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Περιγραφή  
Τα συστήματα επανακυκλοφορίας giacosun® R586S και R586S-1 παρέχουν 

μία λύση πλήρως προ-συναρμολογημένη και μελετήθηκαν έτσι ώστε να 

εγγυώνται μέγιστη αξιοπιστία λειτουργίας,  περιορισμένες διαστάσεις 

και κυρίως ευκολία στη χρήση τους τόσο κατά τη φάση εγκατάστασης 

όσο και κατά τη φάση συντήρησης. Η ποιότητα των συστημάτων 

επανακυκλοφορίας R586S και R586S-1 προκύπτει παρατηρώντας μερικά 

χαρακτηριστικά στοιχεία.

- Τον κυκλοφορητή, ειδικό για ηλιακές εγκαταστάσεις, που ρυθμίζει τη ροή 

του θερμοαγώγιμου υγρού, σε συνάρτηση με τις εντολές που επιβάλλει το 

ηλεκτρονικό κέντρο ρύθμισης. Οι σφαιρικές βάνες τοποθετημένες πριν και 

μετά τον κυκλοφορητή επιτρέπουν τη συντήρηση χωρίς απαραίτητα την 

εκκένωση του κυκλώματος.

- Τον μετρητή παροχής, στη μηχανική έκδοση (R586S) ή στην ηλεκτρονική 

(R586S-1) που παρέχει και τον απευθείας υπολογισμό της προσφερόμενης 

θερμικής ενέργειας από τους συλλέκτες.

- Το ηλεκτρονικό κέντρο (παραγγέλνεται ξεχωριστά στην έκδοση R586S, 

ενώ συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση R586S-1) που επιτρέπει τη διαφορική 

ρύθμιση της ηλιακής θερμικής εγκατάστασης με εντελώς αυτόματο τρόπο. 

Προσφέρει επίσης τις σχηματικές λειτουργίες στη φάση εκκίνησης και την 

καταγραφή κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Τα αισθητήρια θερμοκρασίας 

Pt1000 συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία.

- Το σύστημα πλήρωσης που αποτελείται από τις βάνες πλήρωσης και 

εκκένωσης καθώς και τη βαλβίδα ρύθμισης. Το σύστημα ασφαλείας 

εφοδιασμένο με ασφαλιστική βαλβίδα, σύμφωνη με την οδηγία PED 

(97/23/CE - Cat. IV), με μανόμετρο για την ένδειξη της πίεσης και με μια 

επαφή για τη σύνδεση του δοχείου διαστολής.  

- Το σύστημα εξαέρωσης με χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης.

- Τις σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένη την αντεπιστροφή, καθεμία 

εφοδιασμένη με θερμόμετρο για την ένδειξη της θερμοκρασίας 

προσαγωγής και επιστροφής του ηλιακού κυκλώματος. Η αντεπιστροφή, 

ρυθμιζόμενη χειροκίνητα αποφεύγει το φαινόμενο της αυτο-

επανακυκλοφορίας, αποτρέποντας ανεπιθύμητες κυκλοφορίες.                                                                               

- Τον μονωτικό μανδύα από PPE που εγγυάται αποτελεσματική θερμική 

μόνωση και ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα. Είναι εφοδιασμένος με 

δύο καπάκια που μετακινώντας τα είναι δυνατόν, στη μια περίπτωση, να 

εγκαταστήσετε το ηλεκτρονικό κέντρο ρύθμισης επάνω στο σύστημα, και 

στην άλλη, να εκτελέσετε τις εργασίες ρύθμισης, πλήρωσης και εκκένωσης 

της εγκατάστασης.

Ο μανδύας επιτρέπει επίσης την οπτική επαφή των θερμομέτρων, της 

προσαγωγής και της επιστροφής της εγκατάστασης, του μανόμετρου 

του συστήματος ασφαλείας, την κυκλοφορία του αέρα για τη ψύξη του 

ενσωματωμένου κυκλοφορητή και την ανάρτηση σε δοχείο πίεσης –

μπόιλερ- ή στον τοίχο διαμέσου μιας μεταλλικής πλάκας στο πίσω μέρος..

Συνδέσεις

Υπόμνημα 

Σύστημα επανακυκλοφορίας
Ηλεκτρονικό κέντρο διαφορικού 

θερμοστάτη Μετρητής 
παροχής

Τύπος έκδοσης Κωδικός Τύπος έκδοσης Κωδικός

R586S R586SY001

KTD3 o KTD5

(παραγγέλνεται 

ξεχωριστά)

KTD3Y003 o

KTD5Y006
μηχανικό

R586S-1 R586SY011

KTD4

(παραγωγή 

σειράς)

077S00568

ηλεκτρονικό 

με αισθητήριο 

συνδυασμού 

παροχής/

θερμοκρασίας

BS1, BS2, BP
Επισμαλτωμένο μπόιλερ με σερπαντίνες BS1 και BS2, 

δοχείο αποταμίευσης ζεστού νερού BP

PSV, PSO, PSI Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες PSV, PSO και PSI

VES Δοχείο διαστολής VES

1 Μετρητής παροχής

2 Βάνα πλήρωσης     

3 Βάνα εκκένωσης 

4 Σφαιρική βάνα

5 Κυκλοφορητής (συμπεριλαμβάνεται συνδετήρας molex)

6 Mανόμετρο

7 Βαλβίδα ασφαλείας, 6bar

8 Σφαιρική βάνα με θερμόμετρο και αντεπιστροφή

9 Χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού

10 Σφαιρική βάνα

11 Μονωτικός μανδύαs από PPE

R586S R586S-1
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Τεχνικά στοιχεία
Θερμοαγώγιμο υγρό: νερό ή διάλυμα γλυκόλης (έως 50%)

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120°C (επιστροφή)

 180°C (προσαγωγή)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας: 160°C 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10bar

Κυκλοφορητής: WILO ST25/6-ECO-3-130-CLF-12

Τροφοδοσία: 230 VAC, 50 Hz. (συμπεριλαμβάνεται συνδετήρας molex)

Πεδίο μέτρησης της παροχής: 2 : 12 l/min (R586S)

 2 ÷ 40 l/min (R586S-1)

Κλίμακα μανομέτρου: 0 ÷ 10bar

Κλίμακα θερμομέτρου: 0 ÷ 180°C

Επαφές ηλιακού κυκλώματος: 3/4” Αρσ. (απόσταση κέντρων: 125mm)

Επαφές κυκλώματος μπόιλερ: 3/4” Αρσ. (απόσταση κέντρων: 125mm)

Εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας: 3/4” Θηλ

Επαφή δοχείου διαστολής: 3/4” Αρσ.

Διακόπτες πλήρωσης και εκκένωσης με υποδοχή για σωλήνα Ø 15mm

Μονωτικός μανδύας από PPE, πυκνότητας 70kg/m3

Συνολικό βάρος: 7,5kg

Διαστάσεις

495

125 60

315 150

46
0

Yδραυλικά χαρακτηριστικά κυκλοφορητή

Κατόπιν παραγγελίας διατίθενται κυκλοφορητές με βελτιωμένες επιδόσεις.

Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες
Η μέτρηση της παροχής γίνεται δια μέσου μιας μηχανικής διάταξης (στην 

έκδοση R586S) ή ηλεκτρονικής (στην έκδοση R586S-1), συνδεδεμένης με 

το ηλεκτρονικό κέντρο ρύθμισης. Με τη βάνα V, ρυθμίζουμε την παροχή, 

ξεκινώντας από την θέση ‘’όλη ανοικτή ” (η υποδοχή για κατσαβίδι σε 

κάθετη θέση) και στρέφοντας με φορά ρολογιού. Με την βάνα V σε θέση 

πλήρως κλειστή (η υποδοχή για κατσαβίδι σε οριζόντια θέση), μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν οι διακόπτες A και B για τις εργασίες πλήρωσης και 

εκκένωσης της εγκατάστασης.

Speed
P1 (500l/h)

W
I (500l/h)

A
Capacitor
μF/VDB

max 49 0,22

2/400med 43 0,19

min 36 0,16

R586S-1

R586S

A

V B
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Στην έκδοση R586S-1, ο ενσωματωμένος μετρητής συνδυασμού παροχής 

και θερμοκρασίας, στην επιστροφή, και ένα επιπλέον αισθητήριο 

θερμοκρασίας, στην προσαγωγή, επιτρέπουν τον υπολογισμό και την 

ένδειξη της προσφερθείσης θερμικής ενέργειας από τους συλλέκτες, δια 

μέσου του ηλ/κού κέντρου  KTD4.

Οι ενσωματωμένες, στο σύστημα επανακυκλοφορίας, σφαιρικές βάνες, 

για την ανεξαρτητοποίηση των ηλιακών συλλεκτών από την εγκατάσταση, 

είναι εφοδιασμένες από βαλβίδες αντεπιστροφής για να αποτρέπουν 

ανεπιθύμητη επανακυκλοφορία. Αν κάποια στιγμή, σε ειδικές συνθήκες 

λειτουργίας (π.χ. κατά τη διάρκεια της πλήρωσης της εγκατάστασης), 

χρειαστεί να κυκλοφορήσει το θερμοαγώγιμο υγρό κατά αντίθετη φορά 

από την κανονισμένη, είναι δυνατόν να ανοίξετε τη βαλβίδα αντεπιστροφής 

χρησιμοποιώντας το ειδικό κλειδί 056S00118 για να μετακινήσετε τους 

πύρους.

Για τη συνδεδεμένη στην προσαγωγή βαλβίδα εξαερισμού, πρέπει να 

χρησιμοποιείτε το ειδικό κλειδί R74Y001. Επίσης, για αποτελεσματικότερη 

λειτουργία, στο εσωτερικό του κορμού στήριξης είναι συνδεδεμένο ένα 

φίλτρο εξαέρωσης F, που αποκόπτεται εύκολα σε περίπτωση πιθανής 

αντικατάστασης ή για τη συνηθισμένη συντήρηση.

Το ηλεκτρονικό κέντρο ρύθμισης KTD   
Το ηλεκτρονικό giacosun® KTD επιτρέπει τον προγραμματισμό και τον 

έλεγχο λειτουργίας μιας θερμικής ηλιακής εγκατάστασης. Διατίθεται 

σε τρείς διαφορετικές εκδόσεις: η έκδοση KTD4 συμπεριλαμβάνεται 

στην προμήθεια του συστήματος επανακυκλοφορίας R586S-1, ενώ οι 

εκδόσεις KTD3 και KTD5 χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το σύστημα 

επανακυκλοφορίας R586S και πρέπει να παραγγέλνονται χωριστά.

 Το ηλεκτρονικό κέντρο είναι απλό στη χρήση του, χάρις στη σημειακή 

οθόνη γραφικών, φωτεινή στα τέσσερα κουμπιά και στον πρακτικό βοηθό 

προγραμματισμού και στα ευκόλως ανακαλούμενα σε σειρά κείμενα 

βοηθείας. Το ηλεκτρονικό παρέχει εισόδους για αισθητήρια θερμοκρασίας 

τύπου Pt1000, μιας εξόδου με relè για τον έλεγχο ενός ηλεκτρονικού 

κυκλοφορητή και μιας ή δύο εξόδων με relè για την εντολή (ξεκίνα/

σταμάτα) σε μια αντλία ή σε μια ηλεκτροβάνα (άνοιγμα/κλείσιμο). Τα 

μόνιμα προγράμματα στο ηλεκτρονικό επιτρέπουν να εισαχθούν διάφορες 

απεικονίσεις εγκατάστασης. Ο έλεγχος λειτουργίας επιτρέπει την απλή 

ανάγνωση των μετρημένων τρεχόντων τιμών αλλά και την ανάλυση και 

απεικόνιση σε βάθος χρόνου του συστήματος δια μέσου γραφικών και 

στατιστικών.  Πολλές άλλες λειτουργίες συμπληρώνουν τις προσφερόμενες 

δυνατότητες από το ηλεκτρονικό KTD:

- είναι δυνατόν κάθε στιγμή η επανεισαγωγή των προηγούμενων τιμών ή, 

αν είναι απαραίτητο, των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή,

- η λειτουργία μπλοκαρίσματος μενού αποτρέπει ανεπιθύμητες 

μετατροπές των εισαγμένων παραμέτρων λειτουργίας κατά την φάση 

προγραμματισμού του ηλεκτρονικού,

- η λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος ενεργοποιεί για 5 δευτερόλεπτα με 

κανονικά διαλείμματα την αντλία ή την συνδεδεμένη με το relè βάνα για 

να αποτρέψει πιθανό μπλοκάρισμα εξ αιτίας παραμονής αρκετό χρόνο σε 

απενεργοποίηση,

- η λειτουργία αντί-λεγιονέλλα προβλέπει τη θέρμανση σε καθορισμένα 

χρονικά διαλείμματα σε υψηλή θερμοκρασία στο δοχείο αποθήκευσης 

(μπόιλερ). Στις εκδόσεις KTD3 και KTD5 είναι δυνατή μια απλή ανάγνωση 

της θερμικής ενέργειας που συνελήφθη από την ηλιακή θερμική 

εγκατάσταση δια μέσου της εισαγωγής μερικών συμπληρωματικών 

παραμέτρων (τύπος και ποσοστό γλυκόλης και παροχή του συστήματος), 

αντίθετα η έκδοση KTD4 προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της 

θερμικής ενέργειας δια μέσου ενός αισθητηρίου συνδυασμού 

θερμοκρασίας/παροχής.     

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρονικό ρύθμισης KTD 

συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες KTD 0244

056S00118

Έκδοση Κωδικός Για σύστημα

KTD3 KTD3Y003 R586S

KTD4 077S00568 R586S-1

KTD5 KTD5Y006 R586S

F
R74Y001
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Δοχείο διαστολής VES   
Το δοχείο διαστολής με μεμβράνη VES αντιπροσωπεύει ένα μέτρο 

ασφαλείας που πρέπει να προβλέπεται στην ηλιακή θερμική εγκατάσταση, 

αυτό δίνει τη δυνατότητα απόσβεσης της θερμικής διαστολής του 

θερμοαγώγιμου υγρού, προερχόμενη από τη μεγάλη ταλάντωση της 

θερμοκρασίας της εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του δοχείου διαστολής 

αποφεύγει τη μεσολάβηση της ασφαλιστικής βαλβίδας σε κάθε αύξηση της 

πίεσης στο ηλιακό κύκλωμα, ακόμη και όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. 

Διατίθενται εκδόσεις ικανότητας από 8 έως 300 λίτρα, με τις εκδόσεις από 

8 έως τα 35 λίτρα είναι δυνατή η χρήση της ειδικής βάσης στήριξης VES-2 

(κωδικός: VESY020), εφοδιασμένη με διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δοχείο διαστολής VES 

συμβουλευτείτε τις τεχνικές οδηγίες VES 0245

Περίληψη    
Σύστημα επανακυκλοφορίας R586S 

Σύστημα επανακυκλοφορίας για θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις πλήρως 

προ-συναρμολογημένο. Ιδανικό για θερμοαγώγιμο υγρό απο νερό ή 

διαλύματα γλυκόλης (έως 50%). Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120°C 

στην επιστροφή και 180°C στην προσαγωγή,  μέγιστη πίεση λειτουργίας 

10bar. Σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένη αντεπιστροφή από την 

πλευρά του ηλιακού κυκλώματος με θερμόμετρο τιμών 0 : 180°C για τις 

θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής. Κυκλοφορητής ειδικός για 

ηλιακές εφαρμογές. Μηχανικό μετρητή παροχής (πεδίο μέτρησης 2 ÷ 

12 l/min) για τον απευθείας υπολογισμό της θερμικής ενέργειας που 

προμήθευσαν οι συλλέκτες. Σύστημα ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας 

με υποδοχή εκκένωσης 3/4” θηλ., πίεση ρύθμισης 6bar, μέγιστη 

θερμοκρασία λειτουργίας 160°C, σύμφωνα με την οδηγία PED (97/23/CE 

- Cat. IV), μανόμετρο 0 ÷ 10 bar για την πίεση και υποδοχή 3/4” Αρσ. για 

τη σύνδεση του δοχείου διαστολής. Σύστημα πλήρωσης αποτελούμενο 

από διακόπτες πλήρωσης και εκκένωσης με υποδοχή για σωλήνα Ø 

15 mm και βαλβίδα ρύθμισης. Σύστημα εξαέρωσης με χειροκίνητη 

βαλβίδα εκκένωσης. Μονωτικό μανδύα από PE πυκνότητας 70kg/m3 με 

αποσπώμενα καπάκια για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού ρύθμισης 

και πρόσβαση στο σύνολο πλήρωσης, μεταλλική πλάκα στο οπίσθιο 

τμήμα για την ανάρτηση στο δοχείο αποθήκευσης ή τον τοίχο. Δυνατότητα 

λειτουργίας σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό διαφορικής ρύθμισης KTD3 ή 

KTD5. Τροφοδοσία: 230 Vac, 50 Hz. Υποδοχές ηλιακού κυκλώματος 3/4” 

Αρσεν. (απόσταση κέντρων: 125 mm), υποδοχές κυκλώματος δοχείου 

αποθήκευσης 3/4” Αρσεν.(απόσταση κέντρων:  125 mm). Διαστάσεις 

(ΜxΥxΠ): 315 x 495 x 150 mm, βάρος: 7,5 kg. Κωδικός: R586SY001

 

Σύστημα επανακυκλοφορίας R586S-1
Σύστημα επανακυκλοφορίας για θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις πλήρως 

προ-συναρμολογημένο. Ιδανικό για θερμοαγώγιμο υγρό απο νερό ή 

διαλύματα γλυκόλης (έως 50%). Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 120°C 

στην επιστροφή και 180°C στην προσαγωγή,  μέγιστη πίεση λειτουργίας 

10bar. Σφαιρικές βάνες με ενσωματωμένη αντεπιστροφή από την 

πλευρά του ηλιακού κυκλώματος με θερμόμετρο τιμών 0 ÷ 180°C για τις 

θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής. Κυκλοφορητής ειδικός για 

ηλιακές εφαρμογές. Ηλεκτρονικό μετρητή παροχής (πεδίο μέτρησης 2 

÷ 40 l/min) με αισθητήρα συνδυασμού παροχής/θερμοκρασίας για τον 

απευθείας υπολογισμό της ηλιακής θερμικής ενέργειας που προμήθευσαν 

οι συλλέκτες. Σύστημα ασφαλείας με βαλβίδα ασφαλείας με υποδοχή 

εκκένωσης 3/4” θηλ., πίεση ρύθμισης 6bar, μέγιστη θερμοκρασία 

λειτουργίας 160°C, σύμφωνα με την οδηγία PED (97/23/CE - Cat. IV), 

μανόμετρο 0 ÷ 10 bar για την πίεση και υποδοχή 3/4” Αρσ. για τη σύνδεση 

του δοχείου διαστολής. Σύστημα πλήρωσης αποτελούμενο από διακόπτες 

πλήρωσης και εκκένωσης με υποδοχή για σωλήνα Ø 15 mm και βαλβίδα 

ρύθμισης. Σύστημα εξαέρωσης με χειροκίνητη βαλβίδα εκκένωσης. 

Μονωτικό μανδύα από PE πυκνότητας 70kg/m3

με αποσπώμενα καπάκια για την εγκατάσταση του ηλεκτρονικού 

ρύθμισης και πρόσβαση στο σύνολο πλήρωσης, μεταλλική πλάκα στο 

οπίσθιο τμήμα για την ανάρτηση στο δοχείο αποθήκευσης ή τον τοίχο. 

Ηλεκτρονικό κέντρο διαφορικής ρύθμισης KTD4 με τέσσερα αισθητήρια 

Pt1000 συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. Τροφοδοσία: 230 Vac, 50 

Hz. Υποδοχές ηλιακού κυκλώματος 3/4” Αρσεν. (απόσταση κέντρων: 125 

mm), υποδοχές κυκλώματος δοχείου αποθήκευσης 3/4” Αρσεν. (απόσταση 

κέντρων: 125 mm). Διαστάσεις (ΜxΥxΠ): 315 x

495 x 150 mm, βάρος: 7,5 kg. Κωδικός: R586SY011”

Άλλες πληροφορίες
Για επιπλέον πληροφορίες συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα 

www.giacomini.com

ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στα:

  +39 0322 923372

   +39 0322 923255

  consulenza.prodotti@giacomini.com

Αυτή η έκδοση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα. Η Giacomini S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει 
οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης για 
τεχνικούς ή εμπορικούς λόγους.
Οι περιεχόμενες πληροφορίες στην παρούσα έκδοση δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από το να 
ακολουθεί με ακρίβεια τις υπάρχουσες οδηγίες και κανονισμούς της σωστής τεχνικής. 

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Κωδικός VES Ικανότητα (Λίτρα)

VESY001 8

VESY002 18

VESY003 24

VESY004 35

VESY005 50

VESY006 80

VESY007 100

VESY008 150

VESY009 200

VESY010 300


