Montage – und Gebrauchsanweisung
Instructions pour l’instalation et l’utilisation
Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Instrucciones para el montaje y de servicio
Τοποθέτηση και οδηγίες χρήσεως

ThermoComfort mechanic
VFMi 20…..VFMi 70

Electro-Speicherheizgerat
Radiateurs electrique a accumulation
Elektrische accumuladorkachels
Acumuladores electricos
Θερµοσυσσωρευτής
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Οδηγίες για τον χρήστη
Σελ.
Περιεχόµενα
Οδηγίες για τον χρήστη
Οδηγίες για τον εγκαταστάτη
Ελάχιστες αποστάσεις
Εγκατάσταση συσκευή
Συνδεσµολογία
Λειτουργία
Τεχνικές πληροφορίες

-

Μην καλύπτετε την συσκευή
Μην εναποθέτετε πάνω στην συσκευή
διάφορα αντικείµενα, διότι µπορεί να αναπτυχθεί
υπερβολική θερµοκρασία και να προκληθεί βλάβη
στην συσκευή ή και πυρκαγιά ακόµη.

-

Μήν εισάγετε αντικείµενα στην συσκευή (π.χ
κατσαβίδι) και µην ακουµπάτε αντικείµενα σε
αυτήν για να αποφεύγονται βλάβες ή ανάφλεξη.
Εάν πέσουν αντικείµενα πίσω από τον
θερµοσυσσωρευτή πρέπει να αποµακρυνθούν
αµέσως.
Σιγουρευτείτε ότι δεν έρχονται σε άµεση επαφή
µε τον θερµοσυσσωρευτή µικρά παιδιά ή
άρρωστοι ιδιαίτερα µε τις γρίλιες.
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Γενικές οδηγίες
Κατά την εγκατάσταση, την λειτουργία ή τις εργασίες
συντήρησης προσέξτε τις παρακάτω οδηγίες. Η
συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί ή να συντηρηθεί από
εξειδικευµένο αδειούχο ηλεκτρολόγο. Μη
εξειδικευµένα άτοµα µπορεί να προκαλέσουν βλάβες
στην συσκευή αλλά και σοβαρούς κινδύνους στον
χρήστη.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE πρέπει οι οδηγίες
αυτές να φυλάγονται και να επιδεικνύονται στον
ειδικό εάν πρόκειται να γίνουν εργασίες στην
συσκευή.
Κατά την διάρκεια εργασιών στο σπίτι (π.χ
ανακαίνιση) που δηµιουργούν σκόνη, είναι
προτιµότερο η συσκευή να µήν λειτουργεί ή σε
απόλυτη ανάγκη να λειτουργεί χωρίς τον ανεµιστήρα.

-

Πρέπει να προσέξετε οπωσδήποτε ότι κανένα
αντικείµενο π.χ κουρτίνες,, χαρτιά, ΣΠΡΕΪ κ.τ.λ δεν
θα βρίσκονται πάνω ή µπροστά από την συσκευή
καθώς επίσης ότι δεν θα τα φυσσά ο ζεστός αέρας της
συσκευής.
Οι θερµοσυσσωρευτές δεν πρέπει να τοποθετηθούν σε
χώρους όπου υπάρχει επιβάρυνση λόγω σκόνης,
αναθυµιάσεων ή αερίων που µπορούν να
προκαλέσουν έκρηξη.
Παρόµοιος κίνδυνος µπορεί να προκληθει προσωρινά
και κατά την διάρκεια εργασιών ανακαινήσεων όπως
π.χ τρίψιµο πατωµάτων, καθαρισµός πατωµάτων µε
εύφλεκτα υλικά κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή η
συσκευή πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας και να έχει
επέλθει επαρκής εξαερισµός του χώρου.

Προειδοποίηση
Προσοχή! Κατά την διάρκεια λειτουργίας της
συσκευής η θερµοκρασία στις επιφάνειές της µπορεί
να υπερβεί τους 80ο C βαθµούς. Οι προδιαγραφόµενες
κατωτέρω ελάχιστες αποστάσεις πρέπει να τηρηθούν
οπωσδήποτε.

Λειτουργία
Ο θερµοσυσσωρευτής αποθηκεύει κατά την διάρκεια
της νύχτας την απαραίτητη θερµότητα για την
επόµενη µέρα. Σε περιοχές µε πολύ χαµηλή
θερµοκρασία µπορεί να αποθηκεύσει και κατά την
διάρκεια της ηµέρας.
Η αίσθηση της θερµοκρασίας στις εξωτερικές
επιφάνειες της συσκευής είναι περιορισµένο µέτρο
σύγκρισης της εντός του θερµοσυσσωρευτού
θερµοκρασίας, πράγµα που ισχύει περισσότερο ή
λιγότερο για συσκευές διαφορετικής ισχύος και
απόδοσης.
Περιστασιακοί µικροθόρυβοι, κατά την διάρκεια
λειτουργίας της συσκευής οφείλονται σε
συστολοδιαστολές στο εσωτερικό της συσκευής
Πρώτη λειτουργία
Όπως σε όλες τις νέες συσκευές κατά την πρώτη
λειτουργία τους µπορεί να παρατηρηθούν ελαφρές
οσµές. Φροντίστε για επαρκή εξαερισµό.

Αντικείµενα πάσης φύσεως πρέπει να απέχουν κατά
300 χιλ. από τις εξόδους (Γρίλιες) της συσκευής.
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Οδηγίες για τον χρήστη
Αυτόµατη φόρτιση
Η συσκευή φορτίζεται το βράδυ κατά τις
προδιαγεγραµµένες από την Ηλεκτρική Εταιρία
(∆.Ε.Η) ώρες σε συνάρτηση µε τις εντολές του
αισθητήρα φόρτισης.
Η απαραίτητη ποσότητα θερµότητας αποταµιεύεται
στην συσκευή σε συνάρτηση µε την εξωτερική
θερµοκρασία.
Ο ρυθµιστής φόρτισης (στο πλαϊνό της συσκευής)
είναι ρυθµισµένος στην θέση για πλήρη φόρτιση, θέση
ΙΙΙ (ρύθµιση εργοστασίου).
Η αποταµιευθείσα από τον θερµοσυσσωρευτή
θερµοκρασία ρυθµίζεται και αποδίδεται από τον
θερµοστάτη χώρου µε την ανάλογη ρύθµιση(π.χ 20ο C
ή 21ο C κ.τ.λ).

Βλάβη – Τί κάνετε?
Εάν παρουσιαστεί βλάβη στην συσκευή ενεργείστε ως
ακολούθως: Ειδοποιήστε τον εγκαταστάτη,
περιγράψτε την βλάβη και δώστε του τον αριθµό
SERVICE της συσκευής ο οποίος βρίσκεται στην
αυτοκόλητη ετικέτα στο δεξιό εµπρός µέρος της
συσκευής κάτω από την γρίλια εξαγωγής αέρα.

Μικροβλάβες που οφείλονται σε πτώση τάσεως του
δικτύου ή σε καταιγίδες, µπορεί να έχουν επίδραση
στον ηλεκτρονικό φορτιστή της συσκευής παρ’ ότι
διαθέτει διάταξη προστασίας. Στην περίπτωση αυτή
διακόψτε την τάση του ρεύµατος κατεβάζοντας την
αντίστοιχη ασφάλεια στον ηλεκτρικό πίνακα του
σπιτιού για 1 εως 2 λεπτά, ανεβάστε την πάλι και εάν
δεν επιτευχθεί η σωστή λειτουργία ειδοποιήστε τον
εγκαταστάτη ή το SERVICE.

Τι πρέπει να κάνουµε εάν ο χώρος δεν ζεσταίνεται
αρκετά ή ζεσταίνεται πολύ.
Στις παραπάνω περιπτώσεις προσέξτε τα ακόλουθα.
Ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου
Η απόδοση της αποταµιευθείσας θερµοκρασίας του
θερµοσυσσωρευτή ρυθµίζεται αυτόµατα από τον
θερµοστάτη χώρου.
Κατά την διάρκεια της νύχτας ή όταν ένας χώρος δεν
χρησιµοποιείται θα έπρεπε η θερµοκρασία να
ρυθµιστεί κατά 4ο C µικρότερη. Μεγαλύτερη µείωση
της θερµοκρασίας δεν ενδείκνυται διότι για να
ξαναθερµανθεί ο χώρος θα χρειαστεί αρκετός χρόνος.

•
•
•
•
•

Συντήρηση
Οι θερµοστάτες χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση.
Περιστασιακά συνίσταται να καθαρίζονται οι γρίλιες
µπροστά και στο πλάϊ της συσκευής µε την σωστή
λειτουργία της ούτως ώστε να αποφεύγεται
υπερβολική κατανάλωση.
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Εάν ο θερµοστάτης είναι σωστά ρυθµισµένος.
Εάν η συσκευή δεν έχει σωστή ρύθµιση.
Εάν τα παράθυρα ή οι πόρτες είναι ανοιχτά.
Σε κάθε περίπτωση ελέγξτε τις αντίστοιχες
ασφάλειες στο πίνακα και εν ανάγκη αλλάξτε τις.
Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας διαπίστωσης της
βλάβης ειδοποιήστε τον εγκαταστάτη ή το
SERVICE.

Τοποθέτηση αντικειµένων γύρω από την συσκευή
πρέπει να έχουν συγκεκριµένες ελάχιστες αποστάσεις
(εικόνα 2,3,4).

Οδηγίες συναρµολόγησης για τον εγκαταστάτη.
Η συσκευή παραδίδεται σε τρία τεµάχια: Πλαίσιο,
πυρότουβλα και αντιστάσεις. Στην συσκευασία των
αντιστάσεων περιέχονται τα εξής:
• 3 Αντιστάσεις.
• 1 Πινακίδα µε τα στοιχεία του
θερµοσυσσωρευτού.
• 1 Περιστροφικό κουµπί για την φόρτιση
• Βίδα UPA και ροδέλα για την στερέωση της
συσκευής.
• Προειδοποιητική πινακίδα (Μην καλύπτεται).
• 6 Βίδες για την στερέωση των ελασµάτων στην
πλάτη της συσκευής. Τα ελάσµατα βρίσκονται
στο αφρολέξ της συσκευασίας.
Παράκληση να ελεγχθεί η πληρότητα της αποστολής.
Ζηµιές που έγιναν κατά την µεταφορά πρέπει να
δηλωθούν αµέσως. Μικροφθορές των πυροτούβλων
είναι χωρίς σηµασία για την λειτουργία της συσκευής.

Οι ειδικές βάσεις για την συσκευή (εικόνα 3) πρέπει
να χρησιµοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Σε δάπεδα που έχουν επίστρωση µοκέτας.
• Σε δάπεδα µε πλαστική επίστρωση που δεν
αντέχουν θερµοκρασίες τουλάχιστον 80ο C.
Εικόνες µε ελάχιστες αποστάσεις.

Τοποθέτηση.
Οι θερµοσυσσωρευτές δεν πρέπει να τοποθετηθούν:
• Σε χώρους µε αναθυµιάσεις (κίνδυνος έκρηξης).
• Σε χώρους µε µεγάλη υγρασία.
Η αντοχή του δαπέδου ή του τοίχου πρέπει να είναι η
κατάλληλη ώστε να δεχθεί το βάρος των συσκευών
(βλέπε πίνακα µε βάρη των συσκευών).
Η επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να είναι ίσια.
Να αποφεύγοναι ανώµαλες επιφάνειες όπως π.χ
πατήµατα µε µοκέτες ή χαλιά στο µέρος που
τοποθετείται η συσκευή.
Ανοιχτόχρωµα παρκέ ή µοκέτες µπορούν να
εµφανίσουν ελαφρά αλλοίωση του χρώµατος του
δαπέδου κάτω από την συσκευή.
Ο χώρος κάτω και πίσω από τον θερµοσυσσωρευτή
πρέπει να είναι ελεύθερος.
Κατασκευαστικά έχει προβλεφθεί κάτω και πίσω απο
την συσκευή να υπάρχει χώρος για την
ανακυκλοφορία του αέρα πράγµα απαραίτητο για την
σωστή λειτουργία της (εικόνα 1).

Εικόνα 2 – Ελάχιστες αποστάσεις για τοποθέτηση
στον τοίχο.

Εικόνα 3- Ελάχιστες αποστάσεις για ελεύθερη
τοποθέτηση.

Εικόνα 1 - Ελάχιστες αποστάσεις αντικειµένων γύρω
από την συσκευή.
Εικόνα 4 – Ελάχιστες αποστάσεις για τοποθέτηση µε
βάσεις.

.
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Τοποθέτηση.

1.Αφαιρέστε την συσκευασία. Αδειάστε προσεκτικά
τα εξαρτήµατα από την συσκευασία. Βιδώστε στην
πλάτη της συσκευής τα πλαΐνά ελάσµατα τοίχου.
Βιδώστε το επάνω έλασµα τοίχου στο επάνω µέρος
των πλαΐνών ελασµάτων.

2. Ξεβιδώστε τις βίδες για τα πλαΐνά της συσκευής.

3. Πιέστε τα πλαΐνά προς τα επάνω (συρταρωτά) για 5
χιλ. Περίπου και εν συνεχεία αφαιρέστε τα τραβώντας
τα προς το πλάΐ.
Ξεβιδώστε τις βίδες του εµπρός καλύµµατος.

4. Τραβήξτε το εµπρός κάλλυµα προς τα έξω και
ελευθερώστε το από την υποδοχή στο επάνω µέρος.
Συνδέστε τα καλώδια συνδέσεως (βλέπε ηλεκτρική
συνδεσµολογία σελ. ). Τα καλώδια να συνδεθούν έτσι
ούτως ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε επιφάνειες
της συσκευής.

5. Η συσκευή πρέπει να ασφαλισθεί από τουµπάρισµα.
Πρέπει να παραµένει στην θέση της ακόµη και αν
ασκηθεί έλξη 200N τουλάχιστον. Εάν η σταθερότητα
δεν εξασφαλίζεται µέσω των υλικών στερεώσεως που
υπάρχουν στην συσκευασία, όπως σε ελαφρά
τοιχοποιΐα π.χ Γυψοσανίδα, Τσιµεντοσανίδα κ.λ.π θα
πρέπει να φροντίσει ο εγκαταστάτης για την ασφαλή
τοποθέτηση.

5. Ξεβιδώστε την µεσαία βίδα και αφαιρέστε το
εσωτερικό κάλλυµα κουνώντας το ελαφρά και
τραβώντας το προς τα δεξιά. Τοποθετήστε το στο πλάΐ
µε τρόπο που να µην γίνει ζηµιά στην µόνωση.
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Εγκατάσταση.

7.Αφαιρέστε την ασφάλεια µεταφοράς (χαρτόνι).

8. Τοποθετήστε την κάτω σειρά των πυρότουβλων
αρχίζοντας από τα δεξιά.

9. Τοποθετήστε την πρώτη αντίσταση.

10. Τοποθετήστε την δεύτερη και Τρίτη σειρά των
πυρότουβλων καθώς και την δεύτερη αντίσταση.

12.Τοποθετήστε την έκτη και τελευταία σειρά των
πυρότουβλων. Καθαρίστε τις περιοχές της συσκευής
που εργαστήκατε. ∆οκιµάστε την ελεύθερη κίνηση
των αντιστάσεων. Αντιστάσεις που έχουν σφηνώσει
κάπου προκαλούν θορύβους κατά την λειτουργία.

11. Μετά την τοποθέτηση της τέταρτης σειράς των
πυρότουβλων τοποθετήστε την τρίτη αντίσταση καθώς
επίσης και την Πέµπτη σειρά των πυρότουβλων.
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13. Τοποθέτηση ενδιάµεσης µετώπης (για συγκράτηση των πυρότουβλων)
α) Αριστερή πλευρά: Τοποθετήστε πρώτα την επάνω γωνία όπως στο σχέδιο και µετά σπρώξτε το πλαΐνο για να
θηλυκώσει.
β) Η δεξιά γωνία πρέπει να θηλυκώσει ανάµεσα στην µόνωση και στην δεξιά πλαΐνή λαµαρίνα. Προσέξτε οι
οδηγοί (εγκοπές να είναι στην σωστή θέση. Κατόπιν βιδώστε όπως στο σχέδιο.

14. Σύνδεση Αντιστάσεων.
Συνδέστε τις αντιστάσεις µε τα αντίστοιχα καλώδια.

15. Τοποθετήστε την αυτοκόλητη εττικέτα στο προκαθορισµένο σηµείο.
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1.Anschluß mit wandmontiertem Raumtemperaturregler.
1.Branchement avec montage mural du regulateur de temperature ambiante.
1.Stekkerverbindingen voor een wandgemoteerde kamertemperatuurregelaar.
1.Σύνδεση µε επίτοιχο θερµοστάτη.

GR

D
F
NL

1.Anschluß mit intergriertem Raumtemperaturregler.
1.Branchement avec regulateur de la temperature ambiante integre.
1.Stekkerverbindingen voor en geintegrerde kamertemperatuurregelaar.
1.Σύνδεση µε ενσωµατωµένο θερµοστάτη.

GR
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Συντµήσεις Συνδεσµολογίας
A1/Z1 ~, A2/Z2~
K1
L1,L2,L3
LE
LH
Μ1, Μ2
Ν
ΡΕ
R1-R3
R7
R8
R9
RTR
STR
TR

-Εντολές φόρτισης
- Προστασία υπερθέρµανσης
-Φάσεις
-Ρύθµιση ανεµιστήρα
-Ρύθµιση πρόσθετης θέρµανσης
-Ανεµιστήρας
-Ουδέτερος
-Γείωση
-Αντιστάσεις
-Προθερµαντική Αντίσταση
Ανεµιστήρα
-Ρυθµιστική Αντίσταση
-Συµπληρωµατική θέρµανση
-Θερµοστάτης
-Θερµοστάτης Ασφαλείας
-Ρυθµιστής Φόρτισης

9

17.Ανασηκώστε λίγο το καπάκι και τοποθετήστε
την πρόσοψη.

18.Βιδώστε την πρόσοψη.

19. Τα πλαΐνά καπάκια έχουν συρταρωτές υποδοχές.
Τοποθετήστε τα πάνω στις βίδες και σπρώξτε προς
τα κάτω.

20.Βιδώστε τα πλαΐνά.

Λειτουργία
Μετά το τέλος της εγκατάστασης και σύνδεσης ο
θερµοσυσσωρευτής είναι έτοιµος να λειτουργήσει.
Θέστε την συσκευή σε λειτουργία και ελέγξτε.

21.Προειδοποίηση
Κατά την εγκατάσταση θερµοσυσσωρευτών σε
επαγγελµατικούς ή δηµόσιους χώρους π.χ
Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία κ.τ.λ θα πρέπει από
τον εγκαταστάτη να τοποθετηθεί σε εµφανές
σηµείο του θερµοσυσσωρευτή το προειδοποιητικό
αυτοκόλλητο.
΄
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Εγκατάσταση εκ νέου
Για συσκευές που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία και πρόκειται να αποσυνδεθούν και να τοποθετηθούν σε άλλο χώρο
θα πρέπει να επαναληφθούν οι περιγραφείσες οδηγίες εγκατάστασης σαν να επρόκειτο για αρχική εγκατάσταση. Να
προσεχθεί να µην πάθει ζηµιά η µόνωση. Χτυπηµένα ή σπασµένα κοµµάτια της µόνωσης πρέπει να αντικατασταθούν.
Η πρώτη φόρτιση µε θερµοσυσσωρευτή µετά την εκ νέου εγκατάστασή πρέπει να γίνει από ειδικό.
Επισκευές
Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένα άτοµα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να προξενηθούν
σοβαροί κίνδυνοι για τον χρήστη.
Όλα τα υλικά της συσκευής είναι ανακυκλώσιµα.
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ΕΓΓΥΗΣΗ
Εργασίες επισκευών λόγω εγγύησης δεν παρατείνουν τον
αρχικό χρόνο εγγύησης ούτε καθορίζουν νέα προθεσµία
ισχύος της εγγύησης.
Ο χρόνος εγγύησης για αντικατασταθέντα υλικά παύει µε την
λήξη του χρόνου εγγύησης της συσκευής.
Εφ’όσον δεν καθίσταται εφικτή η αποκατάσταση της βλάβης
δύναται ο τελικός χρήστης να απαιτήσει, εντός του χρόνου
εγγύησης, αντικατάσταση χωρίς χρέωση ή επιστροφή της
συσκευής και να του καταβληθεί το ποσόν αγοράς της
συσκευής.
Λοιπές απαιτήσεις, ιδιαίτερα για προκληθείσες ζηµιές εκτός της
συσκευής, εφ’όσον δεν καθορίζεται υπευθυνότητα νοµικά και
αναγκαστικά δεν αναγνωρίζονται.

Για την συσκευή αυτή παρέχεται εγγύηση ενός έτους υπό τους
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις :
Εντός του χρόνου εγγύησης των 24 µηνών – υπολογιζοµένου
από την ηµέρα παράδοσης της συσκευής στον χρήστη και
αποδεικνυοµένου από το Τιµολόγιο Πώλησης και ∆ελτίο
Αποστολής – αποκαθιστούµε βλάβες της συσκευής που
οφείλονται σε αστοχία υλικού ή κατασκευής, χωρίς επιβάρυνση
του καταναλωτού.
Τυχόν βλάβες πρέπει να δηλωθούν αµέσως στον πωλητή ή
στο SERVICE της εταιρίας µε ταυτόχρονη προσκόµιση του
αποδεικτικού αγοράς.
Η επισκευή του παραδεκτού
ελαττωµατικού υλικού θα γίνει από εµάς µε επισκευή αυτού ή
αντικατάστασή του. Έκτακτα έξοδα για την αποκατάσταση
βλαβών δεν αναλαµβάνονται.
Η εγγύηση δεν καλύπτει εύθραυστα µέρη τα οποία δεν
παραβλάπτουν την αξία ή την λειτουργία της συσκευής.
Τα αφαιρεθέντα µέρη παραµένουν στην κυριότητά µας.
∆εν τεκµηριώνεται δικαίωµα εγγύησης εάν ο χρήστης ή τρίτο
πρόσωπο δεν τηρήσει τους κανονισµούς της ∆.Ε.Η. ή τις
παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Αναληφθείσες
αντικανονικές αλλαγές ή εργασίες επί της συσκευής από τον
χρήστη ή από τρίτους ακυρώνουν οποιαδήποτε ευθύνη µας.

Dimplex G.m.b.H.
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