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Features
z Reversible heat pumps optimized
for heating functioning
z Pump P0: units complete with
circulator (3 speeds), expansion
tank, safety and air valves
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Χαρακτηριστικά
z Αντλίες θερµότητας βελτιστοποιηµένες
στην λειτουργία θέρµανσης
z Κυκλοφορητής P0: όλες οι µονάδες
περιλαµβάνουν κυκλοφορητή (3
ταχυτήτων), βαλβίδα ασφαλείας,
δοχείο διαστολής και αυτόµατο
εξαεριστικό.
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Mini-Y Revolution: models
Regulation from 20 up to 120% of the nominal capacity
From May 2011

Models
Heating cap.
min/nom/max
Cooling cap.
min/nom/max
Dimensions
LxHxP

104

106

107

112

0,77/4,1/4,7

1,1/5,8/6,1

1,3/7,2/8,0

3,6/11,9/13,4 3,2/14,5/16,5

0,77/4,9/5,2

1,2/7,0/7,4

1,0/7,8/8,4

5,8/13,5/16,1 5,7/16,0/17,3

908x821x326

908x1363x326

Max Tw

+60°C fino a -10°C di aria esterna

Min. Ta ext

-20°C con 45° di acqua prodotta
Cooling capacity: air 35°C. water 18/23°C
Heating capacity: air 7°C, water 35/30°C

Mini-Y Revolution

115

Mini-Y Revolution: µοντέλα
Ρύθµιση απόδοσης από 20 έως 120% της ονοµαστικής
Μάιος 2011

Models
Θέρµανση.
min/nom/max
Ψύξη
min/nom/max
∆ιαστάσεις
LxHxP

Μάιος 2011

104

106

107

112

0,77/4,1/4,7

1,1/5,8/6,1

1,3/7,2/8,0

3,6/11,9/13,4 3,2/14,5/16,5

0,77/4,9/5,2

1,2/7,0/7,4

1,0/7,8/8,4

5,8/13,5/16,1 5,7/16,0/17,3

908x821x326

115

908x1363x326

Max Tw

+60°C στους -10°C εξωτερική θερµοκρασία

Min. Ta ext

Λειτουργία από -20°C έως 46° εξωτερική θερµοκρασία
Cooling capacity: air 35°C. water 18/23°C
Heating capacity: air 7°C, water 35/30°C
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Features
z Rotary compressors with
brushless DC motor with inverter
regulation complete with thermal
protection and crankcase heater
z Axial fans with DC brushless
motor
z Electronic expansion valve
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Χαρακτηριστικά
z Περιστροφικοί (rotary)
συµπιεστές µε κινητήρα DC
inverter, θερµική προστασία και
ηλεκτρική αντίσταση .
z Αξονικοί ανεµιστήρες
z Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα
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Main components
Expansion vessel
Water pump

Brushless DC
fan motor

DC Inverter
with PAM and PWM
technology

Electronic
expansion valve
Single rotary compression cylinder (mod 104)
Double rotary compression cylinders (mod. 106-112)
with DC brushless motor
Sensors monitoring
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Κύρια εξαρτήµατα
∆οχείο ∆ιαστολής
Κυκλοφορητής

Κινητήρες DC απευθείας
σύζευξης

DC Inverter

Ηλεκτρονική
εκτονωτική βαλβίδα
Συµπίεση µίας βαθµίδος (mod 104)
Συµπίεση δύο βαθµίδων (mod. 106-112)
µε κινητήρες DC
Αισθητήρες
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TECHNOLOGY: DC rotary compressors
Single cylinder for 104 model

Single-rotary
cylinder

Two rotary compression cylinders, offset by
180°. DC brushless motor with perfect
balanced shaft
Twin-rotary
cylinder
Low vibration

Low noise +
high reliability
Mini-Y Revolution

TECHNOLOGY: Συµπιεστές DC rotary
Μονού περιστρεφόµενου κυλίνδρου για το
µοντέλο 104
∆ιπλού περιστρεφόµενου κυλίνδρου,
διαφορά φάσης περιστροφής 180°.
Κινητήρας DC απευθείας µετάδοσης.

Χωρίς
κραδασµούς

Χαµηλή στάθµη
θορύβου. Υψηλή
αξιοπιστία
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Single-rotary
cylinder

Twin-rotary
cylinder

TECHNOLOGY:
Electronic expansion valve
Refrigerant bi-flow electronic expansion device

Optimize the amount of refrigerant in the circuit

Optimize refrigerant
superheating

Avoid refrigerant liquid
back into the compressor

System performance and reliability
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TECHNOLOGY:
Ηλεκτρονική Εκτονωτική Βαλβίδα
Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα

Βελτιστοποίηση της ποσότητας του ψυκτικού µέσου

Έλεγχος της
υπερθέρµανσης

Αποφυγή επιστροφής της
υγρής φάσης στον
συµπιεστή

Εξασφαλίζει απόδοση και αξιοπιστία
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TECHNOLOGY: management of the fans
New propeller fan

Optimized fan
orifice

Redesigned air
discharge grille

Extremely low air noise level

Motor

F/Panel
Grille
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Orifice

Fan

Motor
bracket

TECHNOLOGY: διαχείριση των ανεµιστήρων

Νέος σχεδιασµός
πτερωτής

Νέος σχεδιασµός
ακροφυσίου εξόδου

Βέλτιστος σχεδιασµός
στοµίου απόρριψης

Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου

Motor

F/Panel
Grille
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Orifice

Fan

Motor
bracket

Working limits
Operating envelope cooling mode

Pay attention in summer
period when producing
DHW. The best way is to
integrate with solar
panels
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Όρια Λειτουργίας
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Control
OUTPUT
User interface
Alarm & Defrost

External source

Safety: output signal
for activation of a trace
heater (plate exchanger)

DHW
digital contact

Mini-Y Revolution

Management of a
3-way DHW valve

Έλεγχος λειτουργίας
OUTPUT
Αποσπώµενο
χειριστήριο
Βλάβες & Απόψυξη

Βοηθητική πηγή ενέργειας

Ενεργοποίηση
προστασίας εξατµιστή

ΖΝΧ
ψυχρή επαφή
ενεργοποίησης
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∆ιαχείριση 3οδου
για την παραγωγή
ΖΝΧ

Control
I/O details
On /Off
Heating / Cooling
 Fixed set-point
 Shifting set-point based on climatic curves
on external air temperature

ECO
 Opportunity to modify the set-point of +/- 5°C

Night Mode

Alarm & Defrost

230 VAC

 In case of Unit alarm or Defrost it is possible to
put in on an external source
230 VAC

External Heat
Available
also Source
as dry
contacts
on the unit
 Programmable signal to activate an external
source. board
In case of low temperature an external
source can be activated (es. boiler) and HP unit is
turn off, or is possible to activate a dehumidifier if
the relative humidity is high

(Frequency Reduction)

230 VAC

 To reduce noise, max frequency can be
reduced

DHW
 In case SHW dry contact input is exercised, unit
is always moved in Heat mode at the max WSP
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Management of 3-way
DHW valve

 In case of SHW input is activated, unit is forced
in heat mode at max WSP and a 230 VAC 2A
max output is available to drive, if any, a 3WV

Εντολές ελέγχου
I/O
On /Off
Θέρµανση / Ψύξη
 Σταθερό set-point
 Μεταβλητό set-point σύµφωνα µε την
επιλεγµένη καµπύλη αντιστάθµισης εξωτερικής
θερµοκρασίας

ECO
 ∆υνατότητα µεταβολής του set-point κατά +/- 5°C

Alarm & Defrost

230 VAC

 Σε περίπτωση βλάβης ή κατά την διαδικασία
απόψυξης η Α.Θ µπορεί να ενεργοποιήσει
βοηθητική πηγή ενέργειας.
230 VAC

Βοηθητική Πηγή Ενέργειας

∆υνατότητα χειρισµού
και
µε ψυχρέςενεργοποίησης
επαφές λέβητα σε
 ∆υνατότητα
περίπτωση
από τονχαµηλών
ελεγκτήεξωτερικών θερµοκρασιών

ή αφυγραντών στην περίπτωση υψηλής σχετικής
υγρασίας στους κλιµατιζόµενους χώρους.

Νυχτερινή λειτουργία
230 VAC

 Μείωση θορύβου µεταβάλλοντας την συχνότητα
περιστροφής

ΖΝΧ
 Στη περίπτωση απαίτησης ΖΝΧ η Α.Θ
λειτουργεί σε θέρµανση στο υψηλότερο set point
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∆ιαχείριση τριόδου για
παραγωγή ΖΝΧ

 Εξοδος 230 VAC 2A max για την
ενεργοποίηση τριόδου βάνας

Dry contact availability (if user interface is
not used):
INPUT

OUTPUT

On / Off
Alarm & Defrost

Heat / Cool
ECO mode

External source

Safety: output signal
for activation of a trace
heater (plate exchanger)

Night mode
Management of a
3-way DHW valve

DHW

Power-line

Mini-Y Revolution

∆υνατότητα ενεργοποίησης λειτουργιών µε ψυχρές
επαφές (στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιείται το
χειριστήριο)
INPUT

OUTPUT

On / Off
Alarm & Defrost

Heat / Cool
ECO mode

Βοηθητική Πηγή Ενέργειας

Ενεργοποίηση
προστασίας εξατµιστή

Night mode
∆ιαχείριση τριόδου για
παραγωγή ΖΝΧ

DHW

Power-line

Mini-Y Revolution

Climatic curves
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¾ Shifting set-point according to external air temperature: opportunity to
choose among 6 curves in heating and 2 curves in cooling
¾ Once a curve is chosen (or even if the water set chosen is fixed) the
control manages also a correction of the set-point value according to the
real temperature measured in the room (probe on the user terminal) and
to its distance from the set-point. For this reason actual water
temperature can deviate from calculated water set point by +/- 5°C.
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Καµπύλες αντιστάθµισης
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¾ Μεταβολή του σηµείου λειτουργίας (set-point) της Α.Θ βάση της
εξωτερικής θερµοκρασίας. ∆υνατότητα επιλογής από 6 καµπύλες
θέρµανσης και 2 ψύξης.
¾ Από την στιγµή που επιλέξουµε µία καµπύλη λειτουργίας, αλλά ακόµη
και στην περίπτωση που επιλέξουµε σταθερό set-point ο ελεγκτής της
Α.Θ εφαρµόζει µια διόρθωση ανάλογη µε την πραγµατική θερµοκρασία
του κλιµατιζόµενου χώρου, που έχει από το χειριστήριο, και του ∆t από
την επιθυµητή θερµοκρασία. Για το λόγο αυτό η θερµοκρασία του νερού
προσαγωγής µπορεί να αποκλίνει από την υπολογισµένη τιµή κατά
+/- 5°C.
Mini-Y Revolution
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User interface
Can be used as:
1. Service tool: remote keyboard for the
service
2. Remote keyboard as controller of the unit
when installed in a room that is not
representative of the indoor temperature
and relative humidity
3. All of the above, plus room thermostat
and hygrostat, and many customizable
functions (factory configuration)

The control is in any case only on the
leaving water temperature.
Mini-Y Revolution

Χειριστήριο
Το χειριστήριο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί :
1. Service tool: αποµακρυσµένο χειριστήριο
για το service
2. Αποµακρυσµένο χειριστήριο χωρίς να
µεταφέρει στον ελεγκτή την θερµοκρασία
και υγρασία του χώρου που είναι
τοποθετηµένο – σε περίπτωση
τοποθέτησης σε µη τυπικό χώρο.
3. Θερµοστάτης – αισθητήριο υγρασίας
αξιοποιώντας πλήρως της δυνατότητες
της Α.Θ
Ο έλεγχος της λειτουργίας της Α.Θ γίνεται
επενεργώντας στην θερµοκρασία του
νερού προσαγωγής.
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User interface
User interface as room thermostat
 ON/OFF
 Summer/Winter
 Key pad can be locked
 Visualization of:
9 temperature and humidity, external air temperature
(units have the external air probe as standard)
9 date and hour
9 plant or sanitary water
9 mode: Off, heating, cooling
9 alarms
9 room set-point
 Scheduling: 2-4-6 periods/day,
 One touch interface to select 3 different room
temperature set point mode: Home, Sleep, Away
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Χειριστήριο
Λειτουργία σαν θερµοστάτης χώρου
 ON/OFF
 Χειµώνας/Θέρος
 Κλείδωµα πληκτρολογίου
 Επισκόπηση των:
9 Θερµοκρασία χώρου, εξωτερική και υγρασία χώρου
9 Ηµεροµηνία και ώρα
9 λειτουργία ΖΝΧ
9 κατάσταση λειτουργίας Off, θέρµανση, ψύξη
9 alarms
9 επιθυµητή θερµοκρασία χώρου
 Χρονοπρογραµµατισµός: 2-4-6 περιόδων/ηµέρα,
 Επιλογή από τρεις προγραµµατισµένους τρόπους
λειτουργίας: Home, Sleep, Away

Mini-Y Revolution

User interface
User interface as room thermostat
WARNING!!!
The remote user terminal is not a real thermostat. The unit
doesn’t stop according to the room temperature set.
HP is always turned on or off according to the achievement
of its water set-point (according to the climatic curves or to
the fixed set-point).
The room set-point on the remote user terminal has been
developed to correct the unit set-point (+ / - 5 °C max) and
the frequency of the compressor according to how much
the actual temperature of the room is far from set point.
Therefore allows an efficient management of the HP
according to an energy saving point of view.
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Χειριστήριο
Λειτουργία σαν θερµοστάτης χώρου
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Το χειριστήριο δεν είναι θερµοστάτης χώρου. Η Α.Θ δεν
σταµατάει όταν επιτευχθεί η επιθυµητή θερµοκρασία
χώρου.
Ο έλεγχος λειτουργίας της Α.Θ γίνεται µε βάση την
επίτευξη του επιθυµητού set-point του νερού προσαγωγής
όπως ορίζεται από τις καµπύλες αντιστάθµισης .
Η θερµοκρασία του χώρου χρησιµοποιείται για να
µεταβάλει-διορθώνει την θερµοκρασία του νερού
προσαγωγής (+ / - 5 °C max) και την συχνότητα
λειτουργίας του συµπιεστή βάση του ∆t από την επιθυµητή
θερµοκρασία χώρου.
Έτσι εξασφαλίζεται ένας αποδοτικός τρόπος διαχείρισης
της λειτουργίας της Α.Θ.
Mini-Y Revolution

User interface: display
Room air
temperature

Sanitary hot-water
mode

Child lock

Back-up boiler
mode

Home anti-freeze
mode

On / Off

Timer on

Time clock

Heating mode
Cooling mode
Room relative
humidity

Indoor air
temperature
Allarm
warning

Service
mode

Day of the week
and weekly timer
I am home
mode
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I am away
mode

I sleep
mode

Χειριστήριο : η οθόνη
Θερµοκρασία
Χώρου

Λειτουργία ΖΝΧ

Κλείδωµα
λειτουργιών
Αντιπαγωτική
προστασία

Λειτουργία βοηθητικής
πηγής ενέργειας
On / Off

Λειτουργία
χρονοπρογράµµατος
Λειτουργία θέρµανσης

Ρολόι
Λειτουργία ψύξης

Σχετική υγρασία
Θερµοκρασία
Χώρου (επιθυµητή)
Alarm

Service

Ηµερήσιος
χρονοπρογραµµατισµός
I am home
mode
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I am away
mode

I sleep
mode

User interface: buttons

Mode
Up & down
Blocco
Zone
Done
Home
Sleep
Away

Days
Daily scheduling

Mini-Y Revolution

Period
Visualize the 6
scheduled
periods

Start time
Visualize the
starting of the
scheduled
periods

Day/hour/min

Χειριστήριο : τα πλήκτρα

Mode
Up & down
Blocco
Zone
Done
Home
Sleep
Away

Days
Daily scheduling

Mini-Y Revolution

Period
Visualize the 6
scheduled
periods

Start time
Visualize the
starting of the
scheduled
periods

Day/hour/min

Example of installation: heating
Heating

External heat
source (boiler)

LWT 55°C
DHW tank

Radiators

LWT 45°C

Fan coil

User
interface

60°C
LWT 35°C

Radiant
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Παράδειγµα : Θέρµανση
Θέρµανση

Βοηθητική πηγή
ενέργειας (boiler)

LWT 55°C
∆οχείο ΖΝΧ

Θερµ. σώµατα

LWT 45°C

Fan coil

User
interface

60°C
LWT 35°C

Ενδοδαπέδιο
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Example of installation: cooling
Conditioning
Dehumidifier
DHW tank

18°C

Radiant
60°C
7°C

Fan coil
User
interface

A dehumidifier can be driven in case of cooling mode. User interface has a
humidity probe inside. Pay attention that the user interface measures the
humidity where it is placed!!!
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Παράδειγµα : ψύξη
Ψύξη
Αφυγραντής
∆οχείο ΖΝΧ

18°C

Ενδοδαπέδιο
60°C
7°C

Fan coil
User
interface

Το χειριστήριο έχει ενσωµατωµένο αισθητήρα υγρασίας. Ο αφυγραντής
ενεργοποιείται µόνο κατά την λειτουργία ψύξης.
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to sum up…
Efficiency: high efficiency inverter range
¾ optimized defrost: according to the external air
temperature and the brine on the air heat exchanger

Extended working limits:
¾ Hot water production up to 60°C
¾ Functioning down to -20°C of external air
temperature
Extremely silent range
NF PAC certification for all the models (2011)
Availability models 104 and 115: May 2011
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Mini-Y Revolution
συνοψίζοντας…
Απόδοση: υψηλή απόδοση
¾ βελτιστοποιηµένος τρόπος απόψυξης:
βάση της εξωτερικής θερµοκρασίας

Όρια λειτουργίας:
¾ Παραγωγή ζεστού νερού έως 60°C
¾ Λειτουργεί έως -20°C εξωτερική
θερµοκρασία
Πολύ χαµηλή στάθµη θορύβου
NF PAC πιστοποίηση για όλα τα µοντέλα
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