ΤΣΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΡΜΑΝΗ ΩΜΑΣΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΣΤΠΟΤ MEK PAN

ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΣΗ
κοπός
Σν ζύζηεκα ειεθηξηθήο αληίζηαζεο γηα ηε ζέξκαλζε ζσκάησλ θαινξηθέξ ηύπνπ MEK PAN είλαη κηα ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπκπιεξώζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαινξηθέξ, κε ζηόρν ηε ζέξκαλζε ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ ηύπνπ 22 (δηπιό
πάλει-δηπιόο ζεξκνπνκπόο) - εηθόλα1. Απηό εγθαζίζηαηαη κέζα ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ζην πιαίζην ηνπ θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο
ζέξκαλζεο ή ην θαινξηθέξ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα κεκνλσκέλν ζύζηεκα.
Η ζεξκαληηθή ηζρύο ησλ ζσκάησλ θαινξηθέξ πξέπεη λα είλαη ην ειάρηζην 20% πςειόηεξε ζε ζύγθξηζε κε ηε δύλακε ηνπ ζώκαηνο
ΜΔΚ PAN, όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν (ε ηζρύο ζέξκαλζεο θαινξηθέξ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν EN 442, γηα ηηο ζπλζήθεο
90/70/20 ° C).
Παξάδεηγκα: Ο πίλαθαο θαινξηθέξ ηύπνπ 22, κε ύςνο 600 ρηιηνζηά θαη κήθνο 1.200 ρηιηνζηά, έρεη ζεξκαληηθή ηζρύ 2702 W
Η δύλακε πνπ απαηηείηαη γηα λα δεζηαζεί απηό ην είδνο ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ είλαη: 0,8 Υ 2.702 = 2161,6 W
Σν ζύζηεκα ΜΔΚ PAN πνπ είλαη θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε είλαη ην ΜΔΚ PAN 20, 2000W
Απηό είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό σο ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ην δηάζηεκα ζέξκαλζεο, αιιά θαη ζηελ ίδηα
πεξίνδν ζέξκαλζεο σο αληηζηάζκηζε ηεο ηπρώλ θαθήο ιεηηνπξγίαο ή βιάβεο ηνπ ππάξρνληνο θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο.
Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο ζσζηήο πνζόηεηαο ζέξκαλζεο (εάλ απαηηείηαη, κόλν έλα δσκάηην κπνξεί λα ζεξκαλζεί)

ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ
Περιγραφή

ΜΕΚ PAN 10

ΜΕΚ PAN 15

ΜΕΚ PAN 20

ΜΕΚ PAN 25

Γύλακε Θέξκαλζεο (W) ζε 230V

1000

1500

2000

2500

Μήθνο +_ 5mm

570

780

1000

1210

Μάδα (kg)

1,08

1,26

1,47

1,90

Ηιεθηξηθόο ύλδεζκνο

220÷240 V; 50/60 Hz

Καιώδην ύλδεζεο
Ρύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο C

1,5
10÷30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ
Η εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ΜΔΚ PAN ζε ζώκα θαινξηθέξ
επηηξέπεη ηελ επίηεπμε ελόο κνλαδηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ
νπνίνπ ε επηθάλεηα είλαη αξθεηά νκνηόκνξθε "ζέξκαλζε εθ
ησλ κέζσ" ιόγσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ λεξνύ όπνπ
πξνέξρεηαη από ην "Απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζεξκνζίθσλα".
Η εγθαηεζηεκέλε ζπζθεπή ηύπνπ ΜΔΚ ΠΑΝ ζπλδέεηαη κε
ειεθηξηθή ελέξγεηα από 220V έσο 240V κε ζπρλόηεηα από 50
έσο 60 Hz.
Η ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ην
ζεξκνζηάηε ρώξνπ λα θπκαίλεηαη από 10-30 C. Ο θσηηζκόο
ηνπ ιπρλία ( όπνπ δηαηίζεηαη ζηελ αίζνπζα ζεξκνζηάηε)
ππνδειώλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ.
D. Ρνδέια
J. Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
Α. ύζηεκα ΜΔΚ PAN
Β. Κιηπ

Ηλεκτρικό διάγραμμα

Grejač

P – δηαθόπηεο
Σ - ηξέρνλ ζηνηρείν απόθξηζεο
Si - ιπρλία ζήκαηνο
Θεξκνζηάηεο δσκαηίνπ

Α. ύζηεκα MEK PAN
Β. Κιηπ
C. Καιώδηα ύλδεζεο
D. Ρνδέια
Δ. Δμάξηεκα ζύζθημεο
E1. Βίδεο
F. Κάιπκκα θαινξηθέξ
G. ώκα θαινξηθέξ
Η. Απνζηάηεο
I. Γηαθόπηεο ηνπ δσκαηίνπ ζεξκνζηάηε
J. Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
Κ. Γηαθόπηεο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
L. Λπρλίαο ζήκαηνο
M. Αλσ δηαθόπηεο
Ν. Κάησ δηαθόπηεο

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΔΕΗ
- Βγάιηε ην θάιπκκα (F) από ην πάλσ κέξνο ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ (εηθόλα 2).
- Σνπνζεηήζηε ην ζύζηεκα ΜΔΚ PAN (Α) ζηε κέζε θάησ από ην ζώκα θαινξηθέξ. Αλ ην ζώκα πεξηέρεη απνζηάηε (H),
ηνπνζεηήζηε ην ΜΔΚ PAN πάλσ από ηνλ δηαρσξηζηή. (εηθόλα 2)
- Βάιηε ηα ζύξκαηα ζηήξημεο (C) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαινξηθέξ (εηθόλα 3) θαη γαηδώζηε ηα ζηα θιηπ (B) πνπ βξίζθνληαη
πάλσ ζην ζώκα (εηθόλα 2.2)
- Βάιηε ηε ξνδέια (D) θαη ηα εμαξηήκαηα ζύζθημεο (E) ζηα ζύξκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή. (εηθόλα 2.1)
- Σξαβήμηε ην ΜΔΚ PAN κε ηα ζύξκαηα κεηαθνξάο (C) ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ (εηθόλα 3) θαη
ζηαζεξνπνηήζηε ην θαινξηθέξ ζθίγγνληαο ηε βίδα Δ1 ζηα εμαξηήκαηα ζύζθημεο (Δ) (εηθόλα2.1)
- Κόςηε ηα ζύξκαηα πνπ πξνεμέρνπλ ζηελ θνξπθή ώζηε λα βξίζθνληαη θάησ από ην επίπεδν θάιπςεο ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ
(εηθόλα 3)

ΗΜΕΙΩΗ
Η ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) κε κεησκέλεο ςπρν-ζσκαηηθέο θαη
πλεπκαηηθέο ηθαλόηεηεο, θαζώο θαη από αλζξώπνπο ρσξίο ηελ αίζζεζε ηεο αθήο. Άλζξσπνη ρσξίο εκπεηξία θαη πξνζόληα ζα
κπνξνύζαλ λα ρεηξηζηνύλ ηε ζπζθεπή θαηόπηλ έγθξηζεο θαη ππόδεημεο ησλ νδεγηώλ από ηνλ ππεύζπλν γηα ηνλ αζθαιή ρεηξηζκό.
Σα παηδηά πξέπεη λα είλαη ππό έιεγρν ώζηε λα κελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή.
Δάλ ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο έρεη ππνζηεί δεκηά, πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ην εμνπζηνδνηεκέλν πξόζσπν, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ν θίλδπλνο.
Η ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ην ειεθηξηθό ξεύκα ζα κπνξνύζε λα γίλεη κόλν κε ην βγάιζηκν ηνπ θαισδίνπ από ηελ πξίδα.
Πξηλ από ηελ αγνξά ηεο ζπζθεπήο, ειέγμηε ην κήθνο ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ην θαηάιιειν
ζύζηεκα ΜΔΚ PAN.

ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη ε ειάρηζηε ηππηθή απόζηαζε 10 εθαηνζηώλ κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ
θαη ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ.
Μελ θαιύπηεηε ην θαινξηθέξ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ!
Πξηλ από ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο, ειέγμηε ηε ζηάζκε ηνπ λεξνύ ζην θαινξηθέξ.
Αλ ην ζώκα ηνπ θαινξηθέξ είλαη κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο(θεληξηθή ζέξκαλζε), ν άλσ δηαθόπηεο (Μ) ζα πξέπεη λα είλαη
θιεηζηόο, ελώ ν θάησ δηαθόπηεο (Ν) ζα πξέπεη πάληα λα είλαη αλνηρηόο ιόγσ ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζεξκαηλόκελνπ λεξνύ. Δάλ ην
θαινξηθέξ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, αθήζηε 3% ηνπ όγθνπ ηνπ θελό θαη όινη νη δηαθόπηεο λα είλαη θιεηζηνί
(γεκίζηε κε λεξό κέρξη ην επίπεδν ηνπ άλσ δηαθόπηε ζην ζώκα ηνπ θαινξηθέξ).

ΜΕΘΟΔΟ ΥΡΗΗ
Δηθόλα 4
1. πλδέζηε ην ζεξκνζηάηε δσκαηίνπ (J), ηνπνζεηώληαο ην ζύζηεκα ζε κία γεησκέλε
πξίδα
2. Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο ηνπ ρώξνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ην
θνπκπί (K)
3. Δλεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή ζηξέθνληαο ην δηαθόπηε (Ι), πνπ βξίζθεηαη παξαπιεύξσο
ηνπ ζεξκνζηάηε
- Ο θσηηζκόο ηνπ ιακπηήξα ζήκαηνο (L)(πνπ βξίζθεηαη ζην ζεξκνζηάηε) ππνδεηθλύεη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληήξα.
J ζεξκνζηάηεο ρώξνπ
L Λπρλία ζήκαηνο
Κ Γηαθόπηεο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο
Ι Γηαθόπηεο ηνπ ζεξκνζηάηε

-

Μεηά ηε ζύλδεζε ηεο ζπζθεπήο κε ην ξεύκα θαη αλ ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ είλαη ρακειόηεξε από ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη
νξηζζεί, ηόηε μεθηλά ηε ζέξκαλζε ηνπ αέξα. Ο ζεξκόο αέξαο ζεθώλεηαη θαη ξέεη κέζα από ηηο πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ
γηα ζέξκαλζε απηώλ, θαζώο θαη ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θαινξηθέξ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από ηνλ
ζεξκαληήξα ζην θαινξηθέξ κέζσ ησλ ξαβδώζεσλ απηνύ θαη ζηα ηνηρώκαηα ηνπ θαινξηθέξ θαη ηα ηειεπηαία ζην λεξό πνπ
βξίζθεηαη κέζα ζην θαινξηθέξ. Με ηε βνήζεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηαζεο , ην λεξό αξρίδεη λα θπθινθνξεί ζην θαινξηθέξ,
επνκέλσο ην δεζηό λεξό είλαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν κέζα ζε νιόθιεξν ην ζώκα θαινξηθέξ.
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ΕΓΓΤΗΗ
Πξντόλ: ύζηεκα γηα ζηαζεξή ζέξκαλζε ζσκάησλ θαινξηθέξ

Ηκεξνκεληά, ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα πσιεηή

Σύπνο:

εηξηαθόο Αξηζκόο:

Πεξίνδνο εγγύεζεο: 24 κήλεο

ΔΗΛΩΗ ΕΓΓΤΗΗ
Με ηελ παξνύζα δειώλνπκε όηη:
1) ε κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί άςνγα εληόο ηεο πεξηόδνπ εγγύεζεο αλ αθνινπζήζεηε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη
2) Η παξνύζα εγγύεζε αξρίδεη λα ηζρύεη από ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηνπ πξντόληνο, όπσο απνδεηθλύεηαη από ηελ πηζηνπνηεκέλε
εγγύεζε (κε ηε ζθξαγίδα, ηε ζπκπιήξσζε εκεξνκελίαο ηεο αγνξάο, θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ πσιεηή)
Απηή ε εγγύεζε είλαη άθπξε:
1) εάλ απνδεηρζεί όηη ην πξντόλ έρεη επηζθεπαζηεί από κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα
2) ζε πεξίπησζε βιαβώλ πνπ πξνθαινύληαη από δηάθνξεο δηαηαξαρέο ηνπ εθνδηαζκνύ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα
3) ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ πνπ νθείινληαη ζε θαθή ρξήζε ή κεραληθέο βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ιόγσ ππαηηηόηεηαο ηνπ
πειάηε
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