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Συνδέστε την είσοδο κρύου και την έξοδο ζεστού 
(σπείρωμα αρσενικό 1/2”). Χρησιμοποιήστε 
πλαστικό σωλήνα Φ15Χ2.5mm πάχος. Τα ρακόρ 
που θα συνδέσετε τους σωλήνες με την συσκευή θα 
πρέπει να  είναι 1/2” θηλυκά. Ο πλαστικός σωλήνας 
που θα επιλέξετε θα πρέπει να αντέχει τουλάχιστον 
στους 90οC και σε πίεση 10 BAR.
Μονώστε τους σωλήνες με κατάλληλο μονωτικό 
πάχους τουλάχιστον 6mm.

Συνδέστε τoυς μονωμένους σωλήνες στην έξοδο 
& είσοδο της συσκευής (σπείρωμα αρσενικό 1/2”) 
και οδηγήστε τους στο σημείο που θα συνδεθούν 
προκειμένου να έχετε ζεστό νερό στο χώρο που 
επιθυμείτε. Συμβουλευτείτε ή καλέστε υδραυλικό 
για τις σωστές συνδέσεις. 
Όταν γεμίσετε για πρώτη φορά την συσκευή με 
κρύο νερό, η έξοδος του ζεστού νερού θα πρέπει 
να είναι ανοιχτή (ώστε να φύγει ο αέρας) μέχρι η 
συσκευή να γεμίσει πλήρως.
Στερεώστε με ασφάλεια τη συσκευή στο σημείο 
που θα τοποθετηθεί και βιδώστε τη (σημεία 1, 
2, 3, 4, φωτογραφία 7) χρησιμοποιώντας ούπα 
και στριφώνια. Βεβαιωθείτε εάν το σημείο που 
θα τοποθετήσετε την συσκευή έχει την ανάλογη 
στατική αντοχή και την κατάλληλη συγκράτηση 
έτσι ώστε να ανθίσταται η συσκευή σε ισχυρούς 
ανέμους και ακραία καιρικά φαινόμενα.
(Συμβουλευτείτε τον μηχανικό σας)

Σηκώστε σε όρθια θέση το ξυλοκιβώτιο, 
αφαιρέστε την συσκευή και τοποθετήστε 
την με προσανατολισμό τον Νότο για το 
βόρειο ημισφαίριο και τον Βορρά για το νότιο 
ημισφαίριο.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ελλιπή 
ή  ακατάλληλη τοποθέτηση της συσκευής, για τυχόν ζημιές 
που μπορεί να προκληθούν εξ’ αιτίας αυτού στην συσκευή ή 
σε τρίτους.
Σας συμβουλεύουμε να κάνετε ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Φ 9

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής θα 
πρέπει τους καλοκαιρινούς μήνες (Απρίλιο 
- Σεπτέμβριο) τα κάθετα ελάσματα C να 
συνδέονται στις θέσεις 1Α & 1Β και για τους 
χειμερινούς μήνες (Οκτώβριο - Μάρτιο) στις 
θέσεις 5Α & 5Β αντίστοιχα. (Φ. 8)
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Για την ηλεκτρική σύνδεση της συσκευή θα 
πρέπει να αφαιρεθεί το πλαστικό καπάκι και η 
σύνδεση να γίνει υποχρεωτικά από αδειούχο 
ηλεκτρολόγο ακολουθώντας τις παρακάτω 
οδηγίες. (σελίδα 3 & 4)
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