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Εισαγωγή
Το  καινοτο
 μο  σύ
 στημα  θέ
ρμανσης  VOLTIC έξασφαλι
ζέι  τη  μέ
γιστη  απορρο
 φηση  της  ηλιακη
 ς

ένέ
ργέιας απο
  τα φωτοβολται�κα
  πα
 νέλ. Η αδια
 κοπη ένέ
ργέια τού η
 λιού αποθηκέύ
 έται σέ έ
να θέρμο-
σι
φωνας για να χρησιμοποιηθέι
 ο
 ταν χρέια
 ζέται - μέ
ρα η
  νύ
 χτα. Χρησιμοποιέι
ται μια τύπικη
  αντι
στα-
ση χωρι
ς αλλαγη
  της καλωδι
ωσης. Δέν χρέια
 ζέται προ
 σθέτη έγκατα
 σταση ο
 πως σωλη
 νές, βαλβι
δές η

αντλι
ές, ο
 πως σύμβαι
νέι μέ τα θέρμοηλιακα
  σύστη
 ματα. Η απλο
 τητα τού σύστη
 ματος σέ σύνδύασμο

μέ τη μέγα
 λη δια
 ρκέια ζωη
 ς των πα
 νέλ έξασφαλι
ζούν έλα
 χιστη σύντη
 ρηση και καλη
  μακροπρο
 θέσμη
έπέ
νδύση.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος είναι:  
• Εξαλέι
φοντας τον  κι
νδύνο  ύπέρθέ
ρμανσης  τού σύστη
 ματος,  σέ  πέρι
πτωση  ύπέρβολικη
 ς

ένέ
ργέιας,  ο  έλέγκτη
 ς  σταματα
  τη  θέ
ρμανση  τού  θέρμοσι
φωνα,  γέγονο
 ς  πού  δέν  κατα-
στρέ
φέι τα πα
 νέλ.

• Εξαλέι
φοντας τον κι
νδύνο παγω
 ματος τού σύστη
 ματος, τα φωτοβολται�κα
  πα
 νέλ αύξα
 νούν
την απο
 δοση
  τούς σέ χαμηλέ
ς θέρμοκρασι
ές

• Ο αλγο
 ριθμος MPPT έπιτρέ
πέι την απορρο
 φηση της μέ
γιστης διαθέ
σιμης ισχύ
 ος απο
  τον
η
 λιο, ανέξα
 ρτητα απο
  την έγκατα
 σταση και την ηλιακη
  ακτινοβολι
α

• Αύτο
 ματη αναθέ
ρμανση απο
  το  δι
κτύο έα
 ν  έι
ναι  απαραι
τητο,  σύ
 μφωνα  μέ τις  πρού� πο-
θέ
σέις πού ορι
ζέι ο χρη
 στης, λαμβα
 νοντας ύπο
 ψη το ημέρη
 σιο και νύχτέρινο
  τιμολο
 γιο

• Υψηλη
  απο
 δοση (έ
ως 98%) τού έλέγκτη
 , καθω
 ς δέν ύπα
 ρχέι ανα
 γκη μέτατροπη
 ς τού σύνέ-
χού
 ς ρέύ
 ματος (DC) απο
  τα πα
 νέλ σέ έναλλασσο
 μένο ρέύ
 μα (AC)

• Αύτονομι
α, δύνατο
 τητα έργασι
ας χωρι
ς ρέύ
 μα
• Ανα
 λύση απο
 δοσης μέ
σω λέπτομέρού
 ς παρακολού
 θησης και καταγραφη
 ς της απορροφού
 -

μένης ένέ
ργέιας και απέικο
 νισης στην οθο
 νη γραφικω
 ν
• Πολύα
 ριθμές προστασι
ές έλέγκτη
  έξασφαλι
ζούν προστασι
α ολο
 κληρού τού σύστη
 ματος σέ

ακραι
ές πέριπτω
 σέις
• Τηλέχέιριστη
 ριο και παρακολού
 θηση μέ χρη
 ση μονα
 δας και έφαρμογη
 ς WiFi
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Εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκά πάνελ

• Η μέ
γιστη ισχύ
 ς των έγκατέστημέ
νων πα
 νέλ έι
ναι 2.4 kW
• Τα πα
 νέλ σύνδέ
ονται σέ σέιρα
 , η μέ
γιστη τα
 ση ανοιχτού
  κύκλω
 ματος Voc έι
ναι 250V και το

μέ
γιστο ρέύ
 μα στη μέ
γιστη ισχύ
  Imp έι
ναι 14A
• Ει
ναι ύποχρέωτικη
  η σύ
 νδέση των πα
 νέλ μέ
σω έξωτέρικού
  διακο
 πτη και ασφα
 λέιας, ανα
 λο-

γα μέ την ισχύ
  της έγκατα
 στασης

Προσοχή! Παρατηρήστε την πολικότητα της φωτοβολταϊκής εισόδου! Η
συσκευή δεν έχει προστασία αντίστροφου διακόπτη, η ζημιά είναι ανα-
πόφευκτη!

Θερμοσίφωνας
• Η  ισχύ
 ς  της  αντι
στασης  πρέ
πέι  να  έι
ναι  μέγαλύ
 τέρη  απο
  τη  μέ
γιστη  ισχύ
  των  πα
 νέλ

(1kW – 3kW)
• Βέβαιωθέι
τέ ο
 τι τα σύστη
 ματα ασφαλέι
ας τού θέρμοσι
φωνα έι
ναι σέ καλη
  κατα
 σταση λέι-

τούργι
ας - θέρμικη
  προστασι
α και βαλβι
δα ασφαλέι
ας
• Ρύθμι
στέ τον θέρμοστα
 τη σέ θέρμοκρασι
α ύψηλο
 τέρη απο
  τη θέρμοκρασι
α πού έπιθύμέι
 ο

έλέγκτη
 ς
• Σύνιστα
 ται η έγκατα
 σταση τού αισθητη
 ρα θέρμοκρασι
ας στο έπα
 νω σημέι
ο τού θέρμοσι
-

φωνα

Διατομή καλωδίων

Κλέμες Απογύμνωση Συνιστώμενη διατομή Μέγιστη διατομή

Φωτοβολται�κα
 13-14 mm 4 mm2/ 12 AWG 6 mm2 / 10 AWG

Αντι
σταση 12-13 mm 1.5 mm2/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG

Δι
κτύο 12-13 mm 1.5 mm2/ 15 AWG 2.5 mm2 / 13 AWG

Εγκατάσταση
Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρή-
ση!  Βεβαιωθείτε  ότι  υπάρχει  αρκετός
χώρος  για  αερισμό,  μην  τοποθετείτε τη

συσκευή  σε  μέρος  όπου  η  θερμοκρασία  και  η
υγρασία είναι εκτός των επιτρεπόμενων ορίων!

Σύνιστα
 ται η κα
 θέτη τοποθέ
τηση της μονα
 δας κρέμω
 ντας
την  σέ  2  βι
δές,  σέ  απο
 σταση  174 mm,  ο
 πως  φαι
νέται  στο
σχέ
διο. Σύνιστα
 ται να ύπα
 ρχέι απο
 σταση τούλα
 χιστον 100 mm
κα
 τω και πα
 νω απο
  τη σύσκέύη
  για βέ
λτιστο αέρισμο
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Ηλεκτρική σύνδεση
Προσοχή!  Υψηλής  τάσης!  Η  σύνδεση  πρέπει  να  γίνεται  από  ειδικευ-
μένους  ειδικούς  με  απενεργοποιημένο  τον  διακόπτη  των  φωτοβολ-
ταϊκών πάνελ και την παροχή ρεύματος!

Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε τους ακροδέκτες επαναφοράς από το
δίκτυο και στο καλοριφέρ.

1. Σύνδέ
στέ το θέρμοσι
φωνα μαζι
 μέ το καλω
 διο έπαναφορα
 ς.
2. Τοποθέτη
 στέ τον αισθητη
 ρα θέρμοκρασι
ας στο θέρμοσι
φωνας  και σύνδέ
στέ το βύ
 σμα.
3. Σύνδέ
στέ τα δύ
 ο καλω
 δια απο
  τα φωτοβολται�κα
  πα
 νέλ, τηρω
 ντας την ύποδέικνύο
 μένη πο-

λικο
 τητα.
4. Σύνδέ
στέ την παροχη
  ρέύ
 ματος.

/Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται σε αυτόνομη λειτουργία (χωρίς ρεύμα), παραλείψτε το βήμα 4/
Αφού
  σύνδέ
σέτέ ο
 λές τις έισο
 δούς και τις έξο
 δούς, ένέργοποιη
 στέ το σύ
 στημα ένέργοποιω
 ντας

τούς διακο
 πτές κύκλω
 ματος για τα πα
 νέλ και το δι
κτύο. Η σύσκέύη
  ένέργοποιέι
ται ο
 ταν ύπα
 ρχέι
έπαρκη
 ς ισχύ
 ς απο
  τούς ηλιακού
 ς σύλλέ
κτές η
  το ρέύ
 μα.

Ο αισθητη
 ρας θέρμοκρασι
ας δέν έ
χέι πολικο
 τητα και τα καλω
 δια μπορού
 ν να έπέκταθού
 ν κατα

την έγκατα
 σταση.

Εκτο
 ς  απο
  τη  αντι
σταση  θέρμοσι
φωνας,  μπορέι
  να  χρησιμοποιηθέι
  α
 λλος  τύ
 πος  αντι
στασης,
έφο
 σον δέν ύπα
 ρχούν προ
 σθέτα ηλέκτρονικα
 .
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Χρήση της συσκευής

Κύρια οθόνη
Η κύ
 ρια οθο
 νη παρέ
χέι λέπτομέρέι
ς πληροφορι
ές σχέτικα
  μέ την τρέ
χούσα κατα
 σταση της σύ-

σκέύη
 ς. Εμφανι
ζονται ο τρο
 πος λέιτούργι
ας, η πηγη
  ένέ
ργέιας και η ισχύ
 ς της, η θέρμοκρασι
α τού
θέρμοσι
φωνα και η ημέρη
 σια απορροφού
 μένη ηλιακη
  ένέ
ργέια.

Για έ
λέγχο και  πλοη
 γηση χρησιμοποιη
 στέ τα τέ
σσέρα κούμπια
  πού βρι
σκονται κα
 τω απο
  την
οθο
 νη και απο
  την κύ
 ρια οθο
 νη έ
χούν έιδικέ
ς λέιτούργι
ές πού απέικονι
ζονται στην κα
 τω γραμμη
  της
οθο
 νης για έύκολο
 τέρη προ
 σβαση:

Κουμπί Κύρια οθόνη Πλοήγηση

Κύ
 ριο μένού
 Πι
σω, α
 ρνηση

Αλλαγη
  λέιτούργι
ας Κα
 τω, μέι
ωση

Οθο
 νη έξοικονο
 μησης Επα
 νω, αύ
 ξηση

Επιλέ
ξτέ, έπιβέβαιω
 στέ

Χρησιμοποιη
 στέ  τα κούμπια
  /  για πλοη
 γηση και  το κούμπι
   για να έισέ
λθέτέ  στο

τρέ
χον  μένού
 . Το κούμπι
   σας μέταφέ
ρέι έ
να έπι
πέδο πι
σω και αν βρι
σκέστέ στο κύ
 ριο μένού

στην κύ
 ρια οθο
 νη.

Τρόπος λειτουργίας
Πατη
 στέ έ
να κούμπι
   απο
  την κύ
 ρια οθο
 νη για να αλλα
 ξέτέ τη λέι-

τούργι
α. Επιλέ
ξτέ έ
να στοιχέι
ο απο
  το μένού
  και έπιβέβαιω
 στέ μέ  για
να το έφαρμο
 σέτέ.

AUTO Ο θέρμοσι
φωνας θέρμαι
νέται απο
  τον η
 λιο σέ μια καθορι-
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Καθημερινή ενέργεια
Η ενέργεια για την 

τρέχουσα ημέρα από 
τον ήλιο

Ρολόι

Θερμοκρασία 
θερμοσίφωνα

Η τρέχουσα 
θερμοκρασία που 
μετράται από τον 

αισθητήρα

Κατάσταση:
- Ηλιος
- Δίκτυο
- Σβηστό

Ισχύ
Ίσχύ προς την 
αντίσταση

Τρόπος
Κύριος τρόπος 
λειτουργίας

WiFi
Σύνδεση στο Internet

Κουμπιά



σμέ
νη μέ
γιστη θέρμοκρασι
α και έα
 ν η θέρμοκρασι
α πέ
σέι κα
 τω απο
  έ
να καθορισμέ
νο έλα
 χιστο (μέ
ρα
και νύ
 χτα), μέταβαι
νέι στο δι
κτύο μέ
χρι να έπιτέύχθέι


PV θέ
ρμανση μο
 νο μέ ηλιακού
 ς σύλλέ
κτές μέ
χρι να έπιτέύχθέι
 η μέ
γιστη θέρμοκρασι
α

AC θέ
ρμανση μο
 νο απο
  το δι
κτύο μέ
χρι να έπιτέύχθέι
 η μέ
γιστη θέρμοκρασι
α

OFF και οι δύ
 ο πηγέ
ς τροφοδοσι
ας έι
ναι αποσύνδέδέμέ
νές ύπο
  οποιέσδη
 ποτέ σύνθη
 κές

Οι θερμοκρασίες ρυθμίζονται από την οθόνη Θερμοκρασίες.

Κατάσταση
Η τρέ
χούσα πηγη
  τροφοδοσι
ας της αντι
στασης:

Εμφανι
ζονται τα φωτοβολται�κα
  πα
 νέλ και η τρέ
χούσα ισχύ
 ς, έπιπλέ
ον η τα
 ση και το ρέύ
 μα 
των πα
 νέλ

Νύχτέρινη
  λέιτούργι
α, η τα
 ση των πα
 νέλ έι
ναι κα
 τω απο
  το έλα
 χιστο ο
 ριο (40V), ο 
θέρμαντη
 ρας έι
ναι απένέργοποιημέ
νος

Δι
κτύο ρέύ
 ματος και αντι
σταση ρύθμι
ζέται απο
  τον χρη
 στη

Η αντι
σταση έι
ναι απένέργοποιημέ
νη, έα
 ν ο λο
γος απένέργοποι
ησης ύπέρβαι
νέι τη μέ
γιστη 
θέρμοκρασι
α θέ
ρμανσης ύποδέικνύ
 έται απο
  την τιμη
  θέρμοκρασι
ας (Μέγ. 71.0°)

Στατιστικά
Πατη
 στέ  έ
να  κούμπι
   απο
  την κύ
 ρια  οθο
 νη

για  προ
 σβαση  στις  στατιστικέ
ς  λέιτούργι
ές.  Κατα

την έργασι
α, η σύσκέύη
  καταγρα
 φέι στη μο
 νιμη μνη
 -
μη της την ένέ
ργέια πού καταναλω
 νέται.

Στην οθο
 νη  Αποθηκευμένο,  ύπα
 ρχούν σύνοπτι-
κέ
ς πληροφορι
ές σχέτικα
  μέ την ένέ
ργέια πού έξοι-
κονομέι
ται  απο
  τον  η
 λιο  κατα
  τις  τρέ
χούσές  πέ-
ριο
 δούς (ημέ
ρα, μη
 νας και έ
τος), καθω
 ς και για ολο
 κληρη την πέρι
οδο λέιτούργι
ας. Επιλέ
ξτέ μια πέ-
ρι
οδο για λέπτομέρέι
ς γραφικέ
ς πληροφορι
ές.

Για  την  έπιλέγμέ
νη  χρονικη
  πέρι
οδο,  έμφανι
ζο-
νται οι διαθέ
σιμές έγγραφέ
ς μέ τη σύνοπτικη
  τούς
αξι
α. Πλοηγηθέι
τέ μέ τα βέ
λη και ο
 ταν έπιλέ
γέτέ έ
να
στοιχέι
ο  έμφανι
ζέται μια οθο
 νη λέπτομέρέιω
 ν.
Ανα
 λογα μέ την πέρι
οδο, οι τιμέ
ς αναφέ
ρονται σέ:

• Ημέ
ρα – 24 ω
 ρές
• Μη
 νας – 28 – 31 ημέ
ρές
• Έτος – 12 μη
 νές

Η  λέπτομέρη
 ς  προβολη
  πέριέ
χέι  μια  πέριγραφη

τού στοιχέι
ού, σύνολικη
  ένέ
ργέια σέ kWh, καθω
 ς και
μια κλι
μακα για τον προσδιορισμο
  της αξι
ας των πύ-
λω
 νων. Τα βέ
λη αλλα
 ζούν το στοιχέι
ο της τρέ
χούσας
ω
 ρας πού αντιστοιχέι
 στην προηγού
 μένη οθο
 νη.

Οι πληροφορι
ές ωριαι
ας θέρμοκρασι
ας τού θέρ-
μοσι
φωνα καταγρα
 φονται για κα
 θέ ημέ
ρα, οι οποι
ές
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αντιπροσωπέύ
 ονται απο
  έ
να +, μέ τις μονα
 δές βαθμω
 ν στις οποι
ές έμφανι
ζέται η θέρμοκρασι
α στη

δέξια
  πλέύρα
  της κλι
μακας.

Κύριο μενού
Πατη
 στέ έ
να κούμπι
   απο
  την κύ
 ρια οθο
 νη

για να έισέ
λθέτέ στο κύ
 ριο μένού
 .
Η έπέξέργασι
α μιας παραμέ
τρού στις παρακα
 τω

οθο
 νές γι
νέται αφού
  πατη
 σέτέ το .  Στη λέιτούργι
α
έπέξέργασι
ας,  η  τιμη
  αναβοσβη
 νέι,  μέ  τα  κούμπια


/  μέιω
 νέτέ  /  αύξα
 νέτέ  την  τιμη
 .  Μέτα
  την

έπέξέργασι
α, πατη
 στέ   για αποθη
 κέύση η
  
για απο
 ρριψη των αλλαγω
 ν.

Θερμοκρασίες
Ελάχιστη ημέρα / Ελάχιστη νύχτα – όριο κάτω

από  το  οποίο,  στη  λειτουργία  AUTO,  μεταβαίνει  σε
θέρμανση από το δίκτυο

Ελάχιστη ημέρα / Ελάχιστη νύχτα – ο
 ριο κα
 τω
απο
  το οποι
ο, στη λέιτούργι
α  AUTO, μέταβαι
νέι σέ
θέ
ρμανση απο
  το δι
κτύο

Έναρξη ημέρας / Νυχτερινή έναρξη – ω
 ρα απο

την οποι
α ξέκινα
  η αντι
στοιχη πέρι
οδος

PV Макс – κατω
 φλι διακοπη
 ς της θέ
ρμανσης απο
  τον η
 λιο στις λέιτούργι
ές AUTO και PV
AC Макс – κατω
 φλι για διακοπη
  της θέ
ρμανσης απο
  το δι
κτύο σέ λέιτούργι
α AC
Υστέρηση – έναλλαγη
  ύστέ
ρησης σέ καθορισμέ
νές θέρμοκρασι
ές

Πρόσθετα
Ταρίφα kWh – τιμη
  ηλέκτρικη
 ς ένέ
ργέιας απο
  το

δι
κτύο για τον ύπολογισμο
  της έξοικονο
 μησης
Αντίσταση – ισχύ
 ς αντι
στασης για την καταγρα-

φη
  της ένέ
ργέιας πού καταναλω
 νέται απο
  το δι
κτύο

Οθόνη
Γλώσσα – γλω
 σσα έγχέιριδι
ού χρη
 στη
Λάμψη – φωτέινο
 τητα της οθο
 νης σέ ένέργη
  λέι-

τούργι
α
Ελάχ.  λάμψη  –  φωτέινο
 τητα της  οθο
 νης  μέτα


απο
  60 δέύτέρο
 λέπτα. απο
  το τέλέύται
ο πα
 τημα τού
κούμπιού
 .

Αντίθεση – αντι
θέση έμφα
 νισης
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Πληροφορίες
Λέπτομέρέι
ς πληροφορι
ές για τη σύσκέύη
 : έ
κδο-

ση, μέ
γιστη ισχύ
 ς,  τα
 ση έισο
 δού και έξο
 δού/ρέύ
 μα
και ισχύ
 ς, λέιτούργι
α μονα
 δας MPPT και θέρμοκρα-
σι
α ψη
 κτρας.

Ημερομηνία & Ωρα
Ρύθμι
στέ την ω
 ρα και την ημέρομηνι
α στο ρολο
 ι

σύστη
 ματος  τού  έλέγκτη
 .  Η  μορφη
  ω
 ρας  έι
ναι
ΩΩ:ΜΛ:ΔΔ και η μορφη
  ημέρομηνι
ας ΗΗ:ΜΜ:ΕΕΕΕ.
Όταν  πατα
 τέ  το  κούμπι
   στα  δέύτέρο
 λέπτα,
έπαναφέ
ρονται. Όλα τα α
 λλα στοιχέι
α έπέξέργα
 ζο-
νται μέ τον τύπικο
  τρο
 πο έπέξέργασι
ας μιας παρα-
μέ
τρού.  Η  ημέ
ρα  της  έβδομα
 δας  καθορι
ζέται  αύ-
το
 ματα σύ
 μφωνα μέ την ημέρομηνι
α πού έ
χέτέ έισα-
γα
 γέι.

Το ρολο
 ι τού έλέγκτη
  διαθέ
τέι μπαταρι
α για τη δημιούργι
α αντιγρα
 φων ασφαλέι
ας σέ πέρι
πτωση
διακοπη
 ς ρέύ
 ματος. Εα
 ν η σύσκέύη
  έι
ναι σύνδέδέμέ
νη στο Διαδι
κτύο, η ημέρομηνι
α και η ω
 ρα μπο-
ρού
 ν να σύγχρονιστού
 ν αύτο
 ματα αν έπιλέ
ξέτέ Συγχρονισμός.

tRemote WiFi
Εα
 ν έ
χέτέ έγκαταστη
 σέι μια μονα
 δα WiFi, σέ αύ-

τη
 ν την οθο
 νη μπορέι
τέ να δέι
τέ τη σύνδέσιμο
 τητα
της σύσκέύη
 ς μέ το τηλέχέιριστη
 ριο και το σύ
 στημα
παρακολού
 θησης tRemote.

Εα
 ν  διαμορφω
 νέτέ  τη  σύσκέύη
  σας  για  πρω
 τη
φορα
 , έι
ναι σέ λέιτούργι
α WiFi Configuration (δείτε
τις οδηγίες για την αρχική σύνδεση και λειτουργία με
το tRemote).

Όταν δημιούργηθέι
  μια σύ
 νδέση μέ το διακομιστη
 , η σύσκέύη
  βρι
σκέται σέ λέιτούργι
α  tRemote
online. Εμφανι
ζονται τα χαρακτηριστικα
  τού σύνδέδέμέ
νού δικτύ
 ού WiFi και το πέδι
ο tPell ID έι
ναι
η έ
νδέιξη σύσκέύη
 ς στο σύ
 στημα tRemote. Ο κωδικο
 ς QR μπορέι
  να χρησιμοποιηθέι
 για την έύ
 κολη
έισαγωγη
  τού αναγνωριστικού
  κατα
  την έγγραφη
 .

Το κούμπι
 Νέο WiFi χρησιμέύ
 έι για τη ρύ
 θμιση ένο
 ς νέ
ού δικτύ
 ού WiFi, μέτα
  την έπιβέβαι
ωση, οι
τρέ
χούσές  ρύθμι
σέις  έπαναφέ
ρονται  και  η  σύσκέύη
  μπη
 κέ  σέ  λέιτούργι
α  ρύ
 θμισης  παραμέ
τρων
WiFi.

Εργοστασιακές ρυθμίσεις
Επαναφέ
ρέτέ τις έργοστασιακέ
ς τιμέ
ς ο
 λων των

παραμέ
τρων.  Επιβέβαιω
 στέ  την  έπιλογη
  έπιλέ
γο-
ντας OK και πατω
 ντας .
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Ασφάλειες και σφάλματα
Όταν αναφέ
ρονται μη φύσιολογικέ
ς σύνθη
 κές, τα ακο
 λούθα σφα
 λματα/προέιδοποιη
 σέις έμφανι
-

ζονται στην κύ
 ρια οθο
 νη:

Μήνυμα Δράση Περιγραφή

Τάση ΥΨΗΛΗ PV σβη
 νέι Η τα
 ση τού πι
νακα έι
ναι πα
 νω απο
  το έπιτρέπτο
  (250 V)

Ρεύμα ΥΨΗΛΟ PV σβη
 νέι Το ρέύ
 μα των πα
 νέλ ύπέρβαι
νέι το έπιτρέπτο
  (14 A)

Βραχυκυκλωμένη αντι-
σταση

Λέιτούργι
α 
OFF

Εντοπι
στηκέ βραχύκλύκλωση, η σύσκέύη
  τέρματι
ζέται, 
απαιτέι
ται παρέ
μβαση χρη
 στη για έπανέκκι
νηση

Υπερθέρμανση PV σβη
 νέι
Η σύσκέύη
  έ
χέι ύπέρθέρμανθέι
, αφού
  πέ
σέι η έσωτέρικη
  
θέρμοκρασι
α, θα σύνέχι
σέι να λέιτούργέι
. Ελέ
γξτέ τη λέι-
τούργι
α ψύ
 ξης και ανέμιστη
 ρα

Θερμοκρασία
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

PV & AC
σβη
 νούν

Ο αισθητη
 ρας θέρμοκρασι
ας έι
ναι έλαττωματικο
 ς η
  απο-
σύνδέδέμέ
νος, έλέ
γξτέ την ηλέκτρικη
  σύ
 νδέση

Ελέγξτε την ψύξη Μέιω
 νέι την
ισχύ


Έχέι έπιτέύχθέι
 ύψηλη
  έσωτέρικη
  θέρμοκρασι
α, έλέ
γξτέ 
τούς αέραγωγού
 ς και τη λέιτούργι
α τού ανέμιστη
 ρα

Αντίσταση κομμένη
Δέν διέ
ρχέται ρέύ
 μα μέ
σω τού σύνδέδέμέ
νού φορτι
ού, έλέ
γ-
ξτέ τις ηλέκτρικέ
ς σύνδέ
σέις και τον θέρμοστα
 τη τού θέρμο-
σι
φωνα

Όταν  η  σύσκέύη
  ανιχνέύ
 σέι  ύπέρφο
 ρτωση  (ρέύ
 μα,  τα
 ση,  ισχύ
 ς  και  έσωτέρικη
  θέρμοκρασι
α),
μέιω
 νέι αύτο
 ματα την ισχύ
  πού παρέ
χέται στη αντι
σταση μέ
χρι να έξαφανιστέι
 η αιτι
α της ύπέρφο
 ρ-
τωσης. Έτσι, η σύσκέύη
  προστατέύ
 έται απο
  ζημιέ
ς, μη χρησιμοποιω
 ντας τη μέ
γιστη ισχύ
  πού προέ
ρ-
χέται απο
  τα πα
 νέλ.

Η σύσκέύη
  διαθέ
τέι έσωτέρικη
  προστασι
α ύπέ
ρτασης των φωτοβολται�κω
 ν πλαισι
ων και τού δι-
κτύ
 ού, αλλα
  έα
 ν το σύ
 στημα βρι
σκέται σέ πέριοχη
  μέ αύξημέ
νο κι
νδύνο κέραύνω
 ν,  σύνιστα
 ται  η
έγκατα
 σταση προ
 σθέτων αλέξικέ
ραύνων.
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Τεχνικές προδιαγραφές

Είσοδος Φωτοβολταϊκά DC
Pm – μέγιστη ισχύς 2.4 kW
Voc – τάση ανοιχτού κυκλώματος 250 V
Imp – ρεύμα στη μέγιστη ισχύ 14 A
MPPT εύρος τάσης 60 – 200 V
MPPT ιχνηλάτες 1

Δίκτυο σύνδεσης AC
Τάση 230 V, 50 Hz
Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 16 A
Κατανάλωση < 3 VA

Εξοδος
Ισχύς αντίστασης στο 230 VAC 1 – 3 kW
Αντοχή αντίστασης 16 – 53 Ω
Τύπος φορτίου Αντιστασιακός
Συμβατότητα θερμοστάτη / διακόπτη AC ΝΑΙ
Εύρος τάσης DC 0 – 220 V
Μέγιστη απόδοση ≥ 98%

Αλλα
Ψύξη Ανεμιστήρας με ρύθμιση ταχύτητας ανά θερμοκρασία
Οθόνη Γραφικός 128 x 64 px
Αισθητήρας θερμοκρασίας NTC 10k

Γενικά
Διαστάσεις 184 x 160 x 83 mm
Βάρος 1.4 kg
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 – 35 °C
Σχετική υγρασία < 95 %
Προστασία IP IP 20
Εγγύηση 24 Μήνες
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Εγγύηση
Η δια
 ρκέια της έγγύ
 ησης έι
ναι 24 μη
 νές απο
  την ημέρομηνι
α πω
 λησης. Η έγγύ
 ηση θέωρέι
ται α
 κύ-

ρη ύπο
  τις ακο
 λούθές πρού� ποθέ
σέις:
o Λανθασμέ
νη σύ
 νδέση
o Προσπα
 θέιές έπισκέύη
 ς η
 /και τροποποι
ησης απο
  τον πέλα
 τη
o Ορατέ
ς ζημιέ
ς στο πέρι
βλημα η
 /και στο έσωτέρικο
  τού προι�ο
 ντος
o Ζημιέ
ς πού προκαλού
 νται απο
  καταιγι
δές
o Χρη
 ση σέ απαρα
 δέκτές σύνθη
 κές /θέρμοκρασι
α και ύγρασι
α/
o Κατέστραμμέ
να αύτοκο
 λλητα έγγύ
 ησης

Η α
 ρση των έργοστασιακω
 ν έλαττωμα
 των κατα
  τη δια
 ρκέια της πέριο
 δού έγγύ
 ησης δέν οδηγέι
 σέ
παρα
 ταση
  της.

Σέ  πέρι
πτωση  δύσλέιτούργι
ας,  το  προι�ο
 ν  θα  πρέ
πέι  να  αποσταλέι
  σέ  κέ
ντρο  σέ
ρβις  της
Technogamma LTD, μέ τα έ
ξοδα μέταφορα
 ς να έπιβαρύ
 νούν τον πέλα
 τη. Μέ την αναγνω
 ριση της έγ-
γύ
 ησης, η έταιρέι
α έπιβαρύ
 νέται μέ τα μέταφορικα
  έ
ξοδα τού πέλα
 τη.

Η Technogamma LTD παρέ
χέι έπι
σης ύπηρέσι
ές μέτα
  την έγγύ
 ηση.

Κάρτα εγγύησης

Πωλη
 θηκέ σέ (πέλα
 τη/ημέρομηνι
α):____________________________________________

______________________________________________________________________________________

Αριθμο
 ς τιμολογι
ού (Αριθ. σύ
 μβασης):__________________________________________

Υπογραφη
  ύπαλλη
 λού:____________________________________________________________

Technogamma LTD
Plovdiv, Kuklensko Shosse Blvd. 9H, ο
 ροφος 3, γραφέι
ο 6

τηλέ
φωνο: +359-32-699-240
E-mail: info@technogamma.bg

www.technogamma.b  g  
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