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Διζαγωγή 

αο επραξηζηνύκε γηα ηελ επηινγή ελόο ιέβεηα Pellet ηεο εηαηξίαο HeatMax. 

Τινπνηώληαο κία ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε , ν ιέβεηάο ζαο ζα ζαο παξέρεη νηθνλνκηθή 

θαη νηθνινγηθή ζέξκαλζε γηα ην ζπίηη ζαο γηα πνιιά ρξόληα.  

Γηα λα είζηε βέβαηνη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζαο, ζα 

πξέπεη: 

 Να πξνζιάβεηε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζαο έλα εξοςζιοδοηημένο ηεσνικό ν 

νπνίνο ζα έρεη ζπλνιηθά ηελ επίβιεςε ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ηερληθόο απηόο ζα πξέπεη λα 

έρεη εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ιεβήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ  ζηεξεά 

θαύζηκα.  

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά απηό ην εγρεηξίδην θαη ελεκεξσζείηε πώο λα ιεηηνπξγείηε θαη λα 

ζπληεξείηε ην ιέβεηα Pellet HeatMax. 

 Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ιέβεηα νπνηνπδήπνηε άιινπ θαπζίκνπ εθηόο από ηα 

παξαθάησ: 

 Ö-Norm M 7135 

 DIN-PLUS Norm 

 SWISSPELLET 

 Diameter: 6 mm   Length: 5-30 mm (20% - 45 mm) 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πεηύρνπκε ρακειέο εθπνκπέο, νηθνλνκηθή θαη αμηόπηζηε ιεηηνπξγία. 

Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από ηα παξαπάλσ νδεγεί ζε άκεζε παύζε ηεο εγγύεζεο. 

 Σα Pellet ζα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε πεξηβάιινλ κε ρακειή πγξαζία έηζη ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθνξά ηνπο θαζώο θαη ε εύξπζκε  θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ ιέβεηα. 

 Οπνηεζδήπνηε αιιαγέο ή ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ ιέβεηα νδεγνύλ ζε άκεζε παύζε ηεο 

εγγύεζεο. 

 Γηαδηθαζίεο πνπ δελ αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξαθάησ εγρεηξίδην 

νδεγνύλ ζε παύζε ηεο εγγύεζεο θαη νπνηνλδήπνηε απαηηήζεσλ απνξξένπλ από απηήλ.  

 Παξαθαιώ δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο αζθαιείαο. ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο 

κε απηέο κπνξεί λα νδεγεζνύκε ζε ηξαπκαηηζκνύο ή δεκία ηνπ ιέβεηα.  
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Οδηγίες Αζφαλείας 

 Ο ιέβεηαο Pellet ηεο HeatMax ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία εθόζνλ θαη αλ έρεη 

δηαπηζησζεί όηη δελ εκθαλίδεηαη θακία ηερληθή δπζιεηηνπξγία. Απηέο νη δπζιεηηνπξγίεο ή 

βιάβεο ζηνλ ιέβεηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θηλδύλνπο θαη πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ 

άκεζα από πηζηνπνηεκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό. 

 Η εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από πηζηνπνηεκέλν πξνζσπηθό. Ο ιέβεηαο 

είλαη εθνδηαζκέλνο κε θηλνύκελα κέξε κε κεγάιε ξνπή ζηξέςεο. Θα πξέπεη λα δνζεί 

ινηπόλ κεγάιε πξνζνρή θαζόηη ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπλζιηβνύλ αληηθείκελα.  

 Κάησ από ην εμσηεξηθό πεξίβιεκα ηνπ ιέβεηα ππάξρνπλ θαιώδηα πνπ κεηαθέξνπλ 

εληνιέο αιιά θαη ηάζε. Παξάθιεζε κελ αθαηξέζεηε θαλέλα θαπάθη ηνπ ιέβεηα. 

 Πνηέ κελ αλνίγεηε ηηο ζπξίδεο πνπ βξίζθνληαη ζην κπξνζηά κέξνο ηνπ ιέβεηα θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Θεξκόο αέξαο θαη ζηάρηε είλαη πηζαλό λα δηαθύγνπλ. 

 Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα απνζπλδέεηαη από ην ξεύκα γηα λα εθηειεζηεί νπνηαδήπνηε 

εξγαζία ζηνλ ιέβεηα. Θα πξέπεη επίζεο λα πεξηκέλεηε λα θξπώζεη ην πεξηερόκελν λεξό 

ηνπ ιέβεηα πξηλ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα.  

 Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηεο θακηλάδαο. 

Πεξηκέλεηε κέρξη όια ηα Pellet πνπ έρνπλ πέζεη ζηνλ ζάιακν λα έρνπλ θαεί πιήξσο. (ε 

δηαδηθαζία απηή δηαξθεί πεξίπνπ 20 ιεπηά) 

 Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε εύθιεθηα πγξά κέζα ζην ζάιακν ηνπ ιέβεηα.  

 Πνηέ κελ πξαγκαηνπνηείηε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηδηόξζσζε ζηνλ ιέβεηα αλ δελ 

θαιέζεηε πξώηα θάπνηνλ εμνπζηνδνηεκέλν ζπλεξγάηε. 

 ηνλ ρώξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν ιέβεηαο απαγνξεύεηαη ην θάπληζκα ή ε ύπαξμε 

άιιεο πεγήο θιόγαο.  

 Έλαο ιεηηνπξγηθόο θαη θαιά ζπληεξεκέλνο ππξνζβεζηήξαο πξέπεη λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ζην δσκάηην ηνπ ιέβεηα.  

 Βεβαησζείηε όηη ν ρώξνο αεξίδεηαη επαξθώο. 

 ηνλ ιέβεηα δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε κηθξά παηδηά.  

 Μία θνξά ηνλ κήλα θάλεηε έλαλ έιεγρν ζηηο πόξηεο ηνπ ιέβεηα θαζώο θαη ζηηο 

πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο γηα δηαξξνέο.  
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 Μηα θνξά ηνλ ρξόλν θάλεηε έλαλ έιεγρν ζηνλ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο. 

 πζηήκαηα αζθαιείαο αιιά θαη ειέγρνπ δελ ζα πξέπεη λα αθαηξνύληαη από ηνλ ιέβεηα 

ή λα παξαθάκπηνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν.  

 Φνξάηε πάληα κάζθα θαηά ηνλ θαζαξηζκό ηνπ ιέβεηα θαη θαηά ηελ απνκάθξπλζε ηεο 

ζηάρηεο  έηζη ώζηε απνθύγεηε πηζαλέο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκό. 

 Ο ιέβεηαο Pellet πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο 

ρώξνπο ιεβεηνζηαζίνπ νη νπνίνη πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο.  

 Σνπνζεηήζηε κηα βαιβίδα εμαέξσζεο ζηελ πάλσ παξνρή ηνπ ιέβεηα θαη βεβαησζείηε 

όηη όινο ν ιέβεηαο είλαη ζσζηά πιεξσκέλνο κε λεξό.  

 Πξαγκαηνπνηήζηε εηήζην έιεγρν ησλ ζπζθεπώλ αζθαιείαο. 

 Διέγμηε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ πίεζε ζην δνρείν δηαζηνιήο. 

 Πξνβείηε ζε ζπρλό έιεγρν ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ ιέβεηα (αλαθιεθηήξαο, 

θνριίαο, αλεκηζηήξαο θιπ) 

 Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεηε όηη αθόκα θαη ν ιέβεηαο λα είλαη ζβεζηόο, κπνξεί λα 

δηελεξγνύληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. (πρ αληηπαγσηηθή πξνζηαζία) 

 Βεβαησζείηε όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ πνπ επηζηξέθεη ζηνλ ιέβεηα δελ είλαη θάησ 

από 50 °C. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από απηό νδεγεί ζε παύζε ηεο εγγύεζεο.  
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ΣΡΟΠΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΔΒΗΣΑ PELLET 

Ο ιέβεηαο μύινπ -  pellet ηεο  HeatMax  παξάγεη ιίγεο εθπνκπέο θαη επηηπγράλεη πςειό επίπεδν 

απόδνζεο ζέξκαλζεο, ιόγσ ηνπ κνλαδηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ. Η πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε 

παξνρή θαπζίκνπ θαηαιήγεη ζε κηα καληεκέληα ρνύθηα όπνπ γίλεηαη θαη ην έλαπζκα κε ηελ βνήζεηα 

ελόο ζύγρξνλνπ αλαθιεθηήξα. Δλ ζπλερεία ην ειεθηξνληθό ζύζηεκα ηνπ ιέβεηα ειέγρεη ηελ θαύζε 

γηα επίηεπμε ηεο κέγηζηεο απόδνζεο κε απμνκεηώζεηο ηεο θιόγαο αλάινγα κε ηελ δήηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε πώο ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο HeatMax ιεηηνπξγεί, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ηε ξνή αέξα, θαπζίκνπ θαη αεξίσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο 

ζεξκόηεηαο από ηα αέξηα ζηελ παξνρή ησλ δεζηώλ λεξώλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Πξέπεη επίζεο λα 

θαηαιάβνπκε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΡΟΗ ΑΔΡΑ ΜΔΑ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ 

1. Σν θαύζηκν δηνρεηεύεηαη θαζνδηθά κέζα ζηελ θπιηλδξηθή ρνύθηα πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

έλαο θπζηθόο δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηεο απνζήθεο θαπζίκνπ θαη ηεο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. 

Γηάθνξνη αηζζεηήξεο κεηξνύλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα (έλαο ζεξκνζηάηεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

λεξό) έλαο αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ (κέζα ζηελ θακηλάδα) θαη έλα ζεξκηθό αζθαιείαο 

γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ηεο ππεξζέξκαλζεο. 

2. Καζώο ν αέξαο ξέεη κέζα από ηελ εζηία, ε ζεξκνθξαζία ηνπ αλεβαίλεη ζρεδόλ ζηνπο 900 º C. 

3. Απηόο ν θαπηόο αέξαο αλεβαίλεη πξνο ηα επάλσ κέζσ κηαο ζεηξάο ζσιήλσλ ζεξκόηεηαο 

(ηνύκπα) όπνπ ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη ζην εξγαδόκελν κέζν. 

4. Μέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν αέξαο ηεο εμάηκηζεο θζάζεη ζηελ θακηλάδα, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηνπ έρεη απνξξνθεζεί. Η ηειηθή ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ ηεο θαπλνδόρνπ 

είλαη κηθξόηεξε από 185 ° C. 

Ροή πεςζηού μέζω ηος ζςζηήμαηορ θέπμανζηρ  

1. Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο HEATMAX ζπληζηνύλ έλα κίγκα λεξνύ θαη πξνππιελνγιπθόιεο σο 

ην πγξό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο. Η γιπθόιε είλαη έλα κε ηνμηθό δηάιπκα πνπ ιεηηνπξγεί όπσο 

ην αληηςπθηηθό ζην ακάμη ζαο γηα λα πξνθπιάμεη από ηε δηάβξσζε θαη ην πάγσκα. 

2. Ο θπθινθνξεηήο πηέδεη πγξό γύξσ από ην πεξίβιεκα κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, ην νπνίν 

απνξξνθά ζεξκόηεηα από ηα αέξηα θαύζεο. Σν πγξό βγαίλεη από ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα γύξσ 

ζηνπο 80-85ͦ C.  

3. Σν πγξό ξέεη κέζσ ελόο ζεξκνζηάηε λεξνύ πνπ ξπζκίδεη ην πνζνζηό ηεο θαύζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ πνπ 

κεηξάεη ηε ζεξκνθξαζία ζηελ θαπλνδόρν. Απηή ε πιεξνθνξία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ππνινγηζηεί ε πνζόηεηα ηνπ αέξα θαη ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ώζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο θαη λα επηβεβαησζεί όηη ν αλεκηζηήξαο δελ 

αλαξξνθά απιά ηε ζεξκόηεηα ζηελ θαπλνδόρν. Σν ζεξκό πγξό ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη ζην ιέβεηα ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ, 

όπνπ παξέρεη δέζηε ζην ζπίηη ζαο, ζην γθαξάδ, ζην ππόγεην θαη ζε άιιεο θαηαζθεπέο. 

Δπίζεο πξνζεξκαίλεη ην δεζηό λεξό ρξήζεο θαη δεζηαίλεη ηελ πηζίλα ζαο. 

4. Έρνληαο κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ, ην πγξό βγαίλεη από 

ηνλ εμσηεξηθό ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο θαη επαλαιακβάλεη ηε δηαδξνκή ηνπ.
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SLIMPEL 25 
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 SLIMPEL 40 
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EASY 25 

200PFA 

 

EASY 40 

350PFA 

Μέγιζηη Ιζσύρ(kW) 25 40 

Δλάσιζηη Ιζσύρ (kW) 5 8 

Μέγιζηη Δπιηπεπηή 

Θεπμοκπ.(°C) 
90 90 

Μέγιζηη Θεπμοκπαζία 

Νεπών(°C) 
80 80 

Μέγιζηη πίεζη 

λειηοςπγίαρ (bar) 
3 3 

Πίεζη δοκιμήρ 4,3 4,3 

Μέγιζηη απαγωγή 

καςζαεπίων (m³/h) 
60 110 

Μέγιζηορ ελκςζμόρ ζε 

πλήπερ θοπηίο (pa) 
-7 -9 

Βάπορ (kg) 170 260 

Πεπιεσόμενο νεπό (lt) 48 70 

Φωπηηικόηιηα ζιλό (kg) 53 88 

Γιαζηάζειρ (ΜxΠxΥ) 650x780x1500 670x1000x1700 

Έξοδορ Εεζηού νεπού 1’’ 1’’ 

Δίζοδορ Κπύος νεπού 1’’ 1’’ 

Σύνδεζη Βαλβίδαρ Αζθαλείαρ ¾’’ ¾’’ 

Αποσέηεςζη ¾’’ ¾’’ 

Γιάμεηπορ καμινάδαρ (mm) 128 128 
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ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΜΙΝΑΓΑ ΛΔΒΗΣΩΝ PELLET PFA 

 

 

 
 ΥΨΟΣ 
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ  

25 KW 
PFA 

(ΔΙΑΤΟΜΗ) 

40 KW 
PFA 

(ΔΙΑΤΟΜΗ) 

4-8 (Μζτρα)  18 cm 24 cm 
8-12 (Μζτρα)  16 cm 20 cm 
12-16 (Μζτρα)  16 cm 18 cm 
16-20 (Μζτρα)   16 cm 16 cm 

  

 

Κάθε λζβθτασ πρζπει να ζχει τθν δικιά του καμινάδα. 

Η καμινάδα του λζβθτα πρζπει να περιζχει τάμπερ καθαριςμοφ το οποίο όταν είναι κλειςτό δεν 
θα επιτρζπει τθν ζξοδο των καυςαερίων.  

Η καμινάδα θα πρζπει να εξζχει τουλάχιςτον 1 μζτρο από το ψθλότερο ςθμείο τθσ ςτζγθσ. 

Η καμινάδα πρζπει να είναι μονωμζνθ, δεν πρζπει οι απϊλειεσ τθσ καμινάδασ να ξεπερνοφν τον 
1 oC ανά μζτρο. Σε κάθε περίπτωςθ θ εγκατάςταςθ τθσ καμινάδασ θα πρζπει να ςυμβαδίηει με τα 
όςα ορίηουν οι διατάξεισ του νόμου. 

Για τον καλφτερο ελκυςμό τθσ καμινάδασ θα πρζπει οι γωνίεσ που δθμιουργοφνται να μθν είναι 
ςτραγγαλιςμζνεσ (πτϊςθ πίεςθσ). 

  

 

 

 

 

 

 



   

 
  Page 12 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Σν ζύζηεκα ζέξκαλζήο ζαο HEATMAX πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη από έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν 

ηερληθό, ν νπνίνο είλαη πιήξσο εμνηθεησκέλνο κε ζπζθεπέο ζέξκαλζεο πεηξειαίνπ, αεξίνπ θαη 

ζηεξεώλ θαπζίκσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο ηνπηθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηίξηα θαη ηελ ππξαζθάιεηα θαη άιινπο θαλνληζκνύο όηαλ εγθαζίζηαηαη έλα 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο.  

Σεσνικέρ Αζθαλείαρ 

 Πξνζιάβεηε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό κε εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. 

 πκκνξθσζείηε κε ηηο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θηίξηα θαη ηελ ππξαζθάιεηα θαη άιινπο 

θαλνληζκνύο όηαλ εγθαζίζηαηαη έλα ζύζηεκα ζέξκαλζεο. 

 Σεξείζηε ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο από εύθιεθηεο επηθάλεηεο. 

 Γηαζθαιίζηε ηελ ύπαξμε πεγώλ αλαπιήξσζεο ηνπ αέξα ζην δσκάηην όπνπ ηνπνζεηείηαη ην 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο HEATMAX, νη αλεκηζηήξεο απαγσγήο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο, όιεο ηξαβάλε αέξα από ην δσκάηην. Να είζηε ζίγνπξνη όηη ππάξρεη επαξθήο πεγή 

θξέζθνπ αέξα ώζηε λα αληηζηαζκίδεη απηέο ηηο απαηηήζεηο , αιιηώο κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί 

αξλεηηθή πίεζε ζην δσκάηην θαη λα εμαληιήζεη ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο από ηε δπλαηόηεηα 

θαύζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ειθπζκνύ ζηελ θαπλνδόρν.  

 πλδέζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζε κία θαηάιιεια εγθαηεζηεκέλε θαη ιεηηνπξγηθή θακηλάδα 

θαη βάιηε ηνλ εμαεξηζκό πξνο ηα έμσ. 

 Γηαζθαιίζηε όηη ε θακηλάδα ζαο είλαη αζθαιώο εγθαηεζηεκέλε θαη θαιά επηζθεπαζκέλε. Πξηλ 

από ηελ εγθαηάζηαζε, θαιέζηε έλαλ εμεηδηθεπκέλν ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ηεο θακηλάδαο ζαο. 

 Γηαζθαιίζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκηθήο βαιβίδαο ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο. 

 ΜΗ ζπλδέζεηε ην ιέβεηα κε αινπκηλέληα θακηλάδα Σύπνπ Β. 

 ΜΗΝ εγθαζηζηάηε εμαεξηζηηθά ζε άιιν δσκάηην ή κέζα ζην θηίξην. 

 ΜΗ ρξεζηκνπνηείηαη από θνηλνύ ηελ θακηλάδα θαπζαεξίσλ κε άιιε ζπζθεπή. 

 ΜΗΝ εγθαηαζηήζεηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζε θηλεηό ζπίηη ή ηξνρόζπηην. Αληηζέησο, 

εγθαηαζηήζηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζε εμσηεξηθό ρώξν, ζε θαιπκκέλν πεξίβιεκα θαη 

ρξεζηκνπνηήζηε ζσιήλεο δεζηνύ λεξνύ κέρξη ην θηλεηό ζπίηη.  
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΙΝΑΓΑ 

Μηα θακηλάδα εθηειεί δύν ιεηηνπξγίεο: αθαηξεί θαπλό θαη θαπζαέξηα από ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο, 

θαη παξέρεη πξνζηαζία από ηελ ππξθαγηά. Όηαλ ν ζεξκόο αέξαο αλεβαίλεη θαη δεκηνπξγεί θελό 

ζηνλ ζάιακν θαύζεο, ην θελό αλαξξνθά θαζαξό αέξα κέζα ζην ζάιακν θαύζεο. Καλέλα ζύζηεκα 

ζέξκαλζεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ρσξίο επαξθή κείγκα αέξα θαη ηδήκαηνο. Η ζσζηή 

εγθαηάζηαζε ηεο θακηλάδαο είλαη θξίζηκε γηα ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζαο. Η 

πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλέθπςαλ κεηά ηελ εγθαηάζηαζε κπνξνύλ λα απνδνζνύλ ζηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ πνπ πηζαλώο λα είλαη αθαηάιιεινπ κεγέζνπο ή ρσξίο ηελ 

απαξαίηεηε κόλσζε. Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε ηνλ ιέβεηα pellet ζε έλα ππάξρνλ ζύζηεκα 

θαπλνδόρνπ θαπζαεξίσλ κε ηνπο αθόινπζνπο όξνπο.  

1. Να έρεη πξνεγεζεί θαζαξηζκόο ηεο θακηλάδαο θαη έιεγρνο από εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπν 

ηεο εηαηξείαο πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ πξνδηαγξαθώλ ηεο.  

2. Η θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 έσο 4  κέηξα ύςνο.  

3. ηελ θακηλάδα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν ιέβεηαο δελ ζα πξέπεη λα δηνρεηεύνληαη ηα θαπζαέξηα 

από άιιν ηδάθη ή άιιν πξντόλ πνπ θαηαλαιώλεη μύιν σο θαύζηκε ύιε.  

4. Κιείζηε θαιά ηελ ζπξίδα επίζθεςεο θαζαξηζκνύ ζηε βάζε ηνπ ιέβεηα.  

Σοποθεηήζηε ηο δοσείο διαζηολήρ (ανοισηό ή κλειζηό). 

Σν ζύζηεκα ζέξκαλζεο ειέγρεηαη γηα δηαξξνή θαη δνθηκάδεηαη ζην εξγνζηάζην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειηθήο ζπλαξκνιόγεζεο, θαη ην ξεπζηό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο απνζηξαγγίδεηαη γηα απνζηνιή. Η 

πξνηεηλόκελε ιύζε είλαη έλα κίγκα γιπθόιεο πξνππιελίνπ 30% έσο 70% λεξό, εθηόο εάλ 

βξίζθνληαη ζε έλα πνιύ ςπρξό θιίκα, ή ζθνπεύεηε λα αθήζεηε ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ρσξίο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Έλα δηάιπκα γιπθόιεο πξνππιελίνπ 30% είλαη 

επαξθέο γηα λα ρακειώζεη ην ζεκείν πήμεσο ζε -13 ° C θαη λα αλεβάζεη ην ζεκείν βξαζκνύ ζε 

102 º C . 

ΠΡΟΟΥΗ: Μελ ρξεζηκνπνηείηε αηζπιελνγιπθόιε κε βάζε (αληηςπθηηθό 

απηνθηλήησλ) ςπθηηθνύ πγξνύ ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο HeatMax  ή ζην ζύζηεκα 

ζέξκαλζεο ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Πάληα λα ρξεζηκνπνηείηε πξνππιελνγιπθόιε κε βάζε 

ςπθηηθά.      
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΘΔΡΜΑΝΗ 

 

Ππακηικέρ Αζθαλείαρ 

1. Κξαηήζηε ηελ θαύζηκε ύιε ζε μεξό πεξηβάιινλ. 

2. Με ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά, βελδίλε, θαύζηκα, θεξνδίλε, θάξβνπλν, ειαθξύηεξν ξεπζηό ή άιια 
εύθιεθηα πγξά γηα λα μεθηλήζεηε ή λα "θξεζθάξεηε" ηε θσηηά, αθήζηε πάληα ε απηόκαηε αλάθιεμε 
λα μεθηλήζεη ε θσηηά. 

3. ΜΗΝ αλνίμεηε ηηο πόξηεο πξόζβαζεο, εθηόο αλ ην ζύζηεκα είλαη απελεξγνπνηεκέλν. 

4. Μελ θαίηε νηηδήπνηε άιιν εθηόο από pellet. 

 

ΠΡΟΟΥΗ ΔΚΡΗΚΣΙΚΑ ΑΔΡΙΑ 

Σα αέξηα πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαύζεο ζηεξεώλ θαπζίκσλ κπνξεί λα 
πξνθαιέζνπλ κηα κηθξή έθξεμε όηαλ ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο είλαη ζε αλεθνδηαζκό. Να 
ρξεζηκνπνηείηε πάληα ην αξηζηεξό ζαο ρέξη γηα λα αλνίμεηε ηελ πόξηα εζηίαο. Αλνίμηε ηελ πόξηα 
ζηγά-ζηγά γηα λα δηαηεξήζεηε ην πξόζσπν θαη ην ζώκα ζαο καθξηά από ηελ πόξηα κέρξη λα είλαη 
εληειώο αλνηθηή. 

5. Υξεζηκνπνηήζηε ηα εξγαιεία πνπ παξέρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα αθαηξέζεηε ηελ ζηάρηε. 

6. ΜΗΝ ηξνθνδνηείηε κε θαύζηκν ηνλ ιέβεηα από ηελ ζπξίδα επίζθεςεο. 

7. Κξαηήζηε ηελ πόξηα θαιά θιεηζηή.  

8. Κξαηήζηε ηελ πεξηνρή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο καθξηά από εύθιεθηα πιηθά, βελδίλε θαη άιια 
εύθιεθηα αέξηα ή πγξά. 

9. ΜΗΝ μερλάηε λα αδεηάδεηε ηαθηηθά ην ζπξηάξη ηέθξαο. 

10. ΜΗΝ απνζεθεύεηε θαύζηκα ζηα δηάθελα εγθαηάζηαζεο ζπζθεπήο ή εληόο ηνπ ρώξνπ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ ηξνθνδόηεζε, αθαηξείηε ηελ ηέθξα, θαη κελ ακειείηε ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο 
ξνπηίλαο. 

11. ΜΗΝ επηηξέπεηε ζε θαλέλαλ, πνπ είλαη ππό ηελ επήξεηα λαξθσηηθώλ ή αιθνόι λα πξνζζέζεη 
θαύζηκα ή λα ρξεζηκνπνηεί απηό ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο. 

12. ΜΗΝ αθήλεηε ηα παηδηά λα παίδνπλ γύξσ από ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο όηαλ είλαη ζε ιεηηνπξγία. 
Γηα λα απνθύγεηε εγθαύκαηα ή άιιε δεκία, πξνθπιάμηε όια ηα πξόζσπα από θηλδύλνπο από 
θαπηέο επηθάλεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 

13. ΜΗ ζπλδέζεηε απεπζείαο έλα ζσιήλα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ ν νπνίνο έρεη θπζηθή ξνή 
ζθαηξηδίσλ ζηελ απνζήθε ηνπ ιέβεηα, δεδνκέλνπ όηη κπνξεί λα ελεξγεί ζαλ κηα θακηλάδα θαη λα 
πξνθαιέζεη ζνβαξή βιάβε θαη θσηηά. 

14. Γηα πξνζαξκνγέο ηνπ ςεθηαθνύ πίλαθα ειέγρνπ, δηαβάζηε ην "Δγρεηξίδην ειεθηξνληθνύ 
πίλαθα".
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ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

1. Φξνληίζηε γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα θαπζίκνπ. 

2. Διέγρεηε ηαθηηθά ην ηαζάθη γηα ζηάρηε. 

3. Δπηζεσξήζηε ηνπο αγσγνύο θαπζαεξίσλ, ελώζεηο ζσιήλσλ θαπζαεξίσλ ηαθηηθά γηα λα 

δηαζθαιηζηεί όηη ν θαπλόο θαη ηα θαπζαέξηα δελ εηζέξρνληαη ζην ζπίηη ζαο. Αλ παξαηεξήζεηε 

ζθνπξηά ή δηαξξνή θαπλνύ, αληηθαηαζηήζηε ην ζσιήλα ακέζσο. Διέγρεηε ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

βαιβίδαο αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηνλ ρξόλν. 

4. Δπηζεσξήζηε όηη ε πίεζε ηνπ λεξνύ  είλαη 1 κε 2 bar – αλ είλαη ρακειή, πιεξώζηε κε λεξό ηελ 

εγθαηάζηαζε. 

5. Μην θαζαξίδεηε ηνλ ιέβεηα εθόζνλ δελ έρεη θξπώζεη πξώηα. 

 

ΠΡΟΟΥΗ 

Αςηή η επγαζία ππέπει να γίνει από εξοςζιοδοηημένο ανηιππόζωπο ηηρ HeatMax. 

Κάθε εγγύηζη  λήγει ζε πεπίπηωζη μη ζωζηήρ ζςνηήπηζηρ από ηην πλεςπά ηος 

ιδιώηη. 

 

Πεπιοδική ςνηήπηζη 

 Μεηαθηλήζηε ηνλ κνριό θαζαξηζκνύ πξνο ηα θάησ 4-5 θνξέο πξνθεηκέλνπ λα θαζαξηζηεί ν 

ιέβεηαο. 
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ΠΡΟΟΧΗ 

Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ πξνηείλνπκε λα γίλνληαη εθόζνλ ν ιέβεηαο έρεη θξπώζεη. 

 

ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ 

Αθαηξέζηε ην κπξνζηηλό θάιπκκα.  

Ξεβηδώζηε θαη αθαηξέζηε ηηο δύν πόξηεο. 

Αθαηξέζηε θαη θαζαξίζηε ηελ καληεκέληα ρνύθηα θαη ηηο ζηάρηεο από ηνλ ζάιακν θαύζεο. 

Καζαξίζηε ην ηαζάθη θαη όιε ηελ επξύηεξε πεξηνρή από ηηο ζηάρηεο. (Γείηε παξαθάησ) 
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Χούυτα Καύσης 

ΠΡΟΟΧΗ 

                       

 Καζαξίζηε κηα θνξά ηελ εκέξα ην ιέβεηα. 

 Σνπνζεηείηε κε πξνζνρή ηα κέξε ηνπ ιέβεηα ζηελ ζέζε ηνπο. 

 Σνπνζεηείηε ηε καληεκέληα ρνύθηα ζσζηά βιέπνληαο ηε θσηνγξαθία επάλσ. 

 Γώζηε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ρνύθηαο θαη ηνπ αλαθιεθηήξα. 

 

 

ΔΣΗΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΔΒΗΣΑ 

 Καζαξηζκόο ηνπ κνηέξ (θσηνγξαθίεο) 

 Έιεγρνο ηεο ζράξαο θαζαξηζκνύ 

 Γνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζαξηζκνύ ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. 

 Έιεγρνο ηνπ αλαθιεθηήξα. 

 Έιεγρνο ηνπ ιέβεηα γηα δηαξξνέο. 

 Έιεγρνο ησλ αηζζεηήξσλ. 

 Λίπαλζε ησλ ηκεκάησλ ιεηηνπξγίαο 

 Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ 
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Cleaning of the suction fan and the flue tube 

 

 Οπηικόρ έλεγσορ και καθαπιζμόρ ηος κάδος και ηος εναλλάκηη θεπμόηηηαρ: 

Δπιπλέον, έλεγσορ λειηοςπγίαρ ηος μοσλού καθαπιζμού και αθαίπεζη ηηρ ζηάσηηρ ζε όλο ηον λέβηηα. 

 Καθαπιζμόρ ηων δεςηεπεςοςζών διαδπομών ηων καςζαεπίων  

Αθαιπείηε ηον εναλλάκηη ζύμθωνα με ηιρ θωηογπαθίερ παπαπάνω. 

 Έλεγσορ λειηοςπγίαρ ηλεκηπονικού ζςζηήμαηορ 

 Δάν κπίνεηε απαπαίηηηο, αλλάξηε ηον αναθλεκηήπα (μεηά ηιρ 500 ώπερ λειηοςπγίαρ) 
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ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ 

 
 

 
 
 

ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΙΑ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΗΗ 

ΟΘΟΝΗ ΒΗΣΗ ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ 
ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΜΔΝΟ 

ΑΝΑΦΣΔ ΣΟ 

ΘΔΡΜΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ  ΑΦΗΣΔ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ ΝΑ ΠΔΔΙ ΣΟΤ 80 
ΒΑΘΜΟΤ ΚΔΛΙΟΤ. 

  ΔΠΑΝΔΚΙΝΙΣΔ ΣΟ ΘΔΡΜΙΚΟ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΚΑΙ ΦΑΞΣΔ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΣΙΑ 

ΦΑΛΜΑ : ΑΝΑΦΛΔΞΗ 
ΑΠΔΣΤΥΔ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη 
λα είλαη κεηαμύ 3 θαη 45 ° C γηα ηελ νξζή 
ιεηηνπξγία. 

ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ PELLET  ΑΛΑΞΣΔ PELLET  

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΑΦΛΔΚΣΙΡΑ ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ 
ΚΑΜΙΝΑΓΟ 

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

ΦΑΛΜΑ : ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΛΔΒΗΣΑ ΠΑΝΧ ΑΠΟ 
95 ΒΑΘΜΟΤ ΚΔΛΙΟΤ 

ΑΦΗΣΔ ΣΟΝ ΛΔΒΗΣΑ ΝΑ ΚΡΤΧΔΙ  

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΑ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

ΦΑΛΜΑ : ΔΠΙΣΡΟΦΗ 
ΦΛΟΓΑ 

Η ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΚΟΥΛΙΑ 
ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΘΗΚΔ 

 ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΦΛΟΓΑ ΣΟΝ ΚΟΥΛΙΑ  ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΟΥΛΙΑ 

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

ΠΡΟΒΛΗΜΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ 
ΠΙΝΑΚΑ -   ΑΝΙΥΝΔΤΣΗ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ  

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

 
 
 

ΦΑΛΜΑ : ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΑΙΘΗΣΗΡΑ  

T1: ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΘΔΡΜΟΣΑΣΗ - 
ΑΙΘΗΣΗΡΑ 

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

T2: ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΑ 
ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ 

Tc1: Δμαηκίζεηο - Διαηησκαηηθόο 
αηζζεηήξαο  

ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  

 
 

ΚΑΜΙΝΑΓΑ ΤΓΡΩΝΔΙ 

ΚΑΚΗ ΜΟΝΧΗ  ΜΟΝΧΣΔ ΣΗΝ ΚΑΜΙΝΑΓΑ 

ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 
ΚΑΤΑΔΡΙΧΝ 

ΑΤΞΗΣΔ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ 
ΛΔΒΗΣΑ  

ΔΦΙΓΡΩΗ ΛΔΒΗΣΑ PELLET   ΚΑΛΔΣΔ ΚΑΠΟΙΟΝ ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ 
ΤΝΔΡΓΑΣΗ  
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