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7 τεχνική υποστήριξη

ςε περίπτωση προβλημάτων κατά τη 
συναρμολόγηση ή χρήση της συσκευής, 
επικοινωνήστε με το συναρμολογητή, πωλητή ή 
κατασκευαστή:

EkOpan D.M. d.o.o.
Učitelj Milina 5, 18000 niš, ςερβία
E-MaIL: proizvodi@ekopandm.rs
WEB: www.ekopandm.rs

Οπωσδήποτε διαβάστε οδηγίες χρήσεως πριν 
τη χρήση της συσκευής, για να χρησιμοποιήσετε 
αξιόπιστα και λειτουργικά όλες τις δυνατότητές 
που προσφέρει. 

Συμβουλές και προειδοποιήσεις 

ίδιαίτερη  προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα σημεία 
της οδηγίας που έχουντα εξής σύμβολα: 

 
 προειδοποίηση

 συμβουλή

Διετής εγγύηση 

ελέγξτε εάν μαζί με τη συσκευή έχετε πάρει και την 
εγγύηση. Μόνο με την επικυρωμένη εγγύηση έχετε 
το δικαίωμα δωρεάν συντήρησης, επεμβάσεων 
και ανταλλακτικών εντός 24 μηνών από την 
ημερομηνία αγοράς. διαβάστε την εγγύηση για να 
δείτε τους όρους της. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ολες τις καινούργιες πληροφορίες για τα 
προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα: 

www.ekopandm.rs

Για την οδηγία

Την τελευταία έκδοση της παρούσας οδηγίας 
μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα: www.ekopandm.rs/dokumentacija

Μέτρα ασφάλειας

1. δίΑβΑςΤε πρΟςεΚΤίΚΑ Τίς Οδηγίες χρηςεως 
2. ΟπΟςδηπΟΤε ςεβΑςΤείΤε Οδηγίες, 
πρΟείδΟπΟίηςείς ΚΑί ςύΜβΟύλες πΟύ 
ΑνΑφερΟνΤΑί ςΤην πΑρΟύςΑ
3. ΚρΑΤηςΤε Τίς Οδηγίες χρηςεως
4. ΚρΑΤηςΤε Τη ςύςΚεύη ΜΑΚρίΑ ΑπΟ Την 
ύγρΑςίΑ
5. ΟπωςδηπΟΤε ςΤερεωςΤε ΤΟν εξΟπλίςΜΟ 
πΑνω ςΤΟν ΤΟίχΟ (δείΤε Οδηγίες 
ςύνΑρΜΟλΟγηςης)
6. Οί ςωληνες πΟύ ςύνδεΟύν ΤΟν εξΟπλίςΜΟ 
πρεπεί νΑ ςΤερΑίωθΟύν ερΜηΤίΚΑ ΚΑί 
ΜηχΑνίΚΑ πΑνω ςΤη ςύςΚεύη
7. Οί ηλεΚΤρίΚΟί ΑγωγΟί ΤρΟφΟδΟςίΑς ΤΟύ 
εξΟπλίςΜΟύ πρεπεί νΑ εχΟύν ΚΑΤΑλληλη 
δίΑΜεΤρΟ ΚΑλωδίΟύ ΚΑί νΑ ςύνδεθΟύν ςΚληρΑ 
ΚΑί ςωςΤΑ
8. ΟπωςδηπΟΤε ΤΟπΟθεΤηςΤε ξεχωρίςΤες 
ΚΑί ΚΑΤΑλληλες ΑςφΑλείες ςΤΟ ερΜΑρίΟ Με 
ηλεΚΤρίΚες εγΚΑΤΑςΤΑςείς ΤΟύ ςπίΤίΟύ ςΑς
9. ΟπωςδηπΟΤε ΤΟπΟθεΤηςΤε ςωςΤΑ ΚύρίΟ 
ηλεΚΤρίΚΟ ΑγωγΟ πρΟς Τη ςύςΚεύη. ΤΟ 
ΚΑλωδίΑΚΟ ςύςΤηΜΑ πρεπεί νΑ ςΤερΑίωθεί, εΤςί 
ωςΤε νΑ Μην ύπΑρχεί δύνΑΤΟΤηΤΑ φθΟρΑς 
10. ΟπωςδηπΟΤε ςύνδεςΤε ςωςΤΑ ΑγωγΟ 
γείωςεως Της ςύςΚεύης
11. ΑύΤΟς Ο εξΟπλίςΜΟς χρείΑΖεΤΑί εξΑερίςΜΟ, 
εΤςί ωςΤε η ςύνΑρΜΟλΟγηςη ΜεςΑ ςΤΟύς 
ΚλείςΤΟύς χωρΟύς δεν είνΑί επίθύΜηΤη (δείΤε 
«επίλΟγη ςηΜείΟύ ςύνΑρΜΟλΟγηςης») 
12. δείΤε ΟπςωδηπΟΤε Ολες Τίς ΑνΑγρΑφες 
ΚΑί πρΟείδΟπΟίηςείς πΟύ ύπΑρχΟύν πΑνω ςΤη 
ςύςΚεύη ΚΑί ΑΚΟλΟύθηςΤε Τες
13. Μην ρίχνεΤε πΟΤε ΚΑνενΑ είδΟς ύγρΟύ 
πΑνω ςΤη ςύςΚεύη. ύπΑρχεί ΚίνδύνΟς 
ηλεΚΤρΟπληξίΑς ΚΑί φθΟρΑς εξΟπλίςΜΟύ!
14. πΟΤε Μη ςύνΑρΜΟλΟγείΤε ΤΟν πΑρΟνΤΑ 
εξΟπλίςΜΟ ςε ύγρΑ ΚΑί θερΜΑ ςηΜείΑ (>40°C) 
15. ςε περίπΤωςη ΟπΟίΑςδηπΟΤε ΑνωΜΑλίΑς 
ΚΑΤΑ Τη λείΤΟύργίΑ Της ςύςΚεύης, ΟπωςδηπΟΤε 
πρωΤΑ ΚλείςΤε ΚενΤρίΚες ΑςφΑλείες
16. Μην ΑγγίΖεΤε βΑλβίδες πΟύ ύπΑρχΟύν 
πΑνω ςΤη ςύςΚεύη. ύπΑρχεί ΚύνδύνΟς δίΑρρΟης 
ΑΤΜΟύ ΚΑί φθΟρΑς Της ςύςΚεύης!
17. ΚρΑΤηςΤε ΟλΤΑ ΤΑ επίΜερΟύς ςΤΟίχείΑ πΟύ 
θΑ πΑρεΤε ΚΑΤΑ Την ΑγΟρΑ Της ςύςΚεύΑςίΑς
18. εΑν ςύΜβεί ΚΑΤί ΑπΟ Τίς εξης περίπΤωςείς, 
ΑΜεςως ΑπεύθύνθείΤε ςε είδίΚΟ πρΟςωπΟ:
- φθορά καλωδίου τροφοδοσίας
- διαρροή υγρού πάνω στη συσκευή
- εκθεση εξοπλισμού σε υψηλή υγρασία
- Ο εξοπλισμόε δε λειτουργεί σωστά ή   
δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστεί    
ανάλογα με τηις Οδηγίες χρήσεως
- εάν πέσει ή πάθει ζημιά ο εξοπλισμός
- φανερη φθορά εξοπλισμού



5

Πριν ξεκινήσετε
εχετε κάνει έξυπνη επιλογή.
επιτοίχιοι  ηλεκτρικοί λέβητες  eBloc™ ςειρά 7, 
είναι αξιόπιστοι, πιοτικοί, διαρκούν και αποτελούν 
οικονομική συσκευή για θέρμανση κατοικίας 
και χώρων εργασίας. χωρίς να χρειάζεται 
να κατασκευαστεί ειδικό λεβητοστάσιο του 
συστήματος κεντρικής θέρμανσης, το eBloc™ 
επιβάλλεται ως καλή επιλογή. Με την εφαρμογή 
μερικών τεχνολογικών λύσεων υπάρχει δυνατότητα 
πλήρους θέρμανσης με ομοιομορφη και 
λειτουργικλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 
Τη συναρμολόγηση της 
συσκευής πρέπει να την κάνουν 
εξειδικευμένοι συναρμολογητές 
κεντρικής θέρμανσης! 

Επιλογή σημείου υναρμολόγησης

Οπωσδήποτε 
συναρμολογήστε 
τη συσκευή εντός 
εσωτερικού χώρου. 

ποτέ μην τοποθετήσετε 
τη συσκευή κοντά σε 
άμεση πηγή νερού 
και ατμού (ελάχιστη 
απόσταση 1,5 m)

εξασφαλίστε 
εξαερισμό από την 
πάνω και κάτω πλευρά 
τη συσκευής. 

εάν η συσκευή τοποθετείται 
μέσα στο κλειστό χώρο, 
εξασφαλίστε καλό εξαερισμό 
(ανοίγματα για κυκλοφορίας στην 
κάτω και την άνω πλευρά) και 
αφήστε χώρο σε όλες τις πλευρές 
της συσκευής. 

η συσκευή 
συναρμολογείται 
αποκλειστικά και 
μόνο κάθετα. 

τι υπάρχει μέσα στη συσκευασία  

Μέσα στη συσκευασια, μαζί με τη συσκευή, 
υπάρχουν τα εξής εξαρτήματα. εάν λείπουν, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πωλητή: 

ςτρογγυλή βαλβίδα 
με μπαταρία Dn25 
2 τεμάχια

«Τυφλή» τάπα 
Dn25  
 1 τεμάχιο

Τάπα Dn25 με 
χειροκίνητη 
βαλβίδα αέρα 
1 πακέτο 

προσαρμογέας για 
λάστιχο ποτίσματος  
1 τεμάχιο

ενα πακέτο 
βιδών για 
συναρμολόγηση 
1 πακέτο

Γνωρίστε τη συσκευή

Οι επιτοίχιοι  ηλεκτρικοί λέβητες eBloc™ ςειρά 
7, προμηθεύονται έτοιμοι για συναρμολόγηση. 
διαθέτουν όλα τα στοιχεία απαραίτητα για το 
σύστημα λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης.  
βασικά χαρακτηριστικά:

Αυτόματη powerStep™ τεχνολογία χειρισμού•	
Οθόνη για προβολη πληροφοριών για την κατάσταση λειτουργίας •	
της συσκευής
ενσωματωμένοι αθόρυβοι και αξιόπιστοι αυτόματοι διακόπτες •	
φόρτισης συσσωρευτή
ενσωματωμένη  25.6 (60 ~ 90W) αντλία•	
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7 δοχείο διαστολής χωρητικότητας  12L•	
ηλεκτρική ασφάλεια συσκευής > 90°C•	
Μηχανική ασφάλεια στην πίεση  >3 bar•	
Αυτόματος εξαερισμός συσκευής •	
Μπαταρία γεμίσματος και εκκένωσης εγκαταστάσεων •	
δεξαμενη νερού κατασκευασμένη από κασσίτερο για λέβητες•	
εύκολη πρόσβαση στην αντλία και στο δοχείο διαστολής •	
διακοπή λειτουργίας εξαιτίας χαμηλής πίεσης στις εγκαταστάσεις •	

Μοντέλα

ςτη φωτογραφία που ακολουθεί με βέλος 
σημειώνεται η θέση της πινακίδας. ςε αυτή 
μπορείτε να δείτε το μοντέλο της συσκευής που 
διαθέτετε.     

GRP 24 .7 W

ςειρά eBloc, ηλεκτρικοί λέβητες 

ισχύς σε kW

σήμα της σειράς 

σχήμα

Βασικά εξαρτήματα της 
συσκευής 

1 εμπρόσθιο καπάκι με σύστημα απλής 
αποσυναρμολόγησης. 
2 Αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης αέρα. 
3 ύρδομηχανική βαλβίδα ασφάλειας.  
4 πάνω σύνδεση θέρμανσης, αριστερά – 
τροφοδοσίας, δεξιά – επιστροφής.  
5 Κυβώτιο σύνδεσης για κεντρικό αγωγό παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
6 Κάτω σύνδεση θέρμανσης, αριστερά – 
τροφοδοσίας, δεξιά – επιστροφής.  
7 Μπαταρία γεμίσματος και εκκένωσης.  
8 βοηθητικό πανέλ ελέγχου.  
9 Κεντρικό πανέλ ελέγχου.  
10 ςτήρηξη για συναρμολόγηση πάνω στον τοίχο.  

1

2 3 4

5

6

7

8

9

10

λειτουργίες και ρυθμίσεις
Ολες οι ρυθμίσεις γίνονται στο εμπρόσθιο πανέλ 
ελέγχου και στο βοηθητικό κάτω πανέλ. πριν την 
πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής, οπωσδήποτε 
διαβάστε  οδηγίες που αναφέρονται στο σημείο πριν τη 
θέση σε λειτουργία  στη σελίδα 9.  

Ρύθμιση ισχύους 

η επιλογή ισχύους της συσκευής γίνεται με τη 
βοήθεια τριών  διακοπτών στο εμπρόσθιο πανέλ 
ελέγχου. Με συνδυασμό  αυτών των  διακοπτών  
περιορίζεται  η μέγιστη ισχύση της συσκευής.  ()
Το powerStep ανάλογα με την επιλογή μέγιστης 
ισχύους ελέγχει αυτόματα τη λειτουργία σωμάτων 

θέρμανσης, με εξοικονόμηση ενέργειας  και 
απελευθέρωση εγκαταστάσεων πίεσης. 
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ςτον πίνακα αναφέρονται πιθανοί συνδυασμοί.()

Μοντέλο

Θέση του 
διακόπτη Μέγιστη 

ισχύς
Power-
Step™

A B C

GRP24.7

I O O 8 8

I I O 16 8+8

I I I 24 8+8+8

GRP18.7

I O O 6 6

I I O 12 6+6

I I I 18 6+6+6

GRP15.7

I O O 3 3

O I O 6 6

I I O 9 6+3

O I I 12 6+6

I I I 15 6+6+3

GRP12.7

I O O 3 3

I I O 6 3+3

O I I 9 6+3

I I I 12 6+3+3

GRP09.7

I O O 3 3

I I O 6 3+3

I I I 9 3+3+3

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

η θερμοκρασία νερού  στο σύστημα 
θέρμανσης ρυθμίζεται στο θερμοστάστη 
στο εμπρόσθιο πανέλ ελέγχου. 

Με περιστροφή κουμπιού μπορείτε να επιλέξετε 
θερμοκρασία από  0 έως 90°C.
προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας είναι 35 
- 70°C. για συστήματα εντοδαπέδιας θέρμανσης 
χρησιμοποιείται ως μέγιστη θερμοκρασία 45°C. 
Με επιλογή χαμηλότερης θερμοκρασίας μπορείτε 
να κάνετε σημαντική εξοικονόμηση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας. Με διατήρηση χαμηλής 
θερμοκρασίας μπορείτε να θερμαίνετε χώρους 

όπου δεν κατοικείτε. Το σύστημα κατά της ψίξης, 
εάν το χειμώνα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα δε 
μένετε στο χώρο που θερμαίνεται.   ()

λειτουργία για θέρμανση με 
σώματα 

λειτουργία για εντοδαπέδια 
θέρμανση

ςύστημα για χαμηλές 
θερμοκρασίες 

ςύστημα κάτα της ψύξης

Επιπλέον λειτουργίες 

Από την κάτω πλευρά υπάρχει preklopnik για 
εκκίνηση της συσκευής, στοιχεία ασφάλειας και 
ελέγχου της λειτουργίας της αντλίας.  ()

  Διακόπτης κεντρικής   
 εκκίνησης. 

ςτο βοηθητικό πανέλ ελέγχου υπάρχει ένας 
διακόπτης για εκκίνηση της συσυκευής. η θέση σε 
λειτουργία γίνεται εάν το βάλετε στη θέση ί.  ()

πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία, διαβάστε 
προειδοποιήσεις στη σελίδα 9. 
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7  αυτόματη λειτουργία  
 αντλίας 

ςτο βοηθητικό πανέλ υπάρχει θερμοστάτης της 
αντλίας. Μαζί του ρυθμίζεται η θερμοκρασία 
στην οποία αρχίζει να λειτουργεί η αντλία. 
επιτρεπόμενη μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
αναγράφεται στη συσκευή. εάν η συσκευή 
συνδέεται με το σύστημα ενοδαπέδιας θέρμανσης, 
ρυθμίζεται  η ελάχιστη θερμοκρασία.   ()

0
•

45°C

η αντλία λειτουργεί 
συνέχεια. 

η αντλία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία 
νερού στη συσκευή ξεπεράσει  45°C

Αυτόματη λειτουργία της αντλίας με το 
θερμοστάτη λειτουργεί μόνο όταν ο διακόπτης  
απενεργοποηθεί (O). εάν επιθυμείτε να λειτουργεί 
συνέχεια η αντλία, βάλτε το διακόπτη στη θέση 
λειτουργίας (I)  ()

η θερμοκρασία ενεργοποίησης 
της αντλίας δε ρυθμίζεται από 
τον κατασκευαστή, αλλά πρέπει 
να τη ρυθμίσει οπωσδήποτε 
εξειδικευμένο πρόσωπο κατά την 
πρώτη θέση σε λειτουργία!  

θερμοστάτη εσωτερικού χώρου  
(κατ΄ επιλογήν)

η λειτουργικότητα της συσκευής επιπλέον 
εκσυγχρονίζεται με την εγκατάσταση του 
θερμοστάτη εσωτερκού χώρου. Ο θερμοστάτης 
εσωτερικού χώρου ελέγχει τη λειτουργία ανάλογα 
με τις καθορισμένες παραμέτρους θερμοκρασίας 
και χρονικού διαστήματος για το χώρο που 
θερμαίνεται. 

Ο θερμοστάτης χώρου μπορεί να είναι  
ανάλογος  (μηχανικός) ή ψηφιακός, ημερίσιος ή 
εβδομαδιαίος, κάτι που ταυτόχρονα αποτελεί και 
τη σύσταση του κατασκευαστή για  ρύθμιση των 
παραμέτρων: 
 - χρονική ενεργοποίηση της θέρμανσης 24/7
 - θερμοκρασία τη νύχτα και την ημέρα
 - διακοπές
 - λειτουργία κατά της ψύξης 

Προειδοποίηση
Το καλώδιο είναι 
ζωντανό!

θ θερμοστάτης χώρου  δεν αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της συσκευής και δεν 
προμηθεύεται μαζί της. 

θερμοστάτης
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Εμφάνιση πληροφοριών 

ςτο εμπρόσθιο πανέλ υπάρχει δείκτης 
θερμοκρασίας  και πίεσης νερού, όπως και η οθόνη 
με πληροφορίες για λειτουργίες της συσκευής. ()

Θερμοκρασία και πίεση

επιτρεπόμενη πίεση νερού στο σύστημα συσκευής 
ανέρχεται σε 1,5 με 2 [bar]. Ο δείκτης της 
θερμοκρασίας δείχνει βαθμό θερμότητας νερού 
στη συσκευή (δείτε τη ςυντήρηση με τον τρόπο 
γεμίσματος και εκκένωσης των εγκαταστάσεων). 
()

Όθόνη

η κατάσταση λειτουργίας της συσκευής φαίνεται 
στην οθόνη πληροφόρησης.   ()

 η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργίας 

 η αντλία  λειτουργεί

 ςύμβολο λΑθΟς.

 η συσκευή θερμαίνει, ομάδα θέρμανσης Α

 η συσκευή θερμαίνει, ομάδα θέρμανσης B  

 η συσκευή θερμαίνει, ομάδα θέρμανσης C

Μοντέλο

Σύμβολο  
[kW] Ενεργός ισχύς

A B C

GRP24.7 8 8 8

Αντιστοιχεί 
στο άθροισμα 

ισχύους την οποία 
αποτελούν τα 

σύμβολα 

GRP18.7 6 6 6

GRP15.7 3 6 6

GRP12.7 3 3 6

GRP09.7 3 3 3

Σύμβολο λάθος 

εάν λάμπει το σύμβολο λάθος, έχει διακοπεί η 
λειτουργία της συσκευής.  
Αιτία: χαμηλή πίεση στις εγκαταστάσεις θέρανσης 
ή υπερθέρμανση συσκευής. 

Συντήρηση και συντήρηση. 
Τακτική και σωστή συντήρηση είναι απαραίτηση 
για να διαρκέσει πολύ η συσκευή. 

Πριν την εκκινήσετε για πρώτη φορά 

πριν εκκινήσετε τη συσκευή ελέγξτε εάν οι 
συναρμολογητές είχαν θέσει σε λειτουργία τη 
συσκευή ή όχι. διαβάστε προσεκτικά όλες τις 
λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σημείο πριν 
την εκκινήσετε για πρώτη φορά.

ελέγξτε εάν το ηλεκτρο 
ενεργειακό καλώδιο 
τροφοδοσίας έχει συνδεθεί 
σωστά και στενά με τη 
συσκευή, όπως και ότι 
υπάρχουν ειδικές ασφάλειες 
με κατάλληλες σημάνσεις 
(δείτε προδιαγραφές) που 
προβλέπονται αποκλειστικά 
και μόνο για τροφοδοσία 
συσκευής! 

Κατά την πρώτη εκκίνηση, 
αφήστε το διακόπτη της 
αντλίας σε χείρΟΚίνηΤη 
τουλάχιστον για 30 λεπτά, για 
να απομακρυνθεί με επιτυχία 
υπόλοιπος αέρας που υπάρχει 
μέσα στις εγκαταστάσεις 
(σελίδα 14).
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Μπαταρία στο δίκτυο 
ύδρευσης 

Λάστιχο ποτίσματος

Προσαρμογέας για 
λάστιχο ποτίσματος 

Προσαρμογέας για 
λάστιχο ποτίσματος 

Μπαταρία για γέμισμα 
και εκκένωση. (Κλειστή)

1.
2.

Περιοδικοί έλεγχοι

Οι περιοδικοί έλεγχοι πρέπει να γίνουν πριν 
την πρώτη θέση σε λειτουργία της συσκευής σε 
κάθε περίοδο θέρμανσης. (δείτε ςυντήρηση και 
πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση). 

Θέση εκτός λειτουργίας

εάν κατά τη χειμερινή περίοδο δε χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή συχνά, εξασφαλίστε στο σύτημα 
θέρμανσης το εξής:  

- βάλτε το θερμοστάτη σε 
«διακοπές», εάν υπάρχει αυτή 
η ένδειξη
- Αφήστε τη συσκευή ανοιχτή, 
όμως ρυθμίστε τη χαμηλότερη 
δύναμη, τη θερμοκρασία της 
συσκευής σε * και το διακόπτη 
ελέγχου αντλίας βάλτε στη θέση 
χείρΟΚίνηΤη λείΤΟύργίΑ.

Διατήρηση υγρού μέσα στις 
εγκαταστάσεις
 
ςτις ακόλουθες φωτογραφίες φαίνεται η σύνδεση 
συσκευής στο δίκτυο ύδρευσης με σκοπό τη 
συμπλήρωση συστήματος θέρμανσης με νερό. είναι 
σημαντικό κάπου κάπου να ελέγξετε την κατάσταση  του 
ύγρου μέσα στις εγκαταστάσεις.  ()

ςε περίπτωση να μην υπάρχει 
αρκετό υγρό μέσα στις 
εγκαταστάσεις θέρμανσης, 
η συσκευή μπορεί να 
υποστεί μόνιμη βλάβη. Τη 
συμπλήρωση υγρού στο 
σύστημα πρέπει να κάνει 
εξειδικευμένο πρόσωπο! 
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1. ςυνδέστε το λάστιχο με την μπαταρία 

ςυνδέστε το λάστιχο ποτίσματος με την μπαταρία 
δικτύου ύδρευσης. επειτα ανοίξτε λίγο την 
μπαταρία, για να βγει ο αέρας από το λάστιχο. 
Αφού βγει ο αέρας, κλείστε την μπαταρία. ()

2. ςυνδέστε το λάστιχο με τη συσκευή 

ελέγξτε εάν η συσκευή και η κεντρική ασφάλεια 
είναι κλειστοί πριν τις ακόλουθες ενέργειες. 
Αφού βγει ο αέρας  από τολάστιχο, συνδέεται το 
ελεύθερο άκρο του λάστχου με την μπαταρία της 
συσκευής. Αφού βεβαιωθείτε ότι δεν περνάει ο 
αέρας, ανοίξτε την μπαταρία στη συσκευή.  ()

3. ςύμπλήρωση

Ανοίξτε σιγα-σιγά τη βρύση στο δίκτυο ύδρευσης. 
η πίεση στο σύστημα κατά τη συμπλήρωση 
αυξάνεται γρήγορα ώστε να είναι απαραίτητο 
να παρακολουθήσετε με ιδιαίτερη προσοχή 
ο δείκτη πίεσης στο εμπρόσθιο πανέλ. 
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας στις 
εγκαταστάσεις ανέρχεται σε  2,0 bar.  
η συμπλήρωση του συστήματος θα έπρεπε να 
γίνει μεταξύ των 1,4 και 1,6 bar.  Οπως πλησιάζει 
η κλίμακα προς την επιθυμητή πίεση,  σιγά-σιγά 

κλείστε την μπαταρία. Κλείστε την μπαταρία 
τελείως. βγάλτε το λάστιχο πρώτα από την 
μπαταρία του δικτύου ύδρευσης και μετά από τη 
συσκευή. ()

4. εκκένωση

για εκκένωση  υγρού ή τροποποίηση πίεσης, 
συνδέστε ένα άκρο  λάστιχου με την μπαταρία 
(στην προηγούμενη σελίδα δείτε το βήμα: 2), 
ενώ την άλλη άκρη συνδέστε με την αποχέτευση. 
εκκενώστε τις εγκαταστάσεις βγάζοντας σιγά-σιγά 
το νερό από τη συσκευή χρησιμοποιώντας την 
μπαταρία. 

Πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα
 
για πρόσβαση στην αντλία κυκλοφορίας, 
όπως και στο δοχείο διαστολής πρέπει να 
αποσυναρμολογήσετε την εμπρόσθια κάλυψη. για 
αυτή την επέμβαση οι οδηγίες έχουν ως εξής:  

1. ξεβιδωστε βίδες στην 
πάνω πλευρά 
ύεβιδώστε τέσσερις βίδες που υπάρχουν 
στην πάνω πλευρά της συσκευής.  ()

2. βγάλτε την 
εμπρόσθια 
κάλυψη

Αγού ξεβιδωθούν 
οι βίδες, βγάλτε την 
εμπρόσθια κάλυψη 
με την κίνηση προς 
τα πάνω 10-15mm 
τραβώντας την 
μπροστά.  ()



12

eB
lo

c 
ςε

ιρ
ά 

7

3. εσωτερικά 
εξαρτήματα

1. αντλία κυκλοφορίας
2. δοχείο διαστολής 

Εκκένωση αέρα από το κύκλωμα της αντλίας 

για ομαλή λειτουργία αντλίας πρέπει να εκκενωθεί 
ο αέρας από το κύκλωμα. πρέπει να το κάνουν 
οι συναρμολογητές κατά το πρώτο γέμισμα 
εγκαταστάσεων, όπως και κάθε φορά που οι 
εγκαταστάσεις πρέπει να γεμίσουν ή να συμπληρωθούν. 
Ακολουθήστε την εικόνα 1 και 2. η αντλία πρέπει να 
ρυθμιστεί σε μέγιστη ταχύτητα.  ()

1

2

Χειροκίνητη εκκίνηση της αντλίας 

εάν οι εγκαταστάσεις μείνουν χωρίς υγρό ή εάν δε 
χρησιμοποιείται η συσκευή, μπορεί να διακοπεί η 
κυκλοφορία αντλίας. εάν συμβεί αυτό, πρέπει να 
γίνει χειροκίνητη εκκίνηση κυκλώματος της αντλίας 
(ακολουθήστε την εικόνα 1 και 3).

3

Ρύθμιση της ταχύτητας της αντλίας

Το πρόβλημα με την κυκλοφορία υγρού μέσα 
από τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με τη ρύθμιση της ταχύτητας της 
αντλίας. εάν η αντλία ακούγεται πολύ, πρέπει 
να μειωθεί η ταχύτητα. ςε περίπτωση να μη 
θερμαίνεται καλά ή καθόλου κάποιο από τα 
σώματα  θέρμανσης (συνήθως πιο ψηλά) αυξήστε 
στην ταχύτητα της αντλίας.()

4

Ελεγχος δοχείου διαστολής
 
Το δοχείο γεμίζει με αέρα υπό πίεση των 1,5 
bar. ςτο δοχείο υπάρχει μια βαλβίδα η οποία 
χρησιμοποιείται για έλεγχο πίεσης του αέρα ή 
για ενδεχόμενη 
συμπλήρωση 
δοχείου. εάν 
συμβεί να πέφτει 
συνεχώς η πίεση 
του νερού μέσα 
στις εγκαταστάσεις, 
χωρίς να φαίνεται 
να στάζει το 
νερό, ελέγξτε εάν 
το δοχείο είναι 
κατάλληλο. ()



13

Συχνές ερωτήσεις 

Καμιά φορά τα προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να είναι σοβαρά.  δείτε τον 
πίνακα, ψάχνοντας να βρείτε τη λύση του προβλήματος πριν καλέσετε εξουσιοδωτημένο αντιπρόσωπο.  
()

πρόβλημα Αιτία λύση

η συσκευή δε θερμαίνει. δεν 
υπάρχουν λαμπτήρες πάνω στην 
οθόνη; 

δεν ανοίξατε κεντρικές ασφάλειες 
τροφοδοσίας στην οικοδομή. 

θέστε σε λειτουργία τις ασφάλειες 

δεν ανοίξατε κεντρικό 
διακόπη στη συσκευή.  

Ανοίξτε τη συσκευή. δείτε τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις 

λάμπει μόνο το σύμβολο 
«ανοιχτό».

 δεν ανοίξατε θερμοστάτη 
χώρου. 

Ανοίξτε το θερμοστάτη χώρου. δείτε τον ελεγχο με 
θερμοστάτη χώρου ή οδηγίες για το θερμοστάτη

λάμπει το σύμβολο «ανοιχτο», 
και / ή αντλία 

 δεν έχει ρυθμιστεί η 
θερμοκρασία της συσκευής. 

ρυθμίστε τη θερμοκρασία του νερού. δείτε τις 
λειτουργίες και τις ρυθμίσεις 

δε ρυθμίστηκε η ισχύς της 
συσκευής. 

ρυθμίστε την ισχύ της συσκευής. δείτε τις 
λειτουργίες και τις ρυθμίσεις 

η συσκευή δε θερμαίνει αρκετά; 

η επιλεγμένη ισχύς δεν 
είναι αρκετή. 

Αυξήστε την ισχύ της συσκευής. δείτε τις 
λειτουργίες και τις ρυθμίσεις 

η θερμοκρασία νερού είναι 
χαμηλή. 

ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία νερού. δείτε τις 
λειτουργίες και τις ρυθμίσεις 

Οι ηλεκτρικές θερμάστρες 
υπέστησαν βλάβη.

 Απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

Ο μετρητής δείχνει τη 
θερμοκρασία της συσκευής 
(>50°C), όμως τα σώματα 
θέρμανσης είναι κρύα; 

είναι πολύ ψηλή η 
θερμοκρασία της αντλίας. 

ρυθμίστε σωστά τη θερμοκρασία της αντλίας ή 
κάντε χειροκίνητη ρύθμιση.  

εχει διακοπεί η λειτουργία 
της αντλίας. 

Κάντε χειροκίνητη θέση σε  λειτουργία της αντλίας. 

εάν διαθέτετε βαλβίδες θερμοστάτη 
σε κάθε σώμα θέρμανσης, έχει 

διακοπεί ο κύκλος της θέρμανσης. 

ρυθμίστε τουλάχιστον μια βαλβίδα σε μέγιστη 
απόδοση.  

Οι κεντρικές βαλβίδες στη 
συσκευή  είναι κλειστές. 

Κεντρική  στρογγυλή βαλβίδα στη συσκευή πάντοτε 
πρέπει να είναι ανοιχτή. 

λάμπει το σύμβολο λάθος; 

η πίεση στις εγκαταστασεις 
είναι χαμηλή 

 ςυμπληρώστε το σύστημα

ύπερθέρμανση της 
συσκευής 

Καλέστε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

Προδιαγραφές

GRP24.7 GRP18.7 GRP15.7 GRP12.7 GRP09.7

βασικά στοιχεία

ίσχύς θέρμανσης (kW) 24 18 15 12 9

Μέγιστη δυνατότητα θέρμανσης (m2) 180 140 115 90 65

περιορισμός ισχύους (kW) 24; 16; 8 18; 12; 6 15; 12; 9; 6; 3 12; 9; 6; 3 9; 6; 3

βήματα για αυτόματη ρύθμιση (kW) 8 + 8 + 8 6 + 6 + 6 6 + 6 + 3 6 + 3 + 3 3 + 3 + 3

πίεση λειτουργίας (bar) 0,5 — 2,5

Μέγιστη θερμοκρασία  (ºC) 85

Ογκος δεξαμενής (l) 16,7
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θερμική ασφάλεια 90

Αριθμός ηλεκτρικών  θερμαστρών 3

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
ηλεκτρική τάση (V) aC 3~ 400

Μέγιστη ηλεκτρική αντοχή (a) 37,5 29 24,5 19,5 14,5

Απαραίτητες κύριες ασφάλειες (a) 50 40 32 25 20

διάμετρος κέντρικού καλωδίου τροφοδοσίας  
(αριθμός καλωδίων. x mm2) min 5 x 6 min 5 x 4; max 5 x 10; (L1+L2+L3+n+pE)

Ασφάλεια κυρίαρχης τάσης 6,3 a slow-blow

βαθμός προστασίας Ip44

 Ολοκληρωμένα εξαρτήματα 
ενσωματωμένη  αντλία 25/6 (60~90W)

Μέγιστο ύψος  στήλης νερού (m) 4-6

Ογκος δοχείου  (L) 12

δείκτης πίεσης και θερμοκρασίας (°C/bar) 0-120 / 0-4

Αυτόματη δοχείο αέρα, μπαταρία για 
γέμισμα και άδειασμα,   στρογγυλή 
βαλβίδα με μπαταρία

Κανονικοί

ςύνδεση με εγκαταστάσεις θέρμανσης
διάμετρος σύνδεσης θέρμανσης 4 x Dn25 (1’’)

Αριθμός σύνδεσης 2 x ισχύς + επιστροφή

πλευρά  βίδας εσωτερική

διαστάσεις (mm)
a 440

B 670

C 305

C [ς] 350

διαστάσεις για  εντοίχιση (mm)
a 500

B 1500

C 350 + Μπροστά ελεύθερη πρόσβαση

Εξουσιοδοτημένη συντήρηση

πριν καλέσετε συντηρητή, βρείτε το ενιαίο αριθμό του προϊόντος (JBp) στο έντυπο της εγγύησης. 
ςτοιχεία επικοινωνίας με το εξουσιοδοτημένο service μπορεί να βρεθεί στο φύλλο εγγύησης.

a

B

C
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 Σημειώσεις
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