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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επίτοιχη αντλία NUOS PRIMO 80 και 100 αποτελείται από το άνω μπλοκ που 
περιέχει τη μονάδα αντλίας θερμότητας και το κάτω μέρος της δεξαμενής 
αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα 
σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και προστατευμένη με 
επεξεργασία σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης 
με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο 
από το περίβλημα της συσκευής, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και 
προβαμμένο φύλλο χάλυβα.

Η ηλεκτρική αντίσταση και η άνοδος του μαγνησίου βρίσκονται μέσα στη 
δεξαμενή. Στο πίσω μέρος, στο βάθος, υπάρχουν οι συνδέσεις νερού, η 
αποστράγγιση συμπυκνωμάτων, η διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος είναι ορατός από 
τον χρήστη. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος αντλίας θερμότητας 
βρίσκονται πάνω από τη δεξαμενή αποθήκευσης σύμφωνα με μια διάταξη 
προσεκτικά σχεδιασμένη για βέλτιστη λειτουργικότητα και για τον περιορισμό 
των δονήσεων και των ακουστικών εκπομπών. Ένα ειδικό περίβλημα από 
πλαστικό υλικό, εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλα μονωμένο, στεγάζει τα κύρια 
στοιχεία όπως: ο περιστροφικός συμπιεστής, η βαλβίδα διαστολής, ο εξατμιστής, 
ο ανεμιστήρας σχεδιασμένος για να εξασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα.
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NUOS PRIMO 80 / 100

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
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3G 1.5 mm2
H05VV-F

1 Ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Φίλτρο τροφοδοσίας

3 Θύρα COMM

4 Αισθητήρας NTC δοχείου

5 Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης

6 Οθόνη χρήστη

7 Πυκνωτής εκκίνησης κινητήρα

8 Κινητήρας ανεμιστήρα

9 Αισθητήρας NTC θόλου

10 Αισθητήρες NTC αέρα/εξατμιστή

11 Προστασία συμπιεστή

12 Πυκνωτής εκκίνησης συμπιεστή

13 Συμπιεστής

14 Μητρική πλακέτα

1 Κουμπί On/Off

2
Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας με 
ενσωματωμένο κουμπί επιλογής.

3
Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε AUTO, 
BOOST, GREEN και PROG (P1 & P2)

4 Οθόνη

21 3

4
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Τεχνικά δεδομένα

NUOS PRIMO 80 NUOS PRIMO 100

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 80 100

Μέσο πάχος μόνωσης mm ≈31 ≈31

Τύπος προστασίας του εσωτερικού Σμάλτο

Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Άνοδος μαγνησίου

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa 0,8

Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων 1/2" M

Διάμετρος αποχέτευσης συμπυκνώματος mm 10 mm 10

Διάμετρος υποδοχών εξαγωγής/αναρρόφησης αέρα mm 125

Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστη 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)

Ελάχιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού μS/cm 200

Βάρος κενό kg 45 49

Βαθμός προστασίας IP24 IP24

Ηχητική ισχύς db(A) 54 54

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Μέση κατανάλωση ρεύματος (A) W 250

Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος ρεύματος (A) W 350

Διάμετρος συνδέσεων νερού " 1/2 M 1/2 M

Ελάχιστη θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης °C 1 1

EN 16147

COP (C)  2,32 2,17
Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας (C) h:min 05:20 06:36

Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης (C) kWh 1,14 1,58

Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους 54 °C (D) l 91 117
Θερμική διασπορά W 17 20

Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με αντλία θερμότητας °C 55

Ποσότητα ψυκτικού υγρού R134a g 380

GWP 1430

Ισοδύναμο CO2 t 0,5434

Ποσότητα συμπυκνώματος (E) l/h 0,15

Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) MPa 1,2

Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) MPa 3,1

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1200

Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75 (εργοστασιακή τιμή 65°C)

Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος A 6,3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Τάση / Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς (A) V/W 220-240 μονοφασικό/1550

Συχνότητα Hz 50

Μέγιστη απορροφούμενη τάση / Συχνότητα (σε λειτουργία BOOST) V/W 220-240/1550

ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΑ

Τυπική ροή αέρα m3/h 170

Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 65

Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (F) m3 20

Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (G) °C 10

Μέγιστη θερμοκρασία αέρα (G) °C 40

 NUOS PRIMO 80 NUOS PRIMO 100

Ενεργειακή κλάση A A

Προφίλ φορτίου M M

(A) Οι τιμές επιτεύχθηκαν σύμφωνα με την EN255-3 με θερμοκρασία αέρα 20°C, 37% σχετική υγρασία, θερμοκρασία εισόδου αέρα 15°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C
(B) Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN255-3, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 15 °C.
(C) Οι τιμές επιτεύχθηκαν σύμφωνα με την EN16147 με θερμοκρασία αέρα 20°C και σχετική υγρασία 37%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και επιλεγμένη θερμοκρασία 54 °C.
(D) Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN16147, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C.
(E) Οι τιμές επιτεύχθηκαν με θερμοκρασία αέρα 15 °C, 71% σχετική υγρασία; θερμοκρασία νερού στην είσοδο 15 °C, επιλεγμένη θερμοκρασία 55 °C.
(F) Σε περίπτωση εγκατάστασης χωρίς αγωγούς.
(G) Έξω από το εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση του νερού εξασφαλίζεται από την ηλεκτρική αντίσταση.
Μέσες τιμές που λαμβάνονται από σημαντικό αριθμό προϊόντων.
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Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 15°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 55°C, ενέργεια θέρμανσης με βάση τη θερμοκρασία του αέρα (EN 
255-3).
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EN 255-3 : Ενέργεια θέρμανσης

Θ αέρα [°C] u.R. % tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

10 80 5:40 1,32 2,61

20 37 4:43 1,14 3,07

40 40 3:35 0,87 4,02

Θ αέρα [°C] u.R. % tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

10 80 7:29 1,76 2,6

20 37 6:20 1,51 3,0

40 40 6:23 1,08 4,1

NUOS PRIMO 80
Λειτουργία GREEN

NUOS PRIMO 100
Λειτουργία GREEN

NUOS PRIMO 80 / 100
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Pa mισοδύναμο (*+#)m MAXισοδύναμο

1m PVC 2,5 1

8

Καμπύλη 90° 7,5 3

Ειδική γρίλια 10 4

9 4 1,6

ø125x150x70 1,2 0,5

Καμπύλη 90° ø125x150x70 8,7 3,5

Μέθοδος εγκατάστασης

Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση Ηλεκτρική σύνδεση

3G min 1,5 mm2 H05VV-F

Ηλεκτρική σύνδεση Διαθεσιμότητα Καλώδιο Τύπος Μέγιστο ρεύμα

Μόνιμη τροφοδοσία Καλώδιο που παρέχεται με τη 
συσκευή 3G 1,5 mm2 H05VV-F 16A
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NUOS PRIMO 80 / 100

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού με θερμαντήρα για την παραγωγή ζεστού νερού.  Διατίθεται σε μοντέλα με χωρητικότητα δοχείου
80 και 100 λίτρα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας ErP A, με προφίλ φορτίου M
/ Μέση θερμική ισχύς 580 W (Nuos Primo 80), 543 W (Nuos Primo 100) *
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 250W *
/ COP 2,32 (Nuos Primo 80), 2,17 (Nuos Primo 100) *
/ GWP 1430
/ Ισοδύναμο CO2 0,5434 t
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a.
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 170 m³/h, για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας.
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης.
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου.
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,2 kW, τοποθετημένη σε φλάντζα Ø75 mm με 5 μπουλόνια, αφαιρούμενη για τη συντήρηση.
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C.
/ Ηχητική ισχύς dB (A) 54
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης.
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχος 31mm χωρίς CFC και HCFC.
/ Εξωτερικό περίβλημα προβαμμένο από γαλβανισμένο ατσάλινο έλασμα.
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο
 αριθμό ωρών, με την ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις.
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ 10-40°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 55°C
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία,
 η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO.
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα, P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης.
/ Λειτουργία θερμικής απολύμανσης (επιλέξιμη)
/ Οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων
/ Υποδοχές λήψης και απόρριψης αέρα Ø125 mm. με γρίλιες.
/ Δυνατότητα παροχέτευσης αέρα εισόδου και εξόδου.
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος.
/  Αντι-κραδασμικά λάστιχα τοποθέτησης.

* Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 20°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).

Περιγραφή των προδιαγραφών
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επίτοιχη αντλία NUOS EVO A+ WH αποτελείται από το άνω μπλοκ που περιέχει 
τη μονάδα αντλίας θερμότητας και το κάτω μέρος της δεξαμενής αποθήκευσης. 
Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα σύμφωνα με τα 
μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και προστατευμένη με επεξεργασία 
σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή 
θερμική αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο από το 
περίβλημα της συσκευής, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και προβαμμένο 
φύλλο χάλυβα.

Η ηλεκτρική αντίσταση , η ηλεκτρονική άνοδος και η άνοδος μαγνησίου 
βρίσκονται μέσα στο δοχείο. Στο πίσω μέρος , κάτω υπάρχουν η αποχέτευση των 
υδραυλικών και των συμπυκνωμάτων και το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, ο οποίος είναι ορατός από 
τον χρήστη. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος αντλίας θερμότητας 
βρίσκονται πάνω από τη δεξαμενή αποθήκευσης σύμφωνα με μια διάταξη 
προσεκτικά σχεδιασμένη για βέλτιστη λειτουργικότητα και για τον περιορισμό 
των δονήσεων και των ακουστικών εκπομπών. Ένα ειδικό περίβλημα από 
πλαστικό υλικό, εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλα μονωμένο, στεγάζει τα κύρια 
στοιχεία όπως: ο περιστροφικός συμπιεστής, η βαλβίδα διαστολής, ο εξατμιστής, 
ο ανεμιστήρας σχεδιασμένος για να εξασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα.

S  Αποχέτευση συμπυκνώματος Ø10mm
IN  Είσοδος κρύου νερού G 1/2”
OUT  Έξοδος ζεστού νερού G 1/2”
IN-A  Είσοδος αέρα Ø125-150mm
OUT-A Έξοδος αέρα Ø125-150mm

  80 110 150
A mm  1171 1398 1654

B mm  656 874 1139

C mm  607 825 1090

Συνολικές διαστάσεις

100506

506

53
5

28
023

1

B

C

A

99

99

14
5

15
2

IN-AOUT-A

S Ø 10

114

18
4

100

12
0

INOUT

NUOS EVO A+ WH
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NUOS EVO A+ 80 / 110 / 150 WH

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

Κύρια εξαρτήματα
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1 Ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Φίλτρο τροφοδοσίας

3 Θύρα COMM

4 Αισθητήρας NTC δοχείου

5 Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης

6 Ενεργή άνοδος (Protech)

7 Οθόνη χρήστη

8 Αισθητήρας NTC θόλου

9 Αισθητήρες NTC αέρα/εξατμιστή

10 Κινητήρας ανεμιστήρα

11 4-οδη βαλβίδα

12 Προστασία συμπιεστή

13 Συμπιεστής

14 Πυκνωτής εκκίνησης συμπιεστή

15 Πλακέτα προσαρμογής

16 Μητρική πλακέτα

1 Κουμπί On/Off

2
Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας με 
ενσωματωμένο κουμπί επιλογής.

3
Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε AUTO, 
BOOST, GREEN και PROG (P1 & P2)

4 Οθόνη

1
2

3

4
5 6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

4

321

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
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Τεχνικά δεδομένα

 NUOS EVO A+ 80 WH NUOS EVO A+ 110 WH NUOS EVO A+ 150 WH

Ενεργειακή κλάση A+ A+ A+

Προφίλ φορτίου M M L

(A) Οι τιμές επιτεύχθηκαν με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53 °C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147). Προϊόν με 
άκαμπτο αγωγό Ø 150

(B) Οι τιμές επιτεύχθηκαν με θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53 °C  (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - 
μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και κυκλοφορίας). Προϊόν με άκαμπτο αγωγό Ø 150

(C) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερικές θερμοκρασίες αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και 
επιλεγμένη θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και κυκλοφορίας). Προϊόν με άκαμπτο αγωγό Ø 150

(D) Έξω από το εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση του νερού εξασφαλίζεται από την ηλεκτρική αντίσταση.

NUOS EVO A+ 80 / 110 / 150 WH

NUOS EVO A+ 80 WH NUOS EVO A+ 110 WH NUOS EVO A+ 150 WH

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 80 110 147
Μέσο πάχος μόνωσης mm 41 41
Τύπος εσωτερικής προστασίας Σμάλτο
Τύπος αντιδιαβρωτικής προστασίας ενεργή άνοδος τιτανίου + άνοδος μαγνησίου αναλώσιμη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας MPa 0,8
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων " 1/2 M
Διάμετρος υποδοχών απαγωγής/αναρρόφησης αέρα mm 125-150
Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστο 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)
Ελάχιστη αγωγιμότητα νερού μS/cm 150
Βάρος κενό kg 50 55 61

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Μέση απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 250
Μέγιστη tαπορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 350
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R134a g 500 550 600
Ποσότητα φθοριούχων αερίων tonn CO2 eq 0,715 0,787 0,858
GWP 1430
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) MPa 1,2
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) MPa 3,1
Μέγιστη θερμοκρασία νερού με αντλία θερμότητας °C 62
Ποσότητα συμπυκνώματος l/h 0,15

EN 16147 (A)

COP (A)  2,60 2,50 2,90
Χρόνος θέρμανσης(A) h:min 05:35 08:04 10:00
Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης (A) kWh 1,167 1,724 2,390
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους 52°C για το 150 l 85 128 182
Pes (A) W 12 16 20
Απόληψη (A) M M L

812/2013 – 814/2013 (B)

Qelec 
(B) kWh 2,250 2,340 4,018

µwh 
(B) % 107.1 103,8 119,3

Αναμεμιγμένο νερό στους 40°C V40 (B) l 85 128 182
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (B) °C 52 52 52
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέσες κλιματικές συνθήκες) (B) kWh/anno 479 495 858
Προφίλ φορτίου (B) M M L
Ηχητική ισχύς εσωτερική (C) db(A) 50 50 50

Ηλεκτρική αντίσταση
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1200
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία νερού με ηλεκτρική αντίσταση °C 75

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Τάση/Μέση απορροφούμενη ισχύς V/W 220-240 μονοφασικό /1550
Συχνότητα Hz 50
Μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα A 6,3
Βαθμός προστασίας IP24

ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΑ
Στάνταρ παροχή αέρα (αυτόματη αναλογική ρύθμιση) m3/h 100÷200
Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 65
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης m3 20
Θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης ελαχ °C 1
Θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης μεγ °C 42
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (b.u. a 90% u.r.) (D) °C -5
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα (b.u. a 90% u.r.) (D) °C 42
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Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 53°C, ενέργεια θέρμανσης με βάση τη θερμοκρασία του αέρα (EN 
16147).

NUOS EVO A+ 80
Λειτουργία GREEN

NUOS EVO A+ 110
Λειτουργία GREEN

�

Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]

EN 16147 : COP, Χρόνος θέρμανσης
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EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης
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EN 16147 : COP, Χρόνος θέρμανσης
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Θαέρα [°C]

EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης

Θ αέρα [°C] u.R. % tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

-5 - - 08:05 1,784 2,20

2 89 07:00 1,498 2,35

7 87 05:36 1,167 2,6

14 75 04:38 1,002 2,78

40 50 03:05 0,672 3,55

Θ αέρα [°C] u.R. % tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

-5 - - 11:00 2,454 2,10

2 89 10:05 2,116 2,24

7 87 08:04 1,724 2,5

14 75 06:04 1,362 2,70

40 50 04:15 0,983 3,40
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NUOS EVO A+ 150
Λειτουργία GREEN

Θ αέρα [°C] u.R. % tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

2 89 11:37 2,9 2,51

7 87 09:44 2,3 2,91

14 75 08:42 2,2 3,15

Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]
COP

Θ αέρα [°C]

00:00:00

02:24:00

04:48:00

07:12:00

09:36:00

12:00:00

14:24:00

1,5

2

2,5

3

3,5

2 (89) 7 (87) 14 (75)

EN 16147 : COP, Χρόνος θέρμανσης

NUOS EVO A+ 80 / 110 / 150 WH
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Μέθοδος εγκατάστασης

Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση Υδραυλική σύνδεση

Ηλεκτρική 
σύνδεση Διαθεσιμότητα Καλώδιο Τύπος Μέγιστο 

ρεύμα

Μόνιμη 
τροφοδοσία

Καλώδιο που 
παρέχεται με τη 

συσκευή
3G 1,5 mm2 H05VV-F 16A

A Έξοδος ζεστού νερού
B Είσοδος κρύου νερού
C Ομάδα ασφαλείας
D Διακόπτης
E Υδραυλικές συνδέσεις 1/2’’
F Αποχέτευση συμπυκνώματος
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NUOS EVO A+ 80 / 110 / 150 WH

Μέθοδος εγκατάστασης

Pa MAX:65
Ø 125 Ø 150

Pa mισοδύναμα Pa mισοδύναμα

1m PVC 2,5 1 1,5 1

1m Al 5,5 2,2 3 2

90° 
7,5 3 6 4

Γρίλλια 10 4 8 5

1m 150x70 4 1,6 - -

Ø 125x150x70 1,2 0,5 - -

90° Ø 125x150x70
8,7 3,5 - -

Ø 125 Ø 150

(*) + (#) m MAX ισοδύναμα 

12 25

150x70 x (*) + (#) m MAX ισοδύναμα

8 -

Διαστασιολόγηση και μέγιστο μήκος αγωγών
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Αντλία θερμότητας αέρα/νερού με θερμαντήρα για την παραγωγή ζεστού . Διατίθεται σε μοντέλα με χωρητικότητα δοχείου
        80 και 110 λίτρα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας ErP A+, με προφίλ απόληψης M;
/ Μέση θερμική ισχύς 650 W (Nuos EVO A+ 80 WH), 625 W (Nuos EVO A+ 110 WH), 750 W (Nuos EVO A+ 150 WH)*;
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 250W*;
/ COP 2.6 (Nuos Evo A+ 80 WH), 2,5 (Nuos Evo A+ 110 WH), 2,87 W (Nuos EVO A+ 150 WH)*;
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a;
/ GWP 1430;
/ Ισοδύναμο CO2 0,72 t (Nuos Evo A+ 80 WH), 0,79 (Nuos EVO A+ 110 WH), 0,86 (Nuos EVO A+ 150 WH)*;
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 100÷200 m³/h;
 για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας;
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης;
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου;
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,2 kW, τοποθετημένη σε φλάντζα Ø75 mm με 5 μπουλόνια, αφαιρούμενη για τη συντήρηση;
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C;
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης και ηλεκτρονική άνοδος τιτανίου
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχοςdi 41 mm χωρίς CFC και HCFC;
/ Εξωτερικό περίβλημα προβαμμένο από γαλβανισμένο ατσάλινο έλασμα;
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο
 αριθμό ωρών, με την ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -7 και 42°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 62°C;
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία,
 η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO;
/ Λειτουργία BOOST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή;
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, ,μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης;
/ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού;
/ Λειτουργία VOYAGE για το σβήσιμο της συσκευής σε περίοδο απουσίας από το σπίτι και επανενεργοποίηση πριν την επιστροφή;
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων;
/ Υποδοχές λήψης και απόρριψης αέρα Ø125 mm. με γρίλιες;
/ Δυνατότητα παροχέτευσης αέρα εισόδου και εξόδου;
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος;
/  Αντικραδασμικά λάστιχα τοποθέτησης.

* Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).

NUOS EVO A+ 80 / 110 / 150 WH

Περιγραφή των προδιαγραφών
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επίτοιχη αντλία NUOS SPLIT WH αποτελείται από την εξωτερική μονάδα 
που περιέχει την ομάδα της αντλίας θερμότητας και το εσωτερικό δοχείο 
αποθήκευσης. Το δοχείο αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα σύμφωνα 
με τα μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένο και προστατευμένο με επεξεργασία 
σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή 
θερμική αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο από το 
περίβλημα της συσκευής, κατασκευασμένο σε γαλβανισμένο ατσάλινο φύλλο 
προβαμμένο.

Η ηλεκτρική αντίσταση , η ηλεκτρονική άνοδος και η άνοδος μαγνησίου 
βρίσκονται μέσα στο δοχείο. Στο πίσω μέρος, στο βάθος, υπάρχουν οι συνδέσεις 
νερού, η αποστράγγιση συμπυκνωμάτων, η διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, εξοπλισμένος με μια οθόνη 
που είναι εύκολα ορατή από τον χρήστη. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του 
κυκλώματος της αντλίας θερμότητας στεγάζονται στη διαιρούμενη εξωτερική 
μονάδα σύμφωνα με μια διάταξη προσεκτικά σχεδιασμένη για βέλτιστη 
λειτουργικότητα και για τον περιορισμό των δονήσεων και των ακουστικών 
εκπομπών. Η διαιρούμενη μονάδα στεγάζει τα κύρια στοιχεία όπως: ο 
περιστροφικός συμπιεστής, η βαλβίδα εκτόνωσης, ο εξατμιστής, η τετράοδη 
βαλβίδα και ο ανεμιστήρας που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη σωστή ροή 
αέρα.

IN Είσοδος κρύου νερού G 1/2”
OUT Έξοδος ζεστού νερού G 1/2”

A Σπείρωμα G 1/4”
B Σπείρωμα G 3/8”

  80 110
a mm  858 1085

Συνολικές διαστάσεις
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A
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NUOS SPLIT WH

NUOS SPLIT 80 / 110 WH
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ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

Κύρια εξαρτήματα
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NUOS SPLIT 80 / 110 WH

4N3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1

2

3

4
5

6
7

89

10

11

12

13

14

15

16

17

5G 0.75 mm
RN-F

2

21

1 Ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Οθόνη χρήστη

3 Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 

4 Αισθητήρας NTC δοχείου

5 Ενεργή άνοδος (Protech)

6 Φίλτρο τροφοδοσίας

7 Θύρα COMM

8 Αισθητήρας NTC θόλου

9 Μητρική πλακέτα

10 Καλώδιο αισθητήρα

11 Αισθητήρες NTC αέρα/εξατμιστή

12 Συμπιεστής

13 Πυκνωτής εκκίνησης συμπιεστή

14 4-οδη βαλβίδα 

15 Πυκνωτής ανεμιστήρα

16 Διακόπτης πίεσης

17 Κινητήρας ανεμιστήρα

1 Κουμπί On/Off

2
Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας με 
ενσωματωμένο κουμπί επιλογής.

3
Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε AUTO, 
BOOST, GREEN και PROG (P1 & P2)

4 Οθόνη 4

321

Διάγραμμα συνδεσμολογίας
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NUOS SPLIT 80 WH NUOS SPLIT 110 WH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 80 110
Μέσο πάχος μόνωσης mm 41 41
Τύπος προστασίας εσωτερικής σμάλτωσης Σμάλτο

Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Άνοδος μαγνησίου + Ενεργή άνοδος (Protech)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa 0,8
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων 1/2 " M
Διάμετρος συνδέσεων ψυκτικού αερίου  ¼” και 3/8” 
Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστη 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)

Ελάχιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού  μS/cm 150
Βάρος κενό εσωτερική μονάδα kg 32 38
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1200
Βαθμός προστασίας (εσωτερική μονάδα) IP24 IP24
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 1 1
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 42 42
Ηχητική ισχύς db(A) 15

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μέση κατανάλωση ρεύματος W 510
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος ρεύματος W 750
Διάμετρος ψυκτικών συνδέσεων ¼” και 3/8” 

Βάρος κενό kg 27
Τυπική παροχή αέρα m3/h 1100
Ηχητική ισχύς εξωτερική μονάδα db(A) 57
Επίπεδο ηχητικής πίεσης στα 5 m db(A) 39
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) MPa 1,2
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) MPa 2,7
Βαθμός προστασίας  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ) IPX4
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (E) °C -5
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα(E) °C 42
Μέγιστο μήκος συνδέσεων αερίου m 8
Μέγιστη διαφορά ύψους για τις συνδέσεις αερίου m 3
Ποσότητα ψυκτικού αερίου R134a g 700
GWP 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,001

EN 16147 (B)
COP αέρας 14°C νερό 10-54°C 2,3 2,27
Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας h:min 03:11 04:28
Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης kWh 1,323 1,934
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους 55 °C (C) l 99 139
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους 62 °C (C) l 113 169
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με αντλία θερμότητας °C 62 (εργοστασιακή τιμή 55°C)

Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75 (εργοστασιακή τιμή 65°C)
Θερμική διασπορά (QPr σε 24h) kWh 0,46 0,5
Θερμική διασπορά W 20 24

812/2013 – 814/2013 (D)
Qelec kWh 2,868 2,883
ηwh % 85 84,8
Νερό στους 40°C V40 l 99 139
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας °C 55 55
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) kWh/έτος 606 604

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Τάση/Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος A V/W 220-240 μονοφασικό /1950
ΣυχνότηταHz 50 Hz 50
Μέγιστη απορρόφηση A 8,5 A 8,5

Τεχνικά δεδομένα

(B) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).
(C) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 -  μεταβατικές 

μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού).
(D) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη 

θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού και  EN 12102.
(E) Έξω από το εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση του νερού εξασφαλίζεται από την ηλεκτρική αντίσταση.

 NUOS SPLIT 80 WH NUOS SPLIT 110 WH

Ενεργειακή κλάση A A

Προφίλ φορτίου M M
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NUOS SPLIT 80 / 110 WH

Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 15°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 55°C, υγρασία αέρα 77%. Ενέργεια θέρμανσης με βάση τη 
θερμοκρασία του αέρα (EN 255-3).

NUOS SPLIT 80
Λειτουργία GREEN

NUOS  SPLIT 110
Λειτουργία GREEN

Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]

EN 255-3 : COPt, Χρόνος θέρμανσηςΧ
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EN 255-3 : Ενέργεια θέρμανσης

EN 255-3 : COPt, Χρόνος θέρμανσης                                                                                        EN 255-3 : Ενέργεια θέρμανσης
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Θ αέρα [°C] Qpr tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

-5 0,456 4:40 1,83 1,9

2 0,456 3:46 1,54 2,3

7 0,456 2:44 1,19 2,9

20 0,456 2:02 0,96 3,5

30 0,456 1:37 0,82 4,1

40 0,456 1:36 0,80 4,1

Θ αέρα [°C] Qpr tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COPt

-5 0,504 6:10 2,34 1,8

1 0,504 4:45 1,90 2,2

7 0,504 3:26 1,53 2,9

20 0,504 2:48 1,33 3,6

30 0,504 2:07 1,09 4,1

42 0,504 1:55 1,03 4,1
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Μέθοδος εγκατάστασης

Μέγιστο μήκος / Μέγιστη διαφορά ύψους στις σωληνώσεις ψυκτικού υγρού

Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

3G min 1,5 mm2 H05VV-F

Ηλεκτρική σύνδεση Διαθεσιμότητα Καλώδιο Τύπος Μέγιστο 
ρεύμα

Τροφοδοσία εσωτερικής 
μονάδας

Καλώδιο που 
παρέχεται με τη 

συσκευή
3G 1,5 mm2 H05VV-F 16A

Τροφοδοσία εξωτερικής 
μονάδας

Καλώδιο που δεν 
παρέχεται με τη 

συσκευή
5G 0,75 ÷ 1,5 mm2 H05RN-F

Σύνδεση αισθητήρων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Καλώδιο που 
παρέχεται με τη 

συσκευή
4G θωρακισμένο UL2464
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NUOS SPLIT 80 / 110 WH

Αντλία θερμότητας αέρα/νερού με θερμαντήρα για την παραγωγή ζεστού . Διατίθεται σε μοντέλα με χωρητικότητα δοχείου
80 και 110 λίτρα και διαιρούμενη μονάδα αντλίας θερμότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας ErP A, με προφίλ φορτίου M
/ Μέση θερμική ισχύς 1039 W (Nuos Split 80), 1034 W (Nuos Split 110) *
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 509 W *
/ COP 2,04 (Nuos Split 80), 2,03 (Nuos Split 110) *
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a.
/ GWP 1430
/ Ισοδύναμο CO2 1,001 t
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 1100 m³/h,
 για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας.
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης.
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου.
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,2 kW, τοποθετημένη σε φλάντζα Ø75 mm με 5 μπουλόνια, αφαιρούμενη για τη συντήρηση.
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C.
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης και ηλεκτρονική άνοδο τιτανίου.
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχος 41 mm χωρίς CFC και HCFC.
/ Εξωτερικό περίβλημα προβαμμένο από γαλβανισμένο ατσάλινο έλασμα.
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο
 αριθμό ωρών, με την ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις.
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -5 και 42°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 62°C
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα
  θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία,
 η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO.
/ Λειτουργία ΒΟΟST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή.
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης;
./ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού.
/ Λειτουργία VOYAGE για το σβήσιμο της συσκευής σε περίοδο απουσίας από το σπίτι και επανενεργοποίηση πριν την επιστροφή.
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων.
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος.

* Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).

Περιγραφή των προδιαγραφών
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI WH
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επίτοιχη αντλία NUOS SPLIT INVERTER WI-FI WH αποτελείται από την εξωτερική 
μονάδα που περιέχει την ομάδα της αντλίας θερμότητας και το εσωτερικό δοχείο 
αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα σύμφωνα 
με τα μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και προστατευμένη με επεξεργασία 
σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή 
θερμική αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο από το 
περίβλημα της συσκευής, κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και προβαμμένο 
φύλλο χάλυβα.

Η ηλεκτρική αντίσταση , η ηλεκτρονική άνοδος και η άνοδος μαγνησίου βρίσκονται 
μέσα στο δοχείο. Στο πίσω μέρος, στο βάθος, υπάρχουν οι συνδέσεις νερού, η 
αποστράγγιση συμπυκνωμάτων, η διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, εξοπλισμένος με μια οθόνη που 
είναι εύκολα ορατή από τον χρήστη. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος 
της αντλίας θερμότητας στεγάζονται στη διαιρούμενη εξωτερική μονάδα σύμφωνα 
με μια διάταξη προσεκτικά σχεδιασμένη για βέλτιστη λειτουργικότητα και για 
τον περιορισμό των δονήσεων και των ακουστικών εκπομπών. Η διαιρούμενη 
μονάδα με τεχνολογία inverter φιλοξενεί τα κύρια στοιχεία όπως: ο περιστροφικός 
συμπιεστής, η βαλβίδα εκτόνωσης, ο εξατμιστής, η τετράοδη βαλβίδα και ο 
ανεμιστήρας που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα.

Το κύκλωμα ψύξης είναι φορτωμένο με R134a αλλά, αλλά το μηχάνημα είναι επίσης 
συμβατό με R513a

IN Είσοδος κρύου νερού G 3/4”
OUT Έξοδος ζεστού νερού G 3/4”

R1 Σύνδεση αερίου G 1/4”
R2 Σύνδεση αερίου G 3/8”

Σε περίπτωση μη στιβαρού τοίχου είναι υποχρεωτική η χρήση του κατάλληλου τρίποδου στήριξης

20

52

15

25
0

60
4

80

38
5

A

Ø 560

440

C

B

17
5

337
296

INOUT

IN OUT

R2

R1

55
6

141

780
730

scarico condensa

452

R2
R1

65 

 315

scarico
condensa

  150 200
A mm  1150 1476

B mm 500 800

C mm 750 1050

Συνολικές διαστάσεις
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας

1 Ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Ηλεκτρική αντίσταση

3 Ενεργή άνοδος

4 Οθόνη χρήστη

5 Αισθητήρας NTC φλάντζας

6 Αισθητήρας NTC θόλου

7 Ηλεκτρονικό φίλτρο

8 Συμπιεστής

9 Αισθητήρας NTC εξατμιστή

10 Αισθητήρας NTC αέρα

11 Αισθητήρας NTC εξόδου συμπιεστή

12 Αισθητήρας NTC συμπυκνωτή

13 Αισθητήρας NTC εισόδου συμπιεστή

14 Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής

15 Διακόπτης πίεσης

16 Θερμοστάτης ασφαλείας

17 Τετράοδη βαλβίδα

18 Ανεμιστήρας

19 Αντιδραστήρας

1 Κουμπί On/Off

2

Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε GREEN, 
COMFORT, FAST, I-MEMORY, HC-HP και 
HOLIDAY.

3 Οθόνη

4 Κουμπί MENU

5 Κουμπί BOOST

6 Κουμπιά για ρύθμιση θερμοκρασίας / 
σύμβολο σύνδεσης Wi-Fi

1

23

4

5
6

7

8

9

10 11

12 13
14

15

16

17 18 19

220-240V AC
50 Hz

1 5

6

2

3

4

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 / 200 WH
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4

Τεχνικά δεδομένα
NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 150 200
Μέσο πάχος μόνωσης mm ≈55 ≈55
Τύπος προστασίας του εσωτερικού Σμάλτο

Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Άνοδος μαγνησίου + Ενεργή άνοδος (Protech)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa 0,6
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων 3/4 " M 3/4 “ M
Διάμετρος υποδοχών ψυκτικού αερίου 1/4’’ - 3/8’’
Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστη 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)
Ελάχιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού μS/cm 150 
Βάρος κενό εσωτερική μονάδα kg 60 65
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1500+1000 1500+1000
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75
Βαθμός προστασίας(εσωτερική μονάδα) IP24
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 1
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 42

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μέση κατανάλωση ρεύματος W 700
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος ρεύματος W 1100
Διάμετρος ψυκτικών συνδέσεων “ 1/4 - 3/8

Βάρος κενό kg 32
Τυπική παροχή αέρα m3/h 1300
Ηχητική ισχύς db(A) 56
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) MPa 1,2
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) MPa 2,7
Βαθμός προστασίας (εξωτερική μονάδα / εσωτερική μονάδα) IPX4 / IP24
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (C) °C -10
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα(C) °C 42
Μέγιστο μήκος συνδέσεων αερίου (χωρίς προσθήκη αερίου) m 12 (2) ... 8?
Μέγιστο μήκος συνδέσεων αερίου (με προσθήκη αερίου) m 20 .....15?
Απαραίτητη προσθήκη αερίου g/m 25
Μέγιστη διαφορά ύψους για τις συνδέσεις αερίου  (θετική/αρνητική) m 10
Ποσότητα ψυκτικού αερίου R134a g 1100
Ισοδύναμο CO2 t 1,573
GWP 1430
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία νερού με την αντλία θερμότητας °C 62

EN 16147 (A)

COP (A) 3,25 3,5
Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας(A) h:min 4:14 5:53

Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης (A) kWh 2,31 3,260
Μέγιστη ποσότητα νερού με μία απόληψη Vmax 

(A) - απόληψη στους 53°C l 155 256
Pes - Θερμική διασπορά(A) W 21 23
Προφίλ απόληψης (A) L L

812/2013 – 814/2013 (B)

Qelec 
(B) kWh 3,583 3,622

ηwh 
(B) % 134,5 133,4

Νερό στους 40°C V40 (B) l 155 256
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (B) °C 53 53
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) (B) kWh/έτος 761 767
Προφίλ φορτίου (B) L L

Ηλεκτρική τροφοδοσία
Τάση/Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος V / W 220-240 μονοφασικό / 2500 
Συχνότητα Hz 50
Μέγιστη απορρόφηση A 10,8

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH

Ενεργειακή κλάση A+ A+

Προφίλ φορτίου L L

(A) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).
(B) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές 
μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού).
(C) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη 
θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού και  EN 12102.
(D) Έξω από το εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση του νερού εξασφαλίζεται από την ηλεκτρική αντίσταση.
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 / 200 WH

Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 53°C, υγρασία αέρα 87%. Ενέργεια θέρμανσης με βάση τη 
θερμοκρασία του αέρα(EN 16147).

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200

Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]
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Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]
COP

Τρόπος εργασίας Θ αέρα [°C] Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

GREEN (Θ_νερού  10°C->50°C)     7 4:13 1,93 3,2

COMFORT (Θ_νερού  10°C->55°C)     7 3:19 2,23 3,3

Τρόπος εργασίας Θ αέρα [°C] Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

GREEN (Θ_νερού  10°C->50°C)     7 5:53 2,87 3,25

COMFORT (Θ_νερού  10°C->55°C)     7 4:34 3,15 3,25
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Μέθοδος εγκατάστασης

Μέγιστο μήκος / Μέγιστη διαφορά ύψους στις σωληνώσεις ψυκτικού υγρού

Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαθεσιμότητα Καλώδιο Τύπος Μέγιστο 
ρεύμα

Τροφοδοσία Καλώδιο που δεν παρέχεται 3G min. 1,5 mm2 H05VV-F 16A

Συνδέσεις HC-HP Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F

Καλώδιο σύνδεσης εξωτερικής μονάδας Καλώδιο που δεν παρέχεται 4G min. 1÷1,5 mm2 H05RN-F

Σήμα ΦΒ/SG Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F

BUS Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F 

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί με μήκος των ψυκτικών σωλήνων σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας έως και 20 m, πέραν 
των οποίων η εγγύηση είναι άκυρη. Εάν το μήκος των σωλήνων σύνδεσης ψυκτικού υπερβαίνει τα 12 m, προσθέστε 25 g ψυκτικού για κάθε μέτρο 
που υπερβαίνει. Οι δηλωθείσες επιδόσεις αναφέρονται σε σύνδεση σωλήνα ψυκτικού μήκους 6 μέτρων. διαφορετικές εγκαταστάσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν διαφορετικές τιμές απόδοσης.
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Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαμόρφωση όταν η εγκατάσταση δεν 
έχει δύο διαφορετικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (κανονικό 
/ μειωμένο). Η NUOS θα συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία 
για να εξασφαλίσει λειτουργία 24 ωρ / 24 ωρ.

Ηλεκτρική σύνδεση με δύο διαφορετικά τιμολόγια
Εάν έχετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα να συνδέσετε ή διαθέσιμο 
σήμα SG, μπορείτε να συνδέσετε ένα διπολικό καλώδιο από 
το inverter ή το Καλώδιο SG (εναλλακτικά προς το άλλο) στο 
ηλεκτρικό κουτί (στερεώστε το καλώδιο στο περίβλημα του 
καλωδίου) . Συνδέστε το καλώδιο (C) στην υποδοχή «SIG2» και 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία PV (P11) ή SG (P13) στο μενού του 
προγράμματος εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σήμα 230V

Έχει τα ίδια οικονομικά πλεονεκτήματα με τη διαμόρφωση με 
διπλό τιμολόγιο, ενώ είναι πάντοτε δυνατή η γρήγορη θέρμανση 
μέσω της Λειτουργίας BOOST; αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί 
τη θέρμανση και στο τιμολόγιο HP

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 / 200 WH
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Περιγραφή των προδιαγραφών
NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH
Αντλία θερμότητας θέρμανσης νερού, με τεχνολογία inverter, επίτοιχη για παραγωγή οικιακού ζεστού νερού. 
Χωρητικότητα δοχείου 150 λίτρα και μονάδα διαιρούμενης αντλίας θερμότητας , με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Μέση θερμική ισχύς 2275 W *;
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 700 W*;
/ COP 3,25*; 
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a;
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 1.300 m³/h, για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας;
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης;
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου;
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,5+1 kW, τοποθετημένη σε αφαιρούμενη φλάντζα 5-μπουλονιών 75 mm,  για τη συντήρηση;
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C;
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης και ηλεκτρονική άνοδος τιτανίου
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχος 55 mm χωρίς CFC και HCFC;
/ Εξωτερική περίβλημα από γαλβανισμένο και προβαμμένο ατσάλινο φύλλο;
/ Λειτουργία AUTO: Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, με την 

ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -7 και 42°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού από -10 έως 42°C, και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 62°C;
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη 

θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO; 
/ Λειτουργία ΒΟΟST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή. 
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία σε 

προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης. 
/ Λειτουργία ANTILEGIONELLA για θερμική απολύμανση του νερού;
/ Λειτουργία VOYAGE για το σβήσιμο της συσκευής σε περίοδο απουσίας από το σπίτι και επανενεργοποίηση πριν την επιστροφή.
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων.
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος;
/  Απομακρυσμένη διαχείριση και πιθανή απομακρυσμένη βοήθεια της αντλίας θερμότητας μέσω ενσωματωμένης μονάδας WiFi, του διαχειριστή συστήματος 

Sensys (Αξεσουάρ).

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH
Αντλία θερμότητας θέρμανσης νερού, με τεχνολογία inverter, επίτοιχη για παραγωγή οικιακού ζεστού νερού. 
Χωρητικότητα δοχείου 200 λίτρα και διαιρούμενη αντλία θερμότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Μέση θερμική ισχύς 2275 W *;
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 700 W*;
/ COP 3,25*; 
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a;
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 1.300 m³/h, για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας;
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης;
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου;
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,5+1 kW, τοποθετημένη σε αφαιρούμενη φλάντζα 5-μπουλονιών 75 mm,  για τη συντήρηση;
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C;
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης και ηλεκτρονική άνοδος τιτανίου
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχος 55 mm χωρίς CFC και HCFC;
/ Εξωτερική περίβλημα από γαλβανισμένο και προβαμμένο ατσάλινο φύλλο;
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο
 αριθμό ωρών, με την ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -7 και 42°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού από -10 έως 42°C, και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 62°C;
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη 

θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO; 
/ Λειτουργία ΒΟΟST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή. 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή;
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο 

ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης
/ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού;
/ Λειτουργία VOYAGE 
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων;
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος;
/ Απομακρυσμένη διαχείριση και πιθανή απομακρυσμένη βοήθεια της αντλίας θερμότητας μέσω ενσωματωμένης μονάδας WiFi, του διαχειριστή συστήματος 

Sensys (Αξεσουάρ).
*  Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 / 200 WH
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NUOS PRIMO HC
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επιδαπέδια αντλία θερμότητας NUOS PRIMO HC 200, 240 και 240 SYS αποτελείται από το 
άνω μπλοκ που περιέχει τη μονάδα αντλίας θερμότητας και το κάτω μέρος της δεξαμενής 
αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα σύμφωνα με τα 
μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και προστατευμένη με επεξεργασία σμάλτου και 
μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα 
και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο από το περίβλημα της συσκευής, 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και προβαμμένο φύλλο χάλυβα. Η σερπαντίνα 
συμπύκνωσης της αντλίας θερμότητας είναι τυλιγμένη στο εξωτερικό του κελύφους, 
αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το οικιακό νερό διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη 
μέγιστη ανταλλαγή θερμότητας.

Μια φλάντζα με επισμαλτωμένη θήκη συνδεδεμένη εγκάρσια στο κέλυφος επιτρέπει την 
εισαγωγή της αντίστασης του στεατίτη χωρίς να αδειάσει το προϊόν. η αντιοξειδωτική 
άνοδος Pro-Tech και ο αισθητήρας NTC για τη μέτρηση των θερμοκρασιών ασφαλείας 
είναι κλειδωμένα στην ίδια φλάντζα.

Στα δεξιά του προϊόντος στις 45 ° υπάρχουν οι συνδέσεις εισόδου και εξόδου νερού, στις 90 
° υπάρχουν οι συνδέσεις του ηλιακού εναλλάκτη  (ηλιακή έκδοση) και της αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, εξοπλισμένος με 
μια εξαιρετικά απλοποιημένη οθόνη που μπορεί να διαχειριστεί μέσω του κεντρικού 
κουμπιού και δύο πλήκτρα επιβεβαίωσης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος 
της αντλίας θερμότητας βρίσκονται πάνω από τη δεξαμενή αποθήκευσης, σύμφωνα με 
μια προσεκτικά σχεδιασμένη διάταξη, καθώς και για τη βέλτιστη λειτουργικότητα, επίσης 
με σκοπό τη συγκράτηση δονήσεων και ακουστικών εκπομπών.  Ένα ειδικό κάλυμμα 
συγκράτησης κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλα 
μονωμένο, στεγάζει τα κύρια στοιχεία όπως: ο ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής,η 
βαλβίδα εκτόνωσης, ο εξατμιστής, η βαλβίδα εκτροπής (Hot-gas) που επιτρέπει την 
απόψυξη του εναλλάκτη στην λειτουργία απόψυξης, ο ανεμιστήρας που σχεδιάστηκε για 
να εξασφαλίζει τη σωστή ροή αέρα.

A Σωλήνας Ø ¾” κρύο νερό στην είσοδο
B Σωλήνας Ø ¾” ζεστό νερό στην έξοδο
C Σύνδεση αποχέτευσης συμπυκνώματος Ø ½” F
D Σωλήνας Ø ¾” είσοδος εναλλάκτη (240 SYS)
E Σωλήνας Ø ¾” έξοδος εναλλάκτη (240 SYS)
P Θήκη αισθητήρα (240 SYS)
R Ανακυκλοφορία Ø ¾” (240 SYS)

  200 240 (SYS)
I mm 551 771

L mm 1706 1926
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ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

Κύρια εξαρτήματα
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NUOS PRIMO HC 200 / 240 / 240 SYS

Διάγραμμα συνδεσμολογίας

1 Κουμπί On/Off

2 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας με 
ενσωματωμένο κουμπί επιλογής.

3
Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε AUTO, 
BOOST, GREEN και PROG (P1 & P2)

4 Οθόνη

321

4

A Τροφοδοσία (220-230V 50Hz)

B Μπαταρίες (3x1,2V AA επαναφορτιζόμενες)

C Πλακέτα οθόνης

D Ηλεκτρική αντίσταση (2000W)

E Αισθητήρες NTC ζώνη αντίστασης

F Ηλεκτρονική άνοδος

G Γείωση δοχείου

H Πλακέτα σειριακής σύνδεσης

I Ηλεκτρονική πλακέτα (mainboard)

L Πυκνωτής εκκίνησης (15μF 450V)

M Συμπιεστής

N Ανεμιστήρας

O 4-οδη βαλβίδα

P Διακόπτης πίεσης ασφαλείας

Q
Αισθητήρας NTC ζώνης σωλήνα ζεστού 
νερού

R Αισθητήρες NTC εξατμιστή και αέρα εισόδου

EDF
Σήμα HCHP (EDF) Καλώδιο που δεν παρέχεται με 
το προϊόν
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NUOS PRIMO HC 200 NUOS PRIMO HC 240 NUOS PRIMO HC 240 SYS
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 202 244 239
Πάχος μόνωσης mm 35
Τύπος εσωτερικής προστασίας Σμάλτο
Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Ενεργή άνοδος τιτανίου + άνοδος μαγνησίου αναλώσιμη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας MPa 0,6
Διάμετρος υδρονικών συνδέσεων ‘‘ G 3/4 M
Διάμετρος αποχέτευσης συμπυκνώματος mm 14
Διάμετρος σωλήνων αποβολής / εισαγωγής αέρα mm 150-160-200
Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12
Ελάχιστη αγωγιμότητα νερού μS/cm 150
Βάρος κενό kg 87 92 107
Επιφάνεια εναλλαγής σερπαντίνας m2 - - 0,65
Τύπος ψυκτικού μέσου R-134A
Μεγ θερμοκρασία νερού από εξωτερικές πηγές °C - - 75
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Μέση απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 500
Μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς W 750 
Ποσότητα ψυκτικού υγρού R134a Kg 0,9
Ποσότητα φθοριούχων αερίων Tonn. CO2 eq. 1,287
GWP GWP 1430
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) Mpa 1
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) Mpa 2,7
Μέγιστη θερμοκρασία με αντλία θερμότητας °C 55
EN 16147 (A)  
COP (A)  2,71 2,86 2,77
Χρόνος θέρμανσης (A) h:min 6:19 7:59 7:57
Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης (A) kWh 2,906 3,7 3,646
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία ζήτηση Vmax (

A) , παραδόθηκε σε 52 °C l 247 323 313
Pes (A) W 28 34 35
Απόληψη (A) L XL XL
812/2013 – 814/2013 (B)  
Qelec (B) kWh 4,308 6,676 6,887
ηwh (B) % 112,3 117,6 114,0
Νερό στους 40°C V40 (B) l 247 323 313
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (B) °C 52 52 52
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) (B) kWh/έτος 912 1425 1470
Προφίλ φορτίου (B) L XL XL
Ενεργειακή κλάση (B) A A A
Ηχητική ισχύς εσωτερικό (C) dB(A) 53 53 53
EN 16147 (F)     
COP (F) 2,85 3,15 3,06
Χρόνος θέρμανσης (F) h:min 5:1 6:49 6:44
Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης (F) 
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία ζήτηση Vmax (

F) , παραδόθηκε σε 52 °C l 249 321 311
Pes (F) W 27 31 32
Απόληψη (F) L XL XL
812/2013 – 814/2013 (G)
Qelec (G) kWh 4,092 6,059 6,226
ηwh (G) % 118,3 129,6 126,1
Νερό στους 40°C V40 (G) l 249 321 311
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (G) °C 52 52 52
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) (G) kWh/έτος 866 1293 1328
Προφίλ φορτίου (G) L XL XL
Ενεργειακή κλάση (G) A+ A+ A+
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ    
Ισχύς αντίστασης W 2000
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75 (65 εργοστασιακή)
Μέγιστο απορροφούμενο ρεύμα A 8,7
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ    
Tάση / μέγιστη απορροφούμενη ισχύς V/W 220-230 μονοφασικό / 2750
Συχνότητα Hz 50
Βαθμός προστασίας  IPX4
ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΑ    
Τυπική παροχή αέρα (αυτόματη αναλογική ρύθμιση) m3/h 400
Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 55
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (D) m3 20
Ελάχιστο ύψος οροφής εγκατάστασης (D) m 2,06 2,28 2,28
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 1
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 42
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (σχ.υγ. 90% u.r.) (E) °C -5
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα (σχ.υγ. 90% u.r.) (E) °C 42

Τεχνικά δεδομένα

(A) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 52°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147). Προϊόν με άκαμπτους 
αγωγούς Ø200. 

(B) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 52°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές 
μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού). Προϊόν με άκαμπτους αγωγούς Ø200.

(C) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη 
θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού ed EN 12102. Προϊόν με άκαμπτους αγωγούς Ø200. 

(D) Αξία που εγγυάται τη σωστή λειτουργία και την εύκολη συντήρηση στην περίπτωση προϊόντων που δεν έχουν αγωγούς. 
(E) Εκτός του εύρους θερμοκρασίας λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση νερού εξασφαλίζεται με την ολοκλήρωση της αντίστασης.
(F) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 20°C και σχετική υγρασία 37%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 52°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147). Προϊόν χωρίς αγωγούς.
(G) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 20°C και σχετική υγρασία 37%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 52°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C0 07/032). Προϊόν χωρίς 

αγωγούς.

NUOS PRIMO HC 200 NUOS PRIMO HC 240 NUOS PRIMO HC 240 SYS

Ενεργειακή κλάση A A A

Προφίλ φορτίου L XL XL
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NUOS PRIMO HC 200 / 240 / 240 SYS

Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 15°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 52°C. Ενέργεια θέρμανσης με βάση τη θερμοκρασία του αέρα(EN 
16147).

NUOS PRIMO HC 200
Λειτουργία GREEN

NUOS PRIMO HC 240
Λειτουργία GREEN

EN 16147: COPt, Χρόνος θέρμανσης EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης

Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]
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EN 16147: COPt, Χρόνος θέρμανσης EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης
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Θ αέρα [°C] tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

2 8:30 3,761 2,11

7 6:19 2,906 2,71

14 5:43 2,689 5,43

Θ αέρα [°C] tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

2 10:14 4,494 2,14

7 7:59 3,7 2,86

14 7:05 3,382 3,12
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Μέθοδος εγκατάστασης

Σωλήνες εξαγωγής / αναρρόφησης

Ηλεκτρική σύνδεση

NUOS PRIMO HC 240 SYS
Σε περίπτωση σύνδεσης με λέβητα / σόμπα, συνιστάται η χρήση του άνω αισθητήρα (S3).
Σε περίπτωση σύνδεσης με τη μονάδα ηλιακού ελέγχου, είναι δυνατή η χρήση μόνο του κάτω αισθητήρα (S2) ή και των δύο (S2) και (S3).
Για αυτά τα μοντέλα, η εγκατάσταση βαλβίδας ανάμιξης στην έξοδο ζεστού νερού είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία που ανιχνεύεται από τους αισθητήρες S2 και S3, από τη μονάδα ελέγχου της βοηθητικής πηγής, τοποθετημένη μέσα στη NUOS 
(βλέπε σχήμα), δεν υπερβαίνει τους 75°C. 

�

�

��

���

230 V
MONO

230 V
MONO

L

3 G min 1,5 mm2 H05RN-F

N EDF
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NUOS PRIMO HC 200 / 240 / 240 SYS

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΕΡΑ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΜΗΚΗ 
Ø150 Ø200

(a + b)m (a + b)m

MAXΙΣΟΔΎΝΑΜΟ MAXΙΣΟΔΎΝΑΜΟ

10 52

6 48

11 56

6 30

4,5 - -

 

Ø150 Ø200

Pa mισδοδύναμαα Pa mequivalent

1m PVC 2,7 1 0,8 1

1m Al 5,1 1,9 1,5 1,9

Γρίλιες Α 5,4 2 4,2 5,3

90° PVC 8,1 3 2,4 3

90° Al 6,5 2,4 2 2,5

Σετ αεραγωγών για χαμηλές 
οροφές 16 6 -- --

Σιγαστήρας Ø 200 -- -- 11,7 14,6

Διαστασιολόγηση και μέγιστο μήκος αγωγών

Μέθοδος εγκατάστασης
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Περιγραφή των προδιαγραφών

Αντλία θερμότητας θέρμανσης νερού επιδαπέδια για την παραγωγή οικιακού ζεστού νερού. Διατίθεται σε μοντέλα με χωρητικότητα δοχείου 200, 240 και 
240 SYS, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας ErP:  A, με προφίλ φορτίου L (200); A, με προφίλ φορτίου XL (240-240 SYS)
/ Μέση θερμική ισχύς 1355 W (Nuos Primo HC 200), 1430 W (Nuos Primo HC 240, 1385 Nuos Primo HC 240 Sys) *
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 500W *
/ COP 2,71 (Nuos Primo HC 200) - 2,86 (Nuos Primo HC 240) - 2,77 (Nuos Primo HC 240 Sys) *
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a.
/ GWP  1430 
/ Ισοδύναμο CO2 1,29 t
/ Ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής με αξονικό ανεμιστήρα αυτοπροσαρμοζόμενο και τυπική παροχή αέρα 400 m³/h,
 για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας (53 dbA).
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης.
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου.
/ Ηλεκτροβαλβίδα Hot - Gas για απόψυξη του εξατμιστή που επιτρέπει στο προϊόν να λειτουργεί σε θερμοκρασίες αέρας ίσες με -5 ° C   
        αποφεύγοντας την κατάψυξη του νερού συμπύκνωσης (σύστημα “απόψυξης”)                                                                                                                                                                                          
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης στεατίτη (2 kW) τοποθετημένη σε επισμαλτωμένη θήκη για συντήρηση και αντικατάσταση χωρίς να αδειάσει το προϊόν
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C.
/ Διπλή αντιδιαβρωτική άνοδος μαγνησίου και με επαγωγικό ρεύμα Pro-Tech που δεν απαιτεί συντήρηση.
/ Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης με πάχος 35 mm χωρίς CFC και HCFC.
/ Θερμική διασπορά με σημείο ρύθμισης του δοχείου τους  52 °C, 28 W (200), 34 W (240), 35 W (240 Sys)
/ Εξωτερικό περίβλημα προβαμμένο από γαλβανισμένο ατσάλινο έλασμα.
/ Ηλιακή σερπαντίνα 0,65 m² και ειδική θήκη ηλιακού αισθητήρα (έκδοση SYS)
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, με την ορθολογική        
        χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -5 και 42°C, και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία    
        οικιακού νερού
/ Λειτουργία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης και  
        μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO.
/ Λειτουργία di funzionamento Με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή.
/ Λειτουργία ΒΟΟST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή. 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα 

ενεργή;
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία σε 

προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης
/ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού.
/ Λειτουργία VOYAGE για το σβήσιμο της συσκευής σε περίοδο απουσίας από το σπίτι και επανενεργοποίηση πριν την επιστροφή.
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων.
/ Συνδέσεις εξαγωγής και αναρρόφησης αέρα πολλαπλών διαμέτρων Ø 150, 160 και 200 mm με στάνταρ προστατευτικά πλέγματα
/ Διαχωριστής εξόδου αέρα ενσωματωμένος στο προϊόν προς τα πάνω ή προς τα δεξιά
/ Δυνατότητα παροχέτευσης αέρα εισόδου και εξόδου έως και μέγιστη πτώση πίεσης ίση με 55 Pa
 (δείτε πίνακα αξεσουάρ αέρα)
/ Υδραυλικά εξαρτήματα τοποθετημένα στα δεξιά στις 45 ° και 90 ° για τις συνδέσεις αποστράγγισης συμπυκνωμάτων και ηλιακού εναλλάκτη (έκδοση 
         SYS)
/ Επίσης μεταφέρεται οριζόντια ακουμπισμένο στην πλάτη και είναι εξοπλισμένο με ιμάντες για μετακίνηση στο εσωτερικό
/ Ρυθμιζόμενα πόδια για στάθμιση

* Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).

NUOS PRIMO HC 200 / 240 / 240 SYS
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επίτοιχη αντλία NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS αποτελείται από την 
εξωτερική μονάδα που περιέχει την ομάδα της αντλίας θερμότητας και το 
εσωτερικό δοχείο αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική 
χωρητικότητα σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και 
προστατευμένη με επεξεργασία σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω 
στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, 
με τη σειρά του καλυμμένο από το περίβλημα της συσκευής, κατασκευασμένο 
από γαλβανισμένο και προβαμμένο φύλλο χάλυβα.

Η ηλεκτρική αντίσταση , η ηλεκτρονική άνοδος και η άνοδος μαγνησίου 
βρίσκονται μέσα στο δοχείο. Στο πίσω μέρος, στο βάθος, υπάρχουν οι συνδέσεις 
νερού, η αποστράγγιση συμπυκνωμάτων, η διέλευση του καλωδίου τροφοδοσίας 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, εξοπλισμένος με μια οθόνη 
που είναι εύκολα ορατή από τον χρήστη. Όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του 
κυκλώματος της αντλίας θερμότητας στεγάζονται στη διαιρούμενη εξωτερική 
μονάδα σύμφωνα με μια διάταξη προσεκτικά σχεδιασμένη για βέλτιστη 
λειτουργικότητα και για τον περιορισμό των δονήσεων και των ακουστικών 
εκπομπών. Η διαιρούμενη μονάδα στεγάζει τα κύρια στοιχεία όπως: ο 
περιστροφικός συμπιεστής, η βαλβίδα εκτόνωσης, ο εξατμιστής, η τετράοδη 
βαλβίδα και ο ανεμιστήρας που έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει τη σωστή ροή 
αέρα.

Το κύκλωμα ψύξης είναι φορτωμένο με R134a αλλά, αλλά το μηχάνημα είναι επίσης 
συμβατό με R513a

IN Είσοδος κρύου νερού G 3/4”
OUT Έξοδος ζεστού νερού G 3/4”

R1 Σπείρωμα G 1/4”
R2 Σπείρωμα G 3/8” 

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Κύρια εξαρτήματα
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS

Διάγραμμα συνδεσμολογίας

1

1 Ηλεκτρική τροφοδοσία

2 Ηλεκτρική αντίσταση

3 Ενεργή άνοδος

4 Οθόνη χρήστη

5 Αισθητήρας NTC φλάντζας

6 Αισθητήρας NTC θόλου

7 Ηλεκτρονικό φίλτρο

8 Συμπιεστής

9 Αισθητήρας NTC εξατμιστή

10 Αισθητήρας NTC αέρα

11 Αισθητήρας NTC εξόδου συμπιεστή

12 Αισθητήρας NTC συμπυκνωτή

13 Αισθητήρας NTC εισόδου συμπιεστή

14 Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής

15 Διακόπτης πίεσης

16 Θερμοστάτης ασφαλείας

17 Τετράοδη βαλβίδα

18 Ανεμιστήρας

19 Αντιδραστήρας

1 Κουμπί On/Off

2

Πλήκτρο MODE: επιλέγοντάς το αλλάζει 
ο τρόπος λειτουργίας ανάμεσα σε GREEN, 
COMFORT, FAST, I-MEMORY, HC-HP και 
HOLIDAY.

3 Οθόνη

4 Κουμπί MENU

5 Κουμπί BOOST

6 Κουμπιά για ρύθμιση θερμοκρασίας / 
σύμβολο σύνδεσης Wi-Fi

1

23

4

5
6

7

8

9

10 11

12 13
14

15

16

17 18 19

220-240V AC
50 Hz

1 5

6

2

3

4
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Τεχνικά δεδομένα
NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 270

Μέσο πάχος μόνωσης mm  ≈50

Τύπος προστασίας του εσωτερικού Σμάλτο

Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Άνοδος μαγνησίου + Ενεργή άνοδος (Protech)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας Mpa 0,6

Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων 3/4 " M
Διάμετρος συνδέσεων ψυκτικού αερίου  ¼” και 3/8”

Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστη 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)

Ελάχιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού μS/cm 150
Βάρος κενό εσωτερική μονάδα kg 76

Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1500+1000
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75
Βαθμός προστασίας(εσωτερική μονάδα) IP24
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 1
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 42

Βαθμός προστασίας IPX4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Μέση κατανάλωση ρεύματος (A) W 700

Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος ρεύματος (A) W 1100

Διάμετρος ψυκτικών συνδέσεων ¼” και 3/8” 

Βάρος κενό kg 32

Τυπική παροχή αέρα  m3/h 1300

Ηχητική ισχύς dB(A) 65

Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) Mpa 1,2

Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) Mpa 2,7

Βαθμός προστασίας IP24

Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα °C -10

Μέγιστη θερμοκτασία αέρα °C 42

Μεγ απόσταση (ελάχιστη) μεταξύ δοχείου και εξωτερικής μονάδας (χωρίς προσθήκη αερίου) m 12 (2)

Μεγ απόσταση μεταξύ δοχείου και εξωτερικής μονάδας  (με προσθήκη αερίου) m 20
Απαραίτητη προσθήκη αερίου g/m 25
Μέγιστη διαφορά ύψους (και στις δύο : Εξωτερική μόνάδα πάνω ή κάτω της εσωτερικής m 10

Ποσότητα ψυκτικού αερίου R134A g 1100

Ποσότητα φθοριούχων αερίων  tonn. Ισοδύναμο CO2 1,573

GWP 1430
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 62

EN 16147 (A)

COP (A) 3,53

Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας h:min 7:37

Απορροφούμενη ενέργεια θέρμανσης kWh 3,804

Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη Vmax 
(A) ρύθμιση στους 53°C l 353

Pes (A) W 27

Απόληψη (A) W XL

812/2013 – 814/2013 (B)

Qelec (B) kWh 5,699

ηwh (B) % 137,4
Νερό στους 40°C V40 (B) l 353
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (B) °C 53
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) kWh/έτος 1219

Προφίλ φορτίου (B) XL
Ηχητική ισχύς εσωτερικό (C) dB(A) 15
Ηχητική ισχύς εξωτερικό  (C) dB(A) 56
Ηλεκτρική τροφοδοσία
Τάση/Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος V/W 220-240 μονοφασικό / 2500
Συχνότητα Hz 50
Μέγιστη απορρόφηση A 10,8

 NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS

Ενεργειακή κλάση A

Προφίλ φορτίου XL

(A) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).
(B) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 53°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές 

μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού).
(C) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και 

επιλεγμένη θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού ed EN 12102.
(D) Έξω από το εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, η θέρμανση του νερού εξασφαλίζεται από την ηλεκτρική αντίσταση.
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Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C, επιλεγμένη θερμοκρασία νερού στους 53°C, υγρασία αέρα 87%. Ενέργεια θέρμανσης με βάση τη 
θερμοκρασία του αέρα (EN 16147).

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS

Τρόπος εργασίας Θ αέρα [°C] Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

GREEN (Θ_νερού  10°C->50°C)     7 7:38 3,45 3,53

COMFORT (Θ_νερού  10°C->55°C)     7 5:38 3,89 3,55

Θερμοδυναμικές επιδόσεις
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Χρόνος θέρμανσης [ h:min:sec]
COP
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Μέθοδος εγκατάστασης

Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση

Ηλεκτρική σύνδεση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διαθεσιμότητα Καλώδιο Τύπος Μέγιστο ρεύμα

Τροφοδοσία Καλώδιο που δεν παρέχεται 3G min. 1,5 mm2 H05VV-F 16A

Συνδέσεις HC-HP Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F

Καλώδιο σύνδεσης εξωτερικής μονάδας Καλώδιο που δεν παρέχεται 4G min. 1÷1,5 mm2 H05RN-F

Σήμα ΦΒ/SG Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F

BUS Καλώδιο που δεν παρέχεται 2G min. 0,75 mm2 H05VV-F 

Μέγιστο μήκος / Μέγιστη διαφορά ύψους στις σωληνώσεις ψυκτικού υγρού

Το προϊόν μπορεί να εγκατασταθεί με μήκος των ψυκτικών σωλήνων σύνδεσης μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας έως και 20 m, πέραν 
των οποίων η εγγύηση είναι άκυρη. Εάν το μήκος των σωλήνων σύνδεσης ψυκτικού υπερβαίνει τα 12 m, προσθέστε 25 g ψυκτικού για κάθε μέτρο 
που υπερβαίνει. Οι δηλωθείσες επιδόσεις αναφέρονται σε σύνδεση σωλήνα ψυκτικού μήκους 6 μέτρων. διαφορετικές εγκαταστάσεις μπορούν να 
δημιουργήσουν διαφορετικές τιμές απόδοσης.
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS

Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαμόρφωση όταν η εγκατάσταση δεν 
έχει δύο διαφορετικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας (κανονικό 
/ μειωμένο). Η NUOS θα συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία 
για να εξασφαλίσει λειτουργία 24 ωρ / 24 ωρ.

Ηλεκτρική σύνδεση με δύο διαφορετικά τιμολόγια
Εάν έχετε φωτοβολταϊκό σύστημα να συνδέσετε ή διαθέσιμο 
σήμα SG, μπορείτε να συνδέσετε ένα διπολικό καλώδιο από 
το inverter ή το Καλώδιο SG (εναλλακτικά προς το άλλο) στο 
ηλεκτρικό κουτί (στερεώστε το καλώδιο στο περίβλημα του 
καλωδίου) . Συνδέστε το καλώδιο (C) στην υποδοχή «SIG2» και 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία PV (P11) ή SG (P13) στο μενού του 
προγράμματος εγκατάστασης..
ΠΡΟΣΟΧΗ: σήμα 230V

Έχει τα ίδια οικονομικά πλεονεκτήματα με τη διαμόρφωση με 
διπλό τιμολόγιο, ενώ είναι πάντοτε δυνατή η γρήγορη θέρμανση 
μέσω της Λειτουργίας BOOST; αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί 
τη θέρμανση και στο τιμολόγιο HP
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NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS

Αντλία θερμότητας θέρμανσης νερού, με τεχνολογία inverter, επίτοιχη για παραγωγή οικιακού ζεστού νερού. 
Χωρητικότητα δοχείου 270 λίτρα και διαιρούμενη αντλία θερμότητας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Μέση θερμική ισχύς 2471 W *;
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 700 W*;
/ COP 3,53* ;
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a;
/ Περιστροφικός συμπιεστής και αξονικός ανεμιστήρας αυτοπροσαρμοζόμενος με τυπική παροχή αέρα 1.300 m³/h, για ελάχιστο θόρυβο λειτουργίας;
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης;
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου;
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης 1,5+1 kW, τοποθετημένη σε αφαιρούμενη φλάντζα 5-μπουλονιών 75 mm,  για τη συντήρηση;
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C;
/ Άνοδος μαγνησίου κατά της διάβρωσης και ηλεκτρονική άνοδος τιτανίου
/ Μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη με μέσο πάχος 55 mm χωρίς CFC και HCFC;
/ Εξωτερική περίβλημα από γαλβανισμένο και προβαμμένο ατσάλινο φύλλο;
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο
 αριθμό ωρών, με την ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -7 και 42°C,
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού από -10 έως 42°C, και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 62°C;
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης και μέγιστη 

επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO;
/ Λειτουργία ΒΟΟST2 με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα 
 θέρμανσης και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή. 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα 

ενεργή;
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης
/ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού;
/ Λειτουργία VOYAGE 
/      Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής τρόπου     
        λειτουργίας και των σφαλμάτων;
/ Υδραυλικές συνδέσεις τοποθετημένες στο κάτω μέρος;
/ Απομακρυσμένη διαχείριση και πιθανή απομακρυσμένη βοήθεια της αντλίας θερμότητας μέσω ενσωματωμένης μονάδας WiFi, του διαχειριστή 

συστήματος Sensys (Αξεσουάρ).

*  Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147

Περιγραφή των προδιαγραφών
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NUOS PLUS
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Η επιδαπέδια αντλία θερμότητας NUOS PLUS 200, 250, 250 SYS, 250 TWIN SYS αποτελείται 
από το άνω μπλοκ που περιέχει τη μονάδα αντλίας θερμότητας και το κάτω μέρος της 
δεξαμενής αποθήκευσης. Η δεξαμενή αποθήκευσης, με διαφορετική χωρητικότητα 
σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι εσωτερικά επικαλυμμένη και προστατευμένη με επεξεργασία 
σμάλτου και μονώνεται εξωτερικά μέσω στρώματος πολυουρεθάνης με χαμηλή θερμική 
αγωγιμότητα και μεγάλο πάχος, με τη σειρά του καλυμμένο από το περίβλημα της συσκευής, 
κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και προβαμμένο φύλλο χάλυβα.  Η σερπαντίνα 
συμπύκνωσης της αντλίας θερμότητας είναι τυλιγμένη στο εξωτερικό του κελύφους, 
αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το οικιακό νερό διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη 
ανταλλαγή θερμότητας. Μια φλάντζα με επισμαλτωμένη θήκη συνδεδεμένη εγκάρσια στο 
κέλυφος επιτρέπει την εισαγωγή της αντίστασης του στεατίτη χωρίς να αδειάσει το προϊόν. η 
αντιοξειδωτική άνοδος Pro-Tech και ο αισθητήρας NTC για τη μέτρηση των θερμοκρασιών 
ασφαλείας είναι κλειδωμένα στην ίδια φλάντζα. Στα δεξιά του προϊόντος στις 45 ° υπάρχουν οι 
συνδέσεις εισόδου και εξόδου νερού, στις 90 ° υπάρχουν οι συνδέσεις του ηλιακού εναλλάκτη 
(έκδοση SYS), του δευτερεύοντος εναλλάκτη (έκδοση TWIN SYS) και της αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει ο πίνακας ελέγχου, εξοπλισμένος με μια 
εξαιρετικά απλοποιημένη οθόνη που μπορεί να διαχειριστεί μέσω του κεντρικού κουμπιού 
και δύο πλήκτρα επιβεβαίωσης. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του κυκλώματος της αντλίας 
θερμότητας βρίσκονται πάνω από τη δεξαμενή αποθήκευσης, σύμφωνα με μια προσεκτικά 
σχεδιασμένη διάταξη, καθώς και για τη βέλτιστη λειτουργικότητα, επίσης με σκοπό τη 
συγκράτηση δονήσεων και ακουστικών εκπομπών.  Ένα ειδικό κάλυμμα συγκράτησης 
κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό, εύκολα προσβάσιμο και κατάλληλα μονωμένο, 
στεγάζει τα κύρια στοιχεία όπως: ο ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής,η βαλβίδα 
εκτόνωσης, ο εξατμιστής, η βαλβίδα εκτροπής (Hot-gas) που επιτρέπει την απόψυξη του 
εναλλάκτη στην λειτουργία απόψυξης, ο ανεμιστήρας που σχεδιάστηκε για να εξασφαλίζει τη 
σωστή ροή αέρα. 

6 7 3 
0 5 5 

7 3 7 1 

6 7 3 
0 1 8 

7 9 9 1 

3 1 1 
4 7 0 1 0 8 9 0 9 2 

1 7 3 

0 5 6 0 8 6 

4 0 2 

600 

371 

C 

A 

B 

B 

A 

C 

A 

I 

H 

G 

F 

D 

E 

M 

SYS / TWIN SYS 
Ø150 
Ø160 
Ø200 

N
 

I   R I 
A

 

T 
U

 
O

 
  R I 

A
 

200L 250L 

C 

Ø150 
Ø160 
Ø200 

N
 

I   R I 
A

 

T 
U

 
O

 
  R I 

A
 

B 

L 

A Σωλήνας ¾” κρύο νερό στην είσοδο

B Σωλήνας ¾” ζεστό νερό στην έξοδο

C Σύνδεση αποχέτευσης συμπυκνώματος

D Σωλήνας ¾” είσοδος βοηθητικού κυκλώματος( μόνο έκδοση SYS και TWIN SYS)

E Σωλήνας ¾” έξοδος βοηθητικού κυκλώματος (μόνο έκδοση SYS και TWIN SYS)

F Θήκη άνω αισθητήρα (S3) (μόνο έκδοση SYS)

G Σωλήνας ¾” είσοδος βοηθητικού κυκλώματος(μόνο έκδοση TWIN SYS)

H Σωλήνας ¾” έξοδος βοηθητικού κυκλώματος (μόνο έκδοση TWIN SYS)

I Θήκη για άνω αισθητήρα (S4) (μόνο έκδοση TWIN SYS)

L Σωλήνας ¾” για το κύκλωμα ανακυκλοφορίας (μόνο έκδοση SYS και TWIN SYS)

M Θήκη κάτω αισθητήρα (S2) (μόνο έκδοση SYS και TWIN SYS)

NUOS PLUS 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS
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1 Ανεμιστήρας

2 Βαλβίδα hot gas

3 Διακόπτης πίεσης ασφαλείας

4 Ηλεκτρονική βαλβιδα εκτόνωσης

5 Αισθητήρας NTC θερμοκρασίας εισόδου εξατμιστή

6 Ηλεκτρονική πλακέτα

7 Αισθητήρας NTC κάτω (ζώνη αντίστασης)

8 Ηλεκτρική αντίσταση

9 Ενεργή άνοδος

10 Σωλήνας αποχέτευσης συμπυκνώματος

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20

11 Αισθητήρας NTC μεσαίος

12 Αισθητήρας NTC άνω (ζεστό νερό)

13 Ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής

14 Πλευρικές συνδέσεις

15 Μετατροπέας σύνδεσης

16 Υποδοχή χαμηλής πίεσης

17 Αισθητήρας NTC θερμοκρασίας αέρα

18 Αισθητήρας NTC θερμοκρασίας αναρρόφησης συμπιεστή

19 Φίλτρο εξατμιστή

20 Εξατμιστής

Κύρια εξαρτήματα
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NUOS PLUS 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS

Διάγραμμα συνδεσμολογίας

1 Τροφοδοσία (220-230V 50Hz)
2 Ηλεκτρονική πλακέτα (μητρική πλακέτα)
3 Πλακέτα οθόνης 
4 Πλακέτα συνδέσεων
5 Ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής
6 Πυκνωτής εκκίνησης (15µF 450V)
7 Βαλβίδα hot gas
8 Ανεμιστήρας
9 Πόλος γειώσεων

10 Μετατροπέας σύνδεσης

11
Αισθητήρας NTC Αέρα/Εξατμιστή/
Aναρρόφησης

12 Ηλεκτρική αντίσταση  (1500 + 1000 W)
13 Ενεργή άνοδος
14 Αισθητήρας NTC κάτω (ζώνη αντίστασης)
15 Αισθητήρας NTC μεσαίος
16 Αισθητήρας NTC άνω (ζεστό νερό)
17 Διακόπτης πίεσης ασφαλείας
18 Μπαταρίες (4x1,2V AA επαναφορτιζόμενες)
19 Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
20 Φίλτρο θορύβου

21 Σήμα HCHP (EDF)
Καλώδιο που δεν παρέχεται με το προϊόν

22 Σήμα ΦΒ/SG
Καλώδιο που δεν παρέχεται με το προϊόν

23 ΣήμαUX
Καλώδιο που δεν παρέχεται με το προϊόν

321

4

1 Κουμπί On/Off

2
Κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας με 
ενσωματωμένο κουμπί επιλογής

3

Κουμπί MODE: επιλέγοντας αλλάζει τον 
τρόπο λειτουργίας μεταξύ AUTO, BOOST, 
GREEN και PROG
(P1 & P2)

4 Οθόνη
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Τεχνικά δεδομένα

 NUOS PLUS
200

NUOS PLUS
250

NUOS PLUS
250 SYS

NUOS PLUS
250 TWIN SYS

Ενεργειακή κλάση A+ A+ A+ A+

Προφίλ φορτίου L XL XL XL

NUOS PLUS
200

NUOS PLUS
250

NUOS PLUS
250 SYS

NUOS PLUS
250 TWIN SYS

Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου l 200 250 245 240
Μέσο πάχος μόνωσης mm ≈50 ≈50 ≈50 50
Τύπος προστασίας εσωτερικής σμάλτωσης Σμάλτο
Τύπος προστασίας κατά της διάβρωσης Άνοδος μαγνησίου + Ενεργή άνοδος (Protech)
Μέγιστη πίεση λειτουργίας MPa 0,6
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων “ G 3/4” M
Διάμετρος αποχέτευσης συμπυκνώματος mm 14
Διάμετρος υποδοχών εξαγωγής/αναρρόφησης αέρα mm 150 160 200 200
Ελάχιστη σκληρότητα νερού °F 12 (ελάχιστη 15°F αν υπάρχει μαλακτικό)
Ελάχιστη ηλεκτρική αγωγιμότητα νερού μS/cm 150
Βάρος κενό kg 90 95 115 130
Επιφάνεια εναλλαγής κάτω εναλλάκτη m2 0,65 0,65
Επιφάνεια εναλλαγής άνω εναλλάκτη m2  0,65
Μέγιστη θερμοκρασία νερού από εξωτερική πηγή °C 75 75
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με αντλία θερμότητας °C 62 (εργοστασιακή τιμή 55)

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Μέση κατανάλωση ρεύματος (B) W 700
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος ρεύματος (B) W 900
Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg 1,3
GWP 1430
Ισοδύναμο CO2 t 1,86

EN 16147
COP (A) 3,05 3,35 3,14 3,21
COP (14 °C θερμοκρασία εξωτερικού αέρα)   3,28 3,64 3,54 3,54
Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας(B) h:min 4:30 5:23 5:29 5:43
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους  55 °C (B) l 273 346 345 345
Θερμική διασπορά W 23 22 24 26

812/2013 – 814/2013
ηwh (B) % 126 137 128 131
Νερό στους 40°C V40 (B) l 273 346 345 345
Ρυθμίσεις θερμοκρασίας (B) °C 55 55 55 55
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Συνθήκες μέσου κλίματος) (B) kWh/έτος 812 1223 1303 1274
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικό (C) dB(A) 55 55 55 55
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικό Λειτουργία SILENT (C) db(A) 52 52 52 52
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά χαμηλής πίεσης) Mpa 1
Μέγιστη πίεση ψυκτικού κυκλώματος (πλευρά υψηλής πίεσης) MPa 2,4

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ _ 103-15/B_2011 (E)
COP (E) 3,05 3,35 3,14 3,21
Χρόνος θέρμανσης με αντλία θερμότητας(E) h:min 4:30 5:23 5:29 5:43
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού με μία απόληψη V40 - Με το δοχείο στους 55 °C (E) l 273 346 344 345
Θερμοκρασία ζεστού νερού της αναφοράς Θ’WH °C 53,13 52,91 53,2 53,35
Θερμική διασπορά W 23 22 24 26
Βοηθητική ισχύς σε αναμονή W 2,15 2,07 2,03 2,02
Υστέρηση 8 8 8 8

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Ισχύς ηλεκτρικής αντίστασης W 1500+1000
Μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία με ηλεκτρική αντίσταση °C 75 (εργοστασιακή τιμή 65°C)
Μέγιστη απορρόφηση ρεύματος A 11,36
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Τάση / Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς (A) V/W 220-240 μονοφασικό / 2500
Συχνότητα Hz 50
Βαθμός προστασίας IPX4 IPX4
ΠΛΕΥΡΑ ΑΕΡΑ
Τυπική ροή αέρα(αυτόματη αναλογική ρύθμιση) m3/h 700
Διαθέσιμη στατική πίεση Pa 110
Ελάχιστος όγκος χώρου εγκατάστασης (C) m3 30
Ελάχιστο ύψος χώρου εγκατάστασης m 1,94 2,2 2,2 2,2
Ελάχιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 1
Μέγιστη θερμοκρασία χώρου εγκατάστασης °C 42
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (D) °C -7
Μέγιστη θερμοκρασία αέρα(D) °C 42

(A) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C (σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κανονισμός EN16147).
(B) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές 

μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού).
(C) Τιμές που λαμβάνονται από τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C και επιλεγμένη 

θερμοκρασία σύμφωνα με ότι προβλέπει η 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού ed EN 12102.
(D) Τιμές που λαμβάνονται από τα μέσα αποτελέσματα τριών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε λειτουργία Silent  με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87 %, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και 

θερμοκρασία στόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του 2014/C 207/03 - μεταβατικές μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού και EN 12102).
(E) Τιμές που λαμβάνονται με εξωτερική θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87 %, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10 °C και θερμοκρασία στόχου 55 °C (σύμφωνα με ότι προβλέπουν οι προδιαγραφές του_103-

15/B_2011)
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Θερμοδυναμικές επιδόσεις

Συνθήκες: θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C, επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας νερού στους 55°C, (EN 16147) .

NUOS PLUS 200
Λειτουργία GREEN

NUOS PLUS 250
Λειτουργία GREEN

EN 16147: COPt, Χρόνος θέρμανσης EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης
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Θ αέρα [°C] tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

-7 7:4 5,063 1,91

2 5:15 3,281 2,64

7 4:30 2,934 3,05

14 3:38 2,505 3,28

20 2:56 2,114 3,35

42 3:00 2,100 3,45

Θ αέρα [°C] tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

-7 8:10 5,717 2,20

2 7:25 4,542 2,64

7 5:23 3,552 3,35

14 4:39 3,161 3,64

20 4:03 2,933 3,72

42 4:00 2,800 3,80

NUOS PLUS 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS



54 /

NUOS PLUS 250 SYS
Λειτουργία GREEN

EN 16147: COPt, Χρόνος θέρμανσης

EN 16147 : Ενέργεια θέρμανσης

Χρόνος θέρμανσης [ h:min]
COP

Χρ
όν

ος
   

[ h
:m

in
]

Εν
έρ

γε
ια

 θ
έρ

μα
νσ

ης
 [k

W
h]

Θαέρα [°C]
Θαέρα [°C]

Θ αέρα [°C] tH - Χρόνος θέρμανσης [ω:λ] Ενέργεια θέρμανσης [kWh] COP

-7 8:10 5,717 2,20

2 7:25 4,542 2,64

7 5:23 3,552 3,35

14 4:39 3,161 3,64

20 4:03 2,933 3,72

42 4:00 2,800 3,80
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Μέθοδος εγκατάστασης
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Ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση

Πηγές θερμότητας ολοκλήρωσης που μπορούν να συνδεθούν

Μόνιμη ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση βοηθητικών*

3G min. 1.5 mm2 H05RN-F

230 V
Mono

L N EDF

230 V
Mono

N

N

ON

OFF

 BUS 230V

BUS 230V

* Εάν έχετε συνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα, μπορείτε να συνδέσετε ένα διπολικό καλώδιο από τον μετατροπέα στο ηλεκτρικό κουτί που βρίσκεται στη δεξιά 
πλευρά του προϊόντος. Συνδέστε το εν λόγω καλώδιο (C) στον σύνδεσμο που ονομάζεται «SIG και ενεργοποιήστε τη λειτουργία PV (P9) μέσω του Μενού  Εγκαταστάτη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σήμα 230 V.

NUOS PLUS 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Ø150 Ø160 Ø200

Pa MAX: 110

Pa m ισοδύναμα Pa m ισοδύναμα Pa m ισοδύναμα

1m PVC 7,9 1 2,1 1

1m Al 16,4 2,1 4,0 1,9

Γρίλιες Α 15,9 2 11,4 5,3

90° PVC 10,7 1,3 2,5 1,1

90° Al 12,2 1,5 3,0 1,4

1m μονωμένο 6,3 1

90° μονωμένη 31,6 5

Σιγαστήρας 31,4 14,6

Πλέγμα εκτροπέα (για λύση 
χωρίς αγωγούς) 16

Μέθοδος εγκατάστασης

Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Μόνιμη τροφοδοσία (Καλώδιο που παρέχεται με τη συσκευή) 3G 1,5 mm2 16A

Σήμα EDF (Καλώδιο που δεν παρέχεται με τη συσκευή) H05V2V2-F 2G min. 0,75 mm2 2A

Σήμα ΦΒ/SG (Καλώδιο που δεν παρέχεται με τη συσκευή) H05V2V2-F 2G min. 0,75 mm2 2A

Σήμα UX (Καλώδιο που δεν παρέχεται με τη συσκευή) H05V2V2-F 2G min. 0,75 mm2 2A

Διαστασιολόγηση και μέγιστο μήκος αγωγών
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Αντλία θερμότητας θέρμανσης νερού επιδαπέδια για την παραγωγή οικιακού ζεστού νερού. Διατίθεται σε μοντέλα με χωρητικότητα δοχείου 200, 250, 250 
SYS, 250 TWIN SYS με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
/ Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας ErP:  A+, με προφίλ φορτίου L (200), XL (250, 250 SYS, 250 TWIN SYS)
/ Μέση θερμική ισχύς 2135 W (Nuos Plus 200), 2345 W (Nuos Plus 250), 2198 W (Nuos Plus 250 Sys), 2247 W (Nuos Plus 250 Twin Sys) *
/ Μέση κατανάλωση ρεύματος 700 W *
/ COP 3,05 (Nuos Plus 200), 3,35 (Nuos Plus 250), 3,14 (Nuos Plus 250 Sys), 3,21 (Nuos Plus 250 Twin Sys) *
/ Οικολογικό ψυκτικό υγρό R 134a
/ GWP 1430
/ Ισοδύναμο CO2 1,86 t
/ Ερμητικός περιστροφικός συμπιεστής με αξονικό ανεμιστήρα αυτοπροσαρμοζόμενο και τυπική παροχή αέρα 700 m3/h, για τη μέγιστη αθόρυβη 
       λειτουργία 59 (dbA)
/ Συμπυκνωτής τυλιγμένος στο εξωτερικό του κελύφους χωρίς επαφή με το νερό οικιακής χρήσης
/ Διατάξεις ασφαλείας για την υψηλή και χαμηλή πίεση του κυκλώματος αερίου
/ Ηλεκτροβαλβίδα Hot - Gas για απόψυξη του εξατμιστή που επιτρέπει στο προϊόν να λειτουργεί σε θερμοκρασία αέρα ίση με -7 ° C αποφεύγοντας την 
        κατάψυξη νερού συμπύκνωσης (σύστημα “απόψυξης”)
/ Ηλεκτρική αντίσταση ολοκλήρωσης σε στεατίτη διπλής ισχύος επιλεγμένη από τη μητρική πλακέτα (1 + 1,5 kW)τοποθετημένη σε επισμαλτωμένη θήκη  
        για συντήρηση και αντικατάσταση χωρίς να αδειάσει το προϊόν
/ Επισμαλτωμένο δοχείο με επεξεργασία στους 850°C
/ Διπλή αντιδιαβρωτική άνοδος μαγνησίου και με επαγωγικό ρεύμα Pro-Tech που δεν απαιτεί συντήρηση.
/ Μόνωση αφρού πολυουρεθάνης με πάχος 50 mm χωρίς CFC και HCFC
/ Θερμική διασπορά 26 W (έκδοση twin sys)
/ Εξωτερικό περίβλημα προβαμμένο από γαλβανισμένο ατσάλινο έλασμα
/ Ηλιακή σερπαντίνα 0,65 m2 και ειδική θήκη ηλιακού αισθητήρα(έκδοση sys και twin sys)
/ Άνω εναλλάκτης  0,65 m2 και αποκλειστική θήκη αισθητήρα (έκδοση twin sys)
/ Με λειτουργία AUTO ο θερμαντήρας μαθαίνει πώς να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία σε ένα περιορισμένο αριθμό ωρών, με την ορθολογική 
        χρήση της αντλίας θερμότητας και μόνο αν είναι απαραίτητο με τις αντιστάσεις;
/ Λειτουργία GREEN αποκλειστικά με αντλία θερμότητας με θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα μεταξύ -7 και 42°C, και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία    
        ζεστού νερού 62°C
/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST με ταυτόχρονη εργασία της αντλίας θερμότητας και της ηλεκτρικής αντίστασης για τη μέγιστη ταχύτητα di riscaldmento
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, η αντλία επιστρέφει σε λειτουργία AUTO.
/ Λειτουργία BOOST2 ταυτόχρονα με αντλία θερμότητας και ηλεκτρική αντίσταση για τη μέγιστη ταχύτητα θέρμανσης
 και μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία οικιακού νερού 75°C. Η λειτουργία παραμένει πάντα ενεργή
/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: υπάρχουν δύο διαθέσιμα προγράμματα,P1 και P2, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε μαζί είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό 
 μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ημέρας (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης (P1+P2). Η συσκευή θα ενεργοποιήσει τη φάση θέρμανσης για να επιτύχει
 την επιλεγμένη θερμοκρασία σε προκαθορισμένο ωράριο, δίνοντας προτεραιότητα στην αντλία θερμότητας και, μόνο όταν είναι απαραίτητο, 
        μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης
/ Λειτουργία ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ: χρήση φωτοβολταϊκής εισόδου ενέργειας με θέρμανση αποθήκευσης σε λειτουργία που επιλέγεται από STANDARD, GREEN, 
        HE, BOOST ή μέσω της λειτουργίας SMART GRID
/ Λειτουργία ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ για θερμική απολύμανση του νερού
/ Λειτουργία VOYAGE για το σβήσιμο της συσκευής σε περίοδο απουσίας από το σπίτι και επανενεργοποίηση πριν την επιστροφή
/ Οδήγηση εξωτερικής γεννήτριας μέσω επαφής AUX και αποκλειστικού αισθητήρα
/ Ψηφιακή οθόνη φιλική στον χρήστη με κεντρικό επιλογέα και δύο κουμπιά επιβεβαίωσης επιλογής και επίδειξης της θερμοκρασίας , της επιλογής 
        τρόπου  λειτουργίας και των σφαλμάτων.
/ Συνδέσεις εξαγωγής και αναρρόφησης αέρα πολλαπλών διαμέτρων Ø 150, 160 και 200 mm με στάνταρ προστατευτικά πλέγματα
/ Διαχωριστής εξόδου αέρα ενσωματωμένος στο προϊόν προς τα πάνω ή προς τα δεξιά
/ Δυνατότητα παροχέτευσης αέρα εισόδου και εξόδου έως και μέγιστη πτώση πίεσης ίση με 55 Pa
 (δείτε πίνακα αξεσουάρ αέρα)
/ Υδραυλικά εξαρτήματα τοποθετημένα στα δεξιά στις 45 ° και 90 ° για τις συνδέσεις αποστράγγισης συμπυκνωμάτων και ηλιακού εναλλάκτη (έκδοση 
         SYS)
/ Επίσης μεταφέρεται οριζόντια ακουμπισμένο στην πλάτη και είναι εξοπλισμένο με ιμάντες για μετακίνηση στο εσωτερικό
/ Ρυθμιζόμενα πόδια για στάθμιση

* Οι τιμές επιτεύχθηκαν, με θερμοκρασία αέρα 7°C και σχετική υγρασία 87%, θερμοκρασία νερού στην είσοδο 10°C (σύμφωνα με ότι προβλέπει η EN 16147).

Περιγραφή των προδιαγραφών

NUOS PLUS 200 / 250 / 250 SYS / 250 TWIN SYS
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ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.  Nuos Primo
2.   Λέβητας Genus ONE
3.   Αισθητήρας νερού  
     χρήσης
4.   Βαλβίδα ανάμειξης 
5.   Cube S NET
 6. Ομάδα ασφαλείας 
7.   Εξωτερικός αισθητήρας
 8. Ζώνη θέρμανσης

TA2 SE TNK SOL TA1

C
N

1

BUS

T B

5 7
3

2

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 1 - NUOS PRIMO + ΛΕΒΗΤΑΣ
Υδραυλικό σχήμα

1

2

7

3
5

6

8

s

4
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 2 - NUOS PLUS + NIMBUS PLUS S NET
Υδραυλικό σχήμα

1

2

3

5

64

7

8

9

10 11

12

s

VE

1.  Εσωτερική μονάδα
2.  Εξωτερικά μονάδα
3.  Εξωτερικός αισθητήρας
4.  Light Gateway
5.  Ζώνη θέρμανσης χαμηλή θερμοκρασία /  
      ενδοδαπέδια ψύξη
6.  Χειριστήριο Αποστάσεως Sensys
7.  Φίλτρο
8.  Είσοδος κρύου νερού
9.  Έξοδος ζεστού νερού
10. Είσοδος αέρα
11. Έξοδος αέρα
12. Διαφορική βαλβίδα by pass

ANODE SE TNK BUSTA 1 TA 2MOD. BUS
GND  A+ B- B      T

IN
AUX 1+24V        N    LN             L

PM AUX
AUX 1
OUT V 1 V 2ST 1HV

IN 3
HV

IN 1
HV

IN 2

3
2 1

6 4
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 3 - NUOS PRIMO HC SYS + ΘΕΡΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ + ΛΕΒΗΤΑΣ
Υδραυλικό σχήμα

B

AB

A

Pric

SS

S2

S1 

OUT1

Centralina solare

S3

T

1

2

4

5

3

Ø150
Ø200

Ø150
Ø200

1.  Nuos Plus
2. Ηλιοθερμικό σύστημα
3.  Sensys
4.  Λέβητας
5. Βαλβίδα εκτροπής

L
N

T

Βαλβίδα εκτροπής λέβηταΠλακέτα ηλιακού

BUS

T BS3

CN
1BUS

T BS2S1 S4

S1

S2

S3

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 4 - NUOS PRIMO HC SYS + ΤΖΑΚΙ
Υδραυλικό σχήμα

SS

SB

Pric

B A

AB

R
T

P
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Ø150
Ø200

Ø150
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1. Nuos Primo HC
2. Τζάκι
3. Τρίοδη βαλβίδα

L
N

SB

T

R



62 /

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 5 - NUOS PLUS TWIN SYS + ΘΕΡΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ + ΛΕΒΗΤΑΣ + ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
Υδραυλικό σχήμα
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S1 
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Ø160 
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N I   R I A 
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  R I A 

S2

SE

1

2

3

4

BUS5

6

1.  Nuos Plus
2.  Ηλιοθερμικό σύστημα
3.  Sensys
4.  Λέβητας
5.  Φωτοβολταϊκό σύστημα
6.   Inverter

BUS
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S1

TATT 2 SE TNK SOL TATT 1

CN
1

Λέβητας

BUS

T B

Se

AUX

Nuos Plus

SIG2

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 6 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ + NUOS PRIMO
Υδραυλικό σχήμα

SS

SS
B12

ZONA 2

ON-OFF

ON-OFF
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B9

ZONA 1

QX1

Q2

Y1/Y2

BX1

IN OUT
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1. Κεντρική θέρμανση
2. Εγκέφαλος διαχείρισης συστοιχίας
3. Nuos Primo
4. Θερμοστάτης ζώνης
5. Εξωτερικός αισθητήρας

+-

Q2
CIRCOLATORE
ZONA 1

QX1
CIRCOLATORE

ZONA 3

QX4 QX3 N NQX4FX4 EX2 QX2 NY6 Y5 NY2 Y1NQ6 NQX1 NQ2 NQ3 SK2 SK1 4 S3 T2 T1 L1N S3 L1 L1N

LPQRSTUT SUUZ N

n n n n n n k h f b b b anp p

BDBMM3BM9BM1HM1BM1XBM2XBM21BM3HM3XBM4XBMXUM XBD BSB
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GESTORE CASCATA
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SONDA

COLLETTORE

Y1(+)
Y2(-)
MIX
ZONA 1

BUS
COLLEGAMENTO

CALDAIA

TERMOSTATO ZONA 2
TERMOSTATO ZONA 1
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Διάγραμμα συνδεσμολογίας 

ΛΥΣΗ 7 - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
Υδραυλικό σχήμα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

NUOS EVO
Λειτουργικό σχήμα Κύκλος θέρμανσης

NUOS SPLIT 80-110
Λειτουργικό σχήμα

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI
Λειτουργικό σχήμα

Κύκλος θέρμανσης

1. Συμπιεστής
2. Διακόπτης πίεσης
3. 4-οδη βαλβίδα  
4. Συμπυκνωτής (εναλλάκτης)
5. Φίλτρο αφύγρανσης
6. Θερμοστατική βαλβίδα
7. Διανομέας ψυκτικού υγρού
8. Εξατμιστής (εναλλάκτης)
9. Πολλαπλή
10. Βαλβίδα ενός δρόμου

1. Συμπιεστής
2. Διακόπτης πίεσης
3. 4-οδη βαλβίδα 
4. Συμπυκνωτής (εναλλάκτης)
5. Φίλτρο αφύγρανσης
6. Θερμοστατική βαλβίδα
7. Διανομέας ψυκτικού υγρού
8. Εξατμιστής (εναλλάκτης)
9. Πολλαπλή
10. Βαλβίδα ενός δρόμου
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Κύκλος απόψυξης

NUOS PLUS
Λειτουργικό σχήμα Κύκλος λειτουργίας

1. Συμπιεστής
2. Συμπυκνωτής
3. Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης
4. Εξατμιστής
5. Ανεμιστήρας
6. Φίλτρο αφύγρανσης
7. Βαλβίδα hot gas
8. Διακόπτης πίεσης ασφαλείας
9. Μετατροπέας σύνδεσης
10. Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου συμπιεστή
11.Αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου εξατμιστή
12. Βαλβίδα χαμηλής πίεσης
13. Βαλβίδα υψηλής πίεσης

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Χρονισμός ασφάλειας συμπιεστή:
/ t1: είναι ο χρόνος που πρέπει να περάσει μεταξύ μιας κατάστασης απενεργοποίησης και της επόμενης ενεργοποίησης, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης    
        είναι 4 λεπτά.
/ t2: 5λεπτά: είναι ο ελάχιστος χρόνος που πρέπει να περάσει μεταξύ δύο συνδυασμών εκκίνησης.

Διαδικασία εκκίνησης της αντλίας θερμότητας με ανεμιστήρα PWM:
Υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις που μπορούν να προκύψουν που εξαρτώνται από τις συνθήκες λειτουργίας, t1 ή t2 διαφορετικές από το μηδέν και 
το t1 = t2 = 0

/ t1 ή t2 ≠ 0: σε αυτήν την περίπτωση, ο ανεμιστήρας πρέπει να ξεκινήσει με χαμηλή ταχύτητα (20%), και στη συνέχεια πρέπει να περιμένει τον χρόνο t1 και 
t2 να φτάσει στο μηδέν. Μετά την εκκίνηση και τη διακοπή του υλικού, ο χρόνος t2 είναι ήδη μηδέν.
 Μόλις t1 = t2 = 0 η βαλβίδα καυτού αερίου πρέπει να είναι ανοιχτή για 1 λεπτό για να εξισορροπήσει τις πιέσεις σε ολόκληρο το κύκλωμα, μετά πρέπει 
να είναι κλειστή. Ο ανεμιστήρας πρέπει να αρχίσει να αυξάνει την ταχύτητά του φτάνοντας το μέγιστο σε 30 δευτερόλεπτα, τότε ο συμπιεστής θα πρέπει να 
αρχίσει να λειτουργεί. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ο συμπιεστής πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένος και ο ανεμιστήρας πρέπει να ρυθμίσει την 
ταχύτητά του σε σχέση με τη λειτουργία SILENT και την ισοδύναμη θερμοκρασία αναρρόφησης .

/ t1 = t2 = 0:: σε αυτήν την περίπτωση, μόλις απαιτείται θέρμανση, ο ανεμιστήρας πρέπει να ξεκινήσει με την ελάχιστη ταχύτητα (20%), μαζί με το άνοιγμα 
της βαλβίδας ζεστού αερίου για 1 λεπτό, και στη συνέχεια η βαλβίδα θερμού αερίου πρέπει να κλείσει ξανά. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα πρέπει να φτάσει τη 
μέγιστη ταχύτητα σε 30 δευτερόλεπτα και μετά ο συμπιεστής πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί.
 Κατά τη λειτουργία, ο συμπιεστής πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένος και ο ανεμιστήρας πρέπει να ρυθμίσει την ταχύτητά του με βάση τη λειτουργία 
SILENT και την ισοδύναμη θερμοκρασία αναρρόφησης.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Οι ομάδες ασφαλείας για την προστασία των δοχείων αποθήκευσης έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την πίεση των υγρών που περιέχονται στους θερμαντήρες 
αποθήκευσης από την επίτευξη επικίνδυνων ορίων

/ αντεπίστροφο, για να αποφευχθεί η επιστροφή ζεστού νερού στο δίκτυο του κρύου νερού
/ αποκοπή, για την απομόνωση του δικτύου τροφοδοσίας και για τη συντήρηση και τον έλεγχο του κυκλώματος λέβητα.
Οι ομάδες ασφαλείας, των οποίων η εγκατάσταση καθίσταται υποχρεωτική από την ισχύουσα νομοθεσία, πιστοποιούνται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού 
προτύπου EN 1487.
Αποτελούνται από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο UNI EN 12165 CW617N με σφαιρική βαλβίδα: ορείχαλκο UNI EN 12164 CW614N και βαλβίδα ελέγχου: ορείχαλκο UNI EN 
12164 CW614N. Μηχανισμός βαλβίδας: EPDM και κάθισμα βαλβίδας από: ανοξείδωτο ατσάλι, υδραυλικά στεγανοποιητικά: EPDM
ελατήρια: χάλυβας UNI 3823  για νερό έως 120 ° C και μέγιστη πίεση 10 Bar. Πίεση ρύθμισης βαλβίδας ασφαλείας: 7 bar παροχή  εκφόρτισης στα 8,4 bar (+ 20% Pt): με 
νερό:> 600 l / h  συνδέσεις εισόδου, 3/4” Α εξόδου 3/4” Θ, αποστράγγισης 1 “Α  
Συνδυάζεται με σιφόνι κωδ. 877086.

ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όγκος l 16

Συνδέσεις G’’ 3/4

Θερμοκρασία λειτουργίας °C -10/99

Μέγιστη πίεση bar 7

Πίεση δοκιμής bar 10,5

Προφόρτιση bar 2,5

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 16l
Δοχείο διαστολής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, κατάλληλο για υγιεινό νερό, με μεμβράνη EPDM για πόσιμη χρήση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το δοχείο διαστολής πρέπει να έχει μέγεθος ανάλογα με την 
πραγματική εγκατάσταση και τις ιδιότητες του συστήματος 
υγιεινής.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
Υδραυλικά εξαρτήματα για υγειονομικές συνδέσεις που αποτελούνται από:
/ 1/2 “σωλήνας χαλκού.
/ παρεμβύσματα και παξιμάδι
/ θερμομόνωση στους θερμούς και μικτούς κλάδους.
/ χειροκίνητη θερμοστατική βαλβίδα ανάμιξης
Ο θερμοστατικός μίκτης, ελεγχόμενος από ένα αξιόπιστο θερμοστατικό στοιχείο,  έχει σχεδιαστεί ειδικά για συστήματα υγιεινού νερού και λέβητες όπου η θερμοκρασία 
του νερού που αναμιγνύεται στους χρήστες πρέπει να διατηρείται σταθερή, με ακρίβεια, ακόμη και όταν η θερμοκρασία της συσσώρευσης ή της παροχής διαφέρει. Η 
βαλβίδα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 412/93 το οποίο καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση του μίκτη σε ειδικά συστήματα υγιεινής με 
συσσώρευση και κατά συνέπεια περιορίζει τη θερμοκρασία χρήσης στους χρήστες στους 48 + 5 ° C.
Η λειτουργία είναι αυτόματη και πραγματοποιείται μέσω ενός θερμοστατικού στοιχείου που εισάγεται στη βαλβίδα το οποίο, σε επαφή με ζεστό και κρύο νερό, 
διαστέλλεται και συστέλλεται, προσαρμόζοντας αναλογικά την είσοδο των δύο νερών σύμφωνα με την απαιτούμενη θερμοκρασία. Σε περίπτωση ξαφνικής έλλειψης 
κρύου νερού, η βαλβίδα είναι εφοδιασμένη με μια διάταξη θερμικού μπλοκ (λειτουργία απενεργοποίησης) η οποία παρεμβαίνει αμέσως για να κλείσει τη βαλβίδα 
ολίσθησης, αποτρέποντας το μη αναμεμιγμένο βραστό νερό να φτάσει στο χρήστη με συνέπεια πιθανά εγκαύματα. , όπως απαιτείται από την τυπική παράγραφο 10.7 
του UNI EN 1111.Λειτουργικά χαρακτηριστικά του μίκτη που δοκιμάστηκε με πίεση εισόδου ζεστού και κρύου h20 στα 3 ± 0,2 bar:
/     Θερμοκρασία εισόδου H20 της  ‘ανάμιξης’ ελάχιστη 35±2 °C 
/ Θερμοκρασία εισόδου H20 της  ‘ανάμιξης’ μέγιστη 60±2 °C 
/ Πίεση εισόδου χρήσης του μίκτη: από 0,1 έως 10 bar.
/ Μέγιστη πίεση: 10 bar.
/ Μέγιστη διαφορική πίεση ανάμιξης : 3 bar.
/ Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης: 95 °C
/ Kvs 1,6
/ Διαστάσεις 70x94x46 mm, βάρος 0,48 kg
/ Εγγυόμαστε την τέλεια λειτουργικότητα και τη σχετική διάρκεια με την πάροδο του χρόνου του προϊόντος που χρησιμοποιείται,  σε συστήματα των οποίων 

τα νερά έχουν συντελεστή σκληρότητας μικρότερο ή ίσο με 25 ° f (γαλλικοί βαθμοί).
 Στην περίπτωση “σκληρότερου” νερού, συνιστάται η χρήση μαλακτικού για τη διατήρηση της απόδοσης του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου.
/ Συμμορφώνεται με τη νομοθεσία PED 97/23/EC.
Βαθμονόμηση της βαλβίδας ανάμιξης:  Εάν η θερμοκρασία του οικιακού νερού είναι πολύ ζεστή ή πολύ κρύα, ενεργήστε στη βαλβίδα ανάμιξης:
- Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας ανάμιξης με ένα κατσαβίδι;
- Γυρίστε το κουμπί στο κάλυμμα της βαλβίδας, ελέγχοντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού οικιακής χρήσης στη βρύση που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο σύστημα, (στρέφοντας προς τους υψηλότερους αριθμούς το νερό θα είναι πιο ζεστό, στρέφοντας προς χαμηλότερους αριθμούς 
το νερό θα είναι πιο κρύο);

- Μόλις ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης, κλείστε το κάλυμμα της βαλβίδας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - Λειτουργία AUTO (COMFORT - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI)
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη από προεπιλογή και είναι ο εργοστασιακά ρυθμισμένος τρόπος 
λειτουργίας. Συνιστάται να τη χρησιμοποιείτε κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο για να εξασφαλίσετε 
την καλύτερη άνεση.
Η λειτουργία AUTO θερμαίνει το νερό χάρη στην ορθολογική χρήση της αντλίας θερμότητας και, εάν 
είναι απαραίτητο, της ηλεκτρικής αντίστασης, με βάση αυτές τις δύο παραμέτρους: Tset-point και 
Time_W. 
Εάν ο διαθέσιμος χρόνος για θέρμανση είναι μικρότερος από την παράμετρο Time_W, ο χρόνος που 
απαιτείται για την επίτευξη της θερμοκρασίας του σημείου ρύθμισης θα προσαρμοστεί αυτόματα 
στην πραγματική περίοδο της τροφοδοσίας. Εάν υπάρχει το Σήμα HC-HP (NUOS PLUS 200, 250, 250 
SYS, 250 TWIN SYS, NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150, 200 WH και 300 FS) και η παράμετρος P8 είναι 
ενεργή, η λειτουργία AUTO θα ξεκινήσει στη περίοδο HC.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Παράμετρος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Λειτουργία Εύρος
Εργοστασιακή 

τιμή

Tset-point

Η επιθυμητή θερμοκρασία για το οικιακό ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί 
δεξιόστροφα (αύξηση) ή αριστερόστροφα (μείωση) Tmin ÷Tmax 55°C

Tmax
Παράμετρος P1 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας 65°C ÷ 75°C 65°C

Tmin
Παράμετρος P2 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της ελάχιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας 40°C ÷ 50°C 50°C

THP

Παράμετρος P3 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας μόνο με αντλία 
θερμότητας 50°C ÷ 62°C 55°C

Twater

η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο, για να την εμφανίσετε, πατήστε και αφήστε το κουμπί. Η σχετική τιμή 
θα εμφανιστεί για 8 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί εκ νέου η επιλεγμένη θερμοκρασία - -

Time_W

Παράμετρος P9 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας μόνο με αντλία 
θερμότητας 5 h ÷ 24 h 8 h

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Time_W (Tempo di riscaldamento)

Tacqua

Time_W (Tempo di riscaldamento)

Tacqua
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST/BOOST2 (FAST - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI)
Αυτή η Λειτουργία είναι διαθέσιμη από προεπιλογή.
Το BOOST είναι μια προσωρινή λειτουργία που μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη όταν έχει 
επείγουσα ανάγκη για ζεστό νερό.
Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο συσκευή χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την αντλία θερμότητας 
και την ηλεκτρική αντίσταση για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία στο συντομότερο δυνατό 
χρόνο.  Κάθε φορά που επιτυγχάνεται η θερμοκρασία, ο τρόπος λειτουργίας επιστρέφει αυτόματα σε 
AUTO (με την τιμή ρύθμισης που ορίστηκε προηγουμένως).
Εάν υπάρχει σήμα HC-HP (NUOS PLUS 200, 250, 250 SYS, 250 TWIN SYS, NUOS SPLIT INVERTER 
WI-FI 150, 200 WH και 300 FS) και η παράμετρος P8 είναι ενεργή, η λειτουργία BOOST θα ξεκινήσει 
ανεξάρτητα από τη λειτουργία HC-HP.
Η λειτουργία BOOST2 λειτουργεί πανομοιότυπα με τη λειτουργία BOOST, αλλά σε σχέση με την 
τελευταία, είναι μόνιμη. 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Παράμετρος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Λειτουργία Εύρος Εργοστασιακή τιμή

Tset-point

Η επιθυμητή θερμοκρασία για το οικιακό ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα 
(αύξηση) ή αριστερόστροφα (μείωση) Tmin ÷Tmax 55°C

Tmax
Παράμετρος P1 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας 65°C ÷ 75°C 65°C

Tmin
Παράμετρος P2 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της ελάχιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας 40°C ÷ 50°C 50°C

THP
Παράμετρος P3 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας μόνο με αντλία θερμότητας 50°C ÷ 62°C 55°C

Twater

η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο, για να την εμφανίσετε, πατήστε και αφήστε το κουμπί. Η σχετική τιμή θα εμφανιστεί 
για 8 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί εκ νέου η επιλεγμένη θερμοκρασία - -

Tacqua Tacqua

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Παράμετρος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Λειτουργία Εύρος Εργοστασιακή τιμή

Tset-point

Η επιθυμητή θερμοκρασία για το οικιακό ζεστό νερό μπορεί να ρυθμιστεί περιστρέφοντας το κουμπί δεξιόστροφα 
(αύξηση) ή αριστερόστροφα (μείωση) Tmin ÷Tmax 55°C

Tmin
Παράμετρος P2 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της ελάχιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας 40°C ÷ 50°C 50°C

THP
Παράμετρος P3 του μενού εγκαταστάτη - Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας μόνο με αντλία θερμότητας 50°C ÷ 62°C 55°C

Twater

η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο, για να την εμφανίσετε, πατήστε και αφήστε το κουμπί. Η σχετική τιμή θα εμφανιστεί 
για 8 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα εμφανιστεί εκ νέου η επιλεγμένη θερμοκρασία - -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GREEN
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη από προεπιλογή.
Η λειτουργία GREEN πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να διασφαλίζει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 
Αυτή η λειτουργία συνιστάται για θερμοκρασίες αέρα άνω των 0 ° C κατά τη διάρκεια των ωρών 
θέρμανσης.
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η θέρμανση νερού διασφαλίζεται με μόνο με αντλία θερμότητας, 
ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία και το χρόνο των διαθέσιμων ρυθμίσεων που ορίζει ο πελάτης. 
Η ηλεκτρική αντίσταση μπορεί να ενεργοποιηθεί στην περίπτωση που υπάρχει αναστολή της 
λειτουργίας της αντλίας θερμότητας, ιδίως στην περίπτωση:
/ Σφάλματα που αναφέρονται στον κύκλο της αντλίας θερμότητας
/ Θερμοκρασία αέρα εκτός του εύρους λειτουργίας
/ Λειτουργία “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” ενεργή
/ Λειτουργία “ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ” ενεργή

Tacqua
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ:

Παράμετρος ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/Λειτουργία Εύρος Εργοστασιακή τιμή

Ημέρες Προγραμματισμένες μέρες απουσίας 1÷99 -

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  VOYAGE (ΔΙΑΚΟΠΕΣ - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI)
Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί εάν ενεργοποιηθεί μέσω του μενού εγκαταστάτη (παράμετρος 
P6 ON). Σχεδιάστηκε για καταστάσεις στις οποίες οι χρήστες συχνά απουσιάζουν από τον τόπο όπου 
είναι εγκατεστημένο το προϊόν. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε τον αριθμό των 
ημερών απουσίας κατά τις οποίες ο θερμοσίφωνας θα παραμείνει εκτός λειτουργίας. Η συσκευή θα 
επανενεργοποιηθεί για να παρέχει ζεστό νερό την ημέρα της άφιξης. Η προστασία από τη διάβρωση 
εξακολουθεί να είναι εγγυημένη, ενώ το προϊόν διασφαλίζει αυτόματα ότι η θερμοκρασία του νερού στο 
εσωτερικό του βραστήρα δεν φτάνει τιμές κάτω των 5 ° C. Στην οθόνη θα εμφανίζεται μόνο ο αριθμός 
των ημερών που απομένουν πριν το προϊόν επανενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση ηλεκτρικών Συνδέσεων 
με επαφή νύχτας / ημέρας ή με σήμα HC-HP, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων απουσίας πρέπει να 
προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν είναι ενεργοποιημένο τη νύχτα. Για παράδειγμα, 
αφήνοντας το σπίτι το Σάββατο το πρωί για να επιστρέψετε την Κυριακή της επόμενης εβδομάδας, το 
Σάββατο το πρωί θα είναι απαραίτητο να προγραμματίσετε 7 νύχτες απουσίας για να έχετε διαθέσιμο 
νερό πριν επιστρέψετε στο σπίτι την Κυριακή. Μόλις τελειώσει η περίοδος των διακοπών, το προϊόν θα 
ξεκινήσει ξανά αυτόματα στη λειτουργία AUTO (με το τελευταίο σετ ρυθμίσεων).

Tacqua

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



 / 73

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PROGRAM
Αυτή η λειτουργία μπορεί να επιλεγεί εάν ενεργοποιηθεί μέσω του μενού του προγράμματος 
εγκατάστασης (παράμετρος P11 ON). Ενεργοποιώντας τον προγραμματισμό, η συσκευή σας 
επιτρέπει να φτάσετε στη ρυθμισμένη θερμοκρασία νερού στον απαιτούμενο χρόνο, δίνοντας 
προτεραιότητα στη θέρμανση του νερού με την αντλία θερμότητας και, εάν είναι απαραίτητο, 
μέσω της ηλεκτρικής αντίστασης.
Ο τελικός χρήστης μπορεί να ορίσει δύο διαφορετικά προγράμματα με δύο διαφορετικές 
θερμοκρασίες και χρόνους, που θα εκτελούνται μεμονωμένα (P1 ή P2) ή πιθανώς ταυτόχρονα 
(P1 + P2). Σε περίπτωση ηλεκτρικών συνδέσεων με σήμα εκτός αιχμής HC / HP (Σήμα EDF) είναι 
ακόμα δυνατό να προγραμματίσετε τον θερμαντήρα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Για αυτήν τη 
λειτουργία είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το ρολόι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να διασφαλιστεί η άνεση, σε περίπτωση λειτουργίας με τρόπο P1 + P2 με χρόνους 
λειτουργίας πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, μπορεί να συμβεί ότι η θερμοκρασία του νερού είναι 
υψηλότερη από την επιλεγμένη, σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο του 
κύματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  I-MEMORY (NUOS SPLIT INVERTER WIFI)
Λειτουργία σχεδιασμένη για να βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και να μεγιστοποιεί την άνεση παρακολουθώντας τις  ανάγκες ζεστού νερού 
του χρήστη με τη βέλτιστη χρήση της αντλίας θερμότητας / αντίστασης. Ο αλγόριθμος εγγυάται κάθε καθημερινή ανάγκη προτείνοντας τον μέσο όρο 
των προφίλ που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες 4 εβδομάδες. Κατά την πρώτη εβδομάδα της απόκτησης, η θερμοκρασία ρύθμισης που εισήγαγε ο 
χρήστης παραμένει σταθερή. Από τη δεύτερη εβδομάδα και μετά, ο αλγόριθμος θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης για 
να εξασφαλίσει καθημερινές ανάγκες. Για να επαναφέρετε το προφίλ I-Memory, χρησιμοποιήστε το U9. (Η Λειτουργία I-Memory είναι ορατή όταν το U1: 
PROGRAM είναι “OFF”)

Tacqua
Tacqua
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AQUA ARISTON NET

Με την εφαρμογή Aqua Ariston NET, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μοντέλα WI-FI, μπορείτε να διαχειριστείτε το προϊόν σας από 
απόσταση, άνετα από το smartphone σας ή οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε.

/ Διαχείριση όλων των κύριων λειτουργιών του προϊόντος με ειδοποίηση της επίτευξης θερμοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης.
/      Σύστημα απομακρυσμένου χειρισμού με προειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο για λειτουργικά προβλήματα.
/     Λεπτομέρειες κατανάλωσης ενέργειας με γραφικές και αριθμητικές αναφορές.

Για τη διαδικασία σύνδεσης είναι απαραίτητο να ακολουθήσετε τέσσερα βήματα:
/ Κατέβασμα της εφαρμογή Aqua Ariston NET (κατάστημα Android ή Apple);
/ Δημιουργία του δικού σας λογαριασμού.
/ Διαμόρφωση του δικτύου wi-fi;
/ Καταχώρηση προϊόντος.

A Κουμπί ON/OFF

B
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις θερμοκρασίες 
του νερού για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

C
Σας επιτρέπει να ορίσετε λειτουργίες όπως 
GREEN και COMFORT, σύμφωνα με τις 
ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας και άνεσης

D

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε 
τον αριθμό των ημερών απουσίας που 
αναμένονται κατά τις οποίες ο θερμοσίφωνας 
θα παραμείνει εκτός λειτουργίας

E
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
θερμοκρασία

F
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ BOOST
Λειτουργία που μειώνει στο ελάχιστο τον 
χρόνο θέρμανσης

G

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ο ψηφιακός κωδικοποιητής δείχνει 
την ελάχιστη και τη μέγιστη διαθέσιμη 
θερμοκρασία, καθώς και την τρέχουσα 
θερμοκρασία και αυτήν που έχει ρυθμιστεί
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ΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Είναι δυνατή η γνώση διαφορετικών δεδομένων για την παρακολούθηση προϊόντων, μέσω του μενού πληροφοριών, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση 
κρατώντας πατημένο το κεντρικό κουμπί για 5 δευτερόλεπτα.
Τα εξαγόμενα δεδομένα της αντλίας θερμότητας είναι ορατά στους παρακάτω πίνακες.

Μενού πληροφοριών (όλες οι Nuos εκτός από τις Nuos Plus και τις Nuos SPLIT INVERETR WI-FI)

Μενού πληροφοριών (Nuos Plus)

Παράμετρος Nome Περιγραφή παραμέτρου

L0 TIME
Εμφάνιση και ρύθμιση της τρέχουσας ώρας (τροποποιήσιμη παράμετρος, διαθέσιμη εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
προγράμματος)

L1 HC-HP Κατάσταση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης λειτουργίας με σήμα HC-HP (απενεργοποιημένο)

L2 TIME_W Η μέγιστη τιμή των ωρών της τροφοδοσίας είναι αποδεκτή

L3 ANTI_B Κατάσταση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της λειτουργίας θερμικής απολύμανσης (on/off )

L4 T HP Μέγιστη καθορισμένη θερμοκρασία της ομάδας αντλίας

L5 T W1 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα 1 του συγκροτήμαοτος της αντίστασης

L6 T W2 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα 2 του συκροτήματος της αντίστασης

L7 TW3 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα ζεστού νερού

L8 T AIR Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα αέρα εισόδου

L9 T EVAP Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα εξατμιστή

L10 DEFROS Κατάσταση ενεργοποίησης / απενεργοποίησης απόψυξης (on/off )

L11 HP h Εσωτερικός χρονομετρητής παραμέτρων 1

L12 HE h Εσωτερικός χρονομετρητής παραμέτρων 2

L13 SW MB Έκδοση Λογισμικού Ηλεκτρονικής πλακέτας“Mainboard”

L14 SW HMI Έκδοση Λογισμικού πλακέτας οθόνης

Παράμετρος Nome Περιγραφή παραμέτρου

L0 TIME ¨Ωρα της ημέρας  (εμφανίζεραι μόνο αν P4 ON)

L1 SW MB Έκδοση Λογισμικού Ηλεκτρονική πλακέτα “Mainboard”

L2 SW HMI Έκδοση Λογισμικού Πλακέτα οθόνης

L3 ENERGY Εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε kWh (*) (**)

L4 ANTI_B Δείχνει εάν η λειτουργία κατά της λεγιονέλλας είναι ενεργή

L5 HC-HP Δείχνει αν η λειτουργία HC-HP είναι ενεργή

L6 HE_SET Δείχνει την κατάσταση του HE_SET

L7 SILENT Δείχνει αν η λειτουργία silent είναι ενεργή

L8 PV MODE Δείχνει ποια λειτουργία PV είναι ενεργή

L9 SG MODE Δείχνει αν η λειτουργία SG είναι ενεργή

L10 T W PV Εμφανίζει τη θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί με τη λειτουργία PV

L11 T_A_HP Θερμοκρασία αέρα κάτω από την οποία δεν λειτουργεί η αντλία θερμότητας

L12 T W HP Θερμοκρασία που θα επιτευχθεί μόνο με αντλία θερμότητας

L13 T W 1 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα 1 του συγκροτήμαοτος αντίστασης

L14 T W 2 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα 2 του συγκροτήμαοτος  αντίστασης

L15 T W 3 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον μεσαίο αισθητήρα

L16 T W 4 Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον άνω αισθητήρα alta (ζεστό νερό)

L17 T AIR Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα αέρα περιβάλλοντος

L18 T EVAP Η θερμοκρασία που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα εξατμιστή

L19 T ASP Εμφανίζει τη θερμοκρασία αναρρόφησης

L20 P ASP Εμφανίζει την πίεση αναρρόφησης

L21 T SH Υπερθέρμανση θερμοκρασίας

L22 HP HYST Θεμροκρασία υστέρησης του συμπιεστή

L23 HP h Ώρες λειτουργίας της αντλίας θερμότητας (**)

L24 HE h Ώρες λειτουργίας αντίστασης  (**)

L25 HP ON Αρισθμός κύκλων εκκίνησης του συμπιεστή (**)

L26 TIME_W Αριθμός αποδεκτών ωρών τροφοφοσίας

L27 T AB Εμφάνιση της θερμοκρασίας στόχου για τη θερμική απολύμανση
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (όλα τα μοντέλα εκτός από τη NUOS PLUS και τη Nuos SPLIT INVERETR WI-FI): 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ Εργοστασιακή τιμή

Λειτουργία AUTO Ενεργοποιήθηκε

Λειτουργία BOOST Ενεργοποιήθηκε

Επιλεγμένη θερμοκρασία 55°C

P1 Μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί με ηλεκτρική αντίσταση 65°C

P2 Ελάχιστη θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί με αντλία θερμότητας 50°C

P3 Μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να ρυθμιστεί με αντλία θερμότητας 55°C

P4 Λειτουργία GREEN Ενεργοποιήθηκε

P5 Προστασία κατά της ΛΕΓΙΟΝΕΛΛΑΣ Απενεργοποιήθηκε

P6 Λειτουργία VOYAGE Απενεργοποιήθηκε

P7
Λειτουργία κατά του παγετού: εάν ενεργοποιηθεί, επιτρέπει στην αντλία θερμότητας να λειτουργεί ακόμη και με 
θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα έως -5 ° C.

Ενεργοποιήθηκε

P8 HC-HP (Λειτουργία εργασίας με δύο διαφορετικά τιμολόγια) Απενεργοποιήθηκε

P9 TIME_W μέγιστη τιμή ωρών λειτουργίας με αντλία θερμότητας, καθημερινή, αποδεκτή 8h

P11 Λειτουργία PROGRAM (P1, P2, P1+P2) Απενεργοποιήθηκε

Θερμοκρασία προγραμματισμού P1 55°C

Ωράριο προγραμματισμού P1 06:00

Θερμοκρασία προγραμματισμού P2 55°C

Ωράριο προγραμματισμού  P2 18:00

P12 Λειτουργία BOOST2 Απενεργοποιήθηκε

P13 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τρόπου λειτουργίας Silent” OFF

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ NUOS PLUS: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ NOME ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣMIN MAX

P0 CODE
Εισαγωγή του κωδικού για πρόσβαση στο μενού του προγράμματος εγκατάστασης. Ο αριθμός 222 εμφανίζεται 
στην οθόνη, γυρίστε το κουμπί στον αριθμό 234, πατήστε το κουμπί. Τώρα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο 
μενού του προγράμματος εγκατάστασης.

0 299 222

P1 RESET Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. 0 1 OFF

P2 ANTI_B Προστασία κατά της λεγιονέλλασ. OFF ON OFF

P3 VOYAGE Δείτε τη λειτουργία OFF ON OFF

P4 PROG Δείτε τη λειτουργία OFF ON OFF

P5 BOOST2 Δείτε τη λειτουργία OFF ON OFF

P6 SILENT Ορισμός λειτουργίας silent. OFF ON OFF

P7 HC-HP Λειτουργία με τροφοδοσία δίπλού ωραρίου OFF ON OFF

P8 HE_SET Διαχειρίζεται τον τρόπο λειτουργίας. 0 3 0

P9 PV MODE Τροποποιήστε τον τρόπο  λειτουργίας με βάση την παρουσία του σήματος ΦΒ. 0 3 0

P10 T W PV Είναι η επιθυμητή θερμοκρασία όταν το ΦΒ είναι σε παραγωγή. 55 75 62

P11 T MAX
Ρύθμιση της μέγιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας.

65 75 65
Μια υψηλότερη καθορισμένη τιμή σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερο ζεστό νερό.

P12 T MIN

Ρύθμιση της ελάχιστης επιτεύξιμης θερμοκρασίας..

40 50 50Μια χαμηλότερη τιμή επιτρέπει μεγαλύτερη οικονομία λειτουργίας εάν υπάρχει περιορισμένη 
κατανάλωση ζεστού νερού.

P13 T W HP Είναι η επιτεύξιμη θερμοκρασία μόνο με την αντλία θερμότητας 51 62 55

P14 TIME_W Αριθμός αποδεκτών ωρών  τροφοδοσίας. 5 24 8

P15 HP HYST Θερμοκρασία υστέρησης του συμπιεστή 4 15 8

P16 T_A_HP Θερμοκρασία αέρα κάτω από την οποία ο συμπιεστής δε μπαίνει σε λειτουργία. -7 20 -7

P17 TANK_LT Χωρητικότητα προϊόντος (μην τροποποιήσετε). - - -

P18 SG MODE Λειτουργία με σήμα SG. 0 1 0

P19 ERRORS Ιστορικό σφαλμάτων (μόνο ανάγνωση). - - -

P20 T AB Θερμοκρασία στόχου θερμικής απολύμανσης 60 75 60
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ NUOS SPLIT INVERTER WI-FI: 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ NOME ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

P1 HC-HP

Τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0 (HC-HP_OFF) Λειτουργία HC-HP απενεργοποιημένη (προεπιλογή)

1 (HC-HP) Λειτουργία HC-HP ενεργοποιημένη (στάνταρ τρόπος HC-HP)

2 (HC-HP_40) Λειτουργία HC-HP_40 ενεργοποιημένη

3 (HC-HP24h) Λειτουργία HC-HP24h ενεργοποιημένη

P2 ANTIBACT Η ενεργοποίηση του Antibact μπορεί να ρυθμιστεί σε Off / On (On από προεπιλογή) εάν ο χρήστης επιθυμεί να απενεργοποιήσει / ενεργοποιήσει τη λειτουργία 
κατά των βακτηριδίων. Το T ANTB παρέχει τη θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί [60/75 ° C] με τον  κύκλο θερμικής απολύμανσης και πρέπει να διατηρηθεί για 
τουλάχιστον 1 ώρα.P3 T ANTB

P4 SET MAX Ρύθμιση της μέγιστης δυνατής θερμοκρασίας [65/75 ° C]. Η τιμή υψηλότερης θερμοκρασίας σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε περισσότερο ζεστό νερό.

P5 SET MIN
Ρύθμιση της ελάχιστης δυνατής θερμοκρασίας [40/50 ° C]. Η χαμηλότερη θερμοκρασία επιτρέπει πιο αποτελεσματική λειτουργία σε περίπτωση περιορισμένης 
κατανάλωσης ζεστού νερού.

P6 I-M TMIN Εγγύηση ελάχιστης θερμοκρασίας στη λειτουργία I-Memory όταν δεν έχουν εντοπιστεί απολήψεις από τον αλγόριθμο.

P7 TMAX HP TΜέγιστη θερμοκρασία νερού που μπορεί να επιτευχθεί με την αντλία θερμότητας. Μπορεί να ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη στην περιοχή [40/62 ° C].

P8 TMINAIR
Ελάχιστη θερμοκρασία αέρα που εγγυάται τη λειτουργία της αντλίας θερμότητας; αν η θερμοκρασία του αέρα πέσει κάτω από αυτήν την τιμή, ο συμπιεστής δεν 
ξεκινά. Μπορεί να ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη στην περιοχή [-10, 10 ° C].

P9 HYST HP
Η τιμή της υστέρησης που επιτρέπει στην αντλία θερμότητας την επανεκκίνηση μετά την επίτευξη της θερμοκρασίας στόχου. Μπορεί να ρυθμιστεί από τον 
εγκαταστάτη στην περιοχή [3/12 ° C].

P10 TANKVOL Αυτή η παράμετρος δίνει τη χωρητικότητα της δεξαμενής. είναι χρήσιμη σε περίπτωση προσαρμογής ανταλλακτικών.

P11 PV MODE

Τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0 (OFF) Λειτουργία PV απενεργοποιημένη (προεπιλογή)

1 (PV_HP) Λειτουργία PV cμε μόνο ΑΘ

2 (PV_HE) Λειτουργία PV με μόνο ΑΘ και ΗΑ 1

3 (PV_HEHP) Λειτουργία PV με μόνο ΑΘ και ΗΑ1 + ΗΑ2

P12 PV TSET Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί στο Λειτουργία PV. Μπορεί να ρυθμιστεί από τον εγκαταστάτη στην περιοχή [55/75 ° C].

P13 SG MODE

Τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0 (OFF) Λειτουργία SG απενεργοποιημένη (προεπιλογή)

1 (HP_ON) Λειτουργία SG με μόνο ΑΘ

P14 SYSMODE

Τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0 (Sdt) Το προϊόν έχει διαμορφωθεί για λειτουργία από μόνο του (δεν υπάρχει συσκευή στο Ebus2  SENSYS part)

1 (Out) Το προϊόν έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί με ένα βοηθητικό φορτίο που ελέγχεται από την άμεση 

επαφή AUX (καμία συσκευή στο Ebus2 -  SENSYS part)

2 (Prhe) Το προϊόν έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί συνδεδεμένο με το eBus2 ως προθερμαντήρας ζεστού 

νερού χρήσης

3 (SYS) Το προϊόν έχει διαμορφωθεί ώστε να λειτουργεί συνδεδεμένο με το eBus2 ως τη βασική παραγωγή ΖΝΧ

P15 BUZZER Off / On (Ενεργοποίηση από προεπιλογή) εάν ο χρήστης θέλει να απενεργοποιήσει / ενεργοποιήσει την εφαρμογή του βομβητή όταν πατάτε τα κουμπιά.

P16 SILENT On / Off ((Απενεργοποίηση από προεπιλογή) εάν ο χρήστης θέλει να ενεργοποιήσει / απενεργοποιήσει την αθόρυβη λειτουργία

P17 CHARGE Ενεργοποίηση της διαδικασίας αντιστροφής κύκλου, για να επιτρέπεται η επαναφόρτιση του αερίου (ενεργοποιήστε  την μόνο με παρουσία βασικής τροφοδοσίας).

P18 FACT RS
Αυτή η εντολή πρέπει να οριστεί εάν ο εγκαταστάτης επιθυμεί να συνεχίσει τη διαμόρφωση των εργοστασιακών ρυθμίσεων. όλες οι ρυθμίσεις χρήστη θα 
επαναφερθούν στην προεπιλεγμένη τιμή με την αποκλειστική εξαίρεση των στατιστικών ενέργειας, του όγκου του δοχείου και του Wi-Fi.

P19 MB SW Αυτή η παράμετρος δίνει την έκδοση του λογισμικού HP-TOP-MB ως MM.mm.bb.

P20 HMI S Αυτή η παράμετρος δίνει την έκδοση του λογισμικού HP-MED-HMI ως MM.mm.bb.

P21 T LOW QΑυτή η παράμετρος παρέχει τη θερμοκρασία νερού σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο σε χαμηλή θέση στη δεξαμενή νερού. Εάν το NTC έχει λάθος, εμφανίζεται σφάλμα “-”.

P22 T HIGH
Αυτή η παράμετρος παρέχει τη θερμοκρασία νερού σε ° C που διαβάζει το NTC που βρίσκεται σε υψηλή θέση στη δεξαμενή νερού. Εάν το NTC έχει σφάλμα, 
εμφανίζεται“-”.

P23 T DOME Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του νερού σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο στη θέση θόλου στη δοχείο νερού. Εάν το NTC έχει σφάλμα, εμφανίζεται “-”

P24 T AIR Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του αέρα σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο στην εξωτερική μονάδα. Εάν το NTC έχει σφάλμα, εμφανίζεται “-”

P25 T EVAP Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του αερίου σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο πριν τον εξαμιστή στην εξωτερική μονάδας. Εάν το NTC έχει σφάλμα, εμφανίζεται “-”.

P26 T SUCT Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του αερίου σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο πριν τον εξαμιστή στην εξωτερική μονάδα. Εάν το NTC έχει σφάλμα, εμφανίζεται “-”.

P27 T COND
Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του αερίου σε ° C που διαβάζει το NTC τοποθετημένο μετά τον συμπυκνωτή της εσωτερικής μονάδας. Εάν το NTC έχει σφάλμα, 
εμφανίζεται “-”.

P28 T DISC Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία του αερίου σε ° C που διαβάζει το NTC μετά τον συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα. Εάν το NTC έχει σφάλμα, εμφανίζεται “-”.

P29 T SH Αυτή η παράμετρος δίνει τη θερμοκρασία υπερθέρμανσης σε ° C. Αν ο NTC εξάτμισης ή συμπύκνωσης έχουν σφάλμα, εμαφανίζεται “-”

P30 ERRORS Αυτή η παράμετρος επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των τελευταίων 10 σφαλμάτων που επαληθεύτηκαν.

P31 WI-FISET Αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να αλλάξετε το προϊόν σε ένα μοντέλο WiFi (On) ή όχι (Off ).
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Όλες οι Nuos

Παράμετρος P2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΓΕΟΝΕΛΛΑΣ
Εάν ενεργοποιηθεί, ο θερμαντήρας εκτελεί τη λειτουργία προστασίας κατά της λεγιονέλλας εντελώς αυτόματα. Η θερμοκρασία του νερού πρέπει 
να παραμείνει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 55 ° C καθ ‘όλη τη διάρκεια ή τουλάχιστον για 1 ώρα μεγαλύτερη από ή ίση με 60 ° C. Τέτοιες 
θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα και συνιστάται η χρήση θερμοστατικού μίκτη. Η λειτουργία κατά της λεγιονέλλας μπορεί να 
ενεργοποιηθεί μέσω αυτής της παραμέτρου. Η θερμοκρασία που πρέπει να επιτευχθεί μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της παραμέτρου P20 και της 
Υστέρησης μέσω της παραμέτρου P15. Συνιστάται να ρυθμίσετε την παράμετρο P20 στους 60 ° C και την παράμετρο P15 στους 4 ° C. Κατά τη διάρκεια 
του κύκλου κατά της λεγιονέλλας, το μήνυμα ANTI_B θα εμφανίζεται στην οθόνη, εναλλακτικά του τρόπου λειτουργίας, μόλις τελειώσει ο κύκλος κατά 
της λεγιονέλλας, ο χρόνος παραμένει ο αρχικός. Σε περίπτωση που η τιμή των δύο ωρών με σήμα HC-HP είναι ενεργή, η λειτουργία θα πραγματοποιηθεί 
κατά τις ώρες οικονομικού τιμολογίου. Για να σταματήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί «on / off». 

Παράμετρος P7 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω του μενού του προγράμματος εγκατάστασης (παράμετρος P7, τιμή από 
προεπιλογή ON).Η διαδικασία DEFROST διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της αντλίας θερμότητας  ακόμα και το χειμώνα με κρύες κλιματολογικές συνθήκες, 
αναστρέφοντας προσωρινά τον κύκλο θέρμανσης. 
Ενεργοποιείται εάν εμφανιστούν αυτές οι δύο συνθήκες:
/ Η αντλία θερμότητας λειτουργεί (η θερμοκρασία του νερού φτάνει τη θερμοκρασία του σημείου ρύθμισης)
/ Ο εξατμιστής είναι φραγμένος με πάγο (η θερμοκρασία στον αισθητήρα του εξατμιστή ήταν 0 ° C και η θερμοκρασία αέρα είναι κάτω από 15 ° C)
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η ηλεκτρική αντίσταση θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί (για παράδειγμα, εάν η λειτουργία ANTIFREEZE επρόκειτο να 
ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα με το DEFROST).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ
Αυτή η  λειτουργία είναι εργοστασιακά ενεργή.
Η διαδικασία ANTIFREEZE ενεργοποιείται για να αποφευχθεί η κατάψυξη του νερού που περιέχεται στο προϊόν όταν:
/ Η θερμοκρασία του νερού πέφτει κάτω από 5 ° C
/ Το προϊόν λαμβάνει ηλεκτρική τροφοδοσία από το δίκτυο (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το σήμα HC-HP, η λειτουργία VOYAGE, η  λειτουργία GREEN και το 
γεγονός ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο)
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την ηλεκτρική αντίσταση, στην περίπτωση προϊόντων με διπλή ισχύ ενεργοποιείται τα 1500 W.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RESET
Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της παραμέτρου P10 στο μενού του προγράμματος εγκατάστασης.
Η λειτουργία RESET επαναφέρει το προϊόν στην αρχική εργοστασιακή ρύθμιση.

Παράμετρος P13 - SILENT
Αυτή η λειτουργία μειώνει το επίπεδο ηχητικής ισχύος (οι επιδόσεις παραστάσεις θα μπορούσαν να υποστούν ορισμένες διακυμάνσεις από αυτές που 
δηλώθηκαν). Μπορεί να ενεργοποιηθεί από το μενού του προγράμματος εγκατάστασης μέσω της παραμέτρου P6.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
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Παράμετρος P9 (P11 - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI) - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 
Εάν έχετε ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα , μπορείτε να ρυθμίσετε το προϊόν για να βελτιστοποιήσετε τη χρήση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφού πραγματοποιήσετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις όπως περιγράφεται στο 
εγχειρίδιο εγκατάστασης-χρήσης  και ρυθμίσετε την παράμετρο P9 εκτός από το 0, όταν ανιχνεύεται το σήμα SIG2, ο 
τρέχων τρόπος λειτουργίας αλλάζει αυτόματα ως εξής:

/ STANDARD (OFF - NUOS SPLIT INVERTER WI-FI) (τιμή 0 – προκαθορισμένη ):
 δεν μπορεί να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας που γράφτηκε προηγουμένως.
/ PV GREEN (PV_HP- NUOS SPLIT INVERTER WI-FI) (τιμή 1):

 το εικονίδιο PV εμφανίζεται στην οθόνη. Όταν υπάρχει το σήμα από το invverter, το κείμενο της επιλεγμένης λειτουργίας 
εναλλάσσεται με τη λέξη PV GREEN. Το προϊόν θα φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, (τη μεγαλύτερη μεταξύ T SET 
POINT και T W PV) με μόνο την αντλία θερμότητας (μέγιστη 62 ° C).

/ PV HE (τιμή 2): εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα PV.
Όταν υπάρχει σήμα  από το inverter, το κείμενο της επιλεγμένης λειτουργίας εναλλάσσεται με τη λέξη PV HE. Το προϊόν 
θα φθάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, (τη μεγαλύτερη μεταξύ T SET POINT και T W PV) με λειτουργία μόνο της αντλίας 
θερμότητας έως 62 ° C και με αντίσταση (1500 W) στη συνέχεια.

/ PV BOOST (PV_HEHP- NUOS SPLIT INVERTER WI-FI
        ( τιμή 3): εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα PV.

 Όταν υπάρχει το σήμα από το inverter, το κείμενο της επιλεγμένης λειτουργίας εναλλάσσεται με τη λέξη PV BOOST. Το 
προϊόν θα φθάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία, (το μεγαλύτερο μεταξύ T SET POINT και T W PV) που λειτουργεί με την 
αντλία θερμότητας  και με την αντίσταση των (1000 W) έως τους 62 ° C  και μόνο με την αντίσταση των (1500 W) στη 
συνέχεια.

Η παρουσία του σήματος SIG2 απαιτείται για τουλάχιστον 5 λεπτά για να επιτραπεί η ενεργοποίηση της φωτοβολταϊκής 
λειτουργίας (μόλις το προϊόν ξεκινήσει έναν κύκλο, θα λειτουργήσει για τουλάχιστον 30 λεπτά).

Παράμετρος P18 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  SG
Εάν έχετε σήμα SG μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία P18, στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο SG. Με 
την παραλαβή του σήματος SIG2 για τουλάχιστον 5 λεπτά (μόλις το προϊόν ξεκινήσει έναν κύκλο, θα λειτουργήσει για 
τουλάχιστον 30 λεπτά), η εγγραφή της επιλεγμένης λειτουργίας εναλλάσσεται με τη γραφή SG ON και ο τρέχων τρόπος 
λειτουργίας του προϊόντος αλλάζει αυτόματα με διατήρηση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο (το μεγαλύτερο 
μεταξύ T SET POINT και TW PV) με λειτουργία μόνο της αντλίας θερμότητας (μέγιστο 62 ° C).

Παράμετρος P8 - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η παράμετρος P8 επιτρέπει την διαχείριση των διαφορετικών τρόπων λειτουργίας του προϊόντος.

/ STANDARD (τιμή 0 – προεπιλεγμένη):
 όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες θα είναι επιλέξιμες με το κουμπί “mode”, δηλαδή GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2 (εάν είναι ενεργοποιημένο με P5), VOYAGE (εάν 
        είναι ενεργοποιημένο με P3) και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εάν είναι ενεργοποιημένο με P4). Η ολοκλήρωση πραγματοποιείται από την ηλεκτρική αντίσταση που λειτουργεί 
        σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία
/ HE_ON  (τιμή 1):
 όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες θα είναι επιλέξιμες με το κουμπί “mode”, δηλαδή GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2 (εάν είναι ενεργοποιημένο με P5), VOYAGE (εάν 

είναι ενεργοποιημένο με P3) και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εάν είναι ενεργοποιημένο με P4). Η ολοκλήρωση πραγματοποιείται από την ηλεκτρική αντίσταση που λειτουργεί 
σύμφωνα με την επιλεγμένη λειτουργία.

/ COMBI (τιμή 2):
 μόνο οι λειτουργίες GREEN, VOYAGE (εάν είναι ενεργοποιημένο με P3) και PROGRAM (εάν είναι ενεργοποιημένο με P4) θα είναι επιλέξιμες με το κουμπί 

“mode”. Δεν προβλέπει ολοκλήρωση της αντλίας θερμότητας; η ηλεκτρική αντίσταση λειτουργεί πάντα σε περίπτωση θερμικής απολύμανσης και 
απόψυξης. Συνιστάται η προθέρμανση του νερού που εισέρχεται σε λέβητα combi, από την αντλία θερμότητας.

/ SYSTEM (τιμή 3):
 όλες οι διαθέσιμες λειτουργίες θα είναι επιλέξιμες με το κουμπί “mode”, δηλαδή GREEN, AUTO, BOOST, BOOST2 (εάν είναι ενεργοποιημένο με P5), VOYAGE 

(εάν είναι ενεργοποιημένο με P3) και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εάν είναι ενεργοποιημένο με P4). 
       Η ολοκλήρωση πραγματοποιείται από την εξωτερική βοηθητική γεννήτρια θερμότητας όταν συνδέεται σωστά τόσο υδραυλικά όσο και ηλεκτρονικά με 

το προϊόν. Προτείνεται όταν υπάρχει μια βοηθητική γεννήτρια θερμότητας που είναι σε θέση να αντικαταστήσει την ηλεκτρική αντίσταση στη λειτουργία 
ολοκλήρωσης (για μοντέλα SYS και TWIN SYS).

Αριθμός διαθέσιμων ντους
Ένα εικονίδιο δείχνει μια εκτίμηση του αριθμού των διαθέσιμων ντους με βάση την διαθεσιμότητα ζεστού νερού.
Ένα ντους υπολογίζεται ως: 40 l στους 40 ° C. Για να εμφανίσετε την τιμή, πατήστε το κουμπί.

Nuos Plus και Split Inverter Wi-Fi

Οι προηγούμενες λειτουργίες που περιγράφονται ισχύουν επίσης για αυτό το μοντέλο.

Παράμετρος P7 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΔΥΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ημερήσιο / νυκτερινό)
Η Nuos Plus μπορεί να αλληλεπιδράσει με δύο ταρίφες για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης του μηχανήματος.
Προκειμένου να λειτουργήσει ακόμη και σε εγκαταστάσεις με δύο τιμολογήσεις, η λογική ελέγχου υπολογίζει τον αριθμό των μέσων ημερήσιων ωρών 
στις οποίες η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι διαθέσιμη με την οικονομική τιμή (HC). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μεταβείτε στην παράμετρο 
P7 και ενεργοποιήστε τη. Μια λειτουργία αυτο-μάθησης διασφαλίζει ότι το προϊόν φτάνει στα χρονικά όρια εντός του ορίου των διαθέσιμων ωρών 
με την οικονομική τιμή. Το μέγιστο όριο ωρών καθορίζεται από την παράμετρο P14 TIME_W. κατά την πρώτη εκκίνηση (ή μετά τον τερματισμό της 
μονάδας) η προεπιλεγμένη τιμή είναι 8 ώρες. Για αποτελεσματική χρήση της αυτο-μάθησης, συνιστάται να ρυθμίσετε το προϊόν στη λειτουργία AUTO.
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ΠΕΑ

Συντελεστές απόδοσης αντλιών θερμότητας - Δεδομένα για πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με το EN 16147, με θερμοκρασία 
αποθήκευσης 55 ° C

ΨΥΧΡΟ ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΑΙΟ ΚΛΙΜΑ ΘΕΡΜΟ ΚΛΙΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Μέση απορροφούμενη 
ηλεκτρική ισχύς[W]

Δηλωμένο COP
(2°C εξωτερικός αέρας EN16147) 

Δηλωμένο COP
(7°C εξωτερικός αέρας EN16147)

Δηλωμένο COP                                
(14°C εξωτερικός αέρας EN16147)

NUOS PRIMO 80 (εσωτερικός αέρας (@20°C)) 250 2,32 2,32 2,32

NUOS PRIMO 100 (εσωτερικός αέρας (@20°C)) 250 2,17 2,17 2,17

NUOS EVO A+ 80 WH 250 2,35 2,6 2,78

NUOS EVO A+ 110 WH 250 2,24 2,5 2,7

NUOS EVO A+ 150 WH 250 2,51 2,91 3,15

NUOS SPLIT 80 WH 510 1,73 2,04 2,30

NUOS SPLIT 110 WH 510 1,69 2,03 2,27

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH 700 2,3 3,25 3,6

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH 700 2,3 3,25 3,6

NUOS PRIMO HC 200 500 2,11 2,72 2,79

NUOS PRIMO HC 240 500 2,13 2,86 3,13

NUOS PRIMO HC 240 SYS 500 2,04 2,76 3,03

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS 700 2,55 3,53 3,8

NUOS PLUS 200 700 2,64 3,05 3,28

NUOS PLUS 250 700 2,64 3,35 3,64

NUOS PLUS 250 SYS 700 2,53 3,14 3,54

NUOS PLUS 250 TWIN SYS 700 2,53 3,21 3,54

ΜΟΝΤΕΛΟ  Μέση αποδιδόμενη ισχύς [W] (                  
2°C εξωτερικός αέρας EN16147)

Μέση αποδιδόμενη ισχύς [W]
(7°C εξωτερικός αέρας EN16147)

Μέση αποδιδόμενη ισχύς [W](14°C 
εξωτερικός αέρας EN16147)

NUOS PRIMO 80 (με αέρα εσωτερικό (@20°C)) 580 580 580

NUOS PRIMO 100 (με αέρα εσωτερικό (@20°C)) 543 543 543

NUOS EVO A+ 80 WH 587 650 695

NUOS EVO A+ 110 WH 560 625 675

NUOS EVO A+ 150 WH 627 727 787

NUOS SPLIT 80 WH 880 1039 1174

NUOS SPLIT 110 WH 864 1034 1157

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH 1610 2275 2520

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH 1610 2275 2520

NUOS PRIMO HC 200 1055 1358 1394

NUOS PRIMO HC 240 1067 1431 1564

NUOS PRIMO HC 240 SYS 1019 1382 1516

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS 1785 2471 2660

NUOS PLUS 200 1848 2135 2296

NUOS PLUS 250 1848 2345 2548

NUOS PLUS 250 SYS  1771 2198 2478

NUOS PLUS 250 TWIN SYS 1771 2247 2478
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Ισχύουσα νομοθεσία για την κάλυψη του ζεστού νερού χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΚΕΝΑΚ

Σε όλα τα νέα ή ριζικώς ανακαινιζόμενα κτήρια σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. είναι
υποχρεωτική η κάλυψη σημαντικού μέρους των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιοθερμικά
συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού μεριδίου σε ετήσια βάση καθορίζεται σε 60% της
συνολικής κατανάλωσης ΖΝΧ.

Αυτή η υποχρέωση δεν ισχύει όταν οι ανάγκες σε ΖΝΧ καλύπτονται από άλλα συστήματα
παροχής ενέργειας που βασίζονται σε ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα τηλεθέρμανσης σε κλίμακα περιοχής ή
οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και από αντλίες θερμότητας που προσφέρουν σημαντικά μεγαλύτερο
ποσοστό θερμικής ενέργειας από αυτό που καταναλώνουν για τη λειτουργία τους. Στις εν λόγω αντλίες
θερμότητας ο εποχιακός βαθμός απόδοσης (SPF) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από (1,15x1/η), όπου
“η” είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία
2009/28/ ΕΚ, και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερος από 3,3.

Ειδικά στις παρακάτω περιπτώσεις των συστημάτων:
- θερμαντήρα ΖΝΧ αντλίας θερμότητας μέχρι 70 kW,
-  θερμαντήρα συνδυαστικής λειτουργίας θέρμανση και ΖΝΧ αντλίας θερμότητας μέχρι 70 kW,
-  συγκρότημα παραγωγής ΖΝΧ με πρωτεύοντα θερμαντήρα αντλίας θερμότητας μέχρι 70 kW,
-  συνδυαστικό συγκρότημα θέρμανσης και ΖΝΧ με πρωτεύοντα θερμαντήρα αντλία θερμότητας μέχρι 70 kW,
δεν ισχύει αυτή η υποχρέωση αν η ενεργειακή απόδοση θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) είναι μεγαλύτερη ή ίση του 100% στις θερμότερες 
κλιματικές συνθήκες (κλιματική ζώνη Αθήνας), σύμφωνα με τον κανονισμό ενεργειακής επισήμανσης.

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τα μοντέλα των αντλιών θερμότητας παραγωγής ζεστού νερού που η ενεργειακή απόδοσή τους ηhw 
υπερβαίνει το όριο που έχει τεθεί για την επιλεξιμότητα τους στο πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ - Αυτονομώ’ . 

ΘΕΡΜΟ ΚΛΙΜΑ ΘΕΡΜΟ ΚΛΙΜΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ Μέση απορροφούμενη 
ηλεκτρική ισχύς[W]

Δηλωμένο COP                                
(14°C εξωτερικός αέρας EN16147)

Δηλωμένο ηwh                                       
(14°C εξωτερικός αέρας EN16147)

NUOS EVO A+ 80 WH 250 2,78 117%

NUOS EVO A+ 110 WH 250 2,7 114%

NUOS EVO A+ 150 WH 250 3,15 129%

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150 WH 700 3,6 150%

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200 WH 700 3,6 149%

NUOS PRIMO HC 200 500 2,79 129%

NUOS PRIMO HC 240 500 3,13 115%

NUOS PRIMO HC 240 SYS 500 3,03 129%

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS 700 3,8 157%

NUOS PLUS 200 700 3,28 136%

NUOS PLUS 250 700 3,64 149%

NUOS PLUS 250 SYS 700 3,54 146%

NUOS PLUS 250 TWIN SYS 700 3,54 146%
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Ποιά Nuos να εγκαταστήσω?

Nuos : Οδηγός επιλογής και πλεονεκτήματα σε σχέση με υφιστάμενη λύση

Δεδομένα  / Τύπος
Εφαρμογής

Χαρακτηριστική 
τιμή

Κατανάλωση [l/ημέρα] <100 100/200 200/300 300/400 400/500 500/600

Κατοικίες [αριθμός ατόμων] 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

Ξενοδοχείο 4* [αριθμός κρεβατιών] 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7

B&b [αριθμός κρεβατιών] 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12

Εστιατόρια
[αριθμός θέσεων / 
γευμάτων] <10 10/20 20/30 30/40 40/50 50/60

Γυμναστήριο [αριθμός ντους] 1 1/2 2 2/3 3 3/4

Κoμμωτήριο
[αριθμός πελατών/
ημέρα] <5 5/10 10/15 15/20 20/25 25/30

Γραφείο [m2] <500 500/1000 1000/1500 1500/2000 2000/2500 2500/3000

Σχολείο [αριθμός μαθητών] <8 8/15 15/20 20/25 25/30 30/40

Προτεινόμενα λίτρα [l] 80 110 150 200 250 250

Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα μιας 
Nuos σε σύγκριση με 
έναν παραδοσιακό 
ηλεκτρικό 
θερμοσίφωνα?

Αποφυγή εκπομπών 
CO2 [kg] 600 900 1500 2150 2750 3350

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 
ενέργειας [kWh]

2650 3950 6600 9250 11900 14550

Ετήσιες οικονομικές 
αποταμιεύσεις [€] 260 390 650 910 1170 1430

Ποια είναι τα 
πλεονεκτήματα μιας 
Nuos σε σύγκριση με 
έναν θερμοσίφωνα 
αποθήκευσης αερίου?

Αποφυγή εκπομπών 
CO2 [kg] 400 600 1000 1400 1800 2200

Εξοικονόμηση 
πρωτογενούς 
ενέργειας [kWh]

2050 3050 5100 7150 9200 11200

Ετήσιες οικονομικές 
αποταμιεύσεις [€] 190 280 470 660 850 1030

* Χρησιμοποιούνται ευαίσθητα χαρακτηριστικά δεδομένα
/ γενική απόδοση ηλεκτρικών θερμοσιφώνων: 75%
/ γενική απόδοση θερμοσιφώνων αερίου: 40% (Τύπος B)
/  μέσο ετήσιο COP των  Nuos:  2,6
/ Τιμή φυσικού αερίου   90 €c/Nm3
/ Τιμη ηλεκτρικού ρεύματος  22 €c/kWh
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