσης του κλειστού κυκλώματος ούτε κατά την λειτουργία του συστήματος), 

ένα μανόμετρο ελέγχου πίεσης του κλειστού κυκλώματος (maximum πίεση 0,7 bar). Επί-

σης, μία υποδοχή με σπείρωμα δια την σύνδεση του ενός INOX σωλήνα, ένα διακόπτη με 

υποδοχή σύνδεσης του πλαστικού σωλήνα της τρόμπας, ένας κυκλοφορητής 12V με υπο-

δοχή σύνδεσης του άλλου INOX σωλήνα, δύο βίδες δια την στήριξη αυτού του σετ επάνω 

στο καπάκι του μπόιλερ.

2.  Μία χειροκίνητη αντλία η οποία φέρει 2 πλαστικούς σωλήνες

3.  Τρείς σωλήνες ΙΝΟΧ εύκαμπτες μονωμένες έχοντας η καθεμία από αυτές σε κάθε πλευρά 

της από ένα εξάρτημα ρακόρ και 2 ORING.

4.  Μία γωνία με εξάρτημα εξαεριστικού και ειδικό κλειδί χρήσης του.

5.  Μία γωνία με δύο υποδοχές αρσενικών σπειρωμάτων

6.  Δύο γωνίες που από την μία πλευρά τους έχουν αρσενικό σπείρωμα και από την άλλη φέ-

ρουν ρακόρ με δαχτυλίδι.

7. Ένα σακουλάκι με γράσο δια την λίπανση των ORING

8. Ένα διακόπτη νερού ½’’ με θηλυκό – αρσενικό σπείρωμα

9. Μία βαλβίδα ασφαλείας θερμοσιφώνου

10. Ένα μπουκάλι αντιψυκτικό 1 λίτρο για συνθήκες λειτουργίας έως -80C
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Γ) ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πλέον είμαστε έτοιμοι να εναποθέσουμε το μπόιλερ επί της βάσης. Η πλευρά του μπόιλερ που 

περιλαμβάνει τις σωλήνες και την ηλεκτρική αντίσταση τοποθετείται αριστερά (ΦΩΤΟ Γ). Η 

θέση του μπόιλερ θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι σωλήνες παροχή κρύου και κατανάλωση 

ζεστού να είναι στραμμένες προς τα επάνω (ΦΩΤΟ Γ). 

Γ
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Η απόσταση μπόιλερ – πλευρικό τρίγωνο θα πρέπει να 

είναι 20cm (ΦΩΤΟ Γ1). 

Γ1 Γ4

Γ6

Γ3

Το πρώτο που βιδώνουμε στο μπόιλερ είναι το σετ του 

κυκλοφορητή (Νούμερο 1 από Β) (ΦΩΤΟ Γ2). Η στήριξή 

του γίνεται με 2 βίδες άλεν και η θέση του είναι κάθετη 

ώστε ακριβώς από πάνω του να βρίσκεται το δοχείο δι-

αστολής κλειστού κυκλώματος. Στη συνέχεια, επάνω στα 

δύο χάλκινα σωληνάκια φ18 που βγαίνουν από το μπόι-

λερ, βιδώνουμε τις 2 γωνίες που φ22 επί 3/4’’ αρσενικό 

(ν. 6) που υπάρχουν στο κουτί εξαρτημάτων. Στη σωλήνα 

του μπόιλερ που αναγράφεται από <<ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛ-

ΛΕΚΤΗ>> βιδώνουμε τη σωλήνα ΙΝΟΧ με αριθμό  1  και 

στο άλλο που αναγράφεται προς <<ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΣΥΛ-

ΛΕΚΤΗ>> τη σωλήνα ΙΝΟΧ με τον αριθμό 2 (ΦΩΤΟ Γ3). 

Γ2

Γ5

Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα λαστιχένια κόκκινα 

ORING στεγανοποίησης στο βίδωμα της σωλήνας ώστε 

να μην τα κόψουμε χρησιμοποιώντας και το γράσο που 

βρίσκεται στο πλαστικό σακουλάκι. Πρέπει η σωλήνα να 

μπει ίσια στο εξάρτημά μας. Τη σωλήνα  2  την βιδώνου-

με από την άλλη πλευρά της στην υποδοχή του κυκλοφο-

ρητή (ΦΩΤΟ Γ4, Γ5). 

Τέλος τη σωλήνα με τον αριθμό  3  τη βιδώνουμε επάνω 

από τον κυκλοφορητή (ΦΩΤΟ Γ6). 
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Γ9

Γ12 Γ13

Γ8

Γ14

Γ7
Γ10 Γ11

Η άλλη πλευρά της θα 

βιδωθεί στη συνέχεια 

στο συλλέκτη. Το επό-

μενο βήμα μας είναι να 

πάρουμε την χειροκίνη-

τη αντλία πλήρωσης από 

τα εξαρτήματα και να 

την βιδώσουμε επάνω 

στο τρίγωνο της βάσης 

από την μέσα πλευρά 

(ΦΩΤΟ Γ7). 

Η χειροκίνητη ανλτία έχει 2 πλαστικά σωληνάκια. Το 

κάτω σωληνάκι θα χρησιμοποιηθεί για το γέμισμα του 

συστήματος στο τέλος εργασιών. Το επάνω σωληνάκι θα 

συνδεθεί πάνω από τον κυκλοφορητή στην υποδοχή που 

φέρει ο διακόπτης (ΦΩΤΟ Γ8).

Πλέον είμαστε έτοιμοι να 

τοποθετήσουμε το συλλέ-

κτη.  Του αφαιρούμε την 

συσκευασία και ξεβιδώ-

νουμε τις 2 βίδες που έχει 

στην πίσω πλευρά του. 

Η άνω πλευρά του είναι 

εκείνη που έχει τις 2 υπο-

δοχές στην πλάτη του με 

την σήμανση ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗ – ΚΑΤΩ ΜΕ-

ΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ. Την κάτω 

πλευρά του την τοποθε-

τούμε επάνω στις 2 προ-

εξοχές που έχει η βάση 

μας, μία αριστερά και μία 

δεξιά πάνω ακριβώς από 

την βίδα της κορνίζας 

(ΦΩΤΟ Γ9). 
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10

11

12

13

14

Στο επόμενο βήμα παίρνουμε το εξάρτημα που φέρει το 

εξαεριστικό. Η πλευρά με το χάλκινο μικρό σωληνάκι βι-

δώνεται χρησιμοποιώντας στεγανοποιητικό  στην επάνω 

είσοδο του συλλέκτη, τόσο όσο η υποδοχή του σωλήνα  

1  να μπορεί να βιδωθεί επάνω του. Εφόσον λοιπόν σφί-

ξουμε βιδώνουμε επάνω στο εξάρτημα που φέρει το εξα-

εριστικό τη σωλήνα  1. Στη συνέχεια παίρνουμε τη γωνία 

που φέρει τις δύο υποδοχές των αρσενικών σπειρωμά-

των από τα εξαρτήματά μας και τη βιδώνουμε στην κάτω 

αναμονή του συλλέκτη. Επάνω της βιδώνουμε και τη σω-

λήνα 3 (ΦΩΤΟ Γ12, Γ13, Γ14).

Ο οδηγός  μας για την σωστή τοποθέτησή του ως προς το 

αριστερά – δεξιά είναι η ευθυγράμμιση στις τρύπες που 

υπάρχουν στα τρίγωνα με τις τρύπες που έχει ο συλλέ-

κτης εφόσον αφαιρέσαμε τις βίδες. Εφόσον λοιπόν ευ-

θυγραμμίσουμε, βιδώνουμε τις βίδες που βγάλαμε πριν 

(ΦΩΤΟ Γ10, Γ11) για να στηριχθεί ο συλλέκτης.



Δ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πλέον έχει συνδεθεί το κλειστό κύκλωμα του συστήμα-

τος μεταξύ του συλλέκτη και του μπόιλερ. Αυτό που μένει 

είναι να βιδώσουμε  πρώτα τη βαλβίδα ασφαλείας και 

στη συνέχεια το διακόπτη που έχουμε στο κουτί εξαρτη-

μάτων στη σωλήνα <<ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ>> του μπόιλερ 

(ΦΩΤΟ Δ1). Επάνω στο διακόπτη συνδέουμε τη σωλήνα 

της παροχής  νερού. Στην άλλη σωλήνα του μπόιλερ που 

αναγράφεται <<ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ>> συνδέουμε 

τη σωλήνα που θα διοχετεύει το σπίτι μας με ζεστό νερό. 

Στην περίπτωση που το μπόιλερ διαθέτει είσοδο και έξο-

δο νερού καλοριφέρ (τριπλής ενέργειας) συνδέουμε τις 

σωλήνες μας στις ανάλογες παροχές που σημαίνονται με 

ταμπελάκια χρησιμοποιώντας εξαρτήματα εξαερισμού.  

Τέλος δίνουμε νερό στο μπόιλερ από την παροχή κρύο 

και ανοίγουμε μία βρύση του ζεστού νερού για να μπορεί 

να φύγει ο αέρας που βρίσκεται εσωτερικά του μπόιλερ 

και των σωληνώσεων . Μετά την πλήρωση του μπόιλερ 

με νερό κλείνουμε την βρύση.

E2

Δ1

E1
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Ε) ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ
Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να γεμίσουμε το κλειστό μας κύ-

κλωμα με μείγμα αντιψυκτικού – νερού . 20% αντιψυκτι-

κό – 80% νερό περίπου δια θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

-8C. Διαφορετικά προσθέστε ανάλογα αντιψυκτικό. Το 

πρώτο που κάνουμε είναι να ξεβιδώσουμε το εξαεριστι-

κό το οποίο βρίσκεται στην πίσω  πλευρά του συλλέκτη 

επάνω στο εξάρτημα που προηγούμενα βιδώσαμε, με 

το κλειδάκι το οποίο είναι κρεμασμένο επάνω (ΦΩΤΟ 

Ε1) ούτως ώστε να βγάζει τον αέρα όσο εμείς θα γεμί-

ζουμε το σύστημα. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα δοχείο, 

του βάζουμε 5 lt. νερό και μέσα σε αυτό αδειάζουμε το 

μπουκάλι 1lt. αντιψυκτικού που έχουμε στα εξαρτήματά 

μας. Φέρνουμε λοιπόν 

το δοχείο με το αντιψυ-

κτικό διάλυμμα δίπλα 

στην χειροκίνητη αντλία 

πλήρωσης που έχουμε 

βιδώσει και βάζουμε 

μέσα το πλαστικό σω-

ληνάκι  της . Αρχίζουμε 

λοιπόν να γεμίζουμε το 

κλειστό κύκλωμα εφό-

σον πρώτα ανοίξουμε 

το διακοπτάκι στην άλλη 

άκρη του πλαστικού σω-

λήνα της χειροκίνητης 

αντλίας. Συνεχίζουμε 

να πληρώνουμε εωσότου βεβαιωθούμε ότι δεν έχει να 

βγάλει άλλη ποσότητα αέρα και κλείνουμε το εξαεριστι-

κό. Συνεχίζουμε να πληρώνουμε εωσότου το μανόμετρο 

μας δείξει 0,7bar. Τότε κλείνουμε το διακοπτάκι και έτσι 

έχει κλειδώσει το κλειστό κύκλωμα έχοντας τελειώσει 

το γέμισμά του (ΦΩΤΟ E2). Σε περίπτωση που έχουμε 

υψηλή ηλιακή ακτινοβολία την ώρα των εργασιών, καλό 

είναι να σκεπάσουμε τον συλλέκτη μας με οτιδήποτε δη-

μιουργεί σκίαση στην συλλεκτική επιφάνεια δια αποφυγή 

βρασμού και παραγωγή ατμού, εωσότου ενώσουμε τον 

κυκλοφορητή μας με το φωτοβολταϊκό και ξεκινήσει το 

σύστημα να λειτουργεί. Η ποσότητα μείγματος αντιψυκτι-

κού – υγρού που θα μας περισσέψει φυλάσσεται εντός 

του κλειστού χώρου του ηλιακού συστήματος για να απο-

φεύγεται η πρόσβαση σε αυτό από παιδιά.



ΣΤ

ΣΤ5

ΣΤ6

Z

ΣΤ3

ΣΤ2

Τελος, θα πρέπει να βάλουμε το καπάκι που θα καλύψει 

το κενό ανάμεσα στα ραμποτέ και το συλλέκτη. Στα δύο 

άκρα των τριγωνικών πλευρών και στην επάνω πλευρά 

τους υπάρχει μία τρύπα στην οποία θα τοποθετήσουμε τα 

ειδικά clips για να δεχθούν τις βίδες που θα στηρίξουν το 

καπάκι. Τοποθετούμε χωνευτά στο διάκενο το καπάκι με 

τέτοιο τρόπο ώστε η τρίτη τρύπα που υπάρχει (από όπου 

περνάει το καλώδιο του φωτοβολταϊκου) να βρίσκεται 

στη δεξιά πλευρα. Βιδώνουμε τις λαμαρινόβιδες ή εξά-

γωνες βίδες που υπάρχουν στη συσκευασία και σφίγγου-

με (ΦΩΤΟ ΣΤ5, ΣΤ6).

ΣΤ1
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Στην πίσω πλευρά της βάσης μας υπάρχει μία σχισμή 

αριστερά και μία δεξιά κατά μήκος του κάθε τριγώνου. 

Εκεί θα σύρει το κάθε ραμποτέ (ΦΩΤΟ ΣΤ2). Το πρώτο 

ραμποτέ που τοποθετούμε είναι εκείνο που περιέχει κατά 

μήκος του και εσωτερικά του μία σιδερένια ράγα (ΦΩΤΟ 

ΣΤ1). Τοποθετούμε την ξύλινη στενή λωρίδα του πατώμα-

τος.Εν συνεχεία ένα προς ένα και το ένα πάνω στο άλλο 

εναποθέτουμε τα ραμποτέ εωσότου τοποθετηθεί και το 

τελευταίο (ΦΩΤΟ ΣΤ3). 

Ζ) ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ – 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Τελευταίο μένει το φωτοβολταϊκό πάνελ και η μετόπη με 

το αυτοκόλλητο – σήμα του προϊόντος. Ξεβιδώνουμε τις 

βίδες στην πάνω  πλευρά του συλλέκτη και βιδώνουμε 

το φωτοβολταϊκό (ΦΩΤΟ Ζ) και την μετόπη (ΦΩΤΟ Ζ1) 

(ΦΩΤΟ Z2, Z3).  

ΣΤ)  ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Πλέον, εφόσον έχουμε τελειώσει με την συνδεσμολογία 

του κλειστού κυκλώματος και τη σύνδεση του μπόιλερ με 

τις παροχές νερού της οικίας, είμαστε έτοιμοι να κλείσου-

με την πίσω πλευρά της βάσης με τα πλαστικά ραμποτέ 

(ΦΩΤΟ ΣΤ). 
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Z5 Z6

Z2 Z3
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Η) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ
Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς «περί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστά-

σεων » από ηλεκτρολόγο. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

1.  Ο θερμοσίφωνας συνδέεται στο δίκτυο σταθερών ηλε-

κτρικών γραμμών ( στον ηλ. Πίνακα ) μέσω διπολικού 

διακόπτη του οποίου η απόσταση διαχωρισμού των 

επαφών του να είναι τουλάχιστον 3 χιλιοστά. Θα πρέ-

πει επίσης να ελεγχθεί ο θερμοστάτης, και να ρυθμιστεί 

η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού. Η θερμοκρασία 

αυτή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στους 55°C 

(είναι ικανοποιητική).

2.   Τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν με τη συσκευή χω-

ρίς να υποστεί βλάβη η μόνωσή τους και με διατομή 

καλωδίων 4mm.

3. Να υπάρχει σωστή γείωση.

4.   Οι επαφές των στοιχείων συνδέσεως να είναι σφιγμέ-

νες με προσοχή.

ΧΡΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΠΡΕΠΕΙ: 

1.  Να ελεγχθεί η ύπαρξη νερού στο δίκτυο και στον ηλια-

κό θερμοσίφωνα ανοίγοντας μία βρύση του ζεστού και 

κρύου νερού

2.  Να διακοπεί η λειτουργία της ηλεκτρικής αντίστασης 

εάν αυτή είναι σε λειτουργία πριν γίνει χρήση ζεστού 

νερού 

3. Να γίνεται κάθε 3 χρόνια έλεγχος του ανοδίου 

ΑΔΕΙΑΣΜΑ
Για το άδειασμα προβλέπεται ειδική σωλήνα με τάπα στην 

κάτω πλευρά του μπόιλερ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ: 
1. Κλείνουμε το διακόπτη κρύου νερού .

2.  Ανοίγουμε το ζεστό νερό ( ξεβιδώνοντας το σωλήνα ζε-

στού νερού από το μπόϊλερ ) 

3.   Ξεβιδώνουμε την τάπα 3/4’’ που βρίσκεται κάτω από 

το μπόιλερ (όταν θέλουμε να την ξανά βιδώσουμε στο 

σπείρωμα βάζουμε το ανάλογο στεγανωτικό). Ελέγ-

χουμε αν το νερό από την σωλήνα αδειάσματος οδη-

γείται στην αποχέτευση .

Στη συνέχεια το καλώδιο του φωτοβολταϊκού το περνάμε 

από την τρύπα του καπακιού προς την μέσα πλευρά της 

βάσης  και το συνδέουμε  με το καλώδιο του κυκλοφο-

ρητή (ΦΩΤΟ Z4). Αυτόματα το σύστημα θα αρχίσει να λει-

τουργεί εάν η ηλιακή ισχύς είναι ικανή να λειτουργήσει 

τον κυκλοφορητή. Στην συνέχεια ελέγχουμε μία ακόμη 

φορά την πιθανότητα κατακράτησης αέρα στο κλειστό κύ-

κλωμα ανοίγοντας – κλείνοντας το εξαεριστικό εξάρτημα 

με το ειδικό κλειδάκι. Ελέγχουμε την πίεση να είναι στο 

0,7 bar. Ελέγχουμε ότι δεν έχουμε διαρροές πουθενά και 

τοποθετούμε το καπάκι του τριγώνου και κλειδώνουμε 

(ΦΩΤΟ Z5, Z6).
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