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Εσωτερικές Μονάδες

Καινούργια µεγαλύτερη γκάµα

Συµπαγής εσωτερική µονάδα "όλα σε ένα"

Με την προσθήκη νέων βασικών µονάδων 170L και 300L, όλων µέσα στο ίδιο κιβώτιο 
διαστάσεων 595x680mm, το ecodan είναι η τέλεια λύση για κάθε περίπτωση.

Νέο µέγεθος

Νέο µέγεθος

• All-in one: Όλα τα απαραίτητα λειτουργικά εξαρτήµατα είναι ενσωµατωµένα
• Συµπαγής Βασική Μονάδα: Περιορισµένες διαστάσεις: 595Χ680mm και 
ύψος 1.600mm για την µονάδα των 200L.
• Συµπαγές hydrobox: Περιορισµένες διαστάσεις - Μόνο 530x360mm
• Εύκολη εγκατάσταση: H ασφαλιστική βαλβίδα είναι εργοστασιακά 
εγκατεστηµένη.
• Εύκολη συντήρηση: Όλα τα εξαρτήµατα που χρειάζονται συντήρηση 
βρίσκονται στο µπροστινό τµήµα της µονάδας. 
• Εύκολη µεταφορά: Λαβές τοποθετηµένες στο µπροστινό και πίσω µέρος 
(βασική µονάδα)

Απλή διάταξη σωληνώσεων

Οδηγός αρχικής ρύθµισης

Παρακολούθηση δεδοµένων 
λειτουργίαςΒελτίωση της διάταξης των υδραυλικών 

σωληνώσεων στο hydrobox.

Ενσωµατωµένη λεκάνη απορροής 
για τις αντλίες θερµότητας 
(µοντέλα µε αντιστροφή 
στο ψυκτικό κύκλωµα). 

Εύκολη ευθυγράµµιση 
Όλες οι σωληνώσεις νερού βρίσκονται ευθυγραµµι-
σµένες στην πίσω πλευρά της µονάδας ώστε να 
εξασφαλίζεται η εύκολη και απλή σύνδεσή τους.

Τα ρυθµιζόµενα πόδια στήριξης έχουν περιθώριο 
50mm έτσι ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση 
σε ανισοϋψείς επιφάνειες. 

Εκτός από τη γλώσσα, την ηµεροµηνία και την 
ώρα, µπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία ζεστού 
νερού, την λειτουργία σε θέρµανση/ψύξη, την 
ταχύτητα της αντλίας, την αρχική ρύθµιση εύρους 
παροχής. Αυτές οι αρχικές ρυθµίσεις είναι πολύ 
πιο απλές από τα προηγούµενα µοντέλα. 

Ο χρόνος, ο τρόπος λειτουργίας, η θερµοκρασία 
προσαγωγής/επιστροφής/ η θερµοκρασία µέσα 
στο δοχείο,  εµφανίζονται στο χειριστήριο.

Τα µοντέλα αυτά περιλαµβάνουν τώρα µια ενσωµατωµένη 
λεκάνη αποστράγγισης και η υποδοχή της απορροής των 
συµπυκνωµάτων βρίσκεται στο πίσω µέρος της µονάδας. 
Με τη χρήση του ρυθµιζόµενου ποδιού στήριξης, το ύψος 
της απορροής µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 50mm, 
επιτρέποντας την αποστράγγιση σε απόσταση έως 5m.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση σε αραιά διαστήµατα

Μέσω της δοµικής καινοτοµίας που σχετίζεται µε το χώρο 
γύρω από τους σωλήνες, αυξήθηκε η περιοχή όπου 
µπορεί να µετακινηθεί το κλειδί συσφιξης, επιτρέποντας 
έτσι την βέλτιστη διαδικασία εγκατάστασης.

∆είγµα απεικόνισης της οθόνης παρακολούθησης
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Με την τοποθέτηση πρόσθετου θερµοστάτη (TΗW5A), η απόδοση 
στην κλίµακα ΖΝΧ [%] βελτιώνεται περισσότερο από 40% σε σύγκρι-
ση µε τα προηγούµενα µοντέλα των  200L της σειράς C, επιτρέπο-
ντας στα µοντέλα των 170L και 200L να φτάνουν σε κλάση µέχρι και 
A +, την υψηλότερη δυνατή κατηγορία στην παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης. 

Εξαιρετική απόδοση σε  ΖΝΧ 
[ΖΝΧ (Ζεστά Νερά Χρήσης)]

Η θέση του θερµοστάτη µπορεί να επιλεγεί, επιτρέποντας στη µονάδα να προσαρµόζεται σε διαφορετικές απαιτήσεις 
νερού, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η απόδοση της για οποιοδήποτε µέγεθος οικιακής ή άλλης εφαρµογής.

Χρησιµοποιώντας τώρα τους δύο θερµοστάτες, µε τους οποίους είναι εφοδιασµένα όλα τα µοντέλα, 
µπορείτε να επιλέξετε το ποσοστό επαναφόρτισης του ΖΝΧ ανάµεσα σε δύο επιλογές 
(Κανονική/Μεγάλη).  Αυτή η λειτουργία µπορεί να επιλεγεί από το κύριο χειριστήριο.

Εξωτερική Μονάδα
Αντλία θερμότητας

Απαίτηση για επιπλέον 
ποσότητα νερού (L)*1

Μέσα
/Θερμά 

κλίματα*2

Βασική 
μονάδα/

Hydrobox

Ψυχρά 
κλίματα*2

Βασική Μονάδα
/Hydrobox 

ποσότητα νερού 
που περιέχεται (L)

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση σε αραιά διαστήµατα

Υψηλή απόδοση

Ελάχιστος απαιτούµενος όγκος νερού

Βελτιωµένη απόδοση

H θέση του θερµοστάτη στην Βασική Μονάδα

Απαιτείται ελάχιστο επιπλέον νερό

Νέο κιτ 2 ζωνών

Σε συνθήκες µέσης ή υψηλότερης θερµοκρασίας, 
απαιτείται ελάχιστη πρόσθετη ποσότητα νερού για 
την εξωτερική µονάδα SUZ. Εάν υπάρχει επαρκής 
ποσότητα νερού στο εσωτερικό των υδραυλικών 
σωληνώσεων, των θερµαντικών σωµάτων, ή της 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης, δεν απαιτείται δοχείο 
αδρανείας. 

• Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 3 λειτουργίες της αντλίας, 
1. Λειτουργία σταθερής ταχύτητας, 
2. Λειτουργία σταθερής πίεσης, 
3. Λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. 
• Σύστηµα "όλα σε ένα": Όλα τα απαραίτητα λειτουργικά εξαρτήµατα είναι ενσωµατωµένα 
σε κιτ 2 ζωνών.
• Εύκολη εγκατάσταση: Σωλήνες τύπου G1 (κοχλιωτοί) για την αποφυγή συγκολλήσεων. 
• Συµπαγές µέγεθος: Υπολογισµένο να ταιριάζει στο πάνω µέρος της βασικής µονάδας, 
επίσης κατάλληλο για επίτοιχη τοποθέτηση.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης εσωτερικής µονάδας για άλλα µοντέλα εξωτερικών µονάδων.
* 1 Εάν υπάρχει κύκλωµα παράκαµψης ο παραπάνω πίνακας δίνει την ελάχιστη ποσότητα νερού στην 
περίπτωση της παράκαµψης. * 2 Ανατρέξτε στην οδηγία 2009/125 / ΕΚ: Energy-related Products Directive 
and Regulation (EU) No 813/2013 και στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 για να επιβεβαιώσετε την 
κλιµατική ζώνη.

Χρησιµοποιώντας τώρα τους δύο θερµοστάτες, µε τους οποίους είναι εφοδιασµένα όλα τα µοντέλα, 
µπορείτε να επιλέξετε το ποσοστό επαναφόρτισης του ΖΝΧ ανάµεσα σε δύο επιλογές 
(Κανονική/Μεγάλη).  Αυτή η λειτουργία µπορεί να επιλεγεί από το κύριο χειριστήριο.

Σειρά C

Σειρά D

Κατάταξη σε ZNX 

Μοναδική τεχνολογία της αντλίας Ecodan

Βελτίωση αυτόµατης προσαρµογής

Η λειτουργία Αυτόµατης Προσαρµογής της Mitsubishi Electric παρακολουθεί αυτόµατα τις αλλαγές στην 
πραγµατική θερµοκρασία του χώρου και την εξωτερική θερµοκρασία και ρυθµίζει ανάλογα τις θερµοκρασίες 
προσαγωγής και επιστροφής του νερού.

Με στόχο την περαιτέρω άνεση και εξοικονόµηση ενέργειας, η Mitsubishi Electric έχει ήδη εισαγάγει 
έναν επαναστατικό νέο ελεγκτή. Η λειτουργία αυτόµατης προσαρµογής µετρά τη θερµοκρασία 
χώρου και την εξωτερική θερµοκρασία και στη συνέχεια υπολογίζει την απαιτούµενη θερµική ισχύ 
για το δωµάτιο. Με απλά λόγια, η θερµοκρασία προσαγωγής και επιστροφής του νερού ελέγχεται 
αυτόµατα σύµφωνα µε την απαιτούµενη θερµική ισχύ, ενώ η βέλτιστη θερµοκρασία του χώρου 
διατηρείται ανά πάσα στιγµή, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη θερµική απαίτηση και εµποδίζοντας 
την σπατάλη ενέργειας. Επιπλέον, εκτιµώντας τις µελλοντικές µεταβολές στη θερµοκρασία του 
χώρου, το σύστηµα λειτουργεί για να αποτρέψει περιττές αυξήσεις και µειώσεις στη θερµοκρασία 
προσαγωγής και επιστροφής του νερού. Συνεπώς, η Αυτόµατη Προσαρµογή µεγιστοποιεί τόσο την 
άνεση όσο και την εξοικονόµηση ενέργειας χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες ρυθµίσεις. Εισάγο-
ντας την βελτιωµένη λογική ελέγχου στην Ecodan της Mitsubishi Electric, πετύχαµε ταχύτερη θέρ-
µανση και µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.

<1> Γρήγορη θέρµανση µε βελτιωµένη ακρίβεια σύµφωνα µε τις συνθήκες υπολογισµού του θερµικού φορτίου
<2> Εξοικονόµηση ενέργειας αποφεύγοντας την υπερθέρµανση και την αυξοµείωση της ισχύος µε καλύτερη απόκρι-
ση ελέγχου, δηλαδή ανάλυση φορτίων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
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αυτόµατα σύµφωνα µε την απαιτούµενη θερµική ισχύ, ενώ η βέλτιστη θερµοκρασία του χώρου 
διατηρείται ανά πάσα στιγµή, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη θερµική απαίτηση και εµποδίζοντας 
την σπατάλη ενέργειας. Επιπλέον, εκτιµώντας τις µελλοντικές µεταβολές στη θερµοκρασία του 
χώρου, το σύστηµα λειτουργεί για να αποτρέψει περιττές αυξήσεις και µειώσεις στη θερµοκρασία 
προσαγωγής και επιστροφής του νερού. Συνεπώς, η Αυτόµατη Προσαρµογή µεγιστοποιεί τόσο την 
άνεση όσο και την εξοικονόµηση ενέργειας χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες ρυθµίσεις. Εισάγο-
ντας την βελτιωµένη λογική ελέγχου στην Ecodan της Mitsubishi Electric, πετύχαµε ταχύτερη θέρ-
µανση και µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.

<1> Γρήγορη θέρµανση µε βελτιωµένη ακρίβεια σύµφωνα µε τις συνθήκες υπολογισµού του θερµικού φορτίου 
<2> Εξοικονόµηση ενέργειας αποφεύγοντας την υπερθέρµανση και την αυξοµείωση της ισχύος µε καλύτερη 
         απόκρι ση ελέγχου, δηλαδή ανάλυση φορτίων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.



Μοναδική τεχνολογία της αντλίας Ecodan
2 ζώνες ελέγχου (για θέρµανση / ψύξη)

Έξυπνο βελτιωµένο πλέγµα 

Βελτιωµένος ταυτόχρονος έλεγχος δύο διαφορετικών ζωνών
Χρησιµοποιώντας την Εcodan, είναι δυνατόν να ελέγξουµε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες ροής, αντιµετωπίζοντας έτσι 
δύο διαφορετικές απαιτήσεις φορτίου θέρµανσης. Το σύστηµα µπορεί να ρυθµίσει και να διατηρήσει δύο θερµοκρασίες 
ροής όταν απαιτούνται διαφορετικές θερµοκρασίες για διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγµα, τον έλεγχο θερµοκρα-
σίας στους 40° C για τα θερµαντικά σώµατα του υπνοδωµατίου και µιας άλλης θερµοκρασίας στους 30° C για την ενδο-
δαπέδια θέρµανση του καθιστικού. Επιπλέον, ο έλεγχος των βαννών ανάµιξης είναι προηγµένος προκειµένου να βελτι-
στοποιηθεί η άνεση στην ζώνη 2 µε την αποθήκευση θερµικής ενέργειας σε δοχείο αδρανείας. Επίσης, ο νέος ελεγκτής 
παρακολουθεί τη θερµοκρασία µέσα στο δοχείο αδρανείας και του δίνει προτεραιότητα έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
συχνή εκκίνηση / απενεργοποίηση του βασικής µονάδας κατά τη χρήση δύο ζωνών. 

Ένδειξη Λειτουργία

Κανονική λειτουργία

Εντολή απενεργοποίησης OFF

Εντολή ενεργοποίησης ΟΝ 
(συνιστάται)

Ενεργοποίηση εντολής ON 
(όταν είναι ενεργό το PV)

R/C εµφάνιση

Το εικονίδιο SG στο κύριο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει ότι η λειτουργία SG είναι ενεργή και η ρύθµισή της µπορεί εύκολα 
να ελεγχθεί από το χειριστήριο. Η βελτιωµένη λειτουργία SG σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερµοκρασία στόχου µε βήµα 
1°C. Επίσης, όταν ο ∆ιαχειριστής PV είναι συνδεδεµένος µε την Εcodan και αυτή λαµβάνει το σήµα του, αποθηκεύεται 
όσο το δυνατόν περισσότερη θερµότητα, ενώ η αντλία θερµότητας και/ή ο ηλεκτρικός θερµαντήρας λειτουργούν.
Η αποθήκευση θερµότητας σε ένα µεγάλο δοχείο αδρανείας θα είναι διαθέσιµη και για τη ζώνη 2 όταν είναι ενεργοποιη-
µένο το σήµα του κορεσµού (peak cut signal). Όσο η βάνα ανάµιξης διατηρεί τον έλεγχο του συστήµατος τόσο διατηρεί-
ται η θερµοκρασία ροής στην ζώνη 2.

Νέος Inverter µε R32 Eco
Ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον θέρµανση.

Νέα εµφάνιση και µεγαλύτερη γκάµα

Υψηλή απόδοση 
Χαµηλή στάθµη θορύβου 

Θερµοκρασία ροής 60°C

• Νέα µαύρη σχάρα και αυτοκόλλητο
• Προστέθηκαν νέα µοντέλα (60 και 80)

A+++/A++ ενεργειακή κλάση σε θέρµανση χώρου & µε 
συνδυασµό θερµαντήρα. Εποχιακός βαθµός απόδοσης 
(SCOP) έως 4,62 σε χαµηλή θερµοκρασία.

Σε σύγκριση µε µια συµβατική εξωτερική µονάδα, ο νέος 
Inverter συµπιεστής R32 eco εξασφαλίζει χαµηλότερες 
στάθµες θορύβου, επιτρέποντας την ευελιξία εγκατάστα-
σης σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.

Παράλληλα µε την λειτουργία σε χαµηλότερες εξωτερικές 
θερµοκρασίες, η νέα σειρά R32 είναι ικανή να παρέχει υψηλό-
τερης θερµοκρασίας νερό έως60°C, 5°C υψηλότερη από το 
συµβατικό µοντέλο.

Εγγυηµένη επέκταση 
λειτουργικού εύρους
Η εγγυηµένη λειτουργία σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 
επεκτείνεται στους -20 ° C.



Μοναδική τεχνολογία της αντλίας Ecodan
2 ζώνες ελέγχου (για θέρµανση / ψύξη)

Έξυπνο βελτιωµένο πλέγµα 

Βελτιωµένος ταυτόχρονος έλεγχος δύο διαφορετικών ζωνών
Χρησιµοποιώντας την Εcodan, είναι δυνατόν να ελέγξουµε δύο διαφορετικές θερµοκρασίες ροής, αντιµετωπίζοντας έτσι 
δύο διαφορετικές απαιτήσεις φορτίου θέρµανσης. Το σύστηµα µπορεί να ρυθµίσει και να διατηρήσει δύο θερµοκρασίες 
ροής όταν απαιτούνται διαφορετικές θερµοκρασίες για διαφορετικούς χώρους. Για παράδειγµα, τον έλεγχο θερµοκρα-
σίας στους 40° C για τα θερµαντικά σώµατα του υπνοδωµατίου και µιας άλλης θερµοκρασίας στους 30° C για την ενδο-
δαπέδια θέρµανση του καθιστικού. Επιπλέον, ο έλεγχος των βαννών ανάµιξης είναι προηγµένος προκειµένου να βελτι-
στοποιηθεί η άνεση στην ζώνη 2 µε την αποθήκευση θερµικής ενέργειας σε δοχείο αδρανείας. Επίσης, ο νέος ελεγκτής 
παρακολουθεί τη θερµοκρασία µέσα στο δοχείο αδρανείας και του δίνει προτεραιότητα έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
συχνή εκκίνηση / απενεργοποίηση του βασικής µονάδας κατά τη χρήση δύο ζωνών. 

Ένδειξη Λειτουργία

Κανονική λειτουργία

Εντολή απενεργοποίησης OFF

Εντολή ενεργοποίησης ΟΝ 
(συνιστάται)

Ενεργοποίηση εντολής ON 
(όταν είναι ενεργό το PV)

R/C εµφάνιση

Το εικονίδιο SG στο κύριο τηλεχειριστήριο υποδεικνύει ότι η λειτουργία SG είναι ενεργή και η ρύθµισή της µπορεί εύκολα 
να ελεγχθεί από το χειριστήριο. Η βελτιωµένη λειτουργία SG σας επιτρέπει να επιλέξετε τη θερµοκρασία στόχου µε βήµα 
1°C. Επίσης, όταν ο ∆ιαχειριστής PV είναι συνδεδεµένος µε την Εcodan και αυτή λαµβάνει το σήµα του, αποθηκεύεται 
όσο το δυνατόν περισσότερη θερµότητα, ενώ η αντλία θερµότητας και/ή ο ηλεκτρικός θερµαντήρας λειτουργούν.
Η αποθήκευση θερµότητας σε ένα µεγάλο δοχείο αδρανείας θα είναι διαθέσιµη και για τη ζώνη 2 όταν είναι ενεργοποιη-
µένο το σήµα του κορεσµού (peak cut signal). Όσο η βάνα ανάµιξης διατηρεί τον έλεγχο του συστήµατος τόσο διατηρεί-
ται η θερµοκρασία ροής στην ζώνη 2.

Νέος Inverter µε R32 Eco
Ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον θέρµανση.

Νέα εµφάνιση και µεγαλύτερη γκάµα

Υψηλή απόδοση 
Χαµηλή στάθµη θορύβου 

Θερµοκρασία ροής 60°C

• Νέα µαύρη σχάρα και αυτοκόλλητο
• Προστέθηκαν νέα µοντέλα (60 και 80)

A+++/A++ ενεργειακή κλάση για θέρµανση χώρου & 
µε  συνδυασµό  θερµαντήρα.  Εποχιακός  βαθµός  
απόδοσης (SCOP) έως 4,62 σε χαµηλή θερµοκρασία.

Σε σύγκριση µε µια συµβατική εξωτερική µονάδα, ο νέος 
Inverter συµπιεστής R32 eco εξασφαλίζει χαµηλότερες 
στάθµες θορύβου, επιτρέποντας την ευελιξία εγκατάστα-
σης σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές.

Παράλληλα  µε  την  λειτουργία  σε  χαµηλότερες  εξωτερικές 
θερµοκρασίες, η νέα σειρά R32 είναι ικανή να παρέχει υψηλό- 
τερης θερµοκρασίας νερό έως 60°C, 5°C υψηλότερη από 
το  συµβατικό µοντέλο.

Εγγυηµένη επέκταση 
λειτουργικού εύρους
Η  εγγυηµένη  λειτουργία  σε  χαµηλότερες  θερµοκρασίες 
επεκτείνεται στους -20 ° C.



Εξωτερική µονάδα

Επιπρόσθετα εξαρτήµατα - Εξωτερική µονάδα

Επιπρόσθετα εξαρτήµατα<Έλεγχος θερµοκρασίας περιβάλλοντος / ροής>



Εξωτερική µονάδα

Επιπρόσθετα εξαρτήµατα - Εξωτερική µονάδα

Επιπρόσθετα εξαρτήµατα<Έλεγχος θερµοκρασίας περιβάλλοντος / ροής>



Εσωτερική µονάδα



Εσωτερική µονάδα



Πίνακας συνδυασµών 

Tα τεχνικά στοιχεία µπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση / ∆εκέµβριος 2019

Λεωφ. Ποσειδώνος 51, 18344, Μοσχάτο
Τηλ. 210 94 00 720    info@deltatechniki.gr 
deltatechniki.gr     home-economy.gr    clima-hotels.gr

∆ΕΛΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕ
Μέλος του Οµίλου Εταιρειών ∆έλτα Τεχνική




