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Πρώτο άναμμα 

Αγαπητή Κυρία,

Αγαπητέ Κύριε,

σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα ARIANEXT HYBRID 

Chaff oteaux. 

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχθηκε με σκοπό να σας πληροφορήσει 

για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του συστήματος 

ARIANEXT HYBRID ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τον 

καλύτερο τρόπο όλες τις λειτουργίες του.

Διατηρήστε το εγχειρίδιο αυτό για κάθε ενδεχόμενη πληροφόρηση 

σχετικά με το προϊόν μετά την πρώτη εγκατάσταση.

Σε περίπτωση ανάγκης, το πλησιέστερο Κέντρο μας Τεχνικής 

Υποστήριξης είναι στη διάθεσή σας. 

Για να βρείτε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης, μπορείτε 

να συμβουλευτείτε το site μας www.chaff oteaux.com.

Ακόμη, σας καλούμε να ανατρέξετε στο Πιστοποιητικό Εγγύησης που 

θα βρείτε στο εσωτερικό της συσκευασίας ή που σας έχει παραδώσει 

ο εγκαταστάτης σας.

Σήμανση CE

Το σήμα CE εγγυάται τη συμφωνία της συσκευής με τις ακόλουθες 

οδηγίες:

- 2004/108/EC - σχετική με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

- 2006/95/EC - σχετική με την ηλεκτρική ασφάλεια (LVD)

Εγγύηση
Η CHAFFOTEAUX σάς προσφέρει εγγύηση 2 ετών με έναρξη την 

ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του συστήματός ARIANEXT HYBRID 

που διαθέτετε.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τις πληροφορίες της παραγράφου 

"Όροι Εγγύησης" ώστε να γνωρίζετε τη διαδικασία ισχύος της 

εγγύησης. Η θέση σε λειτουργία του συστήματός ARIANEXT HYBRID 

που διαθέτετε θα πρέπει να γίνει από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο 

Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο θα μεριμνήσει να παραδώσει στον 

κατασκευαστή το συμπληρωμένο Πιστοποιητικό Εγγύησης.

Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε για τη μετάδοση του Πιστοποιητικού 

Εγγύησης από πλευράς του Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.

Όροι Εγγύησης

Η CHAFFOTEAUX σας προσφέρει εγγύηση 2 ετών (και εγγύηση 3 

ετών για τον συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας) με έναρξη την 

ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του συστήματός ARIANEXT HYBRID 

που διαθέτετε. Η εγγύηση αυτή καλύπτει τις αντικαταστάσεις όλων 

των μερών που αναγνωρίζονται ως ελαττωματικά, αποκλείοντας 

ζημιές προκληθείσες στα μέρη από σφάλματα κατά την εγκατάσταση 

και τη θέση σε λειτουργία.

Η εγγύηση αυτή εξαρτάται από τη διενέργεια των εργασιών 

συντήρησης που γίνονται από ειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος θα πρέπει 

να ελέγχει, να καθαρίζει και να διενεργεί ρυθμίσεις στο σύστημα 

τουλάχιστον μια φορά ετησίως, όπως αναφέρεται στην Υπουργική 

Εγκύκλιο της 09/08/78.

Η επισκευή ή αντικατάσταση των μερών κατά την περίοδο ισχύος της 

εγγύησης του κατασκευαστή δεν συνιστούν ανανέωση της ίδιας της 

εγγύησης.

Η προσφερόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση δεν θεωρείται 

έγκυρη σε ακατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης του συστήματος, σε 

ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης καθώς και στις περιπτώσεις στις 

οποίες η ελαττωματική λειτουργία των μερών οφείλεται σε ανορθόδοξη 

χρήση του συστήματος ή στην απουσία συντήρησης αυτού.

Η εγγύηση θεωρείται σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση 

και οι επόμενες συντηρήσεις διενεργήθηκαν με τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς και 

τις οδηγίες του Εγχειριδίου Εγκατάστασης και επιπλέον διενεργήθηκαν 

από ειδικευμένο τεχνικό.

Η προσφερόμενη από τον κατασκευαστή εγγύηση δεν καλύπτει 

περιπτώσεις στις οποίες:

• Οι ζημιές στα μέρη του συστήματος προέρχονται από μη 

προβλεπόμενες τροποποιήσεις που έγιναν στο σύστημα, από 

ακατάλληλη ή ακανόνιστη πίεση του νερού, από χαρακτηριστικά 

του νερού που μειώνουν την ποιότητά του (για παράδειγμα άλατα, 

ρύποι…) ή από εφαρμογή διαφορετικών τάσεων τροφοδοσίας

• Η εγκατάσταση και οι επακόλουθες εργασίες συντήρησης 

διενεργήθηκαν από μη ειδικευμένους τεχνικούς
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Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες μέρος 

του προϊόντος.

Θα πρέπει να διατηρηθεί επιμελώς και να ακολουθεί το σύστημα 

ARIANEXT HYBRID σε περίπτωση εκχώρησής του σε άλλον 

ιδιοκτήτη ή σε περίπτωση μεταφοράς της εγκατάστασης. 

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του 

παρόντος εγχειριδίου, καθότι παρέχουν σημαντικές υποδείξεις 

σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση.

Η συσκευή αυτή χρησιμεύει για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Θα πρέπει να συνδεθεί σε εγκατάσταση θέρμανσης και σε ένα δίκτυο 

διανομής ζεστού νερού οικιακής χρήσης, σύμφωνα με τις επιδόσεις 

και την ισχύ του.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για σκοπούς διαφορετικούς από 

τους οριζόμενους. Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος 

για ενδεχόμενες ζημιές προκαλούμενες από χρήση ανορθόδοξη, 

εσφαλμένη και αλόγιστη ή από μη τήρηση των οδηγιών του 

εγχειριδίου αυτού.

Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση θα 

πρέπει να γίνουν από προσωπικό που διαθέτει τις προβλεπόμενες 

προδιαγραφές και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις 

υποδείξεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας σβήστε τη συσκευή 

και μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε, αλλά απευθυνθείτε σε 

ειδικευμένο προσωπικό.

Ενδεχόμενες επισκευές με χρήση αποκλειστικά γνήσιων ανταλλακτικών 

θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς. 

Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να διακυβεύσει την ασφάλεια 

της συσκευής και να προκαλέσει έκπτωση κάθε ευθύνης του 

κατασκευαστή.

Στην περίπτωση εργασιών ή συντηρήσεων δομών πλησίον των αγωγών 

ή των διατάξεων απαγωγής των καπνών και των παρελκόμενων 

αυτών, σβήστε τη συσκευή. Με το πέρας των εργασιών ελέγξτε την 

αποτελεσματικότητα των αγωγών και των διατάξεων με ειδικευμένο 

τεχνικό προσωπικό.

Πριν διενεργήσετε τον καθαρισμό των εξωτερικών μερών να σβήνετε τη συσκευή.

Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε πολύ εύφλεκτες ουσίες 

πλησίον της εγκατάστασης του συστήματός ARIANEXT HYBRID που 

διαθέτετε.

Σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας του συστήματος ARIANEXT HYBRID:

• Αποσυνδέστε την πρίζα τροφοδοσίας ρεύματος

• Κλείστε τη στρόφιγγα παροχής κρύου νερού οικιακής χρήσης

• Αδειάστε τελείως ολόκληρο το κύκλωμα, για την αποφυγή 

παγώματος του νερού στις σωληνώσεις

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να απορρίψετε οριστικά το σύστημα 

ARIANEXT HYBRID, απευθυνθείτε σε έναν ειδικευμένο τεχνικό 

προκειμένου να διενεργήσει τις εργασίες αποσυναρμολόγησης του 

προϊόντος.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υπόμνημα συμβόλων:

 Η μη τήρηση της προειδοποίησης συνεπάγεται κίνδυνο 

τραυματισμού για τους ανθρώπους, υπό ορισμένες συνθήκες 

ακόμη και θανάτου

 Η μη τήρηση της προειδοποίησης συνεπάγεται κίνδυνο 

ζημιών σε αντικείμενα, φυτά ή ζώα, υπό ορισμένες συνθήκες 

ακόμη και σοβαρών

 
 Μη διενεργείτε εργασίες που προϋποθέτουν το 

άνοιγμα της συσκευής.

 Ηλεκτροπληξία από επαφή με μέρη υπό τάση. 

 Βλάβες με τη μορφή εγκαυμάτων οφειλόμενες στην 

παρουσία υπέρθερμων εξαρτημάτων ή κοπών 

προκαλούμενων από αιχμηρές προεξοχές.

 Βλάβη της συσκευής.

 Μην προβαίνετε σε ενέργειες που προϋποθέτουν τη 

μετακίνηση της συσκευής από την έδρα της.

 Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με αγωγούς υπό τάση.  

Πλημμύρισμα λόγω απώλειας νερού από τις σωληνώσεις 

που έχουν υποστεί ζημιές.

 Μην προξενείτε ζημιές στα καλώδια της συσκευής.

 Ηλεκτροπληξία από επαφή με μη προστατευμένα μέρη υπό 

τάση.

 Μην τοποθετείτε αντικείμενα επί της συσκευής.

 Βλάβες προκαλούμενες από την πτώση αντικειμένων 

εξαιτίας κραδασμών.

 Ζημιές στη συσκευή ή στα αντικείμενα που είναι 

τοποθετημένα πάνω από αυτήν.

 Μην ανεβαίνετε με τα πόδια στη συσκευή.

 Βλάβες προκαλούμενες από πτώση της συσκευής. 

 Ζημιές στη συσκευή ή σε αντικείμενα που είναι 

τοποθετημένα πλησίον της συσκευής, λόγω πτώσης τους 

από αυτήν ή λόγω θραύσης των στηριγμάτων της.

 Μην ανεβαίνετε σε καθίσματα, σκαμπό, σκάλες ή ασταθή 

στηρίγματα για να κάνετε τον καθαρισμό της συσκευής.

 Σωματικές βλάβες λόγω πτώσης από ψηλά ή λόγω 

σύνθλιψης (διπλές πτυσσόμενες σκάλες).

 Μην εκτελείτε καμία εργασία καθαρισμού στη 

συσκευή χωρίς προηγουμένως να την έχετε σβήσει.

 Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής με αγωγούς υπό τάση.

 Μη χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα, διαλύτες ή βίαια 

απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

 Ζημιά στα πλαστικά ή βαμμένα μέρη.

 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς 

διαφορετικούς από μια κανονική οικιακή χρήση.

 Βλάβη της συσκευής που προκλήθηκε από εξαντλητική 

λειτουργία.

 Βλάβη αντικειμένων που δεν χρησιμοποιήθηκαν ορθά.

 Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε παιδιά ή 

άτομα χωρίς εμπειρία.

 Βλάβη της συσκευής που προκλήθηκε από μη ορθή χρήση.

 Στην περίπτωση που αντιληφθείτε οσμή καμένου ή 

δείτε καπνό να εξέρχεται από τη συσκευή, διακόψτε 

την ηλεκτρική τροφοδοσία, ανοίξτε τα παράθυρα και 

ειδοποιήστε τον τεχνικό.

 Σωματικές βλάβες από εγκαύματα, εισπνοή καπνών, 

δηλητηρίαση.

3



εγ
χ

ει
ρ

ίδ
ιο

 χ
ρ

ή
σ

η
ς

H
Y

B
R

ID
 M

O
D

U
L

E

Γενικά
Το interface του συστήματος EXPERT CONTROL σας επιτρέπει μια απλή 

και αποτελεσματική διαχείριση της θερμικής ρύθμισης των χώρων και 

τον έλεγχο του ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Ακόμη, σας παρέχει την πρώτη βοήθεια, σε περίπτωση δυσλειτουργίας 

του εγκατεστημένου συστήματος, επισημαίνοντας τον τύπο 

ανωμαλίας και υποδεικνύοντας τις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση 

της ή συστήνοντας την επέμβαση του Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) των οποίων οι φυσικές, οι 

αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες είναι μειωμένες, ή λόγω έλλειψης 

εμπειρίας ή γνώσης, εκτός κι αν αυτά, μέσω ατόμου υπευθύνου για την 

ασφάλειά τους, επιτηρούνται ή γνωρίζουν τις οδηγίες τις σχετικές με 

τη χρήση της συσκευής.

Τα παιδιά πρέπει να εποπτεύονται ώστε να είστε σίγουροι ότι δεν θα 

παίξουν με τη συσκευή.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ EU

2002/96/EΚ

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου επί της συσκευής σημαίνει ότι 

το προϊόν, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, δεδομένου ότι πρέπει 

να τυγχάνει χωριστής διαχείρισης από τα οικιακά απορρίμματα, θα 

πρέπει να παραδίδεται σε ένα κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής 

για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή να το παραδίνεται 

στον μεταπωλητή τη στιγμή που θα αγοράσετε μια νέα ισοδύναμη 

συσκευή. 

Ο χρήστης ευθύνεται για την παράδοση της συσκευής στο τέλος 

της ζωής της στις κατάλληλες δομές συγκομιδής. 

Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την μετέπειτα 

δρομολόγηση της συσκευής στην ανακύκλωση και στην 

περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση συντελεί στην αποφυγή 

ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην 

υγεία και ευνοεί την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία 

αποτελείται το προϊόν.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικές με τα διαθέσιμα 

συστήματα συλλογής, απευθυνθείτε στην τοπική υπηρεσία 

διάθεσης απορριμμάτων ή στο κατάστημα από το οποίο 

αποκτήσατε το προϊόν.

Πλήρωση
Το σύστημα ARIANEXT HYBRID λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι η 

εγκατάσταση έχει επαρκή πλήρωση με νερό.

Για τις λειτουργίες πλήρωσης με νερό, ανοίξτε τη στρόφιγγα (L). Η 

πίεση του νερού φαίνεται στον πίνακα χειριστηρίων του λέβητα.

  ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγκατάσταση, το πρώτο άναμμα, οι ρυθμίσεις θα πρέπει να 

γίνουν σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, αποκλειστικά από 

ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης σε 

περίπτωση ζημιών σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα κατόπιν εσφαλμένης 

εγκατάστασης της συσκευής.

Συχνά γεμίσματα (μια φορά μηνιαίως ή συχνότερα) αναγκαία για το 

σύστημά σας υποδεικνύουν ενδεχόμενο πρόβλημα στην εγκατάσταση 

(απώλειες, προβλήματα στο δοχείο εκτόνωσης). Απευθυνθείτε στον 

εγκαταστάτη σας για να αναλύσει και να αντιμετωπίσει γρήγορα το 

πρόβλημα, προλαμβάνοντας ζημιές προκαλούμενες από τη διάβρωση 

των μερών, λόγω υπερβολικής τροφοδοσίας νερού στο σύστημα.

ARIANEXT HYBRID MGP

L

4
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Interface συστήματος συμβόλων οθόνης:

- ( ) Καλοκαίρι / Ρυθμίσεις ζεστού νερού

- (  ) Χειμώνας

- (  ) Μόνο θέρμανση / Ρυθμίσεις θέρμανσης

- ( ) OFF σύστημα σβηστό

- ( ) Ωριαίος προγραμματισμός

- ( ) Χειροκίνητη λειτουργία

- ( ) Επιθυμητή θερμοκρασία περιβάλλοντος  

- ( ) Καταγεγραμμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος

- ( ) Ακύρωση επιθυμητής θερμοκρασίας περιβάλλοντος

- ( ) Εξωτερική θερμοκρασία

- (SRA) Λειτουργία SRA ενεργή

- ( ) Λειτουργία ΔΙΑΚΟΠΩΝ ενεργή

- ( ) Θέρμανση ενεργή

- ( ) Οικιακή χρήση ενεργή

- ( ) Επισήμανση σφάλματος

- ( ) Πλήρες μενού:

- ( ) Ρυθμίσεις συστήματος

- ( ) Επιλογές οθόνης

- ( ) Επιδαπέδιο σύστημα

- ( ) Κυκλοφορητής

- ( ) Βαλβίδα εκτροπής 

- (  ST1) Θερμοστάτης επιδαπέδιου συστήματος

- ( ) Αντιπαγωτική λειτουργία

- ( ) Τρόπος λειτουργίας θερμικής εξυγίανσης

- ( ) Διαμορφώσιμη διάταξη

- ( ) Αντλία θερμότητας

- ( ) Αντίσταση 1

- ( ) Αντίσταση 2

- ( ) Αποκλεισμένη αντίσταση

- ( ) Comfort οικιακής χρήσης σε περίοδο μειωμένου τιμολογίου  

- ( ) comfort οικιακής χρήσης σε περίοδο μειωμένου τιμολο-

γίου και με σημείο ρύθμισης μειωμένο στους 40°C κατά 

την περίοδο κανονικού τιμολογίου   

- ( ) Τρόπος λειτουργίας BOOST

- ( ) Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας

- ( ) Ειδικές λειτουργίες

- ( ) Τρόπος λειτουργίας Hybrid

OK

1 2 3 4

Χρήση του interface συστήματος.
Η χρήση του interface συστήματος είναι απλή και φιλική προς 

το χρήστη. Τα κείμενα που εμφανίζονται στις διάφορες οθόνες 

καθοδηγούν την πλοήγηση στο εσωτερικό των μενού.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί "ΟΚ" στη δεξιά πλευρά για είσοδο στα 

μενού και επιβεβαίωση των ρυθμίσεων.

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο 

και για να τροποποιήσετε τις τιμές που θέλετε να ρυθμίσετε.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί " " για να επιστρέψετε στο προηγούμενο 

μενού.

ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΜΜΑ
Την πρώτη φορά που συνδέεται το interface συστήματος, ζητείται η 

επιλογή ορισμένων βασικών ρυθμίσεων.

Ως πρώτο πράγμα απαιτείται η επιλογή της γλώσσας του interface 

χρήστη.

Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και 

πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση. Προχωρήστε με τη ρύθμιση 

της ημερομηνίας και της ώρας. Στρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε, 

πατήστε το κουμπί OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή, στρέψτε τον 

επιλογέα για να θέσετε την τιμή.

Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Αποθηκεύστε τη ρύθμιση με το κουμπί OK.

Πατήστε το κουμπί ΟΚ για πρόσβαση στο Μενού. Χρησιμοποιήστε 

τον κεντρικό επιλογέα για την κύλιση της λίστας και την επιλογή 

παραμέτρων, πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Μερικές παράμετροι προστατεύονται με έναν κωδικό πρόσβασης 

(κωδικός ασφαλείας) που προστατεύει τις ρυθμίσεις του λέβητα από 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
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Πατώντας το κουμπί ΟΚ στην κύρια οθόνη, έχετε πρόσβαση στο 

ακόλουθο μενού:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ορίζει τον τρόπο ενεργοποίησης της θέρμανσης:

- ( )  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

 η θέρμανση θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ορισμένο ωριαίο 

προγραμματισμό

- ( )  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

 η θέρμανση θα λειτουργεί με χειροκίνητο τρόπο

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ/ ΧΕΙΜΩΝΑΣ/ OFF 
ορίζει την κατάσταση του συστήματος.

- ( )  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

 παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, αποκλεισμός θέρμανσης.

- (  )  ΧΕΙΜΩΝΑΣ

 παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης και θέρμανση.

- (  )  ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 αποκλεισμός θέρμανσης μπόιλερ (όπου υπάρχει)

- ( )  OFF

 λέβητας ζεστός, ενεργή η αντιπαγωτική λειτουργία. Όταν ενεργοποιείται 

η αντιπαγωτική λειτουργία, η οθόνη εμφανίζει το σύμβολο:

 " ". Αυτή η λειτουργία αποτελεί προστασία κατά του παγώματος 

των σωληνώσεων.

ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ 
επιτρέπει την πραγματοποίηση ρυθμίσεων σχετικών με τη θέρμανση, 

την παραγωγή νερού οικιακής χρήσης, τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις 

του υβριδικού συστήματος και τις ρυθμίσεις της οθόνης.

- (  ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού:

- Ωριαίος προγραμματισμός

 Επιτρέπει τη ρύθμιση των ωραρίων λειτουργίας του συστήματος 

με θερμοκρασία περιβάλλοντος comfort ή μειωμένη για όλες τις 

ζώνες σε περίπτωση λειτουργίας στον τρόπο Προγραμματισμένο. 

Τα κείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη καθοδηγούν και 

καθιστούν ευκολότερο τον προγραμματισμό.

- Λειτουργία διακοπών

 Η λειτουργία διακοπών απενεργοποιεί τη θέρμανση από τη 

στιγμή ενεργοποίησης της λειτουργίας (ρύθμιση ON) έως την 

καθορισμένη ημερομηνία επιστροφής.  Στην οθόνη ενεργών 

πηγών, όταν η λειτουργία διακοπών είναι ενεργή, εμφανίζεται το 

εικονίδιο " ".

- Λειτουργία SRA

 Η λειτουργία SRA θέτει αυτόματα το καθεστώς λειτουργίας 

του συστήματος με βάση τον τύπο εγκατάστασης και τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες.

 Η θερμική ρύθμιση ενός κτιρίου συνίσταται στη διατήρηση 

της εσωτερικής θερμοκρασίας σταθερής κατά τη μεταβολή 

της εξωτερικής θερμοκρασίας. Το σύστημα ARIANEXT HYBRID 

διαθέτει μια σειρά Λειτουργιών SRA (Αυτόματη ρύθμιση).

 Χάρη στην τεχνολογία αυτή, το σύστημα εγγυάται την 

επιθυμητή θερμοκρασία, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους ώστε να 

περιοριστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας ή το πλησιέστερο 

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης ώστε να έχετε όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες για τη διαμόρφωση και τη λειτουργία του 

συστήματος. 

- ( ) ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού:

- Θερμοκρασία comfort ζεστού νερού 

 Ρύθμιση θερμοκρασίας comfort

- Ωριαίος προγραμματισμός ζεστού νερού οικιακής χρήσης

 (μόνο για συστήματα με σύστημα λέβητα και μπόιλερ 

αποθήκευσης) επιτρέπει τη ρύθμιση των ωραρίων θέρμανσης 

του μπόιλερ με θερμοκρασία comfort ή μειωμένη.

- Λειτουργία comfort 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! σε εγκαταστάσεις με μεικτό λέβητα (χωρίς απόθεμα 

νερού οικιακής χρήσης), επιλέξτε "Απενεργοποιημένη". Σε 

εγκαταστάσεις με σύστημα λέβητα και απόθεμα, ορίζει τον τρόπο 

ενεργοποίησης της θερμοκρασίας comfort (απενεργοποιημένη, 

χρονισμένη ή πάντα ενεργοποιημένη). Κατά τη διάρκεια 

φόρτωσης του αποθέματος νερού οικιακής χρήσης, στην οθόνη 

του λέβητα εμφανίζεται το σύμβολο της ενεργού θέρμανσης "

"

 

- Tank charge mode  

 (μόνο για συστήματα με σύστημα λέβητα και μπόιλερ αποθήκευσης) 

ορίζει τον τρόπο επίτευξης θερμοκρασίας του μπόιλερ:

 ΤΥΠΙΚΟ: το υβριδικό σύστημα ενεργοποιεί αυτόματα την αντλία 

θερμότητας και το λέβητα, σύμφωνα με κριτήρια οικονομίας και comfort.

 ΜΟΝΟ ΑΝΤΛΙΑ: γίνεται αποκλεισμός του λέβητα

 ΓΡΗΓΟΡΟ: ο λέβητας ενεργοποιείται ταυτόχρονα με την αντλία 

θερμότητας ώστε το μπόιλερ να θερμανθεί όσο το δυνατόν 

συντομότερα.

- ( ) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 επιτρέπει την πρόσβαση στο μενού:

- Λογική Energy Manager 

 ορίζει τη λογική λειτουργίας του υβριδικού συστήματος:

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ:

 ο λέβητας και η αντλία θερμότητας ενεργοποιούνται έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί ελάχιστο κόστος ενέργειας βάσει των χρεώσεων που 

έχουν εισαχθεί κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του συστήματος

 ΜΕΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ:

 ο λέβητας και η αντλία θερμότητας ενεργοποιούνται έτσι ώστε 

να εξασφαλιστεί ελάχιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας

- Υβριδική λειτουργία 

 Επιτρέπει την επιλογή της πηγής θερμότητας (λέβητας ή αντλία 

θερμότητας) που θα χρησιμοποιηθεί.

 ΑΥΤΟΜΑΤΟ: το σύστημα επιλέγει αυτόματα την πλέον 

συμφέρουσα/οικολογική συσκευή προς ενεργοποίηση.

 ΜΟΝΟ ΛΕΒΗΤΑΣ: γίνεται αποκλεισμός της αντλίας θερμότητας

 ΜΟΝΟ ΑΝΤΛΙΑ: γίνεται αποκλεισμός του λέβητα

- ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 ορίζει τη λογική λειτουργίας του υβριδικού συστήματος:

- Αθόρυβος τρόπος λειτουργίας:

 αυτή η λειτουργία περιορίζει την ισχύ του συστήματος της 

αντλίας θερμότητας, ώστε να περιορίσει το θόρυβο του 

συστήματος για ένα συγκεκριμένο διάστημα στη διάρκεια της 

ημέρας. Στο μενού πρέπει να οριστεί η ενεργοποίηση (ON/OFF), 

καθώς και το ωράριο έναρξης και απενεργοποίησης.

- Σημείο ρύθμισης Δέλτα T για οικιακή χρήση φωτοβολταϊκών

 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας του 

σημείου ρύθμισης οικιακής χρήσης, όταν υπάρχει διαθέσιμη 

επιπλέον ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Πατήστε το 

κουμπί OK για επιβεβαίωση. Πατήστε το κουμπί πίσω " " για να 

επιστρέψετε στην προηγούμενη απεικόνιση.

- ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 προσφέρει πρόσβαση στην απεικόνιση των επιδόσεων του 

υβριδικού συστήματος

 Το σύστημα μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας που είναι 

ενσωματωμένο σε αυτό το προϊόν βασίζεται σε εκτίμηση. Είναι 

επομένως πιθανό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ της πραγματικής 

κατανάλωσης (ή της κατανάλωσης που έχει μετρηθεί από άλλο 

σύστημα) και εκείνης που απεικονίζεται.

- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ   

 επιτρέπει την προσαρμογή της οθόνης σύμφωνα με το εξής μενού:

- Γλώσσα 

- Ημερομηνία και ώρα 

- Αρχική οθόνη

- Φωτεινότητα σε κατάσταση αναμονής

- Οπίσθιος φωτισμός

- Χρονισμός αρχικής οθόνης
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ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος απεικονίζεται στο interface του 

συστήματος ένας κωδικός σφάλματος που αναφέρεται στον τύπο 

ακινητοποίησης και στο αίτιο που το προξένησε.

Για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας ακολουθήστε τις 

οδηγίες της οθόνης ή αν το σφάλμα επιμένει συστήνεται η επέμβαση 

του εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.

ΣΦΑΛΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 14 Εξωτερικός Αισθητήρας Ελαττωματικός

4 20* Υπερφόρτωση τροφοδοσίας bus

7 01 Αισθητήρας Παροχής Z1 Ελαττωματικός

7 02 Αισθητήρας Παροχής Z2 Ελαττωματικός

7 03 Αισθητήρας Παροχής Z3 Ελαττωματικός (N/A)

7 11 Αισθητήρας Επιστροφής Z1 Ελαττωματικός

7 12 Αισθητήρας Επιστροφής Z2 Ελαττωματικός

7 13 Αισθητήρας Επιστροφής Z3 Ελαττωματικός (N/A)

7 22 Υπέρβαση Θερμοκρασίας Ζώνης 2

7 23 Υπέρβαση Θερμοκρασίας Ζώνης 3

9 02 κύριος αισθητήρας παροχής ελαττωματικός

9 03 κύριος αισθητήρας επιστροφής ελαττωματικός

9 10 Σφάλμα επικοινωνίας με HP (RS 485)

9 23 Σφάλμα πίεσης κυκλώματος θέρμανσης

9 24 Σφάλμα επικοινωνίας με HP (e-BUS 2)

9 33
υπέρβαση θερμοκρασίας πρωτεύοντος κυκλώματος 

(>90°C)

9 34
αισθητήρας μπόιλερ ελαττωματικός (ARIANEXT 

HYBRID FLEX)

9 35
υπέρβαση θερμοκρασίας μπόιλερ (ARIANEXT HYBRID 

FLEX) (>85°C)

9 36 Σφάλμα ενδοδαπέδιου θερμοστάτη (ST1)

9 37 Σφάλμα κυκλοφορίας νερού

9 38 Σφάλμα ανόδου (ARIANEXT HYBRID FLEX)

9 39 Σφάλμα αντλίας θερμότητας

9 40 Καθορίστε υδραυλικό σχέδιο

9 41 Επαφή μειωμένου τιμολογίου μη υπαρκτή

9 42
Επιλέξτε διαμόρφωση επαφής διαμερισμού ηλεκτρι-

κού φορτίου

9 44 Υπέρβαση θερμοκρασίας στην ψύξη

9 45 κολλημένος ροοστάτης

9 46 Σφάλμα συμπιεστή HP

2 P2 Ο κύκλος εξυγίανσης δεν ολοκληρώθηκε

2 P3
Λειτουργία BOOST νερού οικιακής χρήσης: το σημείο 

ρύθμισης νερού οικιακής χρήσης δεν επιτεύχθηκε

2 P4 Θερμοστάτης ηλεκτρικής αντίστασης (auto)

2 P5 Δεύτερος θερμοστάτης αντίστασης (χειροκίνητα)

2 P6 Επιλέξτε διαμόρφωση της επαφής μειωμένου τιμολογίου (FR)

2 P7 Σφάλμα προ-κυκλοφορίας

2 P8 HP T° εκτός λειτουργικού εύρους

N/A = Μη Εφαρμόσιμο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με βάση τον 

επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας, προγραμματισμένο ή χειροκίνητο. 

- Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε χειροκίνητο τρόπο 

λειτουργίας

Στρέψτε τον επιλογέα για να θέσετε την επιθυμητή τιμή της 

θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η οθόνη εμφανίζει την τεθείσα τιμή.

Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Η οθόνη επιστρέφει στην προηγούμενη απεικόνιση.

- Ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε τρόπο λειτουργίας 

ωριαίου προγραμματισμού

Κατά τη λειτουργία του ωριαίου προγραμματισμού μπορείτε να 

αλλάξετε την τεθείσα θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Στρέψτε τον επιλογέα και θέστε την επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος. Πατήστε το κουμπί OK.

Η οθόνη εμφανίζει την τεθείσα θερμοκρασία και την ώρα μέχρι την 

οποία επιθυμείτε να διατηρήσετε την αλλαγή.

Στρέψτε τον επιλογέα για να θέσετε την ώρα τέλους τροποποίησης, 

πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο " " απέναντι από την τιμή της 

επιθυμητής θερμοκρασίας για το διάστημα τροποποίησης.

Πατήστε το κουμπί πίσω " " για να βγείτε από τη ρύθμιση χωρίς να 

αποθηκεύσετε την τροποποίηση.

Το interface συστήματος θα διατηρήσει την τιμή θερμοκρασίας μέχρι 

το τέλος του τεθέντος χρόνου, με το πέρας του οποίου θα επιστρέψει 

στην προκαθορισμένη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Το σύστημα ARIANEXT HYBRID διαθέτει αντιπαγωτική λειτουργία, 

η οποία διενεργεί έναν έλεγχο στη θερμοκρασία του εξερχόμενου 

νερού από την εσωτερική μονάδα, ενεργοποιώντας τις διατάξεις που 

υπάρχουν στο σύστημα, σε περίπτωση που αυτή παραμένει κάτω από 

τους 8 °C για περισσότερο από δύο λεπτά συνεχόμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η αντιπαγωτική λειτουργία λειτουργεί σωστά αν:

• Η πίεση της εγκατάστασης κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 3 bar

• Το σύστημα τροφοδοτείται ηλεκτρικά

• Τη στιγμή του αιτήματος ενεργοποίησης της αντιπαγωτικής 

λειτουργίας, δεν υπάρχει κανένα σφάλμα λειτουργίας

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η συντήρηση του συστήματος ARIANEXT HYBRID είναι υποχρεωτική 

για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας, την ασφάλεια του 

συστήματος και τη διάρκεια ζωής αυτού.

7



4
2

0
0

1
0

6
8

1
2

0
0

 -
 0

9
/2

0
1

5

Ariston Thermo SpA

Viale Aristide Merloni, 45

60044 Fabriano (AN) Italy

Telefono 0732 6011

Fax 0732 602331

info.it@aristonthermo.com

www.aristonthermo.com


