
Air vent Purgeur Εξαέρωση
Pump Circulateur Αντλία
Stop Ball valve Robinet d'arret à boisseau sphérique Σφαιρική βαλβύδα
Anti-return valve Clapet anti retour Βαλβίδα αντεπιστροφής
Security valve Soupape de securité Βαλβίδα ασφαλείας
3 way valve Vanne 3 voies Βαλβίδα τρίοδη
Emptying valve Vanne de vidange Βαλβίδα αδειάσματος
Expansion pot Vase d'expansion Δοχείο διαστολής
Plate heat exchanger Echangeur à plaques Ενναλάκτης πλακών
Flow meter Dèbitmetre Ροήμετρο
Pressure sensor Sonde de pression Αισθητήρας πίεσης
Temperature sensor Sonde de température Αισθητηρας Θερμοκρασίας
Solar Collectors Capteurs solaires Ηλιακός συλέκτης
Buffer tank Ballon tempon Κεντρική αποθήκευση
DHW Tank Ballon ECS Ηλεκτρομποϊλερ
Central Heating Burner Chauffage Central Λέβητας
Cold water inlet Entrée eau froide Κρύο νερό
Filling/emptying valve Soupape de remplissage/vidange Συστημα γεμίσματος-αδειασματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ/ΝΟΤΕ: - Οι παραπανω σχηματικές παραστάσεις είναι τυπικά σχέδια βασικής αρχής. Θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν εξειδικευμένο θερμομηχανικό για την δική σας εγκατάσταση. 
- The above drawings are typical drawings of basic principles. You must always consult a specialized engineer for your own installation. - Les schémas ci-dessus sont des schémas de principes. Toujours con-
sultez un professionnel pour votre installation particulière.

Schematic representation for 
connecting solar collectors 
directly on the electro-boiler 
Connexion des capteurs so-
laires directement sur le ballon 
électro-solaire
Σχηματική παράσταση 
σύνδεσης συλλεκτών 
κατευθείαν με 
ηλεκτρομπόϊλερ.

CONTROLER, 
RéguLaTiON, 
Δ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

Schematic representation for connect-
ing solar collectors to the electro-boiler 
through a central storage of water 
Connexion des capteurs solaires au bal-
lon électro-solaire à travers un ballon 
tempon
Σχηματική παράσταση σύνδεσης 
συλλεκτών με ηλεκτρομπόϊλερ μέσω 
κεντρικής αποθήκευσης νερού.

CONTROLER, 
RéguLaTiON, 
Δ. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

aTTENTiON: Tanks have a maximum service pressure of 6 bar. it is highly recommended to install a 6 bar TP Valve and an expansion pot in the cold inlet.
aTTENTiON:  Les ballons ont une pression de service maximale de 6 bar. il est fortement conseillé d’ installer un groupe de sécurité tarée à 6 bar et un vase d’expansion à l’éntrée de l’eau froide.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Tα δοχεία έχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar. Συστήνεται η τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας 6 bar  και δοχείου διαστολής στην είσοδο του κρύου.

Σχηματική παράσταση σύνδεσης συλλεκτών με ηλεκτρομπόϊλερ
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