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Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο EL
1 Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει το συγκρότημα αντλίας με και χωρίς αναμείκτη 
(ακολούθως και «προϊόν»). 
Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος του προϊόντος.
• Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο, όταν έχετε διαβάσει πλήρως και έχετε 

κατανοήσει το εγχειρίδιο.
• Βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο για όλες τις εργασίες στο προϊόν 

και με αυτό.
• Το εγχειρίδιο και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν πρέπει να βρίσκο-

νται στη διάθεση όλων των χρηστών του προϊόντος.
• Αν θεωρήσετε, ότι το εγχειρίδιο περιέχει λάθη, αντιφάσεις ή ασάφειες, απευθυν-

θείτε πριν από τη χρήση του προϊόντος στον κατασκευαστή.
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά στο νομικά επιτρεπόμενο πλαίσιο. Με την 
επιφύλαξη αλλαγών.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν παρέχει εγγύηση για 
ζημιές και επακόλουθες ζημιές, που οφείλονται στη μη τήρηση του παρόντος εγχει-
ριδίου και στη μη τήρηση των κανονισμών, προδιαγραφών και προτύπων που ισχύ-
ουν στον χώρο χρήσης του προϊόντος.
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2 Πληροφορίες για την ασφάλεια

2.1 Υποδείξεις προειδοποίησης και κατηγορίες κινδύνου
Στο παρόν εγχειρίδιο περιέχονται υποδείξεις προειδοποίησης, οι οποίες επισημαί-
νουν πιθανούς κινδύνους και διακυνδυνεύσεις. Πρόσθετα στις οδηγίες του παρόντος 
εγχειριδίου πρέπει να ακολουθείτε όλες τις προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο χρήσης του προϊόντος. Πριν από τη 
χρήση του προϊόντος βεβαιωθείτε, ότι γνωρίζετε και ακολουθείτε όλες τις προδια-
γραφές, τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας.
Υποδείξεις προειδοποίησης επισημαίνονται στο παρόν εγχειρίδιο με προειδοποιη-
τικά σύμβολα και λέξεις επισήμανσης. Ανάλογα με τη σοβαρότητα μιας κατάστασης 
κινδύνου, οι υποδείξεις προειδοποίησης χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες κινδύ-
νου.
 

Επιπλέον χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο τα παρακάτω σύμβολα: 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια άμεση επικίνδυνη κατάσταση, η οποία σε περί-
πτωση αγνόησης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία σε περίπτωση αγνόησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή 
θάνατο ή υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λέξη ΥΠΟΔΕΙΞΗ επισημαίνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία σε 
περίπτωση αγνόησης μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

 Αυτό είναι το γενικό σύμβολο προειδοποίησης. Επισημαίνει τον 
κίνδυνο τραυματισμού και υλικών ζημιών. Ακολουθείτε όλες τις 
υποδείξεις που περιγράφονται σε σχέση με αυτό το σύμβολο προ-
ειδοποίησης, για την αποφυγή θανάτου, τραυματισμών και υλι-
κών ζημιών.
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2.2 Ενδεδειγμένη χρήση
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται αποκλειστικά για την ανακυκλοφορία των παρακάτω 
μέσων σε εγγενώς ασφαλείς, κλειστές θερμικές εγκαταστάσεις θέρμανσης:
• Νερό θέρμανσης κατά VDI 2035
• Μείγμα νερού-γλυκόλης με μέγιστη πρόσμιξη 20%
Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται μη ενδεδειγμένη και συνεπάγεται κινδύνους.
Πριν από τη χρήση του προϊόντος βεβαιωθείτε, ότι το προϊόν ενδείκνυται για την 
προβλεπόμενη από εσάς χρήση. Λάβετε υπόψη τουλάχιστον τα ακόλουθα:
• Όλες τις προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύ-

ουν στον χώρο χρήσης
• Όλες τις προϋποθέσεις και τα δεδομένα που έχουν καθοριστεί για το προϊόν
• Τις προϋποθέσεις για την προβλεπόμενη από εσάς χρήση
Περαιτέρω διενεργήστε μια εκτίμηση κινδύνου σε σχέση με τη συγκεκριμένη, προ-
βλεπόμενη από εσάς χρήση εφαρμόζοντας μια αναγνωρισμένη διαδικασία και 
λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ανάλογα με το αποτέλεσμα. Λάβετε επίσης υπόψη 
τις πιθανές συνέπειες της εγκατάστασης ή ενσωμάτωσης του προϊόντος σε ένα 
σύστημα ή μια εγκατάσταση.
Κατά τη χρήση του προϊόντος εκτελείτε όλες τις εργασίες αποκλειστικά υπό τις προ-
ϋποθέσεις που ορίζονται στο εγχειρίδιο και στην πινακίδα αναγνώρισης και εντός 
των προκαθορισμένων τεχνικών χαρακτηριστικών και σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές, τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στον χώρο χρήσης.

Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για επικίνδυνη ηλεκτρική τάση. 
Όταν το σύμβολο αυτό εμφανίζεται σε μια υπόδειξη προειδοποί-
ησης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
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2.3 Αναμενόμενη λανθασμένη χρήση
Η χρήση του προϊόντος δεν επιτρέπεται ειδικά στις παρακάτω περιπτώσεις και για 
τους παρακάτω σκοπούς:
• Λειτουργία με πόσιμο νερό
• Λειτουργία με κολλώδη, διαβρωτικά ή εύφλεκτα μέσα
• Λειτουργία σε εγκαταστάσεις με θερμοκρασίες πάνω από 110 °C

(για παράδειγμα ηλιακές εγκαταστάσεις)

2.4 Εξειδίκευση του προσωπικού
Οι εργασίες στο προϊόν και με αυτό επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευ-
μένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει και κατανοεί το περιεχόμενο του παρόντος 
εγχειριδίου και όλων των εγγράφων που συνοδεύουν το προϊόν.
Το εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει βάσει της τεχνικής εκπαίδευσης, των γνώσεων 
και εμπειριών που διαθέτει να είναι σε θέση να προβλέπει και να αναγνωρίζει πιθα-
νούς κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του προϊόντος.
Το εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να γνωρίζει όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
τα πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται κατά την 
εργασία στο προϊόν και με αυτό.

2.5 Μέσα ατομικής προστασίας
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα προβλεπόμενα μέσα ατομικής προστασίας. Κατά τις 
εργασίες στο προϊόν και με αυτό προσέξτε, ότι στον χώρο χρήσης μπορεί να προκύ-
ψουν κίνδυνοι, οι οποίοι δεν απορρέουν απευθείας από το προϊόν.

2.6 Τροποποιήσεις του προϊόντος
Εκτελείτε αποκλειστικά εργασίες στο προϊόν και με αυτό, οι οποίες περιγράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πραγματοποιείτε αλλαγές, οι οποίες δεν περιγράφονται 
στο παρόν εγχειρίδιο.
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3 Μεταφορά και αποθήκευση
Το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης μεταφοράς και 
αποθήκευσης. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
ΖΗΜΙΆ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
• Βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του προϊόντος τηρούνται οι 

προβλεπόμενες συνθήκες περιβάλλοντος.
• Χρησιμοποιήστε για τη μεταφορά την αρχική συσκευασία.
• Αποθηκεύετε το προϊόν μόνο σε στεγνό, καθαρό περιβάλλον.
• Βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταφορά και αποθήκευση το προϊόν προστατεύεται από 

τα κτυπήματα.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
FA Daikin/ROTEX PG - 05/2017  6008.15 442 30_01 - EL



Περιγραφή προϊόντος EL
4 Περιγραφή προϊόντος
Το προϊόν είναι ένα προσυναρμολογημένο συγκρότημα αντλίας με ελεγμένη στεγα-
νότητα και θερμομόνωση.
Η μόνωση γενικής χρήσης επιτρέπει την τοποθέτηση σχεδόν κάθε διαδεδομένου στο 
εμπόριο κυκλοφορητή (με σύνδεση G11/2 και μήκος κατασκευής 180 mm) χωρίς να 
απαιτούνται πολλές εργασίες προσαρμογής.
Η δεύτερη σφαιρική βάνα στη γραμμή επιστροφής επιτρέπει την αντικατάσταση της 
αντλίας χωρίς εκκένωση της εγκατάστασης.
Το δομοστοιχειωτό σύστημα επιτρέπει επιπλέον τη διάταξη της προσαγωγής κατά 
επιλογή αριστερά ή δεξιά. Προαιρετικά μπορούν να τοποθετηθούν αισθητήρες θερ-
μοκρασίας διαμέτρου 6 mm σε όλες τις σφαιρικές βάνες.
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4.1 Επισκόπηση
  

1. Επιστροφή
2. Προσαγωγή
A. Σφαιρική βάνα, ασφαλιζό-

μενη, με μπλε θερμόμετρο 
και φρένο βαρύτητας

B. Σφαιρική βάνα, ασφαλιζό-
μενη, με κόκκινο θερμόμε-
τρο

C. Κυκλοφορητής (διάφοροι 
κατασκευαστές)

D. Σφαιρική βάνα
E. Τρίοδη βάνα ανάμιξης με 

σερβομοτέρ
F. Μόνωση

Εικόνα : 1: Στοιχεία PrimoTherm®

1 2

B

C

D

EF

A
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4.2 Παραλλαγές
Η προσαρμοζόμενη μόνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσαγωγή αριστερά ή 
προσαγωγή δεξιά.   

 

Εικόνα : 2: Προσαγωγή δεξιά (εικόνα αριστερά)
Εικόνα : 3: Προσαγωγή αριστερά (εικόνα μέση)
Εικόνα : 4: Χωρίς σερβομοτέρ (εικόνα δεξιά)
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4.3 Διαστάσεις και συνδέσεις     
 

???. 250 ???. 175 
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4.4 Έγγραφα έγκρισης, πιστοποιητικά, δηλώσεις
Σε έκδοση με κυκλοφορητή, βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή της αντλίας.

A. G1
B. G1½

B
1

B

B

A

περ. 125 mm

περ. 60 mm
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4.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά    
Παράμετρος Τιμή
Γενικά στοιχεία
Διαστάσεις και μόνωση
(Π x Υ x Β)

250 x 475 x 152 mm

Βάρος 5,5 kg με αναμείκτη
7,2 kg χωρίς αναμείκτη

Υλικό κατασκευής βανών Ορείχαλκος
Υλικό μόνωσης Πολυπροπυλένιο EPP
Πίεση συστήματος Μέγ. 10 bar

(προσέξτε τη μέγιστη πίεση του χρησιμο-
ποιούμενου
κυκλοφορητή)

Απόσταση αξόνων 125 mm
Συνδέσεις συστήματος Λέβητας R11/2

Κύκλωμα θέρμανσης Rp1 
Τιμή Kvs 4,8 m3/h
Πεδίο επιτρεπτών θερμοκρασιών
Μέσο Μέγ. 110 °C
Απώλεια πίεσης
Γραμμή προσαγωγής Kvs = 6,9 m3/h
Γραμμή επιστροφής Kvs = 6,7 m3/h
Σύνολο Kvs = 4,8 m3/h
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5 Συναρμολόγηση 

5.1 Προετοιμασία συναρμολόγησης
 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι έτσι συναρμολογημένο, ώστε σε τοποθετημένη 

κατάσταση να μην ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις στις βάνες.
 Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν υπερθερμαίνεται πριν από εργασίες συγκόλλησης 

και ηλεκτροσυγκόλλησης στην εγκατάσταση. 
- Τοποθετήστε το προϊόν μόνο αφού ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες.

 Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική πίεση του προϊόντος συμφωνεί με την τιμή σχε-
δίου της εγκατάστασης.

 Βεβαιωθείτε ότι το υγρό στην εγκατάσταση είναι συμβατό με την περιοχή χρή-
σης του προϊόντος.

 Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός προϊόντος έχει ξεπλυθεί επιμελώς πριν από την τοπο-
θέτηση. 
- Ακαθαρσίες όπως φυσαλίδες συγκόλλησης, κάνναβη ή μεταλλικά ρινίσματα 

επηρεάζουν τη στεγανότητα του προϊόντος.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟ ΥΓΡΟ
Το νερό στις εγκαταστάσεις θέρμανσης βρίσκεται υπό υψηλή πίεση και μπορεί να φτά-
σει σε θερμοκρασίες πάνω από 100 °C.
• Βεβαιωθείτε ότι το νερό θέρμανσης έχει κρυώσει, προτού ανοίξετε την εγκατά-

σταση και τοποθετήσετε το προϊόν.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, σοβαρούς τραυ-
ματισμούς ή υλικές ζημιές.
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5.1.1 Εναλλαγή προσαγωγής/επιστροφής
Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα στοιχεία στο παρόν εγχειρίδιο αναφέ-
ρονται στον τρόπο τοποθέτησης «Προσαγωγή δεξιά».        

 

A. Επιστροφή
B. Προσαγωγή
C. Κόκκινη σφαιρική βάνα με 

θερμόμετρο
D. Μπλε σφαιρική βάνα με θερ-

μόμετρο

Εικόνα : 5: Προσαγωγή δεξιά (κατάσταση παράδοσης)

B

A

C

B

D
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A. Προσαγωγή
B. Επιστροφή
C. Μπλε σφαιρική βάνα με θερ-

μόμετρο
D. Κόκκινη σφαιρική βάνα με 

θερμόμετρο

Εικόνα : 6: Προσαγωγή αριστερά

D

AA B

CD
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1. Αντικαταστήστε μεταξύ 
τους την αριστερή και δεξιά 
γραμμή.

2. Περιστρέψτε την κεφαλή 
αντλίας.

3. Αντικαταστήστε το σερβο-
μοτέρ.
- Προσαγωγή δεξιά

4. Αφαιρέστε το σερβομοτέρ.
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5.1.2 Τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας (προαιρετικά) 

5. Τοποθετήστε το σερβομο-
τέρ.
- Προσαγωγή αριστερά

6. Τοποθετήστε την πάνω 
μόνωση.

 

Ανάλογα με τον τύπο του αισθη-
τήρα θερμοκρασίας (B) ενδέχε-
ται να πρέπει να κοντύνετε το 
χιτώνιο σύσφιξης (A).A B
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5.2 Τοποθέτηση προϊόντος

5.2.1 Τοποθέτηση προϊόντος στην πολλαπλή διανομής  

1. Αφαιρέστε τη μόνωση.
2. Βιδώστε το συγκρότημα αντλίας πάνω στην πολλαπλή διανομής. 
3. Βιδώστε τις σωληνώσεις του κυκλώματος θέρμανσης χωρίς τάσεις με τις πάνω 

συνδέσεις.
4. Τοποθετήστε την πλήρη μόνωση.

5.2.2 Επίτοιχη τοποθέτηση  

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
• Κατά τη σύνδεση του προϊόντος βεβαιωθείτε, ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε μηχα-

νικά φορτία και αντιστάσεις.
• Εφόσον απαιτείται τοποθετήστε έναν σπειροειδή σωλήνα αντιστάθμισης, για την 

αντιστάθμιση μηχανικών φορτίων και αντιστάσεων.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
• Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στον τοίχο βεβαιωθείτε, ότι το προϊόν δεν εκτί-

θεται σε μηχανικά φορτία και αντιστάσεις.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
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9. Αναρτήστε το προϊόν με την κάτω μόνωση και ασφαλίστε το προϊόν με ροδέλα 
και παξιμάδι.

10. Συνδέστε και βιδώστε τις σωληνώσεις του κυκλώματος θέρμανσης με τις συνδέ-
σεις των βανών χωρίς τάσεις.

11. Τοποθετήστε την πάνω μόνωση.

 

1. Αφαιρέστε την πάνω μόνωση.
2. Ανυψώστε το προϊόν στον τοίχο και 

ευθυγραμμίστε το με ένα αλφάδι.
3. Σχεδιάστε έξι σημάδι.
4. Συνδέστε τα απέναντι σημάδια 

μεταξύ τους.
5. Διανοίξτε στα μεσαία σημάδια από 

μία οπή
(Ø 10 mm).

6. Εισάγετε τα συνοδευτικά ούπα. 
7. Βιδώστε πάνω τη μακριά βίδα αγκύ-

ρωσης.
8. Βιδώστε κάτω τη μακριά βίδα αγκύ-

ρωσης.
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Συναρμολόγηση EL
5.3 Ηλεκτρική σύνδεση  

1. Κλείστε τον κυκλοφορητή και το σερβομοτέρ σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδη-
γίες του κατασκευαστή. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑ
• Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος της ηλεκτρικής εγκατάστασης δεν μειώνει την προστασία 

από ηλεκτροπληξία (κατηγορία προστασίας, μόνωση προστασίας).
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Πριν από την έναρξη των εργασιών διακόψτε την τάση δικτύου και ασφαλίστε την 

έναντι επανενεργοποίησης.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν απορρέουν κίνδυνοι από ηλεκτρικά αγώγιμα αντικείμενα ή 

μέσα.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
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6 Έναρξη λειτουργίας

6.1 Έναρξη λειτουργίας προϊόντος
 Βεβαιωθείτε ότι οι σφαιρικές βάνες με θερμόμετρο βρίσκονται στη θέση 0°. 
1. Διενεργήστε έναν έλεγχο πίεσης.
2. Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των βιδωτών συνδέσεων.
3. Για την πλήρωση της εγκατάστασης ρυθμίστε τις σφαιρικές βάνες στη θέση 45°.
4. Γεμίστε την εγκατάσταση και θέστε την υπό πίεση.
5. Ρυθμίστε τις σφαιρικές βάνες στη θέση 0°.

6.1.1 Σφαιρικές βάνες με θερμόμετρο  

7 Λειτουργία
Η σωστή λειτουργία είναι εφικτή μόνο με ανοιχτές σφαιρικές βάνες με θερμόμετρο 
(θέση 0°, βλέπε κεφάλαιο "Σφαιρικές βάνες με θερμόμετρο").

Σφαιρικές βάνες με θερμόμετρο
0° Κανονική λειτουργία:

Φρένο βαρύτητας ενεργοποιη-
μένο

90 ° Συντήρηση: 
στρόφιγγα κλειστή

45 ° Έναρξη λειτουργίας, πλήρωση, 
εξαέρωση, έκπλυση:
Δύο πλευρές ανοιχτές (φρένο 
βαρύτητας απενεργοποιημένο)
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8 Συντήρηση

8.1 Διάστημα συντήρησης 

8.2 Εργασίες συντήρησης  

8.2.1 Αντικατάσταση ελαττωματικού κυκλοφορητή
1. Κλείστε την κόκκινο σφαιρική βάνα με θερμόμετρο και τη σφαιρική βάνα στη 

γραμμή αντλίας (θέση 90°).
2. Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή

(Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή της αντλίας).
3. Ανοίξτε ξανά τη σφαιρική βάνα με θερμόμετρο και τη σφαιρική βάνα 

(θέση 0°).

Χρονική στιγμή Ενέργεια
1 φορά τον μήνα Ελέγξτε οπτικά την εγκατάσταση θέρμανσης για διαρ-

ροή.
Εφόσον απαιτείται Αντικαταστήστε τον κυκλοφορητή,

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Πριν από την έναρξη των εργασιών διακόψτε την τάση δικτύου και ασφαλίστε την 

έναντι επανενεργοποίησης.
Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών οδηγεί σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
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9 Αντιμετώπιση βλαβών
Βλάβες, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα μέτρα που περιγράφονται στο 
παρόν κεφάλαιο, επιτρέπεται να αντιμετωπιστούν μόνο από τον κατασκευαστή.
Σε περίπτωση βλαβών στον κυκλοφορητή ή στο σερβομοτέρ παρακαλούμε προ-
σέξτε επιπλέον τις αντίστοιχες οδηγίες του κατασκευαστή.

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Αντιμετώπιση σφαλμά-
των

Η εγκατάσταση είναι 
θορυβώδης.

Αέρας στην εγκατάσταση Εξαερώστε την εγκατά-
σταση

Ο κυκλοφορητής έχει ρυθ-
μιστεί λάθος

Ελέγξτε τη ρύθμιση του 
κυκλοφορητή

Άλλες βλάβες - Παρακαλούμε απευθυν-
θείτε στη γραμμή εξυπη-
ρέτησης της AFRISO
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10 Θέση εκτός λειτουργίας και απόρριψη
Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους 
κανονισμούς ασφαλείας.
Ηλεκτρονικά εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να απορριφθούν στα οικιακά απορρίμ-
ματα.    

11 Επιστροφή στον κατασκευαστή
Για την επιστροφή του προϊόντος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

12 Εγγύηση
Πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση παρέχονται στους Γενικούς Όρους Συναλλα-
γών στο Internet στη διεύθυνση www.rotex.de ή στη σχετική σύμβαση αγοράς. 

 

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την τάση τροφοδοσίας.
2. Αποσυναρμολογήστε το προϊόν (βλέπε κεφάλαιο "Συναρμο-

λόγηση" με την αντίστροφη σειρά).
3. Απορρίψτε το προϊόν.
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www.rotex-heating.com

www.daikineurope.com

Our partners abroad
Unsere Partner im Ausland
Nos partenaires à l'étranger • Le nostre sedi all'estero
Nuestros representantes en el extranjero
Nasi partnerzy za granicą • Naši partneři v zahraničí

http://de.rotex-heating.com > about-rotex > international
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