
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Εναλλάκτης Θερμότητας Αέρα - EER



Προσοχή! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής. 
Προσοχή!  Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ορατά ελαττώματα κατά την αποσυσκευασία της συσκευής. 
Προσοχή! Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο. Διαφορετικά, η εγγύηση ενδέχεται να μην είναι σε 
ισχύ. 
Προσοχή! Πριν από τη σύνδεση στην τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου (V) και η συχνότητα (Hz) αντιστοιχούν στις 
παραμέτρους που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  

Προσοχή! Κατά τη σύνδεση της συσκευής, είναι σημαντικό να ακολουθείτε την πολικότητα (βλ. Εγκατάσταση και Συντήρηση) 

Προσοχή! Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με σωματικές ή 
ψυχικές διαταραχές, μόνο εάν είναι εξοικειωμένοι με τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας αυτής της συσκευής. Απαγορεύεται στα παιδιά 
να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να πραγματοποιούν συντήρηση ή καθαρισμό της συσκευής χωρίς την επίβλεψη 
κάποιου ενήλικα.  

Περιγραφή 

 
Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συνεχή ανανέωση του αέρα του χώρου. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα εναλλάκτη που 
συσσωρεύει θερμική ενέργεια από τον αέρα που ρέει προς τα έξω από τα δωμάτια ενώ θερμαίνει τον αέρα που ρέει προς τα δωμάτια, 
διασφαλίζοντας έτσι ελάχιστες απώλειες θερμότητας. Η συσκευή προορίζεται για συνεχή χρήση. 

Ο κύκλος λειτουργίας της συσκευής περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

Βήμα Ι  Ο μολυσμένος θερμός αέρας αφαιρείται από το δωμάτιο σε λειτουργία αναρρόφησης. Καθώς ο αέρας περνά μέσα από τον 
εναλλάκτη, τον θερμαίνει. 70 δευτερόλεπτα αργότερα, όσο ο εναλλάκτης συσσωρεύει θερμότητα, ο ανεμιστήρας μεταβαίνει 
σε λειτουργία ροής εισόδου αέρα.
Σε λειτουργία ροής εισόδου, κρύος καθαρός αέρας περνά μέσω του εναλλάκτη και θερμαίνεται. 70 δευτερόλεπτα αργότερα, 
όσο ο εναλλάκτης κρυώνει, ο ανεμιστήρας μεταβαίνει ξανά σε λειτουργία αναρρόφησης. 

Εγκατάσταση 

Προσοχή! Πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. 

Εξαρτήματα (Εικόνα 1). 1. Ανεμιστήρας, 2. Ευθυγραμμιστής ροής αέρα, 3. Φίλτρα, 4. Εναλλάκτης, 5. Τηλεσκοπικός αγωγός αέρα, 6. 
Εξωτερικό τμήμα. Η εγκατάσταση της συσκευής απαιτεί τη δημιουργία κυκλικής οπής σε εξωτερικό τοίχο. Ο τηλεσκοπικός αγωγός 
αέρα πρέπει να τοποθετηθεί στην οπή προσαρμοσμένος στο απαραίτητο μήκος. Ο αεραγωγός πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω 
1-2° προς το εξωτερικό του τοίχου (Εικόνα 2). Κατά την εγκατάσταση του εξωτερικού τμήματος, ο συναρμολογημένος εναλλάκτης 
πρέπει να τοποθετηθεί στον αεραγωγό (Εικόνα 3). Για να εγκαταστήσετε τον ανεμιστήρα, το μπροστινό μέρος πρέπει να αφαιρεθεί 
τραβώντας τους δύο συνδετήρες στην κάτω πλευρά του με ένα κατσαβίδι (Εικόνα 4).  Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί στον 
αεραγωγό και να στερεωθεί στον τοίχο με βίδες (Εικόνα 5). Με βάση τον αντίστοιχο τύπο σύνδεσης, η συσκευή συνδέεται με το 
ηλεκτρικό δίκτυο (Εικόνα 6 - Εικόνα 7). Εάν ο ανεμιστήρας είναι συνδεδεμένος απευθείας στο δίκτυο, το δίκτυο θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με ένα διακόπτη που να επιτρέπει την αποσύνδεση των καλωδίων με ασφάλεια. 

Μεγέθη, mm 
A B 
87 10 

Βήμα II 
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EER100 EER125 EER150
I / II I / II I / II

220 – 240
50

1,5 / 2 1,8 / 3,4 1,8 / 3,7
20 / 24 20 / 30 29 / 53
10 / 12 10 / 15 15 / 27
27 / 32 22 / 31 19 / 32

IPX4
2050 / 2450 1100 / 1700 800 / 1450

−30 °C ... +50 °C
EU1

≤ 85% ≤ 90% ≤ 90%
A A A

1,54 1,90 2,37

Μεγέθη, mm EER100 EER125 EER150
A 140 165 190
B 300–555 300–555 300–555
C 81 95 95
D 106 131 156
E 153 190 190
F 148 190 190

Τεχνικές πληροφορίες 
Ταχύτητα 
Τάση (V) 
Συχνότητα (Hz) 
Ισχύς (W) 
Ροή Αέρα (m3 / h) 

Επίπεδο θορύβου: 3 m απόσταση, Lp A dB (A) 
Βαθμός Προστασίας 
Στροφές ανά λεπτό (RPM) 
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Φίλτρα 
Aποδοτικότητα ανάκτησης 
Κατηγορία ενεργειακής κλάσης 
Βάρος (kg) 

Ροή Αέρα (Ανάκτηση Θερμότητας) (m3 / h)

 A 

 A 

 B  C 

D 

 E 

 F 

Προσοχή! Μόνο ειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση.  



Συντήρηση

Προσοχή! Πριν τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε την τροφοδοσία. 

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά από σκόνη και βρωμιά. Προκειμένου να γίνει η συντήρηση, το μπροστινό μέρος πρέπει να 
αφαιρείται τραβώντας τους δύο συνδετήρες στην κάτω πλευρά του με ένα κατσαβίδι (Εικόνα 4), και ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες 
που το συνδέουν με τον τοίχο (Εικόνα 5). 

Αφού αφαιρέσετε τον ανεμιστήρα, μπορείτε να βγάλετε έξω τον εναλλάκτη με τα φίλτρα. Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά 
κάθε 3 μήνες. Τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν με νερό. Τα φίλτρα πρέπει να είναι στεγνά πριν τα τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή! 

Ο εναλλάκτης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά προκειμένου να διασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ανταλλαγής θερμότητας. Ο 
εναλλάκτης πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και μπορεί να καθαριστεί με ηλεκτρική σκούπα. 

Έκδοση με εντοιχιζόμενο διακόπτη - S
Ο εναλλάκτης θερμότητας συνοδεύεται απο έναν κύριο εντοιχιζόμενο διακόπτη, ο οποίος καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση της συσκευής και την αλλαγή της ταχύτητας λειτουργίας. 

1. Εμφανείς μηχανικές ή άλλες ζημιές

2. Μηχανικές ή άλλες ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, κακή χρήση, κατάχρηση ή αμέλεια.

3. Μηχανικές ή άλλες ζημιές που προκλήθηκαν από εσφαλμένη εγκατάσταση ή από εσφαλμένη τοποθέτηση του προϊόντος με
ανεπαρκή ή ακατάλληλη τροφοδοσία.

4. Μηχανικές ή άλλες ζημιές που προκλήθηκαν από την παράβλεψη των οδηγιών λειτουργίας/εγκατάστασης.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της 
ζωής του. Αντ' αυτού, θα  πρέπει να παραδίδεται στα σημεία ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η 
χρήση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

Αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να περιέχει τεχνικά ή γλωσσικά σφάλματα. Τεχνικές παράμετροι και σχετικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν 
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 

Εικόνα 1 

3

Η εγγύηση δεν καλύπτει τη φυσική φθορά του προϊόντος. 

Πληροφορίες για την απόρριψη παλαιού εξοπλισμού

Έκδοση με διακόπτη και καλώδιο - WP

Ο εναλλάκτης θερμότητας είναι εξοπλισμένος με διακόπτη και καλώδιο με φις. Ο εναλλάκτης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται απο 
το διακόπτη που βρίσκεται πάνω στο καλώδιο. Η ταχύτητα λειτουργίας ελέγχεται τραβώντας το κορδονάκι στο κάτω μέρος του 
ανεμιστήρα. 

Εγγύηση 

Η εργοστασιακή εγγύηση είναι 24 μήνες. Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει: 



Εικόνα 5
Εικόνα 4 

Εικόνα 2 

Εικόνα 6 

Εικόνα 3 
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Zesta.gr - Φραγκιαδάκης, Τηλ.: 2810 241241, e-mail: info@zesta.gr 
Μάχης Κρήτης 101, Τ.Κ.: 71303,  Ηράκλειο 

Web: www.zesta.gr - www.facebook.com/zesta.gr

Εσωτερικό 
Χώρου

Έξωτερικό 
Χώρου

Εντοιχιζόμενος Διακόπτης

Υψηλή Ταχύτητα

Χαμηλή Ταχύτητα

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Διακόπτης Ελέγχου

Ανεμιστήρας

Γκρί
Καφέ
Μαύρο

0 (Ουδέτερος)
Φάση
Διακόπτης

Επιλογή 
Ταχύτητας 
Χαμηλή / 
Υψηλή

Εικόνα 7 




