Εγχειρίδιο Χρήζηη & Εγκαηαζηάηη

Αγαπεηέ πειάηε,

αο επραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε ην ιέβεηα ECO-BURN F γηα ζηεξεά θαύζηκα. Απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ
έρεη ζθνπό λα ζαο βνεζήζεη λα εγθαηαζηήζεηε θαη λα ιεηηνπξγήζεηε ηνλ ιέβεηα κε αζθάιεηα, ζσζηά θαη
νηθνλνκηθά. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά απηό ην εγρεηξίδην πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
δηαηεξήζηε ην γηα όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Μελ αγγίδεηε ή παξεκπνδίδεηε θαλέλα κέξνο ηνπ πξντόληνο
εθηόο από απηά πνπ επηηξέπνληαη. Ζ εγθαηάζηαζε, θαη ε ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα απαηηεί εμεηδηθεπκέλνπο
ηερληθνύο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη ηελ ζσζηή επηινγή ρώξνπ, πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε
εγθαηάζηαζε ηνπ θπθιώκαηνο λεξνύ, ν ζρεδηαζκόο ηεο θακηλάδαο, ην παξόλ εγρεηξίδην θαη νη ππνρξεσηηθνί
θαλνληζκνί.
Δθηειέζηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη θαζαξηζκνύ πνπ ζπληζηώληαη ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα. Λεπηνκέξεηεο κπνξείηε λα βξείηε ζην εγρεηξίδην νδεγηώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα
δηαζθαιίδεηε όρη κόλν ηελ ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζήο ζαο αιιά θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή θαη ρακειήο εθπνκπήο ιεηηνπξγία ηνπ.

Δήλωζη ζςμμόπθωζηρ ηος καηαζκεςαζηή (ΕΚ)

Manufacturer’s Declaration of Conformity (EC)
We, “BOYSIS MAKINE TAAHHUT SANAYI VE TICARET A.S.”, located at Şerifali Mahallesi Hüsrev
Sokak No.2 Erişkenler Plaza Kat 3, 34775 Ümraniye/İstanbul/Turkey (TR) hereby declare under our
sole responsibility that;
Our products, hand stocked steel boilers for solid fuels for hot water supply ( models EF 28, EF 35,
EF 45, EF 60, EF 75 ) to which this declaration relates, which are designed in respect with;
EN 303/5 of 2012: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat
output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Are in conformity with;
DIRECTIVE 2014/68/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 May
2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the
market of pressure equipment.
Conformity assessment has been carried in accordance with procedure to Module H of Annex III.
This declaration will become invalid in case the product has been subject to any modification
without prior notice to the manufacturer.
Signed on 03rd of April, 2017 by
BOYSIS A.S.
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1.

ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΗ

O Eco-burn είλαη έλαο ραιύβδηλνο ιέβεηαο γηα ζηεξεά θαύζηκα, ν νπνίνο θαηαζθεπάδεηαη κε πξνεγκέλε ηερλνινγία
νξηδόληηαο θπθινθνξίαο θαπζαεξίσλ ηεζζάξσλ δηαδξνκώλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο κε ηελ
ρξήζε δεζηνύ λεξνύ, επνκέλσο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα απ επζείαο παξνρή λεξνύ ρξήζεο. Σν Eco-burn
θαίεη ηα θαύζηκα ζαο κε πνιύ πςειή απόδνζε , εμνηθνλνκώληαο κεγάιν θόζηνο θαπζίκσλ. Καζώο κπνξείηε λα
ηνπνζεηήζεηε κεγάιε πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη ν ζάιακνο θαύζεο είλαη ελζσκαησκέλνο κε νξηδόληηα δηαθξάγκαηα,
κπνξεί λα δηαηεξήζεη επαξθείο ζεξκνθξαζίεο λεξνύ εμόδνπ κέρξη λα θαηαλαισζεί όιν ην θαύζηκν ζην ζάιακν
θαύζεο. Ζ θαύζε εκπινπηίδεηαη κε αέξα από έλαλ αλεκηζηήξα ζηελ είζνδν ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο πνπ ειέγρεηαη από
έλαλ θνκςό ειεθηξνληθό πίλαθα ειέγρνπ κε ελζσκαησκέλν PCB θαη κηα θηιηθή πξνο ην ρξήζηε νζόλε LCD, κνλαδηθή
γηα ηνλ ιέβεηα ζαο. αο παξέρνπκε επίζεο κε ηνλ ιέβεηα ηάκπεξ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εηζεξρόκελνπ αέξα. ηαλ ην
ζηνηρείν απηό είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηνλ αλεκηζηήξα, ε είζνδνο αέξα ζην ζάιακν θαύζεο εκπνδίδεηαη όηαλ ν
αλεκηζηήξαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο, έηζη κεηώλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.
Ο ιέβεηαο ζαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζε θιεηζηό είηε ζε αλνηρηό θύθισκα θπθινθνξίαο λεξνύ ράξε ζηηο
κεγάιεο δηαηνκέο θπθινθνξίαο ηνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα θαη ζηηο κεζαίνπ κεγέζνπο ζπλδέζεηο πξνζαγσγήο θαη
επηζηξνθήο. Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε δηαθνξεηηθά ζηεξεά θαύζηκα ησλ νπνίσλ νη πξνδηαγξαθέο δίλνληαη
πεξαηηέξσ ζε απηό ην εγρεηξίδην. Καζώο νη ζεξκαληηθέο ηηκέο ησλ ηύπσλ ζηεξεώλ θαπζίκσλ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο, ε
ηζρύο εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ζα θπκαίλεηαη κεηαμύ κηαο θαζνξηζκέλεο κέγηζηεο θαη κηαο ειάρηζηεο ηηκήο.

Όποι Παπάδοζηρ: Ο ιέβεηαο Ecoburn παξαδίδεηαη πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο ζε έλα μύιηλν θνπηί:
1.
Λέβεηαο: Πιήξσο ζπλαξκνινγεκέλνο, κε πόξηεο πξνζαξηεκέλεο, κε κόλσζε,κε εμσηεξηθά θαιύκκαηα
εγθαηεζηεκέλα, θαζώο επίζεο επηζπλάπηεηαη θαη εηηθέηα κε ηα ζηνηρεία ηνπ.
2. Αμεζνπάξ: Ο πίλαθαο ειέγρνπ, ν αλεκηζηήξαο, ην ηάκπεξ (είζνδνο αέξα / ζάιακνο πεξηνξηζκνύ), ην εγρεηξίδην
ρξήζεο, ε βνύξηζα θαζαξηζκνύ θαη ν βξαρίνλαο αλάδεπζεο θαπζίκσλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζην ζάιακν θαύζεο ηνπ
ιέβεηα

Πποαιπεηικό εξάπηημα: Πξέπεη λα αγνξάζεηε έλαλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο θαηά ηεο ππεξζέξκαλζεο. Απηό ην θηη
πεξηέρεη έλαλ ράιθηλν ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο πνπ ειέγρεη ηελ ππεξβνιηθή ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα,
βαιβίδα αζθαιείαο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ λεξνύ θαη
βνεζεηηθά εμαξηήκαηα γηα εγθαηάζηαζε. Αλεμάξηεηα εάλ ην πδξαπιηθό θύθισκα είλαη αλνηθηό ή θιεηζηό ππό πίεζε
(θιεηζηό θύθισκα), απηό ην ζύζηεκα ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ
θαλνληζκώλ ησλ ζρεηηθώλ επξσπατθώλ πξνηύπσλ γηα απηό ην πξντόλ, θαζώο θαη γηα ηελ αζθάιεηα νιόθιεξεο ηεο
εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ ιέβεηα.

2.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ

2.1 Βαζηθέο νδεγίεο αζθαιείαο
• Πνηέ κελ ζέζεηε ηνλ εαπηό ζαο θίλδπλν. Γώζηε πξνηεξαηόηεηα ζηελ δηθή ζαο αζθάιεηα.
• Κξαηήζηε ηα παηδηά καθξηά από ην ρώξν ηνπ ιέβεηα θαη ηελ απνζήθε θαπζίκσλ.
• Σεξείηε όιεο ηηο νδεγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία, ηε ζπληήξεζε, θαη ηνλ θαζαξηζκό.
• Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη θαη λα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία ,κόλν γηα ηελ πξώηε
θνξά, από εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό. Ζ εγθαηάζηαζε θαη εθθίλεζε από επαγγεικαηία ηερληθό είλαη απαξαίηεηεο γηα
αζθαιή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία.
• Πνηέ κελ θάλεηε αιιαγέο ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ή ζηελ θακηλάδα.
• Πνηέ κελ θιείλεηε ή αθαηξείηε ηηο βαιβίδεο αζθαιείαο.

ΖΜΑΝΣΗΚ ΚΑΝΝΑ ΑΦΑΛΔΊΑ
ΑΤΣΖ Ζ ΤΚΔΤΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΔΗΩΝΔΣΑΗ
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2.2 εκάδηα Κηλδύλνπ

ΠΡΟΟΥΖ – Κίλδπλνο Γειεηεξίαζεο
• Βεβαησζείηε όηη ν ιέβεηαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε επαξθή αέξα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαύζε. Σα αλνίγκαηα ζηελ
είζνδν αέξα θαύζεο δελ πξέπεη πνηέ λα είλαη ελ κέξεη ή πιήξσο θιεηζηά.
• πζηήκαηα αεξηζκνύ, θεληξηθά ζπζηήκαηα θαζαξηζκνύ θελνύ, αλεκηζηήξεο εμαγσγήο, ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνύ,
αλεκηζηήξεο θαπζαεξίσλ, ζηεγλσηήξηα ή παξόκνηνο εμνπιηζκόο δελ πξέπεη πνηέ λα επηηξέπεηαη λα αληινύλ αέξα
από ην ιεβεηνζηάζην
• Ο ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη θαιά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ θαπλνδόρν κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ζσιήλα..
• Καζαξίζηε ηελ θακηλάδα θαη ην ζσιήλα θαπζαεξίσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
• Σν ιεβεηνζηάζην πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη επαξθώο κε αέξα θαη λα αεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά.

ΚΗΝΓΤΝΟ – Κίλδπλνο Ζιεθηξνπιεμίαο
• Απελεξγνπνηήζηε νπνηνδήπνηε ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε ζην ζύζηεκα πξηλ εθηειέζεηε εξγαζίεο ζην ιέβεηα.
• ΟΛΔ ΟΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΚΔΤΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΔΗΩΘΟΤΝ!

ΚΗΝΓΤΝΟ – Κίλδπλνο Έθξεμεο
• Πνηέ κελ θαίηε βελδίλε, ληίδει, ιάδη θηλεηήξα ή άιια εθξεθηηθά πιηθά ζην ιέβεηα ή ζην ιεβεηνζηάζην
• Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε πγξά ή ρεκηθά γηα λα αλαθιέμεηε ην θαύζηκν
• Απελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο πξηλ από νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε ιέβεηα ή ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο

ΚΗΝΓΤΝΟ – Κίλδπλνο Φσηηάο
• Μελ απνζεθεύεηε εύθιεθηα πιηθά ζην ρώξν ηνπ ιέβεηα.
• Μελ θξεκάηε θαλέλα θαζαξηζηηθό ρεκηθό ζην ρώξν ηνπ ιέβεηα.
• Γηαηεξείηε πάληα όιεο ηηο πόξηεο ηνπ ιέβεηα θιεηζηέο θαηά ηε ιεηηνπξγία
• Φπιάζζεηε ηα θαύζηκα ζε άιιν δσκάηην ή αθήζηε ειάρηζηε απόζηαζε 80 cm κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ ζσξνύ
θαπζίκσλ.

ΠΡΟΟΥΖ – Κίλδπλνο Δγγαπκάησλ
• Μελ αγγίδεηε ηελ θαπλνδόρνπ ή ηνλ ζσιήλα θαπζαεξίσλ πνπ ελώλεη ηνλ ιέβεηα κε ηελ θακηλάδα .
• Μελ αγγίδεηε ηηο ζεξκέο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα (επάλσ θαη θάησ πόξηα όηαλ ν ιέβεηαο είλαη δεζηόο.)
Υξεζηκνπνηείηε κόλν ηηο ρεηξνιαβέο ησλ ζπξώλ Υξεζηκνπνηήζηε γάληηα γηα λα εθηειέζεηε όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ηε
θόξησζε θαπζίκσλ
• Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα πνπ κέζα ζην ζάιακν θαύζεο.
• Μελ θαζαξίδεηε ην ιέβεηα κέρξη λα θξπώζεη

Δπηζήκαλζε – Εεκία πεξηνπζίαο
• Μελ ηξνθνδνηείηε θξύν λεξό απεπζείαο ζηνλ ιέβεηα πνπ έρεη ππεξζεξκαλζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν. Απηό κπνξεί
λα έρεη σο απνηέιεζκα κόληκε δεκηά ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα.
• Μελ απνζηξαγγίδεηε λεξό ζην πδξαπιηθό θύθισκα, εθηόο εάλ πξόθεηηαη γηα ζπληήξεζε ή θίλδπλν παγώκαηνο
• Θεξκαίλεηε ην ιέβεηα ρξεζηκνπνηώληαο θαύζηκα πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο
• Με ρξεζηκνπνηείηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο εάλ έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό ή θάπνην από ηα εμαξηήκαηά ηνπ.
• ε πεξίπησζε βιάβεο, ειέγμηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο από ηα εμνπζηνδνηεκέλα ζπλεξγεία ή ηνπο εγθεθξηκέλνπο
ηερληθνύο θαη αληηθαηαζηήζηε ηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί
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2.3. Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε θηλδύλνπ
Ση πξέπεη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο
• Απελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, θαιέζηε ηελ ππξνζβεζηηθή
• Υξεζηκνπνηείηε εγθεθξηκέλνπο ππξνζβεζηήξεο.
Ση λα θάλεηε αλ κπξίδεηε θαπλό
• Απελεξγνπνηήζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο.
• Κιείζηε ηηο πόξηεο πνπ νδεγνύλ ζε ρώξνπο δηαβίσζεο.
• Δμαεξώζηε ην ρώξν ηνπ ιέβεηα.
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3.

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Mo del

ECO-BURN F

Types

EF 28

Description of boiler
Output (wood, hard coal, lignite)
Water content
Net weight
Total heating surface
Combustion chamber dimensions

kW
lt
kg
m2
Height
Width
Length

Combustion chamber volume
Fuel loading clearance
Maximum fuel loading height
Boiler body construction
Boiler bottom grade construction
Fuel loading
Flue circulation principle
Control
Requested draught in chimney
Temperature control range
Maximum operating temperature
Minimum return temperature
Safety system activated at
Maximum operating pressure
Flow/return connections (F/R)
Connection for cooling loop (HE)
Filling / draining connection (FD)
External dimensions
H
H1
H2
H3
H4
W
L
L1
Flue outlet diameter (C)
Electrical supply
Power consumption
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mm
mm
mm
dm3
mmxmm
mm

Pa
mbar
C
C
C
C
bar
R
R
R
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

EF 35

EF 45

EF 60

EF 75

Manually stocked, steel boilers, for solid fuels in 4pass flue circulation principle,
(fanned flue)
28
35
45
60
75
80
90
108
124
70
250
275
320
375
225
3,1
3,6
4,1
4,9
2,6
475
420

330

480
600

500
78,0
330 x 215

12-16
0,12-0,16

100,0

120,0

740
169

137,0

420 x 250

480 X 305

400
Steel welded (S 235 JR)
Cast iron (EN GJL 200)
Manual
Horizontal 4-pass
Electronic with additional mechanical safety limiter
14-18
16-22
20-30
25-35
0,14-0,18
0,16-0,22
0,20-0,30
0,25-0,35
50 - 90
100
50 (recommended)
95
2,5
1"
1 1/4"
1 1/2"
1/2"
1090
1000
875

1180
1105
980
200
80
580

490
1082
640

640
1182
740

1192
740

1310
880

180

160

232 V - 50 Hz
82

W

Fuel type
Maximum fuel charge
Requested fuel parameters

kg

26

Flue gas mass flow

g/s

23,6

Fuel type
Maximum fuel charge
Requested fuel parameters

kg

35

Flue gas mass flow

g/s

35,4

Wood
41
50
Maximum water content 20%
Maximum cross section 10 cm x 10 cm
Average calorific value 17.000 - 20.000 kJ/kg
33,0
42,4
51,8
34

Hard co al, lignite
55
67
Maximum water content 15%
Average size between 30 to 60 mm
Average calorific value 26.000 - 30.000 kJ/kg
49,5
63,6
77,7
45

88

61

66

80

99

4.

ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

4.1. Γηαρείξηζε ηνπ πξντόληνο
Ο Eco-burn είλαη έλα βαξύ πξντόλ θαη πξέπεη λα πξνζέρεηε όηαλ κεηαθέξεηε ην ιέβεηα ζηνλ ρώξν όπνπ πξόθεηηαη λα
εγθαηαζηαζεί. Σν ζπλνιηθό βάξνο θάζε ιέβεηα ππνδεηθλύεηαη ζηελ ελόηεηα Σερληθά δεδνκέλα. Ο εμνπιηζκόο
κεηαθνξάο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα γηα λα ππνζηεξίμεη απηό ην βάξνο.

4.2. Δπηινγή ιεβεηνζηαζίνπ
Ο ιέβεηαο Eco-burn πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε έλα αλεμάξηεην ρώξν πνπ είλαη ηδηαίηεξα νξγαλσκέλνο γηα ζέξκαλζε.
Σν ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αξθεηό όγθν γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ ηξνθνδνζία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ
ιέβεηα. Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηή θπθινθνξία θαζαξνύ αέξα γηα ηελ θαύζε, ν ζρεδηαζκόο ηεο θακηλάδαο πξέπεη λα
εμαζθαιίδεη επαξθή ειθπζκό γηα ηνλ ζρεηηθό ηύπν ηνπ ιέβεηα θαη πξέπεη λα πιεξνί ηα θξηηήξηα θαηαζθεπήο πνπ
δίλνληαη πεξαηηέξσ ζην παξόλ εγρεηξίδην θαη ζε ππνρξεσηηθνύο θαλνληζκνύο. Ο ιέβεηαο ζαο δελ πξέπεη πνηέ λα
εγθαηαζηαζεί ζε αλνηθηνύο ρώξνπο ή κπαιθόληα, ζε ρώξνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ άηνκα όπσο θνπδίλα, θαζηζηηθό,
κπάλην, θξεβαηνθάκαξα, ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρνπλ εθξεθηηθά θαη εύθιεθηα πιηθά.
Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη νπέο αεξηζκνύ πξνο ηα έμσ γηα λα ηξνθνδνηείηαη κε θξέζθν αέξα κέζα. Μηα ηξύπα
αεξηζκνύ πξέπεη λα είλαη ρηηζκέλε ην πνιύ 40 cm θάησ από ην επίπεδν ηεο νξνθήο ηνπ δσκαηίνπ, ε άιιε πξέπεη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαηά κέγηζην 50 cm πάλσ από ην επίπεδν ηνπ δαπέδνπ. Απηέο νη νπέο εμαεξηζκνύ πξέπεη
πάληα λα δηαηεξνύληαη αλνηρηέο. Ζ άλσ ηξύπα πξέπεη λα έρεη κέγεζνο ηνπιάρηζηνλ 40x40 cm, ε θάησ νπή λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 30x30 cm.
ια ηα πδξαπιηθά θαη ειεθηξηθά θπθιώκαηα πξέπεη λα ζπλδένληαη από εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ζύκθσλα κε
ηνπο ππνρξεσηηθνύο θαλνληζκνύο πνπ θαζνξίδνληαη από λνκηθέο νξγαλώζεηο. Σα ζηεξεά θαύζηκα πξέπεη λα
απνζεθεύνληαη δηαηεξώληαο ειάρηζηε απόζηαζε 80 cm από ην ιέβεηα. αο ζπληζηνύκε λα θξαηήζεηε ην ζηεξεό
θαύζηκν ζε έλα άιιν δσκάηην. Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε βάζε από ζθπξόδεκα από ππξίκαρν πιηθό.
Γηα ηα ειάρηζηα κεγέζε ηνπ δαπεδνπ πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Model

EF 28

EF 35

Τςνο (mm)
Πιάηνο (mm)

50
490

580

Μήθνο (mm)

650

650

EF 45

EF 75

640
750

4.3. Απνζηάζεηο Αζθαιείαο
Απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη γύξσ από ηνλ ιέβεηα

7

EF 60

750

900

4.4. Κπθινθνξεηήο
πληζηνύκε ηελ θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο λεξνύ ζπλνδεπόκελνπ από ηνλ θαηάιιειν
θπθινθνξεηή. Γηα λα δηαζηαζηνινγήζεηε ηνλ θπθινθνξεηή, αλαηξέμηε ζηελ αληίζηαζεο ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ ζηνλ
ιέβεηα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελόηεηα Σερληθά δεδνκέλα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο άιιεο αληηζηάζεηο πνπ
δεκηνπξγνύληαη από ην πδξαπιηθό θύθισκα. Αλαηξέμηε ζηα δηαγξάκκαηα ζπζηήκαηνο πνπ παξέρνληαη πεξαηηέξσ ζε
απηό ην εγρεηξίδην γηα λα βξείηε ηε ζσζηή επηινγή ηνπ θπθινθνξεηή ζην πδξαπιηθό θύθισκα.

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
• Ο ιέβεηαο ζαο ελεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί απηόκαηα ηνλ θπθινθνξεηή ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ είλαη
απνζεθεπκέλν ζην PCB ηνπ. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν θπθινθνξεηήο ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο πξέπεη
λα νδεγείηαη από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Ζ θαισδίσζε ζηνλ θπθινθνξεηή παξέρεηαη κέζα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ κε
ελδείμεηο. Έηζη, ζπλδέζηε απηό ην θαιώδην ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ θπθινθνξεηή ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο.
• Ο θπθινθνξεηήο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα όηαλ ην λεξό εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ππεξβεί ηνπο 40 ° C θαη ζα ζβήλεη
απηόκαηα όηαλ ε ζεξκνθξαζία πέζεη θάησ από 40 ° C. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή
ζπκπύθλσζεο ηνπ ιέβεηα ζηνλ θαπλαγσγό.
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5.

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

5.1. Αλνηρηό πδξαπιηθό θύθισκα
Οη ιέβεηεο μύινπ πξνηηκνύληαη λα εγθαηαζηαζνύλ ζε αλνηρηό πδξαπιηθό θύθισκα κε δεμακελή εθηόλσζεο αλνηθηνύ
ηύπνπ ζύκθσλα κε ηα αθόινπζα ζρήκαηα. Ο θπθινθνξεηήο θπθινθνξίαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί είηε ζηε γξακκή
ηξνθνδνζίαο είηε ζηελ επηζηξνθή ηνπ ιέβεηα.

Ζ δεμακελή λεξνύ ηνπ αλνηθηνύ ηύπνπ ζύλδεζεο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζην πςειόηεξν επίπεδν νιόθιεξνπ ηεο
εγθαηάζηαζεο. Γελ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ βάλεο ζηελ πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή γξακκώλ αζθαιείαο κεηαμύ ηνπ
ιέβεηα θαη ηεο δεμακελήο. Οη γξακκέο αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηηο γξακκέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ιέβεηα
ζε ζεκεία όζν ην δπλαηόλ πην θνληά ζηνλ ιέβεηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζπληνκόηεξν δπλαηό θαηαθόξπθν ηξόπν
κεηαμύ ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ηνπ ιέβεηα. Δάλ ν θπθινθνξεηήο θπθινθνξίαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηε γξακκή
επηζηξνθήο θαη ε ιεηηνπξγεί ζηε κέγηζηε ηαρύηεηα είλαη "h", ε θαηαθόξπθε απόζηαζε (h) πνπ δίλεηαη ζην αλσηέξσ
ζρήκα πξέπεη λα επηηεπρζεί ζην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο (h, δειαδή ε θαηαθόξπθε απόζηαζε κεηαμύ
ηνπ πςειόηεξα ηνπνζεηεκέλνπ ζώκαηνο θαινξηθέξ ηνπ θπθιώκαηνο θαη ην επίπεδν ηνπ ππζκέλα ηνπ αλνηθηνύ
δνρείνπ δηαζηνιήο). Αλ ην h δελ επηηεπρζεί ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα, ζα ππάξρεη αλαξξόθεζε αέξα ζηα ζεξκαληηθά
ζώκαηα ζην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ θπθιώκαηνο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν θπθινθνξεηήο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί
ζηε γξακκή παξνρήο από ηνλ ιέβεηα.
Πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα καλόκεηξν ζηε γξακκή ηξνθνδνζίαο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε πίεζε θαη λα ειέγρεηαη εάλ
ππάξρεη δηαξξνή. Σν καλόκεηξν πξέπεη λα αγνξάδεηαη μερσξηζηά θαη πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ
έμνδν ηνπ ιέβεηα. Πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κηα γξακκή παξάθακςεο κεηαμύ ησλ ζπλδέζεσλ εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ
θπθινθνξεηή, ώζηε λα επηηξέπεηαη ε κέγηζηε παξνρή λεξνύ όηαλ ν θπθινθνξεηήο θπθινθνξίαο είλαη
απελεξγνπνηεκέλε θαη ππάξρεη θαύζηκν ζην ιέβεηα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ απόηνκε δηαθνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Πξναηξεηηθά ζπληζηάηαη λα ρξεζηκνπνηείηε ην θηη αληαιιαθηηθνύ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο γηα ρξήζε κε ηνλ ιέβεηα,
αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε αλνηθηώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα θαη νιόθιεξνπ ηνπ θπθιώκαηνο
ζέξκαλζεο από ηε ζπζζώξεπζε ππεξβνιηθήο ζεξκόηεηαο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε απηνύ ηνπ θηη, αλαηξέμηε ζηελ
επόκελε ελόηεηα.
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ΔΠΗΖΜΑΝΖ
ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην πδξαπιηθό θύθισκα είλαη ζρεηηθά ρακειή, ηδηαίηεξα όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξεό
θαύζηκν, είλαη θπζηνινγηθό λα ζπκππθλώλεηαη ν πδξαηκόο ζηα θαπζαέξηα. Ζ ζπκπύθλσζε δεκηνπξγεί ζπάληα
πξόβιεκα γηα ηνλ ιέβεηα, θαζώο ζα ζηακαηήζεη όηαλ ν ιέβεηαο δεζηαζεί. Ωζηόζν, ν ιέβεηαο δελ πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ζπκπύθλσζεο. ηαλ αλνίγεηε ηελ πόξηα θόξησζεο, εάλ νη ηνίρνη ηνπ ζαιάκνπ
είλαη πγξνί, ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ζπκπύθλσζε ζηα θαπζαέξηα. Ζ ζπλερήο ζπκπύθλσζε όρη κόλν δεκηνπξγεί
ηεξάζηηεο επηθάλεηεο ζέξκαλζεο αιιά θαη επεξεάδεη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ιέβεηα. Γηα ην ιόγν απηό ζαο ζπληζηνύκε
λα ξπζκίδεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ηνπιάρηζηνλ 60 βαζκνύο Κειζίνπ αλά πάζα ζηηγκή.

5.2. Παξάκεηξνη γηα αλνηρηή δεμακελή
Σν δνρείν δηαζηνιήο( δεμακελή ) πξνζηαηεύεη ην
πδξαπιηθό
θύθισκα
από
ηηο
ππεξβνιηθέο
ζεξκνθξαζίεο επηηξέπνληαο ηελ ειεύζεξε δηόγθσζε
ηνπ λεξνύ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο ηνπ από ηελ
ππέξβαζε ηεο ζηαηηθήο πίεζεο. Σν δνρείν δηαζηνιήο
κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζε νξζνγώλην πξίζκα
ή θπιηλδξηθό ζρήκα, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε
νξηδόληηα ή θάζεηε ζέζε ζην ζύζηεκα. Οη γξακκέο
αζθαιείαο κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ δνρείνπ
δηαζηνιήο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ κε
απμαλόκελε θιίζε κέρξη ηε δεμακελή. Σν παξαθάησ
ζρήκα δείρλεη ηηο κέγηζηεο θαηαθόξπθεο απνζηάζεηο
κεηαμύ ησλ γξακκώλ αζθαιείαο θαη ηνπ ιέβεηα

SV: Γραμμή αζθαλείας ζηην
προζαγωγή
SR: Γραμμή αζθαλείας ζηην
επιζηροθή

Σν κέγεζνο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο κπνξεί εύθνια λα ππνινγηζηεί ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθό δηνγθνύκελν λεξό πνπ
πεξηέρεηαη ζε νιόθιεξν ην ζύζηεκα. Αλ ν ζπλνιηθόο όγθνο λεξνύ ζην ζύζηεκα είλαη Vs, Ο όγθνο ηεο δεμακελήο
δηαζηνιήο πξέπεη λα είλαη:

Vg= 8.Vs / 100 (in litres)
Με πην πξαθηηθό ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νλνκαζηηθή ζεξκηθή απόδνζε ηνπ ιέβεηα (Qk) ζε kW, ν όγθνο ηνπ
δνρείνπ δηαζηνιήο κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο εμεο:

Vg= 2,15.Qk (in litres)
Γξακκή αζθαιείαο παξνρήο (in mm)

d SV  15αζθαιείαο
 1,5. Qk επηζηξνθή (in mm)
Γξακκή
d SV  15  1,5. Qk
d SR  15
 Qεk ηζρύο ηνπ ιέβεηα ζε kW.
πνπ
Q είλαη

5.3. Τδξαπιηθό θύθισκα ππό πίεζε
Ο ιέβεηαο ζαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ζύζηεκα ζέξκαλζεο ππό πίεζε (θιεηζηό θύθισκα ) εάλ
αθνινπζεζεηε ην αθόινπζν ζρήκα κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θηη αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο αζθαιείαο πνπ παξέρεηαη
σο μερσξηζηό εμάξηεκα.

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
• Σνπνζεηήζηε κηα βαιβίδα αζθαιείαο ½ "κε κέγηζηε πίεζε αλαθνύθηζεο 2,5 bar.
• Σνπνζεηήζηε έλα καλόκεηξν γηα λα αθνινπζήζεηε θαη ειέγμηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ ζην ζύζηεκα.
ηαλ ην λεξό είλαη θξύν, ε πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε 1 - 1,5 bar

10

5.4. Πξόζζεηε αζθάιεηα έλαληη ππεξζέξκαλζεο
Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα από ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζην ιέβεηα θαη ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί έλαο βξόρνο ςύμεο (ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αζθαιείαο) κε βαιβίδα ελεξγνπνίεζεο. Ο ελαιιάθηεο
ζεξκόηεηαο αζθαιείαο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία:
1. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αζθαιείαο (ζεξπαληίλα ραιθνύ ελζσκαησκέλν κε ζσιήλα εμόδνπ)
2. Βαιβίδα αζθαιείαο
3. Βνεζεηηθά εμαξηήκαηα / εύθακπηνο ζσιήλαο

Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα ππεξβεί ηνπο 95 oC, ν ζεξκνζηάηεο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο αθήλεη ην
θξύν λεξό ρξήζεο λα ξέεη κέζσ ηεο ζεξπαληίλαο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο. εξπαληίλα κε θξύν λεξό
πνπ θπθινθνξεί ζην εζσηεξηθό ρακειώλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα
κεησζεί θάησ από ηνλ αζθαιή βαζκό, ε βαιβίδα αζθαιείαο θιείλεη ηελ ςπρξή θπθινθνξία λεξνύ ρξήζεοθαη ν ιέβεηαο
επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία.

ΔΠΗΉΜΑΝΖ
• Οη βαιβίδεο ζηηο ζσιελώζεηο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο πξέπεη πάληα λα παξακέλνπλ αλνηρηέο.
• Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κε ην αξρηθό θηη αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο αζθαιείαο, ην νπνίν ειέγρεηαη
θαη εγθξίλεηαη γηα θάζε κνληέιν ιέβεηα. Ζ βαιβίδα αζθαιείαο κπνξεί λα αγνξαζηεί μερσξηζηά αλ δελ πεξηιακβάλεηαη
ζην θηη.
• Σν θξύν λεξό δελ πξέπεη πνηέ λα ηξνθνδνηείηαη απεπζείαο ζηελ είζνδν ηνπ ιέβεηα πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ
πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο, θαζώο απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζνβαξή δεκηά ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα. Ζ ζύλδεζε
κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζα ηεξκαηίζεη ηελ εγγύεζε ηνπ ιέβεηα

5.5. Πξνεηδνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζηάζκε λεξνύ ζην ζύζηεκα
Μεηά ηελ πξώηε πιήξσζε κε λεξό ζην ζύζηεκα, πξέπεη λα ζεκεηώζεηε κηα ειάρηζηε ζηάζκε λεξνύ ζην πδξόκεηξν
γηα αλνηθηά θπθιώκαηα, ελώ ε ειάρηζηε ζηάζκε πίεζεο λεξνύ πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζην καλόκεηξν γηα θπθιώκαηα
ππό πίεζε. Πξέπεη λα ειέγρεηαη θαζεκεξηλά ε ζηάζκε ή ε πίεζε ηνπ λεξνύ θαη λα πξνζηίζεηαη λεξό ζην θύθισκα εάλ
είλαη θάησ από ηελ ειάρηζηε ηηκή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηνπ γεκίζκαηνο κε λεξό, ην νμπγόλν πξέπεη λα βγεη
πιήξσο από ην ζύζηεκα. Γεληθά, ε νμείδσζε δελ ζα είλαη πξόβιεκα, εάλ ιεθζνύλ ππόςε όια ηα κέηξα θαηά ηελ
πξώηε πιήξσζε. Ζ νμείδσζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ιόγσ ηεο πξνζζήθεο λεξνύ ζην ζύζηεκα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ιέβεηα. Οη θύξηνη ιόγνη είλαη νη εμήο
1. ε πεξίπησζε αλνηθηώλ ζπζηεκάησλ, ζα πξνζηεζεί νμπγόλν θαζώο ην δνρείν δηαζηνιήο είλαη αλνηθηό
ζηελ αηκόζθαηξα. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν νη αλνηρηά δεμακελέο δηαζηνιήο, ε ζέζε ηνπο ζην ζύζηεκα, νη
ζπλδέζεηο αζθαιείαο πξνο θαη από, είλαη πνιύ ζεκαληηθέο θαη πξέπεη λα αθνινπζνύληαη πξνζεθηηθά νη νδεγίεο πνπ
δίλνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην γηα αλνηθηά ζπζηήκαηα. Δπνκέλσο, ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ππό πίεζε( θιεηζηό
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θύθισκα ) είλαη πνιύ πην αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε. Μπνξεί λα πξνηηκάηαη ην ζύζηεκα ππό πίεζε, αιιά ην
πξναηξεηηθό θηη αζθάιεηαο έλαληη ππεξζέξκαλζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο
2. Σα ζεκεία δηαξξνήο ζε έλα ζύζηεκα ζα πξνθαιέζνπλ απνξξόθεζε νμπγόλνπ κέζα ζην λεξό
ζέξκαλζεο. Γηα ην ιόγν απηό, ε ειάρηζηε πίεζε λεξνύ ζε έλα θύθισκα ζέξκαλζεο ππό πίεζε πξέπεη λα είλαη πάλσ
από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Δθηόο απηνύ, ην επίπεδν πίεζεο πξέπεη πάληα λα ειέγρεηαη πεξηνδηθά

5.6. Πξνθπιάμεηο γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο
Σν ζύζηεκα πξέπεη λα έρεη ην κέγεζνο θαη λα ζρεδηάδεηαη αλάινγα, ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πξνζζήθε λεξνύ.
ηγνπξέςνπ όηη θαλέλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από πιηθό δηαπεξαηό από αέξηα. Σν αξρηθό
ζύζηεκα πιήξσζεο λεξνύ θαη νπνηνπδήπνηε λεξνύ ζπκπιήξσζεο πξέπεη πάληνηε λα δηεζείηαη (ρξεζηκνπνηώληαο
ζπλζεηηθά θίιηξα ή θίιηξα κεηαιιηθώλ πιεγκάησλ κε δηαβάζκηζε θηιηξαξίζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 50 κηθξώλ) γηα λα
απνηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ιάζπεο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο δηαβξσηηθήο επαγόκελεο δηάβξσζεο. Ζ ειάρηζηε πίεζε
λεξνύ ζε έλα θύθισκα ζέξκαλζεο ππό πίεζε πξέπεη πάληα λα δηαηεξείηαη πάλσ από ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε

5.7. Πξνθπιάμεηο γηα έλα λέν ιέβεηα εγθαηεζηεκέλν ζε έλα παιηό ζύζηεκα
ε παιαηά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, κηα πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε (καύξνο
καγλεηίηεο) έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε όιεο ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο ζε επαθή κε ην λεξό. Απηή ε επίζηξσζε
πξνζηαηεύεη ην ζύζηεκα από πεξαηηέξσ δηάβξσζε. ηαλ εγθαζίζηαηαη ζε έλα παιηό ζύζηεκα έλαο ιέβεηαο, ηα λέα
κέξε κε θαζαξέο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, ηδηαίηεξα νη επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα, ζα θαηαζηνύλ αλαπόθεπθηα ζύκαηα γηα
όιν ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, κε άιια ιόγηα, έξρνληαη ζηελ πξώηε ζέζε όπνπ αξρίδεη ε δηάβξσζε. Απηόο είλαη ν ιόγνο
γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα πξνζηεζνύλ νη πξνθπιάμεηο πνπ δίλνληαη παξαπάλσ γηα έλα λέν ιέβεηα ζε έλα παιηό
ζύζηεκα:
1. Δάλ ην παιηό ζύζηεκα δηαζέηεη αλνηρηή δεμακελή εθηόλσζεο, απηό κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζύζηεκα
ππό πίεζε κε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο.
2. Σν παιηό ζύζηεκα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πιήξσο από όια ηα ππνθαηάζηαηα θαη ηα ζσκαηίδηα πνπ
πεξηέρνληαη ζηηο επηθάλεηεο.
3. Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλαο δηαρσξηζηήο αέξα , εμαεξηζηεξάθη ζην πςειόηεξν επίπεδν ηνπ
θπθιώκαηνο.

5.7. ύλδεζε θακηλάδαο
Ο ιέβεηαο ζαο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε κηα μερσξηζηή θακηλάδα πνπ ζα παξέρεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζηε απαηηνύκελν
ειθπζκό. Ο αγσγόο θαπζαεξίσλ κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θαπλνδόρνπ πξέπεη λα κνλώλεηαη κε ηε ρξήζε
παινβάκβαθα. Ο αγσγόο θαπλνδόρνπ πξνο ηελ θακηλάδα θαη ε θακηλάδα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από
ράιπβα ή ηζνδύλακν πιηθό πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζεξκνθξαζίεο γύξσ ζηνπο 400 oC.
ιεο νη ζπλδέζεηο ζην ζύζηεκα θαπλαγσγώλ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη ώζηε λα επηηπγράλεηαη θαιή θαύζε θαη
απνδνηηθόηεηα. Ο αγσγόο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ θακηλάδα ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζπληνκόηεξν
δπλαηό ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ δίλνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Θα πξέπεη λα απνθεύγνληαη
νξηδόληηεο ζπλδέζεηο θαη εμνπιηζκόο πνπ ζα απμάλνπλ ηελ απώιεηα πίεζεο όπσο νη γσλίεο
Μηα θάζεηε εληαία ραιύβδηλε ζσιήλσζε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο θακηλάδα. Ζ θαπλνδόρνο πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από κία εζσηεξηθή θαη κία εμσηεξηθή επηθάλεηα. Ζ εμσηεξηθή επηθάλεηα κπνξεί λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από ράιπβα ή ηνύβιν. Γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, ηα ζηνηρεία θακηλάδαο από αλνμείδσην ράιπβα
πξέπεη λα πξνηηκώληαη θαηά ηεο δηάβξσζεο. Ο ρώξνο κεηαμύ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηεο
θαπλνδόρνπ πξέπεη λα είλαη κνλσκέλνο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ζπκπύθλσζε ησλ θαπζαεξίσλ.
ην θαηώηαην επίπεδν ηεο θαπλνδόρνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα θάιπκκα θαζαξηζκνύ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν
από ράιπβα θαη ζθξαγηζκέλν γηα ηπρόλ δηαξξνή. Σν κήθνο ηνπ θαλαιηνύ θαπζαεξίσλ κεηαμύ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο
θαπλνδόρνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην ¼ ηνπ ύςνπο ηεο θακηλάδαο.
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6.

ΟΔΗΓΙΕ ΤΝΑΡΜΟΛΟΓΗΗ

6.1. Δμαξηήκαηα ιέβεηα
Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο γηα λα νινθιεξώζεηε ηε ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ ιέβεηα πνπ παξέρνληαη καδί
κε ην ιέβεηα
1. Διέγμηε πξώηα ηα παξαθάησ ζηνηρεία ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο.
Α. Θέζε ηνπ επηβξαδπληή θαπλνύ κέζα ζην 4ν πέξαζκα
Β. Θέζε θαη ειεύζεξε θίλεζε ηνπ δηαρσξηζηή θαπλαγσγνύ. ηαλ αλνίγεηε ηε ζύξα θόξησζεο,
απηό ην ηκήκα θηλείηαη ειεύζεξα πξνο ηα εκπξόο, δηαηεξώληαο ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θαπλνύ
κέζα ζην ιέβεηα.
Σν Άλνηγκα / θιείζηκν ηεο ζσξάθηζεο ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο (απηό ην ηκήκα ζθξαγίδεη ηνλ ζάιακν θαύζεο
εκπνδίδνληαο ηε θιόγα λα θηλείηαη πξνο ηελ πόξηα θόξησζεο, όηαλ ππάξρεη θιόγα ζην ιέβεηα). Σξαβήμηε ηελ ζπξίδα
πξνο ηα εκπξόο πξηλ ηε θόξησζε θαπζίκνπ.

2. Υαιαξώζηε ηελ βίδα πνπ ζηεξεώλεη ην κπξνζηηλό θνκκάηη ηνπ πάλσ θύιινπ ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα θαη
ηξαβήμηε ηνλ πίλαθα πξνο ηα εκπξόο. Ο πίλαθαο ειέγρνπ δηαζέηεη ηξία ζύλνια θαισδίσζεο γηα δηαθνξεηηθνύο
εμνπιηζκνύο θαη αηζζεηήξεο. Πεξάζηε απηά ηα ηξία ζύλνια θαισδίσζεο κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ ηξππώλ πνπ
έρνπλ θνπεί ζην επάλσ πιαίζην, όπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ εηθόλεο.

3.
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Ξεβηδώζηε ηηο βίδεο πνπ ζηεξεώλνπλ ην επάλσ κέξνο ζηελ πιάγηα θαη ηελ πίζσ ζήθε. Οη ραιαξέο βίδεο πνπ
ζηεξεώλνπλ ην αξηζηεξό πιεπξηθό πάλει ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα, κεηαθηλήζηε απηό ην ζαθάθη ιίγν πξνο ηα
αξηζηεξά γηα λα δεκηνπξγήζεηε ρώξν γηα λα εξγαζηείηε ζηελ θαισδίσζε ζηνλ αλεκηζηήξα κπξνζηά.
ρεδηάζηε ηελ θαισδίσζε ζηνλ αλεκηζηήξα, ζηξέθνληάο ηελ γύξσ από ηελ πιάθα κόλσζεο ηνπ ιέβεηα θαη
πεξάζηε ηνλ κέζα από ηνλ ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ βύζκαηνο ηνπ αλεκηζηήξα ζην θάησ επίπεδν ηνπ
αξηζηεξνύ πίλαθα.

4. Σνπνζεηήζηε ηνπο αθξνδέθηεο ηνπ αλεκηζηήξα πάλσ ζηελ θύζα πνπ βξηζθεηαη ζην θάησ δεμί θνκκάηη ηνπ
ιέβεηα. Ζ δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηηο δύν παξαθάησ θσηνγξαθίεο.

5.
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Σνπνζεηήζηε ηνλ αλεκηζηήξα ζηελ ζέζε πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ θάησ εκπξόζζηα πόξηα ηνπνζεηώληαο κηα
θιάληδα από θεξακηθό ραξηί πνπ ζπλνδεύεη ην παθέην αμεζνπάξ. ηεξεώζηε ηνλ αλεκηζηήξα κε 4 βίδεο M6 x
20 θαη παμηκάδηα M6. πλδέζηε ην βύζκα ηξνθνδνζίαο ηνπ αλεκηζηήξα ζην ζειπθό βύζκα ηνπ αξηζηεξνύ
πίλαθα. Σνπνζεηήζηε ην θηβώηην εηζόδνπ αέξα ηνπ αλεκηζηήξα ζην ηκήκα εηζόδνπ ηνπ αλεκηζηήξα
ηνπνζεηώληαο ηε θιάληδα θεξακηθνύ ραξηηνύ κεηαμύ ηνπ ηκήκαηνο εηζόδνπ ηνπ αλεκηζηήξα θαη ηνπ θηβσηίνπ
εηζόδνπ αέξα. Βεβαησζείηε όηη ε θηεξσηή κέζα ζηνλ αλεκηζηήξα κεηαθηλείηαη ειεύζεξα πξνο ηα πάλσ θαη
πξνο ηα θάησ.

εκεηώζεηο γηα ηελ θαισδίσζε:
Πξννξηζκόο
Αλεκηζηήξαο
Κπθινθνξεηήο
Κεληξηθή Παξνρή
Θεξκηθό Αζθαιείαο
Καπζηήξαο pellet
Θεξκνζηάηεο Υώξνπ

εκαηνδόηεζε ζην θαιώδην
FAN / TO BLOWER FAN
POMPA / TO PUMP
BESLEME / TO MAINS
EMNIYET / SAFETY LIMIT THERMOSTAT
TO EXTERNAL BURNER
ODA TERMOSTADI / ROOM THERMOSTAT

Σνπνζεηήζηε ηνλ αηζζεηήξα NTC ζηελ ζέζε κπξνζηά από ηνλ ζσιήλα εμόδνπ. πλδέζηε ηα δύν άθξα θαισδίσζεο
ηνπ δηκεηαιιηθνύ ζεξκνζηάηε όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Σνπνζεηήζηε ηελ θαισδίσζε γηα ην θύθισκα
παξνρήο ξεύκαηνο θαη ηνπ θπθινθνξεηή θαη αζθαιίζηε ηα κε ηνπο ζπλδεηήξεο ζην πιεπξηθό πάλει ηνπ ιέβεηα
όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

ηεξεώζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ πάλσ ζηνλ εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε ηηο παξερόκελεο βίδεοο M5. Δπαλαηνπνζεηήζηε
όιν ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ζηηο αξρηθέο ζέζεηο
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6.2. Δλαιιαθηεο αζθαιεηαο
Ο ελαιιάθηεο αζθαιείαο ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο.
ε πεξίπησζε ειεθηξηθήο δηαθνπήο, βιάβεο ηνπ θπθινθνξεηή θιπ. ην λεξό ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα ππεξζεξκαλζεί.
Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα μεπεξάζεη ηνπο 95 ºC, ν ζεξκνζηάηεο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο αθήλεη λα
ξέεη θξύν λεξό κέζσ ηνπ ζεξπαληίλαο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο. Ζ ζεξπαληίλα κε ην θξύν λεξό πνπ
θπθινθνξεί ζην εζσηεξηθό θαηεβάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ
ιέβεηα κεησζεί θάησ από ηνλ αζθαιή βαζκό, ε βαιβίδα αζθαιείαο θιείλεη ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνύ θαη ν ιέβεηαο
επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηη αζθαιείαο αλαηξέμηε ζηηο παξαθάησ νδεγίεο:
1. Σνπνζεηήζηε ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο ζηε ζύξα 1 1/2 "ζηελ επάλσ δεμηά πιεπξά ζην
πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ε ζύξα 1/2" ηνπ βξόρνπ ςύμεο πνπ πξόθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή.
2. Σνπνζεηήζηε ηε βαιβίδα αζθαιείαο Regulus JBV-1 ζηελ ζύξα 1/2 ".

.
3. πλδέζηε ηνλ εύθακπην ζσιήλα ζύλδεζεο πνπ παξέρεηαη καδί κε ην θηη κεηαμύ ηεο ζύξαο εμόδνπ ηεο
βαιβίδαο αζθαιείαο θαη κηαο από ηηο ζπξίδεο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο ζε ζρέζε κε ηελ θαηεύζπλζε
ξνήο πνπ θαίλεηαη ζην ζώκα ηεο βαιβίδαο.
4. Σέινο, ζπλδέζηε ηε γξακκή παξνρήο θξύνπ λεξνύ ζηε ζύξα εηζόδνπ ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο θαη
απνζηξαγγίζηε ηελ άιιε ζύξα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο
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ΔΠΗΖΜΑΝΖ – ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΝΓΔΖ
• Ο ιέβεηαο ηξνθνδνηείηαη κε 220 V. ηαζεξνπνηεηήο ηάζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγθαηαζηάζεηο όπνπ ε
ηξνθνδνζία είλαη θάησ από 205 V ή πάλσ από 230 V.
• Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε πίλαθα ζε ηνίρν, ην νπνίν δελ ηνπνζεηείηαη ζε απόζηαζε
πνιύ πεξηζζόηεξεγ από 50 cm.. Γηα ην ιόγν απηό, εάλ απαηηείηαη λέα ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαιώδηα 3x1,5 TTR.
• ιεο νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα εθηεινύληαη από εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα ζύκθσλα κε ηνπο
ππνρξεσηηθνύο θαλνληζκνύο θαη ηνπο θώδηθεο δενληνινγίαο.

Η ΤΚΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ!
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7.

ΟΔΗΓΙΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ

7.1. Έιεγρνη πξηλ ηελ Έλαπζε
Πξηλ από ηελ πξώηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ακέζσο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε, ην πδξαπιηθό θύθισκα πξέπεη λα είλαη
έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. Γηα λα γεκίζεηε έλα αλνηρηό αεξηδόκελν θύθισκα, αλνίμηε ε βαιβίδα ζηε γξακκή πιήξσζεο από
ην δνρείν δηαζηνιήο θαη ην θύθισκα γεκίδεηαη κε ην κύπιο λεξό παξνρήο. Καηά ηελ πιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, όιεο νη
βαιβίδεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζηηο γξακκέο πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα δηαξξνή. Ζ πιήξσζε ζηακαηά, όηαλ παξαηεξείηαη
λεξό από ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο θιείλνληαο ηε βαιβίδα ζηε γξακκή απηή. Ακέζσο κεηά, ε πδξαπιηθή πίεζε
ζεκεηώλεηαη ζηελ νζόλε ηνπ πδξνκέηξνπ. Απηό ζα θάλεη ηηο εξγαζίεο εθ λένπ πιήξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πεξηόδνπ ζέξκαλζεο πνιύ πην εύθνιε, απιά ηξνθνδνηώληαο ην ζύζηεκα κε θξέζθν λεξό κέρξη ε πδξαπιηθή πίεζε
ζηελ νζόλε λα θηάζεη ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηηκή
Πξηλ από θάζε έλαπζε βεβαησζείηε όηη.
 Ο ιέβεηαο θαη ην θύθισκα έρνπλ γεκίζεη κε λεξό θαη ε πδξαπιηθή πίεζε βξίζθεηαη ζηελ επηζπκεηή
πεξηνρή.
 ιεο νη βαιβίδεο ζηε γξακκή (εθηόο ησλ γξακκώλ παξάθακςεο θαη ηεο γξακκήο εθθίλεζεο) βξίζθνληαη
ζε αλνηρηή ζέζε.
 Τπάξρεη αξθεηόο ειθπζκόο ζηελ θακηλάδα.
 Τπάξρεη ειεθηξηθό ξεύκα ζηελ είζνδν ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Ο πίλαθαο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία STANDBY
Γηα λα γεκίζεηε έλα θύθισκα ππό πίεζε, ηξνθνδνηήζηε ην θαζαξό λεξό από ηελ θύξηα παξνρή ρξεζηκνπνηώληαο είηε
ηε ζύλδεζε πιήξσζεο ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ ιέβεηα είηε ηε γξακκή ηξνθνδνζίαο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε κέζα
ζην θύθισκα. Γηα λα βγάιεηε ηνλ αέξα πνπ πεξηέρεηαη ζην ζύζηεκα, ρξεζηκνπνηήζηε εμαεξηζηεξάθηα ζην πδξαπιηθό
θύθισκα, ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη επίζεο βαιβίδα εθηόλσζεο πίεζεο ζηελ έμνδν δεζηνύ λεξνύ ηνπ ιέβεηα

7.2. Έλαπζε
Ρπζκίζηε ηελ αλάθιεμε. Σνπνζεηήζηε σο πξνζαλάκαηα ηζαιαθσθσκέλεο εθεκεξίδεο (3 ή 4 θύιια ζε ζρήκα
κπάιιαο αξθεηά ζθηρηά) ζηε ζράξα ηνπ ιέβεηα. Σνπνζεηήζηε έλα πάλσ ζην ραξηί ή ζην κίδα. ζν πην ζηεγλόο,
κηθξόο θαίγεηαη - ηόζν πην εύθνιν θαη θαιύηεξν ζα μεθηλήζεη ε θσηηά. Γηαζρίδνπκε ηελ αλάθιεμε, νπόηε ππάξρεη
αξθεηόο ρώξνο αέξα αλάκεζα ζε θάζε θνκκάηη. Σν μύιν πνπ είλαη ζπζθεπαζκέλν πνιύ ζθηρηά δελ θαίγεηαη ζσζηά.
Σνπνζεηήζηε κεγαιύηεξν μύιν ζηελ θνξπθή ηεο αλάθιεμεο θαη ζπλερίζηε λα ηνπνζεηείηε κεγαιύηεξα θαη κεγαιύηεξα
θνκκάηηα ζηελ θνξπθή κέρξη ην θαύζηκν λα ππεξβεί ην επίπεδν 1/3 ηνπ ζαιάκνπ πιήξσζεο.

7.3. Ρύζκηζε ηάκπεξ
Ο ιέβεηαο ζαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο θαύζεο. Καπζηγόλνο αέξα εηζέξρεηαη ζηνλ
ζάιακν βεβηαζκέλα. Μηαο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα κεηαβάιιεηαη απηόκαηα ε παξνρή αέξα ζηνλ ζάιακν
κεηαβάιιεηαη θαη απηή. Παξόια απηά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηακπεξ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα γηα
επηπιένλ ξύζκηζε.

7.4. Μελνύ Πίλαθα ειέγρνπ
Ο πίλαθαο ειέγρνπ έρεη ηηο αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο:
1. Δκθαλίδεη:
1.1 Θεξκνθξαζία ιέβεηα
1.2 Δπηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιέβεηα
1.3 ηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα
1.4 Λεηηνξγία ή όρη θπθινθνξεηή
1.5 Πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ιέβεηα
1.6 Πξνεηδνπνηήζεηο αζθαιείαο
2. Δπηηξέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αθόινπζσλ:
2.1 Ρύζκηζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ιέβεηα (50 έσο 90νC ζε βήκαηα ησλ 2νC)
2.2 Ρύζκηζε ζηξνθώλ ζηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
2.3 Μέγηζηεο ζηξνθέο αλεκηζηήξα ζηελ απηόκαηε ιεηηνπξγία
2.4 Υξόλνο ιεηηνπξγίαο αζθαιείαο αλεκηζηήξα
2.5 Νπρηεξηλή ιεηηνπξγία θαη ξύζκηζε ησλ αληίζηνηρσλ ρξόλσλ
3. Διέγρεη:
3.1 Σελ ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα κε βάζε ηελ επηζπκεηή
3.2 Απηόκαηε ιεηηνπξγία θπθινθνξεηή
3.3 Σηο ζηξνθέο ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία θαη θαηαλαισζε
3.4 Σελ επαθή ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ
3.5 Σνλ θαπζηήξα ηνπ Pellet κέζσ κηαο ON/OFF εληνιήο

4. Γηαηάμεηο αζθαιείαο:
α Αλ γηα θάπνηνλ ιόγν ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα ππεξβεί ηνπο 100 νC,
ν αλεκηζηήξαο
ζηακαηάεη θαη ν θπθινθνξεηήο ελεξγνπνηείηαη. Ο πηλαθαο εηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε γηα ηελ δπζιεηηνπξγία απηή κε έλα
ερεηηθό ζήκα. Αλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πέζεη πάιη θάησ από 95νC, ν ήρνο απελεξγνπνηείηαη θαη ν ιέβεηαο
επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία.
β. Ο ιέβεηαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζεξκηθό επαθήο
γ. Αζθάιεηα ηήμεο γηα ηελ πξνζηαζία από ππεξέληαζε
δ. Ο πίλαθαο
επαλαηξνθνδόηεζεο
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δηαζέηεη κλήκε

θαη ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα

ζε

πεξηπησζε

πηώζεο

ηάζεο

θαη

5. Λεηηνπξγίεο Οηθνλνκίαο Καπζίκνπ:
α.. Ο θπθινθνξεηήο απελεξγνπνηείηαη θάησ από ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 40νC. Απηό γίλεηαη θαη γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ ιέβεηα από ηελ δηάβξσζε.
β.. Απμνκείσζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα
γ. Ζ επηινγή ECO ζα ρακειώζεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ιέβεηα ζηνπο 50νC
δ. Ζ λπρηεξηλή ιεηηνπξγία όηαλ απηή ελξγνπνηείηαη ζα θάλεη ηελ κέγηζηε δπλαηή νηθνλνκία όηαλ δελ ππάξρεη
απαίηεζε γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο.

7.5 Stand-by Λεηηνπξγία
ηαλ ζπλδέεηαη ην ξεύκα, ν πίλαθαο ειέγρνπ έρεη ηελ αθόινπζε πξνβνιή ζηε ιεηηνπξγία STAND-BY. Ζ ιπρλία ON /
OFF ηνπ ιέβεηα είλαη αλακκέλε, αιιά ζηελ νζόλε δελ εκθαλίδεηαη θαλέλαο αξηζκόο:

7.6. Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
Καηά ηε θόξησζε μύινπ θαη ηελ έλαξμε θσηηάο, κπνξείηε λα αθήζεηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζε ιεηηνπξγία STAND-BY.
ηαλ έρεηε ζπλερή θιόγα, ελεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ πηέδνληαο ην θνπκπί ON / OFF.

7.7. Δλεξγνπνίεζε ηνπ πίλαθα
Παηώληαο ην θνπκπί "ON / OFF" γηα ηξία δεπηεξόιεπηα, ν πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Ζ νζόλε LCD
αλάβεη θαη εκθαλίδεηαη ε πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο αλάθιεμεο, κπνξείηε λα
ιεηηνπξγήζεηε ηνλ αλεκηζηήξα ζε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Παηώληαο ην θνπκπί ρεηξηζκνύ ηνπ αλεκηζηήξα, κπνξείηε λα
ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα ζην ειάρηζην επίπεδν γηα λα βνεζήζεηε ηε θσηηά λα αλάςεη ζε ζύληνκν
ρξνληθό δηάζηεκα.
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7.8. Ρύζκηζε ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα
Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα ρεηξνθίλεηα ζε 5 βήκαηα ή κπνξείηε λα αθήζεηε ηνλ αλεκηζηήξα
ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο "AUTO", ζηελ πεξίπησζε απηή ε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα δηακνξθώλεηαη από ηελ
ειεθηξνληθή πιαθέηα ζύκθσλα κε ηε ξύζκηζε ηνπ ιέβεηα θαη ηελ πξαγκαηηθή ζεξκνθξαζία

ηαλ ν πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο, ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη απηόκαηα όπσο ζηελ
ηειεπηαία ηνπ ιεηηνπξγία. Παηώληαο ηα θνπκπηά FAN CONTROL "manual" ή "auto" κπνξείηε λα επηιέμεηε
ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα
Ανεμιζηήπαρ ζε σειποκίνηηη λειηοςπγία:
ηαλ παηεζεί απηό ην θνπκπί, ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγεί ζπλερώο ζε επηιεγκέλε ηαρύηεηα ζηαζεξά:
• Δάλ παηεζεί κία θνξά: ν αλεκηζηήξαο ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη ε ηαρύηεηα ζα είλαη ειάρηζηε
• Γύν θνξέο: 2ν ζηάδην
• Σξείο θνξέο: 3ν ζηάδην
• Σέζζεξηο θνξέο: 4ν ζηάδην
• Πέληε θνξέο: Μέγηζηε ηαρύηεηα
• Έμη θνξέο: Ο αλεκηζηήξαο ζα απελεξγνπνηεζεί μαλά
Ανεμιζηήπαρ ζε λειηοςπγία αςηόμαηηρ λειηοςπγίαρ :
ηαλ παηεζεί απηό ην θνπκπί, αθπξώλεηαη άιιε ιεηηνπξγία θαη ν αλεκηζηήξαο αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζε δηακνξθσκέλε
ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα κε ηε βνήζεηα γξαπηνύ ινγηζκηθνύ.

7.9. Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ζην ιέβεηα

Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνύ ζην ιέβεηα σο εμήο:

• Παηήζηε ην θνπκπί MENU κία
θνξά
• Σν εηθνλίδην πνπ δείρλεη ηελ
παξάκεηξν
ξύζκηζεο
ζα
αλαβνζβήλεη
• Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα
κεηώζεηε
ηελ
επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία
λεξνύ
εμαγσγήο
πηέδνληαο ηα πιήθηξα ζηε δεμηά ή
ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιήθηξνπ
MENU
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ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Μπνξείηε απιά λα πηέζεηε (+) ή (-) γηα λα ξπζκίζεηε ην επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνύ εμόδνπ ηνπ ιέβεηα
ρσξίο λα εηζέιζεηε ζην ΜΔΝΟΤ.
Ζ ζεξκνθξαζία λεξνύ εμόδνπ ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα ξπζκηζηεί κεηαμύ 60 OC έσο 90 OC, κε δηαζηήκαηα 2 OC

Δάλ παηήζεηε μαλά ην πιήθηξν MENU, ε ξύζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζα ηειεηώζεη θαη ην κελνύ ζα κεηαθηλεζεί ζην
επόκελν κελνύ παξακέηξσλ. Ο πίλαθαο ειέγρνπ εμέξρεηαη από ηε ιεηηνπξγία MENU αλ πεξηκέλεηε 10 δεπηεξόιεπηα
ρσξίο λα πηέζεηε νπνηνδήπνηε θνπκπί θαη επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία

7.10. Ρύζκηζε κέγηζηεο ηαρύηεηαο αλεκηζηήξα (κόλν γηα ιεηηνπξγία FAN AUTO)
Μπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα αλ επηιέμεηε "ιεηηνπξγία αλεκηζηήξα" σο απηόκαηε όπσο
πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα. Ο πίλαθαο ειέγρνπ ζάο επηηξέπεη λα νξίζεηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ζηε
ιεηηνπξγία modulation ηνπ αλεκηζηήξα. Δάλ αηζζάλεζηε όηη ν αέξαο είλαη πάξα πνιύο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο
θακηλάδαο ζαο θαη ην θαύζηκν πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεηε ηόηε κπνξείηε λα κεηώζεηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ
αλεκηζηήξα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη κεηαμύ ηεο ειάρηζηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο κέγηζηεο
λέαο ηαρύηεηαο πνπ έρεηε ξπζκίζεη. Απηή ε ιεηηνπξγία ζα βνεζήζεη ηνλ ιέβεηα λα εμνηθνλνκήζεη θαύζηκν.

Γηα λα επαλαθέξεηε ηε κέγηζηε ηαρύηεηα ηνπ αλεκηζηήξα:
1. Παηήζηε ην θνπκπί MENU δύν θνξέο
2. Σν εηθνλίδην πνπ δείρλεη ηελ παξάκεηξν ξύζκηζεο ζα
αλαβνζβήλεη
3. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηε λέα κέγηζηε
ηαρύηεηα κεηαμύ 3 θαη 5 παηώληαο ηα πιήθηξα ζηε δεμηά ή
ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιήθηξνπ MENU

Δάλ παηήζεηε μαλά ην πιήθηξν MENU, ε ξύζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζα ηειεηώζεη θαη ην κελνύ ζα κεηαθηλεζεί ζην
επόκελν κελνύ παξακέηξσλ. Ο πίλαθαο ειέγρνπ εμέξρεηαη από ηε ιεηηνπξγία MENU αλ πεξηκέλεηε 10 δεπηεξόιεπηα
ρσξίο λα πηέζεηε νπνηνδήπνηε θνπκπί θαη επηζηξέςεηε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία.

7.11. Απηόκαηε ιεηηνπξγία απελεξγνπνίεζεο ηνπ αλεκηζηήξα
ηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ηξνθνδνζία κε ην θνπκπί ON / OFF ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, ν αλεκηζηήξαο ζα μεθηλήζεη απηόκαηα
αλεμάξηεηα από ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα. ηε ζπλέρεηα, ν αλεκηζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο
ζαο, πνπ ξπζκίδνληαη από ηελ ειεθηξνληθή πιαθέηα κεηαμύ κηαο ειάρηζηεο ηαρύηεηαο θαη κηαο κέγηζηεο
πξνεπηιεγκέλεο ή επαλαξπζκηζκέλεο ηαρύηεηαο από ην ρξήζηε. Ο αλεκηζηήξαο ζβήλεη απηόκαηα όηαλ θηάζεη ε
επηζπκεηή ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα.
Αλ ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα πέζεη θάησ από ηνπο 40 oC, ε ειεθηξνληθή πιαθέηα δηαηεξεί ηνλ αλεκηζηήξα ζε
ιεηηνπξγία κέρξη λα πεξάζεη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο ρξόλνο αζθαιείαο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα δελ
μεπεξάζεη μαλά ηνπο 40 oC θαηά ηε δηάξθεηα απηνύ ηνπ ρξόλνπ αζθαιείαο, ηόηε ν πίλαθαο ειέγρνπ ππνζέηεη όηη δελ
ππάξρεη θαύζηκν ζην ζάιακν θαύζεο θαη ν αλεκηζηήξαο ζα ζηακαηήζεη. Μεηά από απηό ην ρξόλν αζθαιείαο, εάλ ε
ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα είλαη θαη πάιη πάλσ από 40 oC γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ν αλεκηζηήξαο ζα
ελεξγνπνηεζεί μαλά. Ωζηόζν, ζαο ζπληζηνύκε λα επαλαθέξεηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ παηώληαο ην θνπκπί ON / OFF
κία θνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.

Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή γηα ηνλ ρξόλν αζθαιείαο είλαη 45 ιεπηά. Αιιά κπνξείηε λα ξπζκίζεηε μαλά
απηόλ ηνλ ρξόλν αζθαιείαο κεηαμύ 5 ιεπηώλ θαη 90 ιεπηώλ αλά δηαζηήκαηα ησλ 5 ιεπηώλ. Γηα
αλαπξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ αζθαιείαο:
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1. Πηέζηε ην θνπκπί MENU ηξεηο θνξέο
2. Σν εηθνλίδην πνπ δείρλεη ηελ παξάκεηξν
ξύζκηζεο ζα αλαβνζβήλεη
3. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηνλ
θαηλνύξγην ρξόλν ππέξβαζεο κεηαμύ 5 θαη 90
ιεπηώλ παηώληαο ηα πιήθηξα ζηε δεμηά ή ηελ
αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιήθηξνπ MENU

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
. Ο θπθινθνξεηήο ζα ιεηηνπξγεί όζν ε ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα είλαη πάλσ από 40 ° C. Ο θπθινθνξεηήο
παξακέλεη πάληνηε απελεξγνπνηεκέλνο όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα είλαη θάησ από 40 ° C, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε ζπκπύθλσζε θαη λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα. Ο πίλαθαο ειέγρνπ δελ επηηξέπεη ηελ επαλαθνξά ζηε
ζεξκνθξαζία εθθίλεζεο ηνπ θπθινθνξεηή

7.12. Ρπζκίζεηο ιεηηνπξγίαο λύρηαο (ύπλνπ)
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε λπρηεξηλή ιεηηνπξγία εάλ δελ ρξεηάδεηαη λα ζεξκάλεηε ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα θαη εάλ
δελ ζα ζηακαηήζεηε κόληκα ην ιέβεηα. Υξεζηκνπνηώληαο απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, κπνξείηε λα έρεηε κηα κηθξή θιόγα
ζην ζάιακν θαύζεο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα μεθηλήζεηε ην ιέβεηα από ηελ αξρή. ε απηή ηε ιεηηνπξγία, ν αλεκηζηήξαο
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη απελεξγνπνηείηαη ζε ζρέζε κε κηα πξνθαζνξηζκέλε δηάξθεηα έηζη ώζηε λα ιεηηνπξγεί κόλν
γηα λα δηαηεξεί κηα ειάρηζηε θιόγα ζην ζάιακν θαύζεο. ύκθσλα κε ηηο εξγνζηαζηαθέο ηηκέο, όηαλ ελεξγνπνηείηαη
απηή ε ιεηηνπξγία, ν αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί 120 δεπηεξόιεπηα θαη ζηακαηά γηα 20 ιεπηά. Μπνξείηε λα
επαλαξπζκίζεηε απηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα από ην ΜΔΝΟΤ. Γηα λα επαλαξηζκήζεηε απηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα
ON θαη OFF.

1. Παηήζηε ην θνπκπί MENU ηέζζεξηο θνξέο. Σν εηθνλίδην πνπ δείρλεη ηελ παξάκεηξν ξύζκηζεο ζα αλαβνζβήλεη
2. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ην ρξόλν απελεξγνπνίεζεο κεηαμύ 10 θαη 40 ιεπηώλ παηώληαο ηα πιήθηξα
ζηε δεμηά ή ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιήθηξνπ MENU
3. Παηήζηε μαλά ην θνπκπί MENU. Σν εηθνλίδην πνπ δείρλεη ηελ παξάκεηξν ξύζκηζεο ζα αλαβνζβήλεη
4. Μπνξείηε λα απμήζεηε ή λα κεηώζεηε ηνλ ρξόλν ελεξγνπνίεζεο κεηαμύ 60 θαη 240 δεπηεξνιέπησλ παηώληαο ηα
πιήθηξα ζηε δεμηά ή ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιήθηξνπ MENU

7.13. Δπηβξαδύλεηε ηελ θαύζε
Μπνξείηε λα επηβξαδύλεηε ηελ θαύζε κε:
1. Μείσζε ηεο ξπζκηζκέλεο ηηκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο εμεξρόκελνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα ή ηνπ πίλαθα ειέγρνπ κε ηελ
ιεηηνπξγία ECO
2. Κιείλνληαο ηνλ θαπλαγσγό ζηελ θαπλνδόρν κέρξη ηε κηζή δηαηνκή ή πιήξσο θιεηζηή ζέζε (ζε πεξίπησζε
ρακειήο θσηηάο)
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Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ηα βήκαηα 1 θαη 2 ή εάλ δελ ζέιεηε λα δεζηάλεηε ην δσκάηηό ζαο, κπνξείηε λα ξπζκίζεηε ηνλ
πίλαθα ειέγρνπ ζηε ιεηηνπξγία ΝΤΥΣΑ.

7.14 Λεηηνπξγία ECO
Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ECO γηα λα κεηώζεηε ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα ζε ζεξκνθξαζία
50 C, εάλ δελ ρξεηάδεηαη λα ζεξκάλεηε πνιύ ζην δσκάηηό ζαο αληί λα κεηώζεηε ηε ζεξκνθξαζία ζην κελνύ. Δάλ
ζέιεηε λα αθήζεηε ηε ιεηηνπξγία ECO θαη λα επηζηξέςεηε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, παηήζηε μαλά ην θνπκπί ECO

7.15 ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ιεηηνπξγία
Αλ ζέιεηε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ΝΤΥΣΑ, απιά παηήζηε ην πιήθηξν ΝΤΥΣΑ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. ηαλ
απηή ε ιεηηνπξγία είλαη επηιεγκέλε, ν αλεκηζηήξαο κεηαβαίλεη ζηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζην ηξίην επίπεδν
ηαρύηεηαο. πσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ζαο ζπληζηνύκε λα ελεξγνπνηήζεηε απηή ηε ιεηηνπξγία εηδηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλώλ σξώλ όηαλ δελ ρξεηάδεηαη λα ζεξκαίλεηε ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. Δάλ ζέιεηε λα αθήζεηε ηε
ιεηηνπξγία ΝΤΥΣΑ θαη επηζηξέςεηε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία, απιά παηήζηε μαλά ην πιήθηξν ΝΤΥΣΑ.

7.16 ΔΞΩΣΔΡΗΚΟ θαπζηήξαο
Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε έλαλ θαπζηήξα pellet ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο πνπ παξέρνληαη
από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ζαο αληηπξόζσπν ζηελ επηθξάηεηά ζαο. Μόλν νη εγθεθξηκέλνη θαπζηήξεο pellet γηα
επηιεγκέλα κνληέια ιέβεηα ECO BURN επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηόλ ηνλ ιέβεηα. Ο θαηαζθεπαζηήο ή ν
κεηαπσιεηήο δελ θέξνπλ θακία επζύλε ιόγσ αθαηάιιειεο εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε θαπζηήξα.
Μηα μερσξηζηή επαθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε θαη απελεξγνπνίεζε ηνπ θαπζηήξα pellet ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή
ζεξκνθξαζία εμόδνπ παξέρεηαη κέζα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Ο θαπζηήξαο ζα ιεηηνπξγήζεη ζύκθσλα κε ην δηθό ηνπ
ινγηζκηθό όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. Ο θαπζηήξαο pellet ηνπνζεηείηαη ζηελ θάησ κπξνζηηλή πόξηα ηνπ ιέβεηα. Γελ
ρξεηάδεηαη λα αθαηξέζεηε ηνλ αλεκηζηήξα θαύζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ιέβεηα. Μπνξείηε λα
ελεξγνπνηήζεηε ηνλ θαπζηήξα pellet κόλν πηέδνληαο ην θνπκπί EXT.BURNER ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, ηόηε ν ιέβεηαο
ζα ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ην θαύζηκν pellet. Γηα λα επηζηξέςεηε μαλά ζε ιεηηνπξγία κε μύιν ή άλζξαθα, απιά
παηήζηε ην πιήθηξν FAN MANUEL ησλ θνπκπηώλ FAN AUTO.

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Δάλ ηξνθνδνηήζεηε μύιν ή άλζξαθα, ζαο ζπληζηνύκε λα αθαηξέζεηε ηνλ θαπζηήξα pellet από ηελ κπξνζηηλή
πόξηα γηα λα απνθύγεηε ηπρόλ δεκηέο ζηνλ θαπζηήξα

7.17 ηακάηεκα γηα αζθάιεηα
Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θηάζεη κέρξη 100 OC γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, ν αλεκηζηήξαο θιείλεη, ε αληιία CH
παξακέλεη ζε ιεηηνπξγία. Ο πίλαθαο πξνεηδνπνηεί ηνλ ρξήζηε κέζσ ηνπ εηθνληδίνπ πςειήο ζεξκνθξαζίαο ζηελ νζόλε
LCD γηα έλα ερεηηθό ζπλαγεξκό βνκβεηή. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα πέζεη θαη πάιη θάησ από 95 OC, νη
ζπλαγεξκνί βνκβεηή ζβήλνπλ, ν ιέβεηαο επαλέξρεηαη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία.
Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα θηάζεη ηα 110 OC, απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρεη πξόβιεκα ζηα PCB ηνπ πίλαθα ειέγρνπ
ή ζηνπο αηζζεηήξεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, έλαο πξόζζεηνο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ιέβεηα γηα εμσηεξηθή αζθάιεηα. Ο αηζζεηήξαο ιακπηήξα ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο ζπλδέεηαη ζηνλ ζσιήλα εμόδνπ
ζεξκνύ λεξνύ ηνπ ιέβεηα, θάησ από ηνλ επάλσ πίλαθα ηνπ ιέβεηα, θαη ην θνπκπί επαλαθνξάο ηνπ είλαη έμσ από ην
επάλσ πιαίζην θάησ από έλα πιαζηηθό θάιπκκα. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα είλαη πάλσ από 110 OC, ν
αλεκηζηήξαο είλαη θιεηζηόο OFF, αιιά ε αληιία παξακέλεη ελεξγή γηα λα πξνζηαηεύζεη ην ζύζηεκα από πνιύ πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Ο θσδηθόο βιάβεο E1 εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε LCD. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζαο ζπληζηνύκε λα
θαιέζεηε έλαλ αληηπξόζσπν ππεξεζηώλ γηα λα ειέγμεηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηνλ ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκό ηνπ. Ο
ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο είλαη ηύπνπ ρεηξνθίλεηεο επαλαθνξάο θαη ζπλεπώο πξέπεη λα επαλαθεξζεί κε ην ρέξη
ακέζσο κεηά ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ν πίλαθαο ειέγρνπ επαλαθέξεηαη παηώληαο ην θνπκπί ON
/ OFF κία θνξά.
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7.18 Βάδνληαο ηνλ πίλαθα ζηελ ζέζε off
Ο πίλαθαο ειέγρνπ απελεξγνπνηείηαη παηώληαο ην θνπκπί ON / OFF. Πνηέ κελ ζβήλεηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ όηαλ
ππάξρεη θσηηά ζην ζάιακν θαύζεο

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Πξηλ αλνίμεηε ηελ κπξνζηηλή πόξηα γηα ηελ πξνζζήθε θαπζίκνπ ζην ζάιακν θαύζεο, ζαο ζπληζηνύκε λα
απελεξγνπνηήζεηε ηνλ αλεκηζηήξα πηέδνληαο ην πιήθηξν FAN CONTROL. Αθνύ θιείζεηε ηελ κπξνζηηλή πόξηα,
ελεξγνπνηήζηε μαλά ηνλ αλεκηζηήξα

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Μεηά από θάζε πεξίνδν θαύζεο, πξηλ από ηε θόξησζε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη ηελ αλάθιεμε, ν πίλαθαο ειέγρνπ
πξέπεη λα επαλαξπζκηζηεί παηώληαο ην θνπκπί ON / OFF

7.19 Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
Μπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε έλα ζεξκνζηάηε ρώξνπ κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ ηεο επαθήο ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ έμσ
από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Δάλ δελ ρξεζηκνπνηείηε ζεξκνζηάηε δσκαηίνπ, αθήζηε απηή ηε γέθπξα θαισδίσλ όπσο
είλαη.

7.20. Πξνεηδνπνίεζε γηα ηα θαύζηκα
Σα δηάθνξα θαύζηκα απαηηνύλ δηαθνξεηηθνύο όγθνπο θξέζθνπ αέξα γηα θαύζε. Απηόο είλαη ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ν
πίλαθαο ειέγρνπ έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλεκηζηήξα γηα ηνπο ηύπνπο
θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ιέβεηα. Γηα παξάδεηγκα, αλ ρξεζηκνπνηείηε μύιν θνύηζνπξν σο θαύζηκν, ν
ιέβεηαο ζα απαηηήζεη ιηγόηεξνπο αέξνο από ό, ηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ θαύζε καύξνπ άλζξαθα θαη ιηγλίηε.
Σα θαύζηκα πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξαηίζεληαη ζηελ ελόηεηα ηερληθώλ δεδνκέλσλ. Ο
θαηαζθεπαζηήο δελ ζα ζεσξεζεί ππεύζπλνο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε πξνδηαγξαθώλ
θαπζίκσλ, ε ηε ρξήζε θαπζίκσλ πνπ δελ έρνπλ πξνηαζεί γηα απηόλ ηνλ ιέβεηα

7.12 Μεησκέλνο ειθπζκόο
Αλ ππάξρεη έιιεηςε ειθπζκνύ ζηελ θακηλάδα ή δελ ππάξρεη θαζόινπ ειθπζκόο ζηελ θαπλνδόρν (όπσο θαθή
θαηαζθεπή, κε κνλσκέλν, κπινθαξηζκέλν θ.ιπ.), ελδέρεηαη λα αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα θαύζεο (δελ ππάξρεη
έλαπζε, ππεξβνιηθόο θαπλόο, ζπκπύθλσζε ιόγσ ςπρξώλ θαπζαεξίσλ). ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζαο ζπληζηνύκε
απζηεξά λα ειέγμεηε ηελ θακηλάδα ζαο κε έλαλ εηδηθό θαη λα δηνξζώζεηε νπνηαδήπνηε παξαηππία
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7.22 Κσδηθνί ζθαικάησλ

code E1: Τςειή ζεξκνθξαζία. Ο ζεξκνζηάηεο
αζθαιείαο ζηακαηά ηνλ ιέβεηα
code E2: NTC sensor πξνβιεκαηηθόο
Μήλπκα πςειήο ζεξκνθξαζίαο
Γελ ππάξρεη θαύζηκν

27

8.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΦΑΛΕΙΑ

8.1. Έιεγρνο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ησλ ρξεζηώλ νπζηώλ
Γηα ηνλ ηύπν ηνπ πιηθνύ θαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ιέβεηα ζαο, αλαηξέμηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα

1. ΥΡΩΜΑΣΑ:
Μαύξν ππόζηξσκα γεληθήο ρξήζεο ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
Μαύξε επίζηξσζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο ώκα ιέβεηα
Πόξηεο ιεβήησλ
Δπίζηξσζε ζε ζθόλε ζε όια ηα εμσηεξηθά θύιια

2. Μόνωζη και ηζιμούσερ
Μνλσηηθή πιάθα από πεηξνβάκβαθα ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
Μνλσηηθή πιάθα ζεξκνκόλσζεο
Μπξνζηηλά θαη πίζσ πιαίζηα
ρνηλί θαη ηαηλία από γπαιί
Πίλαθαο θεξακηθώλ ηλώλ Δκπξόο πόξηα
Υσξίο CFC ζπξέη / αθξόο πνιπνπξεζάλεο ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
Ππξίκαρν ηνύβιν ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
Πξντόληα ακηάληνπ ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
3. ηεγαλσηηθά
πγθνιιεηηθό πςειήο ζεξκνθξαζίαο Δκπξόο πόξηεο
Ππξίκαρν ηζηκέλην ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ
ύζηαζε ζύλδεζεο αεξίνπ ΓΔΝ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
. Υξώκαηα, ζθξαγηζηηθά, ζαλίδεο από θεξακηθέο ίλεο
1. Σα πιηθά απηά πεξηέρνπλ νξγαληθνύο δηαιύηεο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν καθξηά
από γπκλέο θιόγεο. Μελ αθήλεηε λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην δέξκα, ηα κάηηα, λα εηζπλεύζνπλ ή λα θαηαπηνύλ.
3. Υξεζηκνπνηήζηε θξέκα ή γάληηα γηα λα πξνζηαηέςεηε ην δέξκα θαη γπαιηά γηα λα πξνζηαηεύζεηε ηα κάηηα από
ηπραία επαθή.
4. Μηθξέο πνζόηεηεο κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ από ηα ξνύρα ή ην δέξκα κε πξντόλ αθαίξεζεο ρξσκάησλ ή πξντόλ
θαζαξηζκνύ ρεξηώλ.
5. ε πεξίπησζε εηζπλνήο, απνκαθξύλεηε ηνλ πάζρνληα από ηνλ θαζαξό αέξα, ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο πίλεηε
γιπθό λεξό, αιιά κελ πξνθαιείηε εκεηό. Δάλ πάεη ζην κάηη, πιύλεηε ην κάηη κε θαζαξό λεξό θαη αλαδεηήζηε ηαηξηθή
βνήζεηα

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
πζθεπέο ππό πίεζε
1. Απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ππό πίεζε θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Απηά ηα
επηθίλδπλα κέξε είλαη:
ώκα ιέβεηα
Γξακκέο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ιέβεηα
Γξακκέο αζθαιείαο
πζθεπέο εθηόλσζεο πίεζεο εγθαηεζηεκέλεο ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο
2. Μελ επηρεηξήζεηε πνηέ λα απνζηξαγγίζεηε ην λεξό από ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο όηαλ ιεηηνπξγεί ν ιέβεηαο
3. Μελ ηξνθνδνηείηε πνηέ ην ιέβεηα απεπζείαο κε θξύν λεξό γηα λα ην ςύμεηε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν, όηαλ ν
ιέβεηαο είλαη δεζηόο

.
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ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ γηα επηθάλεηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο
Απνθύγεηε ηελ επαθή κε κέξε θαη επηθάλεηεο πνπ έρνπλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (επηθάλεηεο εξγαζίαο) πνπ ζα είλαη
επηθίλδπλεο γηα ηνλ άλζξσπν, όπσο:
Μπξνζηηλέο πόξηεο ηνπ ιέβεηα
Πόξηα ηέθξαο
Γξακκέο παξάδνζεο θαη επηζηξνθήο λεξνύ (αθόκε θαη αλ είλαη απνκνλσκέλεο), γξακκέο αζθαιείαο
ηξόθηγγα θαπζαεξίσλ
ύλδεζε κεηαμύ εμόδνπ θαπλνδόρνπ θαη θαπλνδόρνπ
Αληιίεο θπθινθνξεηή, δνρεία δηαζηνιήο

ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Καπζαέξηα
1.Θα κπνξεί λα ππάξρεη κηθξή δηαξξνή θαπζαεξίσλ από ηελ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ιέβεηα, όηαλ αλνίγεη ε
κπξνζηηλή ζύξα θόξησζεο. Πνηέ κελ αλαπλέεηε απηή ηε ξνή θαπζαεξίνπ.
2. ηαλ πξνζζέηεηε ζηεξεό θαύζηκν όηαλ ππάξρεη θιόγα κέζα ζην ζάιακν θαύζεο, πξνζηαηέςηε ηα ρέξηα θαη ην
πξόζσπό ζαο. Δάλ ρξεηάδεηαη, θνξάηε πξνζηαηεπηηθά γάληηα

.
ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Ππξνδόηεζε θαπζίκσλ
1. Μελ βγάιεηε ην θαύζηκν από ην ζάιακν θαύζεο ελώ εμαθνινπζεί λα θαίεη
2. Μελ πξνζπαζήζεηε λα βγάιεηε ην θαύζηκν ρξεζηκνπνηώληαο λεξό ή άιια πγξά.
3. Μελ αθήλεηε ηηο κπξνζηηλέο πόξηεο θαη κελ αλνίγεηε ηελ πόξηα όηαλ ππάξρεη θσηηά κέζα ζην ζάιακν θαύζεο
4. Γηα λα επηβξαδύλεηε ή λα ζηακαηήζεηε ηε θσηηά, απελεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηηο εμόδνπο
θαπλνδόρνπ.
5. Ο ιέβεηαο ζαο κπνξεί λα απελεξγνπνηεζεί κόλν κε ηα ζηεξεά θαύζηκα, ησλ νπνίσλ ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ
δνζεί ζηελ ελόηεηα Σερληθά δεδνκέλα. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε νπνηνδήπνηε άιιν ζηεξεό θαύζηκν πνπ ζα ήηαλ
επηβιαβέο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ηκήκαηνο ηνπ ιέβεηα, γηα νπνηαδήπνηε πγξά ή αέξηα θαύζηκα

9.

ΤΝΣΉΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ

9.1. Πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο
* Διέγμηε ηε ζηάζκε ή ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ. Σν πδξόκεηξν πξέπεη λα επηζεκαλζεί κεηά ηελ πξώηε πιήξσζε ηνπ
ιέβεηα. Δπνκέλσο, ε ζηάζκε ηνπ λεξνύ κπνξεί λα ειέγρεηαη ηαθηηθά. Δάλ ε ζηάζκε ή ε πίεζε ηνπ λεξνύ βξίζθεηαη
θάησ από ην επίπεδν ηεο ζηαηηθήο πίεζεο ή ηεο ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ρξεηάδεηαη γέκηζκα. Σν λεξό ζα πξέπεη λα
είλαη πνηόηεηνο ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο πξηλ από ηελ ηξνθνδνζία ζην ζύζηεκα γηα ηελ απνηξνπή
ηεο δηάβξσζεο ζην θύθισκα ζέξκαλζεο θαη ζηνλ ιέβεηα.
* Οη κπξνζηηλέο πόξηεο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ην ζσζηό θιείζηκν. Σα ππξίκαρα ζρνηληά από ίλεο πάινπ
πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ εάλ είλαη απαξαίηεην.
* Διέγμηε εάλ ππάξρεη δηαξξνή θαπλαεξίσλ από ηηο ζπλδέζεηο θαπλνδόρνπ ηνπ ιέβεηα θαη ζηεξεώζηε ην εάλ είλαη
απαξαίηεην.
* Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ ππξίκαρνπ πιηθνύ κέζα ζηελ κπξνζηηλή πόξηα. Δάλ είλαη θαηεζηξακκέλν, ζα έρεηε
πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηελ κπξνζηηλή πόξηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ζύξα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί γηα λα
εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα θαη λα απνθεπρζεί πεξαηηέξσ ξσγκή.
* Διέγμηε ηελ θαισδίσζε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη ηελ θαισδίσζε από ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζηελ αληιία θπθιώκαηνο
ζέξκαλζεο θαη ζηνλ αλεκηζηήξα.
* Διέγμηε ηε θιάληδα κπξνζηά από ηνλ αλεκηζηήξα
* Διέγμηε ηε θιάληδα πίζσ από ην πίζσ θάιπκκα θαζαξηζκνύ.
* Διέγμηε ην άλνηγκα θαη ην θιείζηκν ηνπ πηεξπγίνπ αέξα ζην θηβώηην εηζόδνπ αέξα κπξνζηά από ηνλ αλεκηζηήξα
θαύζεο.
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* Διέγμηε ηηο επηθάλεηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ηνπ ιέβεηα. Ο ζρεκαηηζκόο ηεο αηζάιεο ζα αιιάμεη αλάινγα κε ηνλ
ηύπν θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε θαη ηελ πνζόηεηα αέξα θαύζεο. Έηζη εάλ αηζζάλεζηε όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ
εμόδνπ δελ κπνξεί λα θηάζεη ζηηο ζπλήζεηο ηηκέο κε ηηο ίδηεο ζπλζήθεο, νη επηθάλεηεο ζέξκαλζεο πξέπεη λα
θαζαξηζηνύλ

9.2 Καζαξηζκόο ιεβήησλ
Πξηλ από ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα, απελεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη άιιεο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην ρώξν
ηνπ ιέβεηα. Απνζπλδέζηε ηελ ειεθηξηθή παξνρή ηνπ πίλαθα ειέγρνπ από ην δίθηπν. Γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα:
* Αθαηξέζηε ηνλ δηαρσξηζηή θαπζαεξίσλ πίζσ από ηελ επάλσ ζύξα θόξησζεο.
* Αθαηξέζηε ηνλ επηβξαδπληή θαπζαεξίσλ από ηελ 4ε δίνδν θαπζαεξίσλ
* Καζαξίζηε όιεο ηηο επηθάλεηεο ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηε βνύξηζα πνπ ζπλνδεύεη ηνλ ιέβεηα.
* Καζαξίζηε ηηο δηόδνπο εηζόδνπ αέξα ηεο ζράξαο ηνπ ππζκέλα ρξεζηκνπνηώληαο. μύζηξα
* πιιέμηε όιεο ηηο ελαπνζέζεηο αηζάιεο ζην ζάιακν θαύζεο θαη ζηελ θαπλνδόρν.
.

9.3. πληήξεζε
Πξηλ από θάζε πεξίνδν ζέξκαλζεο, ζπληζηνύκε λα θαιέζεηε ηνλ ζπκβεβιεκέλν ηερληθό γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ιέβεηα, ηνπ
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ησλ ειεθηξηθώλ ζπλδέζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο θακηλάδαο. Μελ επηρεηξήζεηε λα
πξαγκαηνπνηήζεηε εξγαζίεο ζπληήξεζεο ρσξίο ηε βνήζεηα εηδηθώλ.

9.4. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αζθαιείαο
* Οη βαιβίδεο ζηηο ζπλδέζεηο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αζθαιείαο πξέπεη πάληα λα παξακέλνπλ αλνηθηέο.
* Απηόο ν ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κόλν κε θηη ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο αξρηθήο αζθάιεηαο πνπ δνθηκάδεηαη
θαη εγθξίλεηαη γηα θάζε κνληέιν ιέβεηα.
* Σν θξύν λεξό δελ πξέπεη πνηέ λα ηξνθνδνηείηαη απεπζείαο ζηελ είζνδν ηνπ ιέβεηα πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ ηα
πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο, θαζώο απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα ζνβαξή δεκηά ζην ζώκα ηνπ ιέβεηα. Ζ ιεηηνπξγία
απηή ζα ηεξκαηίζεη ηελ εγγύεζε ηνπ ιέβεηα
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