
 



 
 
 
Αγαπητέ Πελάτη, 
 
Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ επηινγή ελόο ιέβεηα αεξίνπ Termet.  
Δίκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο πξνζθέξνπκε έλα ζύγρξνλν ιέβεηα κε νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία θαη θηιηθό γηα ην πεξηβάιινλ πιήξσο ζπκκνξθσκέλν κε ηηο πην απζηεξέο 
Δπξσπαηθέο Οδεγίεο. Παξαθαινύκε δηαβάζηε ην εγρεηξίδην πνπ ζαο παξέρεηαη πξνζεθηηθά κηαο θαη ζε απηό ζα βξείηε ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζσζηή 
εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο.   
Παξαθαιείζηε λα θπιάμεηε απηό ην εγρεηξίδην γηα ην ζύλνιν ηεο δσήο ηνπ ιέβεηα.  
αο επρόκαζηε λα απνιαύζεηε ηελ ρξήζε ηνπ πξνηόληνο.         

 

 
  
 
        
         
 
εκαληηθέο Πιεξνθνξίεο 
 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζε πξηλ ηελ ρξήζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα.  

 Σν εγρεηξίδην είλαη αλαπόζπαζην θνκάηη ηνπ ιέβεηα. Θα πξέπεη λα ην θπιάμεηε θαζόιε ηελ δσή ηνπ ιέβεηα. Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο αιιά θαη πξνεηδνπνηήζεηο 
αζθάιεηαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ρξήζε αιιά θαη ζπληήξεζε.  

 Ο ιέβεηαο είλαη κηα ηδηαίηεξα ζύλζεηε ζπζθεπή θαη πεξηέρεη κεγάιν αξηζκό αηζζεηεξίσλ αθξηβείαο.  

 Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θπξίσο βαζίδεηαη ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία άιισλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ιέβεηα ζπζηεκάησλ όπσο: 

- γξακκή παξνρήο αεξίνπ, 

- αγσγνύ απνκάθξπλζεο θαπζαεξίσλ, 

- γξακκέο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, 

- γξακκέο ζπζηήκαηνο παξαγσγήο Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο (ΕΝΥ). 

 Όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνύ θαπζαεξίσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο. Γηαξνέο ζηηο ζπλδέζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ επηζηξνθή λεξνύ κέξσ ηεο θακηλάδαο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα. Ο θαηαζθεπαζηήο δελ επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά ή βιάβε πξνμελεζεί ζην κεράλεκα από ηελ παξαπάλσ αηηία.    

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεη από αδεηνύρν ηερληθό.  

 Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα παξακέλεη θαζαξόο αιιά θαη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρώξν πνπ ζα δηαηεξείηαη θαζαξόο.  

 Θα πξέπεη λα έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια θίιηξα ηόζν γηα ην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο όζν θαη γηα ηελ γξακκή αεξίνπ.  

 Έλα ππόδεηγκα ζύλδεζεο ηνπ ιέβεηα ζε θπθιώκα ζέξκαλζεο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 3.5.1.  

 Οπνηαδήπνηε βιάβε ε δπζιεηηνπξγία πξνθύςεη από ηελ έιιεηςε θίιηξσλ δελ ζα επηζθεπάδεηαη εληόο ηεο εγγύεζεο.  

 Σν θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαιά ώζηε ε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο από ηνλ ιέβεηα πξνο ηα ζώκαηα λα είλαη ηδαληθή.  

 Ζ αξρηθή έλαπζε ηνπ ιέβεηα θαζώο θαη νπνηαδήπνηε ζπληήξεζε, ξύζκηζε ή επηζθεπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη από εμνπζηνδνηεκέλνπο αδεηνύρνπο ηερληθνύο.  

 Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ιέβεηα ζε άηνκα κηθξόηεξα ησλ 18 εηώλ.  

 Μελ θάλεηε νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή ηξνπνπνίεζε κόλνη ζαο. 

 Μελ θιείλεηε ηνπ αγσγνύο εμαεξηζκνύ. 

 Μελ δηαηεξείηε ζηνλ ρώξν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ιέβεηαο δνρεία κε εθιεθηα θαη δηαβξσηηθά πιηθά.  

 Ο θαηαζθεπαζηήο θαζώο θαη ν αληηπξόζσπνο δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ βιάβεο πνπ πξνθύπηνπλ από ειιείςεηο ή θαθνηελρίεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα..   

 Ζ ζπκκόξθσζε κε ηηο ππνδείμεηο πνπ δίλνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην Complying with recommendations given in this instruction manual ensures a long, reliable and 

safe operation of the boiler. 

 

Πξνζνρή! 
Αλ κπξίζεηε αέξην: 

- Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε θαλέλα ειεθηξηθό δηαθόπηε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπηλζήξα, 
      - Αλνιημηε ηηο πόξηεο θαη ηα παξάζπξα (αλ ν ιέβεηαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε εζσηεξηθό ρώξν)  
      - Κιείζηε ηελ θεληξηθή βάλλα πξνζαγσγήο αεξίνπ  

            - Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία παξνρήο αεξίνπ 

ε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε βιάβεο πξέπεη λα:  
     -  Απνζπλδέζεηαη ην ιέβεηα από ηελ ειεθηξηθή παξνρή, 
     -  Κιεηζηε ηελ βάλλα παξνρήο αεξίνπ, 
     -  Κιείζηε όιεο ηηο βάλλεο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηνλ ιέβεηα,  
     -  Αδεηάζηε όιν ην δίθηπν ηεο ζέξκαλζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαξνή κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκίεο,               
     -  Δπηθνηλσλήζηε κε έλαλ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό ή κε ηνλ θαηαζθεπαζηή.  
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1. Δηζαγσγή 
Οη ιέβεηεο αεξίνπ ζπκππθλσκάησλ ηύπνπ Combi είλαη ζρεδηαζκέλνη γηα λα παξέρνπλ ζέξκαλζε αιιά θαη δεζηό λεξό ρξήζεο γηα ηελ 
θάιπςε θάζε νηθηαθή θαη κε αλάγθεο.  
ην παξώλ εγρεηξίδην πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο ζεηξάο ιεβήησλ ECOCONDENS GOLD Combi, ιεβήησλ ηύπνπ combi, πνπ 
έρνπλ δειαδή ηελ δπλαηόηεηα παξνρήο ζέξκαλζεο θαη παξνρήο ΕΝΥ: 
type ECOCONDENS SILVER-20  
type ECOCONDENS SILVER-25 
type ECOCONDENS SILVER-35  
 

θαη ηεο ζεηξάο ιεβήησλ ECOCONDENS GOLD, ιεβήησλ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ ζέξκαλζε αιιά θαη ΕΝΥ όκσο κέζα 
από έλα δνρείν απνζήθεπζεο: 
type ECOCONDENS SILVER-20  
type ECOCONDENS SILVER-25   
type ECOCONDENS SILVER-35  
 

Ζ ζεηξά ιεβήησλ ECOCONDENS SILVER ιακβάλνπλ θαπζηγόλν αέξα από ηνλ εμσηεξηθό ρώξν ελώ ν ζάιακνο είλαη ζηεγαλόο. Οη 
δηαζέζηκνη ηύπνη ζύλδεζεο ηεο θακηλαδαο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαπζαεξίσλ αιιά θαη γηα ηελ πξόζιεςε θαπζηγόλνπ αέξα είλαη νη: 
C13, C33, C43, C63, ή αλ ιακβάλεηαη θαπζηγόλνο αέξαο από ην δσκάηην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ιέβεηαο κε ηύπν ζύλδεζεο ηεο 
θακηλάδαο B23 . 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ηύπνπο ζύλδεζεο ζα βξείηε ζηελ παξάγξαθν 3.8  
 

2. Πεξηγξαθή Λέβεηα  
2.1.  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  
2.1.1. Σερληθά εκεία 2.2. ρεδηαζκόο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ζηνλ Λέβεηα  
 2.2.1. Κύξηα Τιηθά ηνπ Λέβεηα 
 Ζιεθηξνληθή απμνκείσζε ηζρύνο αλάινγα 

ηελ απαίηεζε θαη ζηελ ιεηηνπξγία 
ζέξκαλζεο θαη ζηελ ιεηηνπξγία παξαγσγήο 
ΕΝΥ.  

 Ζιεθηξνληθή έλαπζε κε ηνληζηή γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο θιόγαο.  

 Απμνκείσζε Ηζρύνο ιέβεηα.  

 Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο ΕΝΥ θαη λεξνύ 
ζέξκαλζεο.  

 Λεηηνπξγία νκαιήο Έλαπζεο.  

 Δμηζζνξόπεζε πίεζεο αεξίνπ Δηζόδνπ.  
 

Περιγραφή για Εικόνες. 2.2.1.1  ÷  2.2.1.3 

 
5.    Αλεκηζηήξαο,                                                                                        18.  Αηζζεηήξην NTC γηα ην θύθισκα ηεο 

ζέξκαλζεο  
7.    Κπθινθνξεηήο, 19.  Πηεδνζηάηεο λεξνύ Θέξκαλζεο  
8.    Βαιβίδα Αεξίνπ 20.  Δμαεξηζηηθό  
9.    Ηνληζηήο,                                                                       21.  Δλαιιάθηεο Πιαθώλ  
10.  Αθίδα, 22.  Βαιβίδα Πιήξσζεο  
11.  Καπζηήξαο, 25.  Βαιβίδα Αζθαιείαο 3 bar 
12.  Σξίνδε Βάλλα, 26.  Γηαθόπηεο ξνήο ΕΝΥ  
13.  Κπξίσο Δλαιιάθηεο 27.  Αηζζεηήξαο NTC ζεξκνθξαζίαο 

πξνζαγσγήο θπθιώκαηνο Θέξκαλζεο 
15.  Θεξκηθό αζθαιείαο 
θπθιώκαηνο Θέξκαλζεο  

28.  Αηζζεηήξαο NTC ζεξκνθξαζίαο 
επηζηξνθήο θπθιώκαηνο Θέξκαλζεο   
29.   Siphon 

16.  Θεξκηθό αζθαιείαο 
Καπζαεξίσλ  

30.   εκείν Πξναλάκεημεο 

17.  Γνρείν Γηαζηνιήο 33.   Απνλέξσζε 
 

Μόλν γηα εηθόλα 2.2.1.3. 
1. Απελεξγνπνηήζε Λέβεηα, Αιιαγή 

ιεηηνπξγίαο 
2. Δπηινγή Θεξκνθξαζίαο (Θέξκαλζε ή  

ΕΝΥ) 

3. Θεξκνθξαζία Νεξνύ Θέξκαλζεο, Θεξκνθξαζία ΕΝΥ, πίεζε θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο 

θαη θσδηθνί ζθαικάησλ 
4. Πίλαθαο Διέγρνπ 
K1. ON/OFF, reset 
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Δηθόλα.2.2.1.1. Υσξνηαμία ιέβεηα ECOCONDENS Silver Plus combi 
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Δηθόλα.2.2.1.2. Υσξνηαμία ιέβεηα ECOCONDENS Silver Plus system 
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Δηθόλα.2.2.1.3. Γηάηαμε πλδέζεσλ Λέβεηα 

 

2.2.2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

Παξάκεηξνο 
Μνλάδα 

Μέηξεζεο 

SYSTEM BOILER:  ECOCONDENS SILVER PLUS COMBI BOILER:  ECOCONDENS SILVER PLUS 

-20 -25 -35 -20 -25 -35 

Size 

Λεηηνπξγία Θέξκαλεο 

Δύξνο Απνδηδόκελεο Ηζρύνο 80/60
o
C 

(modulated) 
kW 2.8 ÷ 19.0 2.8 ÷ 24.5 4.1 ÷ 33.6 2.8 ÷ 19.0 2.8 ÷ 24.5 4.1 ÷ 33.6 

Δύξνο Απνδηδόκελεο Ηζρύνο 50/30
o
C 

(modulated) 
kW 3.0 ÷ 21.0 3.0 ÷ 27.0 4.5 ÷36.9 3.0 ÷ 21.0 3.0 ÷ 27.0 4.5 ÷36.9 

Βαζκόο Απόδνεο ηνπ ιέβεηα ζε 
νλνκαζηηθό θνξηίν θαη κέζε ζεξκνθξαζία. 
70 

o
C 

% 97.5 97.6 98.3 97.5 97.6 98.3 

Βαζκόο Απόδνζεο ηνπ ιέβεηα ζε κεξηθό 
θνξηίν θαη ζεξκνθξαζία επηζηξεθνκέλσλ 
30 

o
C 

% 107.5 107.8 107.8 107.5 107.8 107.8 

Δύξνο Γηαθύκαλζεο Ηζρύνο % 11-100  

Δηήζηνο Βαζκόο Απόδνζεο ζε Λεηηνπξγία 

Θέξκαλζεο ɳs 
% 91 92 92 91 92 92 

Δλεξγεηαθή Κιάζε γηα ηελ Λεηηνπξγία 
Θέξκαλζεο 

 A 

Βαζκόο Απόδνζεο : 

 - ɳ4 

 - ɳ1 

 

% 

 
97,88 

 

106,67 

 
98,24 

 

108,42 

 
97,85 

 

108,65 

 
97,88 

 

106,67 

 
98,24 

 

108,42 

 
97,85 

 

108,65 

Καηαλάισζε Αεξίνπ
1) 

  
Φπζηθό Αέξην:  2H-G20, 2E-G20 – 20mbar 
LPG: 3B/P-G30 -37mbar 
3P-G31-37mbar 

 
m

3 
/ h 

kg / h 
kg / h 

 
1.1 
0.8 
0.8 

 
1.4 
1.1 
1.0 

 
2.0 
1.5 
1.4 

 
1.1 
0.8 
0.8 

 
1.4 
1.1 
1.0 

 
2.0 
1.5 
1.4 

1)
 Ζ Καηαλάισζε αεξίνπ γηα ηα δηαθνξεηηθά αέξηα δίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (15 °C, πίεζε1013 mbar) 

Πίεζε αεξίνπ ζηελ είζνδν ηνπ ιέβεηα πξηλ 
ηελ βαιβηδα αεξίνπ:  
2E-G20,  2H-G20 
3B/P-G30, 3P-G31 

Pa (mbar) 

 
 

2000 (20);   2500 (25);  2000 (20);   1300 (13) 
2800 ÷ 3000 (28 ÷ 30); 3000 (30);  3700 (37);  5000 (50) 

Μέγηζηε Πίεζε Λεηηνπξγίαο MPa (bar) 0,3 (3) 

Μέγηζηε Θεξκνθξαζία (Κ.Θ.) 
o
C 95 

Standard Δύξνο Ρύζκηζεο Θεξκνθξαζίαο 
Μεησκέλν Δύξνο Ρύζκηζεο Θεξκνθξαζίαο 

°C 
40 ÷ 80 
25 ÷ 55 

Λεηηνπξγία Παξαγσγήο ΕΝΥ 

Δύξνο Απνδηδόκελεο Ηζρύνο 80/60
o
C 

(modulated) 
kW ----- 2,7 ÷ 25.0 3.9 ÷ 30.06 4.1 ÷ 40.0 

Δύξνο Ηζρύνο kW ----- 2.8 ÷ 19.5 2.8 ÷ 27.3 4.2 ÷ 34.2 

Βαζκόο Απόδνεο ηνπ ιέβεηα ζε 
νλνκαζηηθό θνξηίν θαη κέζε ζεξκνθξαζία. 
70 

o
C 

% ----- 97.5 97.6 98.3 

Δλεξγεηαθή Κιάζε γηα ηελ Λεηηνπξγία 
Παξαγσγήο ΕΝΥ 

  A A A 

Πξνθίι Καηαλαισηή   L XL XL 

Καηαλάισζε Αεξίνπ
2) 

  
Φπζηθό Αέξην:  2H-G20, 2E-G20 – 20mbar 
LPG: 3B/P-G30 -37mbar 
3P-G31-37mbar 

 
m

3 
/ h 

kg / h 
kg / h 

----- 

 
2.0 
1.5 
1.5 

 
2.8 
2.1 
2.0 

 
3.5 
2.6 
2.6 

Διάρηζηε Ρνή Νεξνύ ζε ΓΣ=30C L/min ----- 2,7 

Δύξνο Ρύζκηζεο Θεξκνθξαζίαο ΕΝΥ °C 30  - 60 

Παξαγσγή ΕΝΥ γηα ΓΣ=30C L/min  9.0 13.0 17.0 
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Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο 

Δθπνκπέο Ομεηδίσλ ηνπ Αδώηνπ mg/kWh 40 43 45 40 43 45 

Κιάζε Δθπνκπώλ NOx   class 5 

Σν pH ησλ ζπκππθλσκάησλ  Φπζηθό Αέξην  - 5 

Μέγηζηε Πνζόηεηα πκππθλσκάησλ  
(Φπζηθό Αέξην) 

l/h 
2 2.8 3.5 2 2.8 3.5 

ηάζκε Θνξύβνπ dB 55 55 56 55 55 56 

Τδξαπιηθέο Παξάκεηξνη 

Μέγεζνο Γνρείνπ Γηαζηνιήο L
 

8 

Ζιεθηξηθέο Παξάκεηξνη 

Ζιεθηξηθή Παξνρήο V ~  230 ±10%/ 50Hz 

Βαζκόο Πξνζηαζίαο  IP44 

Ζιεθηξηθή Καηαλάισζε  W 200 

Ζιεθηξηθή Καηαλάισζε ζε Standby PSB kW 0,005 

Ζιεθηξηθή Καηαλάισζε Καπζηήξα : 
-  elmax 

 

-  elmin 

 
W 
 

kW 

 
40 

 

15 

 
50 

 

20 

 
50 

 

20 

 
40 

 

15 

 
50 

 

20 

 
50 

 

20 

Μέηηζηε Έληαζε ξεύκαηνο A 2 

Καηεγνξηνπνίεζε ηνπ πίλαθα κε βάζε ην 
EN 298 

 F-M-C-L-X-K 

Σξόπνο Αλίρλεπζεο Φιόγαο  Με Ηνληζηή 

Παξάκεηξνη Καπζαεξίσλ 

Υαξαθηεξηζηηθά Αλεκηζηήξα   Γείηε Παξάγξαθν 4.4 

Μάδα Καπζαεξίσλ ζε Οιηθό Φνξηίν kg/h 51.4 72.3 90.4 51.4 72.3 90.4 

Μάδα Καπζαεξίσλ ζε Μεξηθό Φνξηίν kg/h 5.4 9.5 9.6 5.4 9.5 9.6 

Γηαζηάζεηο θαη Λνηπά Υαξαθηεξηζηηθά 

πλδέζεηο Κακηλάδσλ 
( section  3.8. and table 7.1.) 

mm 
Οκναμνληθή  Φ80/Φ125, Οκναμνληθή  Φ60/Φ100  ή δύν μέρσξηζηέο  Φ80 x Φ80 

Γηακέηξνο πλδέζεσλ Θέξκαλζεο & 
Αεξίνπ 

inch G3/4 

Γηακέηξνο πλδέζεσλ ΕΝΥ inch -- G1/2 

Γηαζηάζεηο mm 750x400x 334 750x400x 334 750x400x 364 750x400x 334 750x400x 334 750x400x 364 

Βάξνο kg 33.5 36.5 39.5 35.5 38.5 41.5 

Ο θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί λα πξνβεί ζε αιιαγέο ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ιέβεηα, ζε ζεκεία πνπ δελ αλαθέξνληαη εδώ θαη δελ επεξεάδνπλ ηα ηερληθά ή ηα ιεηηνπξγηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιέβεηα.  
 

2.3. Δμνπιηζκόο Αζθαιείαο  
 Πξνζηαζίαο έλαληη ηεο δηαξνήο αεξίνπ 

 Πξνζηαζία έλαληη αλάθιεμεο αεξίνπ εθηόο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο εζηίαο  

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πξσηνγελνύο ελαιιάθηε ζέξκαλζεο  

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξπίεζεο ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο (1ε βαζκίδα ειεθηξηθή) 

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξπίεζεο ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο (2ε βαζκίδα κεραληθή)  

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο έιιεηςεο λεξνύ ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο  

 Πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξζεξκαλζεο 

 Αληηπαγεηηθή πξνζηαζία ηνπ ιέβεηα 

 Πξνζηαζία έλαληη κπινθαξίζκαηνο ηνπ θπθινθνξεηή 

 Έιεγρνο ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλεκηζηήξα. Βιάβε εκθαλίδεηαη όηαλ ε πξαγκαηηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο 
είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηζπκεηή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο.  

 Πξνζηαζία έλαληη εμόδνπ θαπζαεξίσλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο  

Δλδείμεηο βιαβώλ πνπ δελ ρξεηάδνληαη ρεηξνθίλεηε επαλαθνξά ζα εμαθαληζηνύλ όηαλ ν ιέβεηαο επηζηξέςεη ζε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία. 
Γείηε ηελ παξάγξαθν 5.8 γηα ην δηαγλσζηηθό έιεγρν ηνπ ιέβεηα.  
 

Δπηζήκαλζε! 
ε πεξίπησζε πνπ έλα ε πεξηζζόηεξα ζθάικαηα επαλαιακβάλνληαη νδεγώληαο ζε απελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα  
παξαθαιείζηε λα θαιέζεηε έλαλ Δμνπζηνδνηεκελν Αδεηνύρν Καπζηεξαηδή ώζηε λα ειέγμεη γηα πηζαλή βιάβε θαη γηα 
επηδηόξζσζε.  

 

           Απαγνξεύεηαη λα θάλεηε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζην θύθισκα πξνζηαζίαο ηνπ ιέβεηα.   
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2.4. Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο  
2.4.1. Σξόπνο Θέξκαλζεο ηνπ Νεξνύ γηα ηελ Θέξκαλζεο ηνπ Υώξνπ  
Ο ιέβεηαο ελεξγνπνηείηαη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ζην θύθισκα πέζεη 5 βαζκνύο θάησ από ηελ ζεξκνθξαζία πνπ έρνπκε επηιέμεη όπσο πεξηγξάθεηαη θαη 
ζηελ παξάγξαθν 5.5.1 θαη ππό ηελ πξνππόζεζε όηη ππάξρεη εληνιή από ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ. Σόηε νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο αθνινπζνύλ:  

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ελζσκαησκέλεο ηξίνδεο γηα εθηξνπή ηνπ λεξνύ ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο 

 Δλεξγνπνίεζε Κπθινθνξεηή, 

 Δλεξγνπνίεζε Αλεκηζηήξα, 

 Γηαδηθαζία Δθθίλεζεο Αλάθιεμεο, 

 Ξεθηλάεη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ θαπζηήξα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο ζηα επηζπκεηά 
επίπεδα  

Ο ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη όηαλ ν ζεξκνζηάηεο δώζεη εληνιή όηη ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ρώξνπ έρεη επηηεπρζεί ή όηαλ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
ζέξκαλζεο ππεξβεί θαηά 5°C ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία (ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζύκβνιν L3 εκθαλίδεηαη ζηελ δεμηά κεξηά ηνπ Display). Μεηά ηελ 
παύζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα ν θπθινθνξεηήο ζπλελίδεη λα δνπιεύεη γηα 180 δεπηεξόιεπηα θαη ν αλεκηζηήξαο γηα 15 δεπηεξόιεπηα.  

Ζ επαλεθθίλεζε ηνπ ιέβεηα ζα γίλεη απηόκαηα θάησ από ηηο παξαθάησ ζπλζήθεο:  

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη 5°C ρακειόηεξε από ηελ επηζπκεηή, 

 Έρνπλ παξέιζεη 180 δεπηεξόιεπηα, 

 πλερίδεη λα ππάξρεη απαίηεζε από ηνλ Θεξκνζηάηε Υώξνπ 
Οη παξάκεηξνη θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5.6. 
 

2.4.2. Ρύζκηζε Θεξκνθξαζίαο κε Βάζε ηελ Δμσηεξηθή 
Θεξκνθξαζία (Λεηηνπξγία Αληηζηάζκηζεο)  
 

Αλ ζπλδεζεί ζηνλ θεληξηθό ειεγθηή έλα αηζζεηήξην εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηόηε 
απηόο ην αληηιακβάλεηαη απηόκαηα γηα ε ιεηηνπξγία αληηζηάζκηζεο ελεξγνπνηείηαη.  
Έηζη ν πίλαθαο ξπζκίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζέξκαλζεο κε βάζε ηελ 
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηεο επηινγήο ελόο ζπληειεζηή Κ (δείηε ηελ εηθόλα 
2.4.2.1) 
Ζ αιιαγή ηεο θακπύιεο Κ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 5.5.1.1.                          

Δηθόλα.2.4.2.1 Γηάγξακκα Κακπύιεο Κ 
 

2.4.3. Παξαγσγή ΕΝΥ ζε ιέβεηεο Combi  
Οη ιέβεηεο ηύπνπ Combi θάλνπλ ζηηγκηαία παξαγσγή ΕΝΥ. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ξπζκίδεηαη από ηα θνπκπηά +/- (Π.5.5.2) ζε έλα 
εύξνο από 30°C έσο 60°C. Ζ ζεξκνθξαζία εμόδνπ ηνπ λεξνύ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό θαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ εηζόδνπ.  
 

Ζ παξαγσγή ΕΝΥ ζην ιέβεηα ECOCONDENS SILVER  PLUS -20 πεξηνξίδεηαη από ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζηα as 10 l /min. Πεξαηηέξσ κείσζε 
ηεο παξαγσγήο ΕΝΥ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ηεξκαηηθήο βάλαο.  
ε απηή ηελ ιεηηνπξγία  ν ιέβεηαο κεηαβαίλεη όηαλ ππάξρεη εληνιή από ηνλ αηζζεηήξα ξνήο ζηελ γξακκή παξαγσγήο ΕΝΥ κε κηα ξνήο κεγαιύηεξε από 
2.7 l /min (δίλεηαη παύζε ζε ξνή κηθξόηεξε από <2.3 l / min.) 
 

Μεηά έρνπκε ηελ παξαθάησ αθνινπζία:  

 ελεξγνπνίεζε ηξίνδε βάλαο ώζηε λα ζηξαθεί πξνο ηνλ ελαιιάθηε πιαθώλ θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ θπθινθνξεηή  

 κεηά ηελ αλίρλεπζε θιόγαο θαη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζηαο αλάθιεμεο, ε πιεξνθνξία από ηνλ αηζζεηήξα NTC ηνπ ΕΝΥ αλαιύεηαη από ηνλ θεηλξηθό 
έιεγρν θαη ξπζκίδνληαη νη παξάκεηξνη ηεο θαύζεο γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ΕΝΥ.    

Σν λεξό ηνπ πξσηνγελνύο θπθιώκαηνο πεξλάεη κέζα από ηνλ ελαιιάθηε πιαθώλ θαη ζεξκαίλεη ην ΕΝΥ. Σν ζεξκό λεξό νδεγείηαη ζην ζεκείν ρξήζεο 
ηνπ.  
εκείσζε: ε πεξίπησζε ρακειόηεξσλ ζηξνθώλ ηνπ αλεκηζηήξα πνπ πξνθαιείηαη από κεησκέλε θαηαλάισζε ΕΝΥ, παξνπζηάδεηαη αύμεζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο. Ζ απελεξγνπνίεζε ηνπ θαπζηήξαο κε θιείζηκν ηεο βαιβίδαο αεξίνπ ζα επέιζεη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ μεπεξάζεη ηνπο 65°C. 

  

  Δηθόλα. 2.4.3.1.  Γηάγξακκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζε Ηζρύ Δμόδνπ 
20kW . 

Δηθόλα. 2.4.3.2.  Γηάγξακκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζε Ηζρύ Δμόδνπ 
28kW . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα. 2.4.3.3. Γηάγξακκα παξαγσγήο ΕΝΥ ζε Ηζρύ 

Δμόδνπ 20kW  
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2.4.4.  Μέζνδνο Παξαγσγήο ΕΝΥ ζην ιέβεηα ηεο ζεηξάο ECOCONDENS SILVER PLUS system κε Γεμακελή 
απνζήθεπζεο  
Ο ιέβεηαο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί κε κία δεμακελή παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ΕΝΥ. Ζ ξύζκηζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηεο δεμακελήο γίλεηαη από ηνλ θεληξηθό πίλαθα ηνπ ιέβεηα. Οη ιέβεηεο απηήο ηεο ζεηξάο είλαη ζρεδηακέλνη γηα ηελ 
ζπλεξγαζία κε ηηο δεμακελέο παξαγσγήο ΕΝΥ.  
 
Ζ δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο ΕΝΥ ζε δεμακελή:  

Όηαλ ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ δεμακελή απνζήθεπζεο αληρλεύζεη ζεξκνθξαζία 5°C ρακειόηεξε 
από ηελ επηζπκεηή, ε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο ζα ζηακαηήζεη θαη ην λεξό ζην ιέβεηα ζα θηάζεη ζηελ κέγηζηε ηηκή. Ζ δηαδηθαζία 
παξαγσγήο ΕΝΥ κε δεμακελή έρεη όπσο παξαθάησ: 

 Ο αηζζεηήξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην δνρείν απνζήθεπζεο ΕΝΥ αληηιακβάλεηαη όηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ 5°C 
ρακειόηεξε από ηελ επηζπκεηή  

 Ο πίλαθαο ηνπ ιέβεηα αιιάδεη ηελ θαηεύζπλζε ηεο ηξίνδεο ώζηε λα ζηείιεη ην λεξό ζηελ ζεξπαληίλα ηνπ δνρείνπ θαη ηαπηόρξνλα 
μεθηλά ηελ δηαδηθαζία αλάθιεμεο pos.8; 

 Σν λεξό ηεο ζέξκαλζεο (Θεξκνθξαζίαο. 90°C) δηέξρεηαη κέζα από ηελ ζεξπαληίλα ηνπ δνρείνπ απνζήθεπζεο ΕΝΥ  

 Αθνύ μεπεξαζηεί θαηά 1°C ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνπ ζην δνρείν απνζήθεζεο ν πίλαθαο ηνπ ιέβεηα ζηξέθεη μαλά ηελ ηξίνδε ζηελ 
ζέζε ζέξκαλζεο θαη αθνύ ηζρύζνπλ νη παξαθάησ ζπλζήθεο ην λεξό ηνπ ιέβεηα νδεγείηε ζην θύθισκα ζεξκαλζεο: 

-  Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη θαηά 5°C κηθξόηεξε από ηελ επηζπκεηή  
-  Τπάξρεη από ηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ εληνιή γηα ζέξκαλζε 

Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ ζηελ θαηαλάισζε κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή από ηελ επηιεγκέλε θαη γηα απηό 
πξνηείλεηαη λα εγθαηαζηαζεί κία ηξίνδε κηθηηθή βάλα εηδηθή γηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ΕΝΥ. 
   
 Ζ εληνιή γηα παξαγσγή ΕΝΥ ζηελ δεμακελή είλαη ελεξγή όηαλ ππάξρεη γέθπξα ζηελ ζέζε ΣΕ ηνπ πίλαθα (Δηθόλα.3.9.1.) 

θαη όηαλ ε επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία είλαη ςειόηεξα ή ζην ίδην επίπεδν κε ηελ ειάρηζηε ηηκή. Αλ ηεζεί ε ηηκή ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ρακειόηεξα ε ιεηηνπξγία παξαγσγήο ΕΝΥ ζηελ δεμακελή απελεξγνπνηείηαη. Απηό παύεη λα ηζρύεη αλ 
ελεξγνπνηεζεί ε αληηπαγεηηθή πξνζηαζία.  

 

εκείσζε: Γηα λα απαιεθζεί ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπ βαθηεξίνπ ηεο ιεγεσλέιαο ζηελ δεμακελή, ν ιέβεηαο ελεξγνπνηείηαη θάζε 

168h ώζηε λα δεζηάλεη ην λεξό ηεο δεμακελήο ζηνπο 65°C.  
Αλ απηή ε ιεηηνπξγία δελ γίλεηαη απηόκαηα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηελ ελεξγνπνηήζεη νπνηαδήπνηε απιώο απμάλνληαο ηελ επηζπκεηή 
ζεξκνθξαζία ζηνπο 65°C. 

 

2.4.4.1 Υεηξνθίλεηε έλαξμε ηεο Λεηηνπξγίαο Πξνζηαζίαο από ηελ Λεγεσλέια 
* (εθαξκόδεηαη ζε ιέβεηεο κε δνρεία απνζήθεπζεο ΕΝΥ): 
 

Όηαλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε επηινγή ιεηηνπξγίαο Καινθαηξηνύ: 
 

Παηήζηε ην θνπκπί         δύν θνξέο. Μεηά ην πξώην πάηεκα, ε νζόλε είλαη έηνηκε λα ξπζκίζεηαη ηελ ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηελ 
ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Με ην επόκελν πάηεκα ην ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηεο ιεγεσλέιαο εκθαλίδεηαη: έλα θιεηδί πνπ αλαβνζβήλεη 
ζηελ αξηζηεξή κεξηα ηεο νζόλεο.  ηελ αξηζηεξή κεξηά κπνξείο λα δεη θαλείο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ θαη ην ζύκβνιν MAX πάλσ 
από απηήλ.  
 

Όηαλ ν ιέβεηαο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία Υεηκώλα:  
 

Παηήζηε ην θνπκπί         ηξεηο θνξέο. Μεηά ην πξώην πάηεκα, ε νζόλε είλαη έηνηκε λα ξπζκίζεηαη ηελ ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηελ 
ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο. Με ην επόκελν (δεύηεξν) πάηεκα ην ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηεο ιεηηνπξγίαο Service εκθαλίδεηαη. Με ην 
επόκελν πάηεκα ην ραξαθηεξηζηηθό ζύκβνιν ηεο ιεγεσλέιαο εκθαλίδεηαη: έλα θιεηδί πνπ αλαβνζβήλεη ζηελ αξηζηεξή κεξηα ηεο 
νζόλεο.  ηελ αξηζηεξή κεξηά κπνξείο λα δεη θαλείο ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ θαη ην ζύκβνιν MAX πάλσ από απηήλ.  
 

Καη ζηηο δύν ιεηηνπξγίεο:  

ε απηό ην ζεκείν  γηα λα ελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία Λεγεσλέιαο θξαηήζηε ην θνπκπί ”+” γηα 2 δεπηεξόιπεηα. Έρεηε κνλν 3 
δεπηεξέιεπηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε. Μεηά ηελ ελεξγνπνίζε ην ζύκβνιν ηνπ θιεηδηνύ ζα αλάςεη θαη ζα είλαη ζηαζεξά αλακέλν. Μεηά ηα 
ηξία δεπηεξόιεπηα ή παηώληαο ην θνπκπί reset ην ζύζηεκα κεηαβαίλεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία.  

Καηά ηελ δηάξθεηα πνπ είλαη ελεξγή ε ιεηηνπξγία Λεγεσλέιαο, ε ζεξκνθξαζία αλαβνζβήλεη.  
 

 

2.4.5.  Λεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξεηή κε ξπζκηδόκελεο ζηξνθέο 

ηνπο ιέβεηεο κε θπθινθνξεηή κεηαβιεηώλ ζηξνθώλ (PWM) θαηά ηελ ιεηηνπξγία γηα παξαγσγή ΕΝΥ, ν θπθινθνξεηήο δνπιεύεη ζηηο 
κέγηζηεο ζηξνθέο. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο νη ζηξνθέο ηνπ θπθινθνξεηή ξπκίδνληαη ζύκθσλα κε: 
 

Γηα ηππηθή ιεηηνπξγία θπθινθνξεηή κε PWM παικνύο (παξάκεηξνο P 15 = 0): 
Ο θπθινθνξεηήο PWM (ελεξγνπνηείηαη από ηελ παξάκεηξν P12) όηαλ δνπιεύεη ζηελ ζέξκαλζε κεηαβάιεη ηηο ζηξνθέο αλ ππάξρεη 
εληνιή από ηνλ ζέξκνζηάηε ρώξνπ. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θπθινθνξεηή ξπζκίδεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηηκή ηνπ ΓΣ 
(νξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν P13) κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο εμεξρνκέλνπ θαη επηζηξεθόκελνπ λεξνύ ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο. Πάληα 
ππάξρεη ζαλ πξνηεξαηόηεηα λα επηηεπρζεί ε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο πνπ έρνπκε επηιέμεη. Ζ ειάρηζηε ηηκή ηεο ηαρύηεηαο 
πεξηζηξνθήο θαζνξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν P14. 
 

Λεηηνπξγία ECO (παξάκεηξνο P15 = 1): 

Ο θπθινθνξεηήο PWM (ελεξγνπνηείηαη από ηελ παξάκεηξν P12) όηαλ δνπιεύεη ζηελ ζέξκαλζε κεηαβάιεη ηηο ζηξνθέο αλ ππάξρεη 
εληνιή από ηνλ ζέξκνζηάηε ρώξνπ. Ζ ηαρύηεηα ηνπ θπθινθνξεηή ξπζκίδεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ηηκή ηνπ ΓΣ 
(νξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν P13) κεηαμύ ζεξκνθξαζίαο εμεξρνκέλνπ θαη επηζηξεθόκελνπ λεξνύ ζην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο. Σν ΓΣ 
ππνινγίδεηαη από ηηο πξνθαζνξηζκέλεο αλαινγίεο ECO(p.2.4.5.1). Ο ζπληειεζηήο ECO ξπζκίδεηαη από ηελ θεληξηθή νζόλε ζε 
πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο από 0.1 έσο θαη 0.9. Ζ πξνεπηιεγκέλε ηηκή (0.5) είλαη θαη ε βέιηηζηε ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο. Δπηινγή 
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ρακειόηεξεο ηηκήο έρεη σο απνηέιεζκα κηθξόηεξε θαηαλάισζε κηαο θαη ην κέξνο ησλ ζσκάησλ πνπ ζα είλαη δεζηό κηθξαίλεη. ηελ ηηκή 
0.5 ν ζπληειεζηήο ECO έρεη ηελ κέγηζηε ηηκή κε ηελ νπνία ν πίλαθαο αζρέηνο κε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνύ πξνζπαζεί λα 
επηηύρεη ζπλζήθεο ζπκπύθλσζεο (επηζηξνθή θπθισκαηνο ζέξκαλζεο <= 55 ° C). πζηήλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα κε επηινγή 
ζπληειεζηή ECO κεηαμύ 0.1 θαη 0.5. Όηαλ ξπζκίδνπκε ηνλ ζπληειεζηή ECO ζηελ ηηκή 0.9 νπζηαζηηθά έρνπκε ηελ παξαδνζηαθή 
ιεηηνπξγία κε θπθινθνξεηή ρσξίο έιεγρν ζηξνθώλ.  
 

Άζρεηα κε ηελ επηινγή Λεηηνπξγίαο:  
 

Πξνηεξαηόηεηα πάληα θαηά ηελ ιεηηνπξγία είλαη ε επίηεπμε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ πξνζαγσγήο ζην θύθισκα 
ζέξκαλζεο. Οη ειάρηζηεο επηηξεπηέο ζηξνθέο ηνπ θπθινθνξεηή νξίδνληαη από ηελ παξάκεηξν P14. 
 

ΖΜΔΗΩΖ: Αλ ν αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ζσιήλα επηζηξνθήο είλαη θαηεζηξακέλνο ή όρη ζπλδεδεκέλνο, ηόηε νη ζηξνθέο ηνπ 
θπθινθνξεηή ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο. 
 

2.4.5.1 Ζ ηηκή ηνπ ΓΣ αλάινγα ηελ ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ Θέξκαλζε ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηινγή ηνπ ζπληειεζηή 
ECO 

 
 

Θέξκαλζε κε ζώκαηα (P8 = 0): Setting WG 

Eco  40°C  45°C  50°C  55°C  60°C  65°C  70°C  75°C  80°C  

0,1  24  30  35  35  35  35  35  38  42  

0,2  21  26  30  30  30  30  30  33  37  

0,3  18  22  26  26  26  26  26  28  31  

0,4  15  19  22  22  22  22  22  24  26  

0,5  12  15  17  17  17  17  17  19  21  

0,6  9  11  13  13  13  13  13  14  15  

0,7  6  7  8  8  8  8  8  9  10  

0,8  3  3  4  4  4  4  4  4  5  

0,9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

 
3.  Δγθαηάζηαζε Λέβεηα 

 

Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί από έλαλ αδεηνδνηεκέλν εγθαηαζηάηε θαη ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ηελ ηζρύνζζα λνκνζεζία. 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ειέγμηε γηα ηελ ζηεγαλόηεηαο ηεο γξακκήο αεξίνπ θαη όισλ ησλ ζπλδέζεσλ (πδξαπιηθώλ, θακηλάδαο 
θιπ). Ζ εηαηξία πνπ ζα ζπλδέζεη ηνλ ιέβεηα είλαη ππεύζπλε γηα ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ.  
 

3.1. Απαηηήζεηο Δγθαηάζηαζεο Λέβεηα 
3.1.1. Οη απαηηήζεηο ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, εγθαηάζηαζεο αεξίνπ θαη απαγσγήο θαπζαεξίσλ  
 
Οη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, νη εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ θαη ε απαγσγή θαπζαεξίσλ πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη πιήξσλ κε ηελ 
εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

Οη ζπζθεπέο αεξίνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε πγξνπνηεκέλν αέξην (LPG) δελ ζα πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ρώξν 
πνπ βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ην επίπεδν ηεο επηθάλεηαο.  

 

Αλ ρξεζηκνπνηείηαη πγξνπνηεκέλν αέξην 3B/P πξνηείλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ πνπ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε 
πξνηείλεηαη λα κελ είλαη ρακειόηεξε από 15°C. 

 

3.1.2. Απαηηήζεηο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο 
Οη απαηήζεηο γηα ηνπο ρώξνπο εγθαηάζηαζεο ζπζθεπώλ αεξίνπ πεξηγξάθνληαη πιήξσο από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. ηνλ ρώξν πνπ 
ζα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα βεβαησζνύκε όηη ππάξρεη επαξθήο αεξηζκόο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 
ν ιέβεηαο πξέπεη λα είλαη πςειόηεξε από 6°C. 
 

Ο ρώξνο πξέπεη λα είλαη πξνζηαηεπκέλνο από ηελ παγσληά, από δηάθνξα ζσκαηίδηα θαη από ηνμηθά θαη επηθίλδπλα αέξηα.  
Λέβεηαο κε ηζρύ κεγαιύηεξε από 30kW ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη 
κέζα ζε ρώξν ιεβεηνζηαζίνπ.  

 

Αλ ν ρώξνο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε ρώξν κπάληνπ ε εγθαηάζηαζε 
πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ HD 60364-
7-701. Ο ιέβεηαο όπσο πεξηγξάθεηαη θαη από ην παξώλ εγρεηξίδην 
έρεη βαζκό πξνζηαζίαο IP 44. Ο ιέβεηαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί 
ζηελ δώλε 2 ή θαη δεμηόηεξα. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 
εγθαζίζηαηη ζηελ δώλε 1.  
ηελ δώλε 1 κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ν ιέβεηαο κόλν αλ ζπλδέεηαη ζε 
ζηαζεξή παξνρή ξεύκαηνο θαη όρη ζε κπξίδα.  
 

Δηθόλα. 3.1.2.1. Απνζηάζεηο από κπαληέξα ή ληνπδηέξα  
 

 
 
 
3.1.3.  Απαηηήζεηο Ζιεθηξηθώλ πλδέζεσλ 

Ο ιέβεηαο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ιεηηνπξγεί κε κνλνθαζηθή παξνρή ελαιιαζόκελνπ ξεύκαηνο 230 V/50 Hz. Πξνζνρή ν ιέβεηαο ζα 
πξέπεη λα κνλσζεί ζε θάζε πεξίπησζε ζε πιήξε ζπκκόξθσζε κε ην PN- IEC 60364-4-41.  
Ο βαζκόο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη από ην εμσηεξηθό θάιπκα ηνπ ιέβεηα είλαη - IP44.   
ε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλνο ζηελ ειεθηξηθή παξνρή ζα πξέπεη λα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο δηαθνπηηθόο 

Δπηδαπέδηα Θέξκαλζε (P8 = 1): Setting WG 
Eco  35°C  40°C  45°C  50°C  55°C  

0,1  16  24  30  35  35  

0,2  14  21  26  30  30  

0,3  12  18  22  26  26  

0,4  10  15  19  22  22  

0,5  8  12  15  17  17  

0,6  6  9  11  13  13  

0,7  4  6  7  8  8  

0,8  2  3  3  4  4  

0,9  0  0  0  0  0  

2
2
5
 c

m

60 cm

2
2
5
 c

m

60 cm

Zone 1 Zone 2

Zone 1
Zone 0

Zone 1 Zone 2

Zone 0

Side view. Bath Side view. Shower
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εμνπιηζκόο γηα ηελ απνκόλσζε ηνπ ιέβεηα.  
 

 

3.2. Πξνθαηαξηηθνί Έιεγρνη  
 

Πξηλ μεθηλήζεηε ηελ δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα θάλεηε ηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 

 αλ ν ιέβεηαο είλαη ζρεδηαζκέλνο από ην εξγνζηάζην γηα απηόλ ην ηύπν θαπζίκνπ πνπ παξέρεηαη. Ο ηύπνο ηνπ θαπζίκνπ γηα ην 
νπνίν είλαη έηνηκνο ν ιέβεηαο θαίλεηαη ζην ηακπειάθη επίζεζεο ζην πιαηλό θαπάθη ηνπ ιέβεηα.  

 ζα πξέπεη επίζεο λα γίλεη έιεγρνο αλ ε εγθαηάζηαζε έρεη θαζαξηζηεί εζσηεξηθά ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηπρόλ κεηαιηθά ή όρη 
ππνιείκαηα. Δηζη ζα απμεζεί ε ξνή ηνπ λεξνύ κεηώλνληαο ηελ αληίζηαζε ξνήο ηνπ θπθιώκαηνο θαη ε επηθάζεζε ζηνλ ελαιιάθηε ζα 
είλαη πνιύ κηθξόηεξε  

 αλ ππάξρεη ειεθηξηθή ηξνθνδνζία 230V θαη όηη ππάξρεη επάξθήο ειεθηξηθή πξνζηαζία.  
 

3.3. Σνπνζέηεζε ηνπ Λέβεηα ζηνλ Σνίρν  
 

Κξεκάζηε ηνλ ιέβεηα ζηαζεξά ζε βίζκαηα πνπ έρνπλ ηνπνηεζεηεζεί ζηνλ ηνίρν. Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κε ηέηνην ηξόπν 
ώζηε λα είλαη εύθνιε ε κειινληηθή ζπληήξεζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ιέβεηα ρσξίο λα δηαηαξαρηεί ε δνκή ηεο ππόινηπεο 
εγθαηάζηαζεο. 
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Δηθόλα. 3.3.1 Γηαζηάζεηο ρξήζηκεο γηα ηελ Δγθαηάζηαζε ηνπ ECOCONDENS Silver Plus 

3.4. ύλδεζε ζηελ Γξακκή Αεξίνπ 
 πλδέζηε ηελ ζπζθεπή κε ηελ γξακκή αεξίνπ όπσο νξίδεη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

Αλ θξίλεηαη απαξξαίηεην εγθαηαζηήζηε έλα θίιηξν ζηελ γξακκή αεξίνπ. Ο θίιηξν απηό δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ζπζθεπαζία ηνπ ιέβεηα. Σν θίιηξν ρξεηάδεηαη γηα ηελ επξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ 
θαπζηήξα.  

 
Σνπνζεηήζηε κία βάλα αεξίνπ ζε εκθαλέο θαη εύθνια πξνζβάζηκν ζεκείν.  

 

3.5. Τδξαπιηθή ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα ζην θύθισκα Θέξκαλζεο 
 Δγθαηαζηήζηε έλα θίιηξν βαξέσο ηύπνπ ζηελ επηζηξνθή ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο πξηλ ηελ ζύλδεζε ζηνλ ιέβεηα. Σν 

θίιηξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ιέβεηα.  

 Σν θύθισκα ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα θαζαξηζηεί πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα.  
 ην θύθισκα ηεο ζέξκαλζεο επηηξέπεηαη ε ρξήζε νπνηαδήπνηε αληηςπθηηθνύ.  
 Βάλεο απνθνπήο πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ κεηαμύ ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο θαη ηνπ ιέβεηα έηζη ώζηε λα κπνξεί ν ιέβεηαο λα 

απεγθαηαζηαζεί ρσξίο λα αδεηάζεη ην θύθισκα.  

 πζηήλεηαη λα αθήζεηε λεξό λα εμέιζεη από ηελ βαιβίδα αζθαιείαο όηαλ ε πίεζε είλαη θνληά ζηα 0,3 MPa (3 bar) . 
 

Δπηινγή δνρείνπ Γηαζηνιήο 
Οη ζεηξά ιεβήησλ  ECOCONDENS Silver Plus είλαη ξπζκηζκέλνη λα ζπλδεζνύλ ζε ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε κέγηζην όγθν 
140 ιίηξα. Ζ ζύλδεζε ζε εγθαηάζηαζε κεγαιύηεξνπ όγθνπ από απηήλ είλαη απνδεθηή αιιά πξέπεη λα ζπλδεζεί έλα επηπιένλ δνρείν 
δηαζηνιήο.Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.  

εκείσζε! : Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα γίλεη θαζαξηζκόο ηνπ θπθιώκαηνο ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ όια ηα 

ζηεξεά ππνιείκαηα.  
Πξνηείλεηαη κεηά ηελ αξρηθή εθθίλεζε ηνπ ιέβεηα λα γίλεηαη απνλέξσζε μαλά ηεο εγθαηάζηαζεο ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηπρόλ 
ππνιείκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα. 
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Μεηά ηελ Δγθαηάζηαζε ηνπ Λέβεηα: 

 Γεκίζηε ηελ εγθαηάζηζε κε λεξό 

 Κάληε ζσζηή εμαέξσζε ηόζν ηνπ ιέβεηα όζν θαη ηεο Δγθαηάζηαζεο 

 Διέγμηε γηα ηελ ζηεγαλόηεηα ησλ γξακκώλ ηνπ δηθηύνπ ζέξκαλζεο.  

Combi boiler System boiler

From the water systemFloor drainFrom the water systemFloor drain
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Δηθόλα. 3.5.1 Απαηηήζεηο Δγθαηάζηαζεο 

 
3.6.  ύλδεζε ιέβεηα ζην ζύζηεκα παξαγσγήο ΕΝΥ  
Πξνηείλεηαη λα εγθαηαζηαζνύλ βάλεο ζηελ γξακκή παξαγσγήο ΕΝΥ, νη νπνίεο ζα θάλνπλ ηελ ζπληήξεζε επθνιόηεξε.  

Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θίιηξνπ ζηελ γξκκή ηνπ λεξνύ ρξήζεο. Σν θίιηξν απηό δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ζπζθεπαζία.. 

 

3.7. Απνκάθξπλζε πκππθλσκάησλ 
πκππθλώκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ θαύζε πξέπεη λα απνρεηεύνληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ζπλζήθεο:  

 Ζ όδεπζε ηεο γξακκήο απνζηξάγγηζεο ζπκππθλσκάησλ πξέπεη λα γίλεη κε αλζεθηηθά πιηθά ζηελ δηάβξσζε 

 ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηέλσζε ζηελ ζσιήλα απνκάθξπλζεο ζπκππθλσκάησλ  

 Γηα λα απνρεηεύζνπκε ηα ζπκππθλώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα θαπζαέξηα όια ηα νξηδόληηα ηκήκαηα ηεο θακηλάδαο  πξέπεη λα 
εγθαζίζηαληαη κε αλάινγε δηαηνκή θαη θιίζε 

 

3.8 Δμνδνο θαπζαεξίσλ. 

Σα θαπζαέξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαύζεο  πξέπεη λα νδεγνύληαη ζηελ έμνδν  θάησ από ηηο θαησηέξσ ζπλζήθεο. 
Boilers ECOCONDENS SILVER  ζύλδεζε ζε C13, C33, C43, C63 νηθνγέλεηα ιεβήησλ ην νπνίν ζεκαίλεη όηη  

 ε ζπζθεπή είλαη θιεηζηνύ ζαιάκνπ θαύζεο  ζε ζρέζε κε ην δσκάηην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν (C),  

 ν ιέβεηαο ξπζκίδεηαη ώζηε λα ζπλδεζέη κε θάζε εγθεθξηκέλν ζύζηεκα θακηλάζαο πνπ είλαη πηζηνπνηεκέλε γηα ζπζηήκαηα αεξίνπ        
είλαη εθνδηαζκέλε κε αλεκηζηήξα (x3). 

Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαίλεηαη ζην ζρέδην    Fig. 3.8... 

Οη ιέβεηεο ECOCONDENS SILVER ζπλδένληαη θαη ζε ζύλδεζε  B23  , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη παίξλνπλ αέξα γηα ηελ θαύζε  απ 

επζείαο από ην δσκάηην όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη. 

Γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ρξεηζηκνπνηήζηε ζσζηή δηάζηαζε θακηλάζαο  (δηάκεηξν, κέγηζην κήθνο, θιπ), αλάινγα κε 
ηελ ζπζθεπή πνπ ζα εγθαηαζηήζεηαη. Οη δηαζηάζεηο ησλ θακηλάδσλ πξέπεη λα είλαη ηζνδύλακεο όπσο δίδνληαη ζηνλ αλάινγν πίλαθα. 
Οη αληηζηάζεηο από ηελ ξνή ησλ θαπζαεξίσλ ζε θάζε γσλία είλαη αλάινγεο ησλ κνηξώλ ηεο γσλίαο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ κήθνπο ηεο 
θακηλάδνο όπσο δίδνληαη ζην θεθάιαην . 3.8.6. 

Ζ ζύλδεζε ηνπ ιέβεηα κε ηελ θακηλάδα απαγσγήο θαπζαεξίσλ θαζώο θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο κεηαμύ ηνπο 
πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλόηεηα. Κάζε ζύζηεκα ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη κε αληηαλεκηθή 
απόιεμε ώζηε λα κελ επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα από ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  

 

εκείσζε: 

Ο ιέβεηαο είλαη ξπζκηζκέλνο από ην εξγνζηάζην γηα ιεηηνπξγία κε νκναμνληθή θακηλάδα  Ø60/100 κε κέγηζην κήθνο θακηλάδαο 3m + 
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ST 4,2 x 9,5    4 szt.

Screw

Concentric elbow

Spacing holes
O60 / O100

to the screw O112

Screw

see tab. 7.1

Clamp of flue gas adapter

see table 7.1

Gasket

ST 4,2 x 9,5     8 szt.

Gasket

fig. 1860.00.00.56

γσλία. Ρύζκηζε O2 – 5%. Γηα ηελ ρξήζε κε άιιν ζύζηεκα θακηλάδαο αιιά θαη γηα καθξύηεξεο θακηλάδεο, ε ξύζκηζε ηνπ ιέβεηα 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.2. 
 

3.8.1. Ο ηξόπνο ύλδεζεο Δμαξηεκάησλ θαη Γσληώλ ζηνλ Λέβεηα 
  

Οκναμνληθή Κακηλάδα Οκναμνληθή Κακηλάδα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Γύν ρσξηζηνί αγσγνί θ80 
 
 
3.8.2. Οξηδόληηα Σνπνζέηεζε Καπλαγσγνύ κέζα από ηνλ ηνίρν ή κέζα από θεξακνζθεπή  
 

Πίλαθαο 3.8.2.1 

Σύπνο Λέβεηα Οκναμνληθή Κακηλάδα 80/125 

ECOCONDENS SILVER Plus-20 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER Plus-25 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER Plus-35 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=20 m 

 Οκναμνληθή Κακηλάδα 60/100 

ECOCONDENS SILVER Plus-20 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=20m 

ECOCONDENS SILVER Plus-25 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=15m 

ECOCONDENS SILVER Plus-35 Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο Lmax=12m 

 

 
 

 

ST 4,2 x 9,5

Screw

Concentric elbow

see table 7.1

Spacing holes to the elbow screw

Gasket

see table 7.1

Screw

see table 7.1

see table. 7.1

Gasket

ST 4,2 x 9,5

Gasket

index T9000.00.00.26

index T9000.00.54.00

index T9000.00.41.00
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3.8.3  Καηαθόξπθε Σνπνζέηεζε Καπλαγσγνύ κέζα από θεξακνζθεπή 

 

Πίλαθαο 3.8.3.1. 

 

Σύπνο Λέβεηα Οκναμνληθή Κακηλάδα 80/125 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-20 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-25 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=25 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-35 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=20 m 

Σύπνο Λέβεηα Οκναμνληθή Κακηλάδα 60/100 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-20 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=20 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-25 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=15 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-35 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=12 m 

  

 
3.8.4 ύλδεζε ζε θνηλή θακηλάδαο, απνηεινύκελε από αγσγό απαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη αγσγό εηζξνήο λνπνύ 
αέξα  
 

Πίλαθαο 3.8.4.1. 

 

Σύπνο Λέβεηα Οκναμνληθή Κακηλάδα 80/125 

 

 

ECOCONDENS SOLVER 

Plus-20 

 

 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER 

Plus-25 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER 

Plus-35 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=20 m 

Σύπνο Λέβεηα Οκναμνληθή Κακηλάδα 60/100 

ECOCONDENS SILVER 

Plus-20 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=20 m 

ECOCONDENS SILVER 

Plus-25 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=15 m 

ECOCONDENS SILVER 

Plus-35 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο Κακηλάδαο 

Lmax=12 m 

  

 
3.8.5.  Έμνδνο Καπζαεξίσλ θαη πξνζαγσγή θαπζηγόλνπ αέξα από δύν μέρσξνπο αγσγνύο  
 
Γηα λα εθαξκόζεηαη ζύζηεκα κε δύν αγσγνύο ζα πξέπεη:  

 Ξεβηδώζηε ην πάλσ θαπάθη ηνπ ιέβεηα ζην ζεκείν ζύλδεζεο ηεο παξνρήο θαπζηγόλνπ αέξα.  

 Γηαηεξήζηε ηελ θιάληδα πνπ ππάξρεη ζην θάησ κέξνο 

 ην ζήκείν πνπ αθαηξέζαηε κέξνο ηνπ θαιύκαηνο ηνπνζεηήζηε ηνλ αληάπηνξα T9000.00.54.00 ν νπνίνο ζηεγαλώλεη ηελ ζύλδεζε 
κε κηα ηζηκνύρα, 

 ην ζεκείν εμαγσγήο θαπαζαεξίσλ ζην πάλσ θνκάηη ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο ν αληάπηνξαο (Number T9000.01.11.00) πξέπεη λα 
βηδσζεί. Σν θάησ θνκάηη ηνπ αληάπηνξα πξέπεη λα κπεη ζηνλ ιέβεηα ζην ζεκείν εμαγσγήο θαπζαεξίσλ ελώ πξέπεη λα ζηεγαλσζεί 
κε κηα ηζηκνύρα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ αληάπηνξα.  
 

εκείσζε: Σν νξηδόληη θνκάηη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε κηα θαζνδηθή θιίζε ηεο ηάμεο ησλ  3° ( Δηθόλα 3.8.5.1) έηζη ώζηε ην λεξό 

ηεο βξνρήο λα κελ κπνξεί λα εηζέιζεη ζην εζσηεξηθό ηνπ ιέβεηα πξνθαιώληαο θζνξέο.  
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Πίλαθαο 3.8.5.1. 

                                       

Σύπνο Λέβεηα Γύν Ξέρσξνη Αγσγνί  

80 x 80 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-20 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο 

Κακηλάδαο  

H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-25 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο 

Κακηλάδαο  

H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS 

SILVER Plus-35 

Μέγηζην Ηζνδύλακν Μήθνο 

Κακηλάδαο  

H1 + H2   

Lmax=20 + 20 = 40 m 

. 

 

3.8.6 Ηζνδύκαλν Μήθνο Δμαξηεκάησλ Κακηλάδαο  
 

Ηζνδύλακν Μήθνο Δμαξηεκάησλ Κακηλάδαο  

15° 45° 90° 

0.25m 0.5m 1m 

 
3.8.7 Παξαδείγκαηα Δγθαηαζηάζεσλ Σύπσλ Κακηλάδσλ 

Οη ιέβεηεο ηεο ζεηξάο EcoCondens Silver Plus κπνξνύλ λα 
εγθαηαζηαζνύλ κε ηύπνπο ζύλδεζεο Β, όπνπ ν θαπζηγόλνο 
αέξαο ιακβάλεηαη από ηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ 
ιέβεηα,αιιά θαη κηα κε ζύλδεζε ηύπνπ C, όπνπ ν 
θαπζηγόλνο αέξαο ιακβάλεηαη από εμσηεξηθό ρώξν. Οη 
ηύπνη ζύλδεζεο C κπνξνύλ λα ρσξηζηνύλ ζηηο παξαθάησ 
θαηεγνξίεο:  
- C13 – Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ γίλεηαη από ηνλ ηνίρν 
ελώ ν θαπζηγόλνο έξρεηαη από ηνλ εμσηεξηθό ρώξν.  
- C33 – Δμαγσγή θαπζαεξίσλ θαη πξνζαγσγή θαπζηγόλνπ 
από ηελ θεξακνζθεπή 
- C43 – Ζ εμαγσγή θαπζαεξίσλ ζπλδέεηαη ζε θακηλάδαο 
ελώ ν θαπζηγόλνο αέξαο ιακβάλεηαη από ην εμσηεξηθό ηνπ 
θηηξίνπ  
- C63 – Ζ εμαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ γίλεηαη ζην εμσηεξηθό 
ηνπ θηηξίνπ ελώ ν θαπζηγόλνο αέξαο πξνέξρεηαη από ηνλ 
εμσηεξηθό ρώξν.  
- B23 – Ο θαπζηγόλνο αέξαο ιακβάλεηαη από ηνλ εζσηεξηθό 
ρώξν όπνπ θαη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ιέβεηαο. Σα 
θαπζαέξηα απνκαθξίλνληαη ζην εμσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ.  
 

Αλάινγα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία δηάθνξνη ηύπνη 
ζύλδεζεο επηηξέπνληαη. Πάληα αλαηξέμηε ζηνλ Καλνληζκό 
Δζσηεξηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ Αεξίνπ πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 
ελόο ζπζηήκαηνο.  
 
Πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα ειέγμηε όηη ην ζύζηεκα 
απαγσγήο θαπζαεξίσλ έρεη γίλεη ζύκθσλα κε ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο. Βεβαησζείηε όηη νη ζπλδέζεηο είλαη ζθηρηέο θαη ζηεγαλέο.  
Αθνύ ελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα ειέγμηε αλ απηόο δνπιεύεη ζσζηά. Δπίζεο ειέγμηε ηηο παξακέηνπο θαύζεηο θαζώο θαη ηηο 
ζπγθεληξώζεηο ηνπ CO2 θαη ηνπ O2 ζηα θαπλαέξηα. 

 
3.9. ύλδεζε Δπηπξόζζεησλ πζθεπώλ 
 

ην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ ππάξρνπλ δύν θαιύκκαηα θάησ από ηα νπνία θξίβνληαη νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο.  
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Γηα λα ζπλδέζεηαη κηα επηπιένλ ζπζθεπή μεβηδώζηε ην αληίζηνηρν θάιπκκα, πεξάζηε ην θαιώδην από ηνλ ζηππηνζιίπηε θαη ζπλδέζηε ην 
ζηα αληίζηνηρα άθξα.  

 
RT/OT – Θεξκνζηάηεο Υώξνπ (Κόθθηλν Καιώδην)   AFS – Δμσηεξηθό αηζζεηήξαο Αληηζηάζκηζεο (Μαύξν Καιώδην) 

ε ιέβεηεο ηύπνπ system:  CZ – Αηζζεηήξαο Θεξκνθξαζίαο δνρείνπ ΕΝΥ  TZ- Υξνλνδηαθόπηεο δνρείνπ ΕΝΥ 
 

Δηθόλα.3.9.1 Ζιεθηξηθέο πλδέζεηο Πίλαθα Λέβεηα – Πίζσ όςε 

 
3.9.2 ύλδεζε Θεξκνζηάηε Υώξνπ 
3.9.2.1 Θεξκνζηάηεο Υώξνπ  
Ο ιέβεηαο έρεη ζρεδηαζηέη γηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ζεξκνζηάηε ρώξνπ πνπ ηξνθνδνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ από εμσηεξηθή πεγή.Ο 
ζεξκνζηάηεο απηόο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε κηα ςπρξή επάθή ηελ νπνία ζα ειέγρεη αλάινγα κε ηελ δήηεζε ηνπ ρώξνπ.  Οη 
ζπλδέζεηο ζηνλ ζεξκνζηάηε ρώξνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζεξκνζηάηε. Σν θαιώδην πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ ζύλδεζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρώξνπ είλαη δύν θιώλσλ. πλδέεηαη ζηα άθξα 1 θαη 2 (RT / OT) πνπ βξίζθνληαη θάησ από 
ην δεμί θαιπκκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ πίλαθα ηνπ ιέβεηα. (  Δηθόλα. 3.9.1).  
 

3.10. ύλδεζε Δμσηεξηθνύ Αηζζεηήξα Αληηζηάζκηζεο 
Γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ αηζζαηήξα εμσηεξηθήο αληηζηάζκηζεο ζα ρξεηαζηείηε έλα δίθισλν θαιώδην 0,5mm

2
 ην νπνίν ζα ην ζπλδέζεηε ζηηο 

3 θαη 4 πνπ βξίζθνληαη θάησ από ην δεμί θάιπκκα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ιέβεηα.  
Σν θαιύηεξν ζεκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ηέηνηνπ αηζζεηήξα είλαη ζηνλ βόξεην ηνίρν θαη δελ ζα πξέπεη λα ην ρηππαέη απεπζείαο ε 
ειηαθή αθηηλνβνιία.  
 

4.  Ρύζκηζε Λέβεηα θαη Πξνθαηαξηηθέο Ρπζκίζεηο  
4.1. Δηζαγσγηθέο Δπηζεκάλζεηο 
Ο ιέβεηαο πνπ αγνξάζαζηε έρεη ξπζκηζηεί ζην εξγνζηάζην ζύκθσλα κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ αεξίνπ πνπ θαίλνλαη ζηελ ελεκεξσηηθή 
πηλαθίδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ιέβεηα. Μόλν αδεηνύρνη εγθαηαζηάηεο αεξίσλ θαπζίκσλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ ξπζκίζεηο 
ζηνλ ιέβεηα θαζώο θαη αιιαγή ζε άιινλ ηύπν θαπζίκνπ.  
 

4.2. Ρύζκηζε Λέβεηα ζε άιιν θαύζηκν 
Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί λα θαίεη θαη άιινλ ηύπν αεξίνπ γηα ηνλ νπνίν όκσο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ απαξξαίηεηε πηζηνπνίεζε. Οη 
ηύπνη ηνπ θαπζίκνπ πνπ επηηξέπνληαη θαίλνληαη παξαθάησ:  

Καηεγνξία  II2H3P II2H3B/P II2H3+ 

Group 2 – natural gases: 
                2H-G20 (2E) 

Group 3 – liquefied 
gases 

3P-G31: 
3B/P-G30 

Παξάδεηγκα Πηλαθίδαο επίζεζεο Λέβεηα: 

           s.a                                       
After adapting the boiler to combust another type of gas: 
 

 Cross out on a rating plate the type of gas to which the boiler was adapted by the 
manufacturer, 

 Write down the symbol of the gas, to which the boiler has been adjusted and the set 
heat load on the appropriate label that is attached bulk to the user manual. The entry 
must be written legibly and indelibly. 

 Label filled in as above should be sticked on the cover near rating plate. 

Setting for the 
gas: 

liquefied 

Gas symbol: 3B/P 

Gas pressure 
[mbar] 

30 

Set the nominal heat load 
........................... [kW] 

 
Adapting the boiler to combust another type of gas can be performed only by QUALIFIED SERVICE COMPANY. This 
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operation is not included in the warranty repairs. 
 

Γηα λα κπνξέζεηε λα εθηειέζεηε ηηο παξαπάλσ αιιαγέο ειέγμηε: 

 Αλ ε γξακκή αεξίνπ είλαη ζηεγαλή ή αλ έρεη γίλεη πξόζθαηα έιεγρνο ζηεγαλόηεηα, 

 Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπζθεπήο αιιά θαη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο,  

 Ζ ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο έρεη γίλεη κε ζσζηό ηξόπν,  

 

 
 
2. Ζιεθηξνβαιβίδεο EV1-EV2, 
3. εκείν κέηξεζεο πίεζεο αεξίνπ ζηελ είζνδν 
4. εκείν κέηξεζεο πίεζεο αεξίνπ ζηελ έμνδν, 
5. Βίδα ξύζκηζεο ειάρηζηεο πίεζεο, 
6. Βίδα ξύζκηζεο κέγηζηεο πίεζεο 

 
  
 
Δηθόλα 4.2.1 Βαιβίδα Αεξίνπ 

 
4.3. Ρύζκηζε Λέβεηα 
Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηξόπνη ξύζκηζεο ηνπ ιέβεηα ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο θαπζίκνπ. 
 
 

4.3.1. Ρύζκηζε ξνήο αεξίνπ ζηνλ ιέβεηα (ρσξίο ηελ ρξήζε αλαιπηή θαύζεο)  

Πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ ξύζκηζε, ελεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζηελ ιεηηνπξγία service  όπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:  
 

- Δπηιέμηε ηελ ιεηηνπξγία ρεηκώλα  p.5.3 
- πηέζηε ην πιήθηξν           δύν θνξέο 
- πάλσ ζηελ νζόλε ην ζύκβνιν    αλαβνζβήλεη;  ην αξηζηεξό κέξνο ηεο νζόλεο είλαη θελό ελώ ην δεμί δείρλεη ηελ 
ζεξκνθξαζία λεξνύ ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο θαη ην ζύκβνιν max πάλσ από ηελ ζεξκνθξαζία,  
- κέζα ζε ρξόλν 5 δεπηεξνιέπησλ παηήζηε ην θνπκπί  +  γηα 2 sec.; κόιηο ελεξγνπνηήζεί ε ιεηηνπξγία ηερληθνύ ην ζύκβνιν  
ζηακαηάεη λα αλαβνζβήλεη,  
- ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί ”+”  ελεξγνπνηείηε ηνλ ιέβεηα ζηελ κέγηζηε ηζρύ (θαζνξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν P05).  
- ρξεζηκνπνηώληαο ην θνπκπί ”-”  ελεξγνπνηείηε ηνλ ιέβεηα ζηελ ειάρηζηε ηζρύ (θαζνξίδεηαη από ηελ παξάκεηξν P04).  
- Ζ ιεηηνπξγία ηερληθνύ παξακέλεη ελεξγή γηα 10ιεπηά. Ο ηεξκαηηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο λσξίηεξα γίλεηαη κε ηελ πίεζε ηνπ 
θνπκπηνύ reset.  
 

Ρύζκηζε ιεβήησλ κε Ηζρύ 20kW, 25kW and 35kW 

Ρύζκηζε ζηελ Μέγηζηε Ηζρύ Minimum power adjustment 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζηελ κέγηζηε ηζρύ όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν  4.3.1 
Διέγμηε ηελ ξνή αεξίνπ θαη πξνζπαζήζηε λα ηελ 
ζπκνξθώζεηε κε ηελ ηηκή πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 
4.3.2.1. Αλ ρξεηαζηεί λα αιιάμεηε ηελ ξνή ηνπ αεξίνπ 
ξπζκίζηε ηελ βίδα ζηελ ζέζε 6 ( Δηθόλα. 4.2.1.). 

 ηξέςηε ηελ βίδα αξηζηεξά γηα λα απμήζεηε ηελ ξνή, ελώ 
ζηξέςηε ηελ βίδα ζηα αξηζηεξά γηα λα ηελ κεηώζεηε.  

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζηελ ειάρηζηε ηζρύ όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν  4.3.1 

 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα κεηξήζηε ηελ πίεζε  εηζόδνπ 
αεξίνπ ζην ζεκείν κέηξεζεο 3 Δηθόλα. 4.2.1.  Ζ πίεζε πνπ ζα 
πξέπεη λα κεηξεζεί αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αεξίνπ θαίλεηαη 
ζηνλ πίλαθα  4.3.2.1, 

 Αθαηξέζηε ην θάιπκκα από ην ζεκείν ξύζκηζεο 5 Δηθόλα.4.2.1. 

 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ βίδα ξύζκηζεο ζην ζεκείν ξύζκηζεο 5 
Δηθόλα . 4.2.1, ξπζκίζηε ηελ ξνή αεξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 
4.3.2.1. 

 ηξέςηε ηελ βίδα δεμηά γηα λα απμήζεηε ηελ ξνή, ελώ ζηξέςηε 
ηελ βίδα αξηζηεξά γηα λα ηελ κεηώζεηε. 

 

 
4.3.2. Ρύζκηζε κε Αλαιπηή Καπζαεξίσλ  
 

Ρύζκηζε ιεβήησλ κε Ηζρύ 20kW, 25kW and 35kW 

Ρύζκηζε ζηελ Μέγηζηε Ηζρύ Minimum power adjustment 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζηελ κέγηζηε ηζρύ όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν  4.3.1 

 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα κεηξήζηε ηελ πίεζε  
εηζόδνπ αεξίνπ ζην ζεκείν κέηξεζεο 3 Δηθόλα. 4.2.1.  Ζ 
πίεζε πνπ ζα πξέπεη λα κεηξεζεί αλάινγα κε ηνλ ηύπν 
ηνπ αεξίνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα  4.3.2.1, 

 πλδέζηε ηνλ αλαιπηή Καπζαεξίσλ 

 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ βίδα ζηελ ζέζε 6  Δηθόλα.4.2.1 
ξπζκίζηε ηελ ξνή αεξίνπ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε 
ζσζηή ζύζηαζε θαπζαεξίσλ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 
4.3.2.1. 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζηελ ειάρηζηε ηζρύ όπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν  4.3.1 

 Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα κεηξήζηε ηελ πίεζε  εηζόδνπ 
αεξίνπ ζην ζεκείν κέηξεζεο 3 Δηθόλα. 4.2.1.  Ζ πίεζε πνπ ζα 
πξέπεη λα κεηξεζεί αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αεξίνπ θαίλεηαη 
ζηνλ πίλαθα  4.3.2.1, 

 πλδέζηε ηνλ αλαιπηή Καπζαεξίσλ  

 Αθαηξέζηε ην θάιπκκα από ην ζεκείν ξύζκηζεο 5 Δηθόλα.4.2.1. 

 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ βίδα ζηελ ζέζε 5  Δηθόλα.4.2.1 ξπζκίζηε 
ηελ ξνή αεξίνπ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ζύζηαζε 
θαπζαεξίσλ ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4.3.2.1. 

 
εκείσζε: 
Διέγμηε ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηζρύ.  

Μόιηο νινθιεξσζεί ε ξύζκηζε, θιείζηε όια ηα ζεκείν κέηξεζεο θαη ειέγμηε γηα ηελ ζηεγαλόηεηα ηνπο.  
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Πίλαθαο 4.3.2.1. Οη παξάκεηξνη ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα 

  

Διάρηζηε Ηζρύο Μέγηζηε Ηζρύο 

ECOCONDENS SILVER ECOCONDENS SILVER 

20 25 35 20 25-1F 25-2F 35 

Σύπνο Αεξίνπ 
Πίεζε Δηζόδνπ 

(mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=45 

P02; P03=99 
P05=58 

P01=45 
P02; P03=99 

P05=60 

P01=45 
P02=99 
P03=87 
P05=67 

P01=45 
P02;P03=99 

P05=56 

Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] 

10.0
-0.5 

10.0
-0.5 

10.0
-0.5 

9.0
+0.5 

9.0
+0.5 

9.0
+0.5 

9.0
+0.5 

Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* 

2H-G20, 2E-G20 20 ÷ 25 5,2
+0.5 

6,5
+0.5 8.9

+0.5 33.7
+1 

43.5
+1 

48.0
+1 

59.4
+1 

  

Διάρηζηε Ηζρύο Μέγηζηε Ηζρύο 

ECOCONDENS SILVER ECOCONDENS SILVER 

20 25 35 20 25-1F 25-2F 35 

Σύπνο Αεξίνπ 
Πίεζε Δηζόδνπ 

 (mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=45 

P02; P03=99 
P05=42 

P01=45 
P02; P03=99 

P05=48 

P01=45 
P02=99 
P03=86 
P05=63 

P01=45 
P02; P03=99 

P05=46 

Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] 

11.9
-0.5

 11.9
-0.5

 11.5
-0.5

 10.5
+0.5

 10.5
+0.5

 10.5
+0.5

 10.5
+0.5

 

Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* 

3B/P-G30 37 1.8
+0.5 

2.3
+0.5

 3.5
+0.5

 9.8
+1 

12.5
+1 

13.7
+1 

17.0
+1 

  

Διάρηζηε Ηζρύο Μέγηζηε Ηζρύο 

ECOCONDENS SILVER ECOCONDENS SILVER 

20 25 35 20 25-1F 25-2F 35 

Σύπνο Αεξίνπ 
Πίεζε Δηζόδνπ 

 (mbar) 

P04 =12 P04=12 P04=12 
P01=45 

P02; P03=99 
P05=50 

P01=45 
P02; P03=99 

P05=60 

P01=45 
P02=99 
P03=91 
P05=64 

P01=45 
P02; P03=99 

P05=55 

Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] Πεξηεθηηθόηεηα CO2 ζηα θαπζαέξηα [%] 

11.8-0.5 11.3-0.5 11.8-0.5 10.5+0.5 10.4+0.5 10.5+0.5 10.4+0.5 

Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* Ρνή Αεξίνπ [l/min.]* 

3P-G31 37 2.2
+0.5 

2.6
+0.5 4.0

+0.5 13.0
+1 

16.5
+1 

18.3
+1 

22.6
+1 

*Καηά ηελ ξύζκηζε θαη κε θαπάθη αλνηρηό δηαηεξήζηε ηα επίπεδα of CO2 πςειόηεξα από απηά πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα θαηά 0.2 ÷ 0.3% 
 

 
4.4. Υαξαθηεξηζηηθέο Κακπύιεο Αλεκηζηήξα  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα.4.4.1. Υαξαθηεξηζηηθή θακπύιε Αλεκηζηήξα 
ηύπνπ PX 128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηθόλα.4.4.2. Υαξαθηεξηζηηθή θακπύιε Αλεκηζηήξα 
ηύπνπ PX 118 
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5. Αξρηθή Έλαπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα 
 

5.1. Αξρηθή Έλαπζε ηνπ ιέβεηα 
 
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο όισλ ησλ ζπλδέζεσλ. Πξνζνρή όιεο νη 
εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνπλ από αδεηνύρνπο ηερληθνύο εγθαηαζηάηεο.  

5.2. Έιεγρνη θαη Λεηηνπξγία 
 
Όιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ιέβεηα πξαγκαηνπνηνύληαη από ηνλ ειεθηξνληθό πίλαθα ειέγρνπ. Όιεο νη αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ιέβεηα 
γίλνληαη κέζα από 4 θνπκπηα. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαίλεηαη ζηελ LCD νζόλε.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Δηθόλα. 5.2.1. Πηλαθαο Διέγρνπ 

 Διέγμηε ηνλ θπθινθνξεηή, 

 πλδεζηε ηνλ ιέβεηα κε ηελ ειεθηξηθή ηξνθνδνζία, 

 Αλνίμηε ηηο βαιβίδεο ηνπ λεξνύ αιιά θαη ηνπ αεξίνπ, 

 Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα από έλα δηαθόπηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πίζσ αξηζηεξά γσληα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ.  
( Δηθόλα. 2.2.1.1 and 3.9.1) 

 Πεξηκέλεηε κέρξη ν ιέβεηαο λα εηζέιζεη ζην πξόγξακκα απηνδηάγλσζεο.  
 Ρπζκίζηε ηελ ιεηηνπξγία ζε Υεηκώλα ή Καινθαίξη  

 

Ζ ξύζκηζε ηνπ ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο: 

 Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζέξκαλζεο κε ηελ ρξήζε ησλ θνπκπηώλ:{+ / - CH} ζε εύξνο από 40°C έσο 80°C 

 Ο πνιιαπιαζηαζηήο κε ηελ αθίδα ζα πξνθαιέζεη αλάθιεμε ηνπ αεξίνπ πνπ εθξέεη από ηνλ θαπζηήξα.      

 Δπηιέμηε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία λεξνύ ρξήζεοκε ηελ ρξήζε ησλ ηδησλ θνπκπηώλ. Ζ ξύζκηζε πξέπεη λα γίλεη όηαλ ν ιεβεηαο 
βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαινθαηξηνύ. Σν εύξνο ξύζκηζεο είλαη από 35°C έσο 65°C.  
Πξνζνρή!! Ζ παξαγσγή ΕΝΥ είλαη πάληα πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ ιέβεηα.  
Ζ ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ρώξνπ γίλεηαη από ηνλ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ιέβεηα ζεξκνζηάηε ρώξνπ.  

 

5.3. Δλδείμεηο Λεηηνπξγίαο ηνπ Πίλαθα 
 

Mode Display Changing the operating mode Performed functions 

ANAMONH 

 

Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη λα 
απελεξγνπνηήζεηε ηνλ ιέβεηα 
παηήζηε ην θνπκπί RESET γηα 

πάλσ από 2 δεπηεξόιεπηα 

 Αληηπαγεηηθή Πξνζηαζία: Ο 
ιέβεηαο εθθηλεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
όηαλ ε ζεξκνθξαζία λεξνύ πέζεη 
θάησ από ηνπο  8°C θαη ζεξκαίλεη 
ην λεξό έσο ηνπο 20°C 

 Λεηηνπξγία ελάληηα ζην 
κινθάξηζκα ηνπ θπθινθνξεηή (Ο 
θπθινθνξεηήο εθθηλεη γηα 180 sec 
θάζε 24 ώξεο) 

 Λεηηνπξγία ελάληηα ζην 
κπινθάξηζκα ηεο ηξίνδεο (ε 
βαιβίδα ελεξγνπνείηαη γηα 15sec. 
Κάζε 48 ώξεο) 

ΥΔΗΜΧΝΑ 

 

             

Πηεζηε ην θνπκπί          γηα 1 

δεπηεξόιεηπν γηα λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία 

Υεηκώλα 

 Θεξκαλζε θαη παξαγσγή ΕΝΥ  

 Λεηηνπξγία ηερληθνύ,   

 Anti-legionella function – Δλεξγή, 

κόλν ζε ιέβεηεο κε δεμακελέο 

απνζήθεπζεο ΕΝΥ 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ 

 

 

   

Πηεζηε ην θνπκπί          γηα 1 

δεπηεξόιεηπν γηα λα 

ελεξγνπνηήζεη ηελ ιεηηνπξγία 

Καινθαίξη 

 Παξαγσγή ΕΝΥ, 

 Anti-legionella function – Δλεξγή, 

κόλν ζε ιέβεηεο κε δεμακελέο 

απνζήθεπζεο ΕΝΥ 

 

 
5.4. εκαηνδόηεζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαη Γηάγλσζε 
Όηαλ ν ιέβεηαο μεθηλά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεηά από απώιεηα ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο ην ζύκβνιν  αλαβνζβήλεη. Μόιηο ην ζύκβνιν 
ζβήζεη ηόηε ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα δερηεί εληνιεο.  

reset

reset

reset
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ύκβνιν 
ζηελ 

νζόλε 
Δμήγεζε Δπηζεκάλζεηο 

 
Ο θαπζηήξαο Λεηηνπξγεί 

Αξηζηεξή Φινγα: Λεηηνπξγία ζε παξαγσγή ΕΝΥ.  
Γεμηά Φιόγα: Λεηηνπξγία ζε Θέξκαλζε 

 
        Ζ Λεηηνπξγία Δμσηεξηθή 

Αληηζηάζκηζεο είλαη Δλεξγή 

Καηά ηελ ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ ζέξκαλζε, αληί λα ξπζκίδνπκε ηελ 
ζεξκνθξαζία λεξνύ ηνπ θπθιώκαηνο επηιέγνπκε ηελ ηηκή ηεο θακπύιεο αληηζηάζκηζεο 
Kt  
Γηα παξάδεηγκα: 5.2 ρσξίο ην ζύκβνιν: °C. 

 
Αιιαγή Παξακέηξσλ 

Θέξκαλζεο 

 
Καηά ηελ ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ ζέξκαλζεο ην ζύκβνιν           αλαβνζβήλεη καδί 
κε ηελ παξάκεηξν πνπ ξπζκίδνπκε.  

 

Αιιαγή Παξακέησλ 
Παξαγσγήο ΕΝΥ 

 
 Καηά ηελ ξύζκηζε ησλ παξακέηξσλ παξαγσγήο ΕΥΝ ην ζύκβνιν           αλαβνζβήλεη 
καδί κε ηελ παξάκεηξν πνπ ξπζκίδνπκε. 

MAX MAXIMUM SETTINGS 
Ζ κέγηζηε ηηκή ξύζκηζεο έρεη επηηεπρζεί. Αλ βγνπκε από ην κελνύ ξύζκηζεο ην 
ζύκβνιν απηό εμαθαλίδεηαη . 

MIN MINIMUM SETTINGS 
 Ζ ειάρηζηε ηηκή ξύζκηζεο έρεη επηηεπρζεί. Αλ βγνπκε από ην κελνύ ξύζκηζεο ην 
ζύκβνιν απηό εμαθαλίδεηαη . 

L3 
Παύζε ζηελ ιεηηνπξγία 

Θέξκαλζεο  
 (3 Λεπηά) 

Όηαλ ην ζύκβνιν „L3” εκθαλίδεηαη, ηόηεν θαπζηήξαο απελεξγνπνηήηε  γηα λα 3 ιεπηά 
ώζηε λα γίλεη ε ςύμε ηνπ ελαιάθηε. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
έρεη αλέβεη 5 βαζκνύο πςειόηεξα από ηελ επηζπκεηή.Ο θπθινθνξήηήο δηαθόπηεη ηελ 
ιεηηνπξγία ηνπ όηαλ:   
• Γελ ππάξρεη απαίηεζε γηα ζέξκαλζε από ηνλ Θεξκνζηάηε Υώξνπ, 
• Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζέξκαλζεο έρεη πέζεη 5 βαζκνύο ρακειόηεξα από 
ηελ επηζπκεηή  
• Έρνπλ πεξάζεη 180 δεπηεξόιεπηα από ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα.  

  Λεηηνπξγία Σερληθνύ 
 Αιιαγή Παξακέηξσλ 
 Καηάζηαζε Δθηάθηνπ 

Αλάγθεο 

Απηό ην ζύκβνιν κπνξεί λα ζεκαηνδνηεί δηάθνξεο θαηαζηάζεηο: 
• Όηη ε ιεηηνπξγία ηερληθνύ είλαη ελεξγή   4.3.1 
• όηη ξπζκίδεηαη θάπνηα παξάκεηξνο ζηνλ πίλαθα .5.7.1 
• γηα ηελ ζεκαηνδόηεζε θαηαζηάζεσλ αλάγθεο  5.8.2 

RESET 
Απελεξγνπνίεζε κεηά από 

κπινθάξηζκα 

Αθνύ εμαιεθζεί ν ιόγνο πνπ πξνθαινύζε ην πξνβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβηα 
ρξεζηκνπνηήζηε ην reset γηα λα επαλαθέξεηε ηνλ ιέβεηα ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
 

 
 

 

5.5. Αιιαγή Ρύζκηζεο ζεξκνθξαζία Νεξνύ Θέξκαλζεο – ΕΝΥ  

5.5.1. Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο Νεξνύ ζέξκαλζεο 
1) Μεηά από έλα ζύληνκν πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ       ν ιέβεηαο κπαίλεη 
ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο.  
Ζ ζεξκνθξαζία λεξνύ ζέξκαλζεο αλαβνζβήλεη ζηα δεμηά.  
2) Με ηα θνπκπία  + / -  ξπζκίδνπκε ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία  
Ζ νινθήξσζε ηεο ξύζκηζε γίλεηαη είηε κε ηελ πάξνδν 5 δεπηεξνιέπησλ 
έίηε παηώληαο ην θνπκπί       είηε ην θνπκπί reset.  

5.5.1.1. Αιιάδνληαο ηηκή ζηελ θακπύιε Αληηζηάζκηζεο  
¨Όηαλ ε ιεηηνπξγία εμσηεξηθήο αληηζηάζκηζεο είλαη ελεξγνπνηεκέλε (ν αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζπλδεδεκέλνο), αληί 
λα θάλνπκε ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο λεξνύ πνπ επηζπκνύκε ξπζκίδνπκε ηελ θακπύιε αληηζηάζκηζεο από ην ίδην κελνύ πνπ 
ξπζκίδακε ηελ ζεξκνθξαζία λεξνύ.  
 

5.5.1.2 Αιιάδνληαο κηα παξάκεηξν ζε ιεηηνπξγία ECO 
Αλ ν ιέβεηαο είλαη εθνδηαζκέλνο κε θπθινθνξεηή κεηαβιεηώλ ζηξνθώλ θαη είλαη επηιεγκέλε ε ιεηηνπξγία ECO, (p.2.4.5) νη ηηκέο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ECO κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ. ε ιεηηνπξγία Υεηκώλα, θξαηήζηε παηεκέλα ηαπηόρξνλα ηα ζύκβνια +/- γηα 2 
δεπηεξόιεπηα.  ηελ αξηζηεξή κεξηά ζα δειζηε έλα ζύκβνιν 'Ec' λα αλαβνζβήλεη θαη ζηελ δεμηά κεξηά ηελ ηηκή ηηκή ηεο παξακέηξνπ 
ECO, γηα παξάδεηγκα 0,5. Παηώληαο ηα θνπκπία  + / -  ε ηηκή ηεο παξακέηξνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Έμνδνο από απηό ην κελνύο 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από 3 δεπηεξόιεπηα απξαμίαο ή κεηά από πίεζε ηνπ reset.  

5.5.2 Ρύζκηζε Θεξκνθξαζίαο ΕΝΥ 
1) Μηα ζύληνκε πίεζε ησλ θνπκπώλ + / - πξνθαιεί ελεξγνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ΕΝΥ.  Ζ ηηκή πνπ επηιέγνπκε 

αλαβνζβήλεη ζηελ αξηζηεξή κεξηά ηνπ display. 
 2) Με ηα θνπκπία  + / -  κπνξνύκε λα ξπζκίζνπκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ΕΝΥ. 
. Έμνδνο από απηό ην κελνύο πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από 5 δεπηεξόιεπηα απξαμίαο ή κεηά από πίεζε ηνπ reset. 

reset

2 1

reset

21
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5.6. Ρπζκίζεηο ηνπ Πίλαθα ηνπ ιέβεηα 

Δίλαη δπλαηή ε αιιαγή ησλ αθνινπζσλ παξακέηξσλ ηνπ ιέβεηα κέζα ζπν ηνλ θπξίσο πξνγξακκαηηζκό ηνπ ιέβεηα:  
 
 

Name Values Factory default values Remarks 

P01 Αξρηθή Ηζρύο   0  99  (100 steps  from min to max )  δεο Πίλαθα 4.3.2.1 - 

P02 Μέγηζηε Ηζρύο ζην ΕΝΥ    0  99  (100 steps  from min to max )  - 

P03 Μέγηζηε Ηζρύο ζηελ Θέξκαλζε   0  99  (100 steps from min to max )  - 

P04 
Διάρηζηεο ηξνθέο 

Αλεκηζηήξα 
1000  2000 [rotations/min]  (1 step = 

100 rotations/min) 
 - 

P05 
Μέγηζηεο ηξνθέο ηνπ 

Αλεκηζηήξα 
2500  8000 [rotations/min]  (1 step = 

100 rotations/min) 
 - 

P06 Σύπνο Λέβεηα 
1  2 (1 – system boiler, 2 – combi 

boiler) 

Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 
ιέβεηα 

 

P07 Σύπνο Γηθηύνπ Θέξκαλζεο 0 / 1   (0 – αλνηρηό, 1 – Κιεηζηό) 1 - 

P08 Σύπνο Θέξκαλζεο 0 / 1   (0 – ζώκαηα, 1 – ελδνδαπέδηα) 0 - 

P09 
Σύπνο Πηεδνζηάηε λεξνύ 

Θέξκαλζεο  
0 / 1   (0 – type: 0,5 ÷ 3,5 V; Uz=18V,  

      1 – type: 0,5 ÷ 2,5 V; z=5V; 
1 

ύλδεζε Πηεδνζηάηε: 
0 – socket M10 
1 – socketM12 

P10 Λεηηνπξγία "Anti-legionella” 
0 / 1   (0 – ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία,          

1 – απηόκαηε ιεηηνπξγία) 
0 

εκαληηθό κόλν ζε ιέβεηε κε δνρεία 
απνζήθεπζεο ΕΝΥ 

P11 
Αξηζκόο παικώλ αλά 

πεξηζηξνθή 
1/2/3/4 [pulses / rotation] 2 - 

P12 Σύπνο Κπθινθνξεηή 
0 / 1   (0 – 3 ηαρπηήησλ, 1 – 

κεηαβαιόκελσλ ζηξνθώλ κε PWΜ) 
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ 

ιέβεηα 
- 

P13 
ΓT γηα θπθινθνξεηή κε έιεγρν 

PWM 
5  25 °C 20 

Ζ παξάκεηξνο απηή εκθαλίδεηαη 
κόλν όηαλ P12=1, αγλνείηαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ECO 

P14 Διάρηζηε Ρνή Κπθινθνξεηή 15  100% 15 
Ζ παξάκεηξνο απηή εκθαλίδεηαη 

κόλν όηαλ P12=1 

P15 ECO mode 0 / 1 (0 – ON, 1 – OFF) 1 
Ζ παξάκεηξνο απηή εκθαλίδεηαη 

κόλν όηαλ P12=1 

 

Δπηζήκαλζε: 

1) Κάπνηεο από ηηο παξακέηξνπο κπνξεί λα είλαη νξαηέο ζην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ αλ ε γέθπξα CM UNI-02 ζηελ πιαθέηα είλαη 
ζηελ ζέζε ηεο. Γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζε απηέο ηηο παξακέηξνπο, απελεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα, αθαηξέζηε ηελ θεληξηθή 
παξνρή, θαηόπηλ απνκαθξύλεηε ηελ γέθπξα θαη επαλαηξνθνδνηήζηε ηελ ζπζθεπή.  

 

5.6.1. Δίζνδνο ην κελνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 
Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην κελνύ πξνγξακκαηηζκνύ: 
 

1. Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα ζε θαηάζηαζε STANDBY  
2. Απελεξγνπνηήζηε ηνλ Λέβεηα 
3. Δλεξγνπνηήζηε ηνλ ιέβεηα μαλά. Μεξηκέλεηε κέρξη ην 

ζύκβνιν  πνπ αλαβνζβήλεη λα εμαθαληζηεί από ηελ νζόλε 

4. Παηήζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλα γηα πάλσ από 4 δεπηεξόιεπηα ηα reset  &  . 

5. Ζ νζόλε εκθαλίδεη ηελ παξάκεηξν θαη ην ζύκβνιν  είλαη αλακκέλν.  
6. Αθήζηε ηώξα ηα 2 θνπκπηα. 
7. Παηώληαο + / -  επηιέμηε ηελ παξάκεηξν πνπ ζέιεηε λα ηξνπνπνηήζεηε. 

8. Παηώληαο ην θνπκπί    είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηήζεηε ηελ επηιεγκέλε παξάκεηξν. Ζ αιιαγή γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ  
+/-. 

- Γηα ηηο παξακέηξνπο P1 θαη P3 ν ιέβεηαο ζα ελεξγνπνηεζεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρύ ζέξκαλζεο  
- Γηα ηελ παξάκεηξν P2 νιέβεηαο ζα ελεξγνπνηεζεί ζηελ επηιεγκέλε ηζρύ ΕΝΥ αλ ν αηζζεηήξαο ξνήο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο  

9. Ζ αιαγκέλε ηηκή ηεο παξακέηξνπ γίλεηαη δεθηή κε ην θνπκπί   ; γηα λα αθπξώζεηε ηηο αιιαγέο παηήζηε ην θνπκπί reset. 

Γηα λα βγείηε από ην κελνύ θαη λα ζσζνύλ νη αιιαγέο πνπ έρεηε θάλεη παηήζηε ην θνπκπί reset γηα 2 δεπηεξόιεπηα.  

 
 
 
 
 
 

 
5.7. Παύζε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα 
 Αθήζηε ηνλ ιέβεηα ζπλδεδεκέλν ζην ξεύκα, 

 Αθήζηε ηελ βαιβίδα αεξίνπ θαη ηηο βάλεο ηνπ λεξνύ ζέξκαλζεο αλνηρηέο.leave the gas valve and water valve of CH open, 

 Δλεξγνπνηήζηε ηελ ιεηηνπξγία STAND BY ( παξάγξαθνο5.3)    
 
Αλ απνθαζίζεηε λα δηαθόςεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, ζα πξέπεη: 

 Δλεξγνπνηήζηε ηελ ιεηηνπξγία STAND BY ( παξάγξαθνο5.3)    
 Αθαηξέζηε ην λεξό από ην λεξό από ην θύθισκα ζέξκαλζεο  
 Κιείζηε ην λεξό θαη ηελ παξνρή αεξίνπ θαη απνζπλδέζηε από ηελ ειεθηξηθή παξνρή  

 

reset

reset
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Σν παξαπάλσ ζρέδην δείρλεη έλα παξάδεηγκα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ κε θσδηθό ζθάικαηνο  Δ 01 κε ηα ζύκβνια reset  θαη    
 

5.8.4. Λίζηα ζθαικάησλ 

 
Κσδηθνί 

ζθαικάησλ 

Πξόβιεκα Σξόπνο απνθαηάζηαζεο 

 

Γελ ππάξρεη θιόγα: ΓΔΝ ΑΝΑΒΔΗ Ο ΛΔΒΖΣΑ 

Ο ιέβεηαο έρεη πξνζπαζήζεη λα εθθηλήζεη γηα 3 θνξέο (γηα ην  
LPG - 2 πξνζπαζεηεο). Μεαμύ θάζε πξνζπάζεηαο κεζνιαβεί 
ρξόλνο 30δεπηεξνιέπησλ γηα αεξηζκό. Μεηά ηηο αλεπηηπρείο 
πξνζπάζεηεο αθνινπζεί:απαλεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα κε 
κπινθάξηζκα ,δείρλνληαο ην ζύκβνιν E 

RESET
 01 

Ο ιέβεηαο είλαη ζηε δηαδηθαζία 
πξνζπάζεηαο αλάθιεμεο θαη ζα 

επηζηξέςεη ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία.  

 

Όρη θιόγα ζηνλ θαπζηήξα: 

Απελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα κε κπινθάξηζκα κεηά από 
αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο γηα έλαπζε. 
Ο ιόγνο ηνπ ζθάικαηνο κπνξεί λα είλαη έιιεηςε αεξίνπ.  

Διέγμηε αλ νη βάλεο αεξίνπ είλαη αλνηρηέο 
θαη αλ ην αέξην θηάλεη ζην ιέβεηα. 

Παηήζηε ην θνπκπί reset. 
 

 

Ζ ζεξκνθξαζία λεξνύ ζηνλ πξσηεύσλ ελαιιάθηε μεπεξλάεη 
ηνπο 95 °C.  

Ο ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη κε κπινθάξηζκα.   

Πηέζηε ην θνπκπί  reset 

 

Τςειή ζεξκαθξαζία θαπζαεξίσλ.  

Ζ ζεξκηκή αζθάιεηα θάεθε θαη ν ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη κε 
κπινθάξηζκα.   

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

 

Πξόβιεκα ζην θύθισκα ηνπ NTC sensor πνπ επηβιέπεη ηελ 
ζεξκνθξαζηα ηνπ λεξνύ ζέξκαλζεο   
Ο θαπζηήξαο δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό  

 
Μεησκέλε ξνή λεξνύ ζέξκαλζεο 

ΖΜΔΗΩΖ: Απηό ην ζθάικα ζπλαληάηαη κόλν ζε αλνηθηά 
ζπζηήκαηα(parameter P7 = 0). 

Έλδεημε ηνπ ζπκβόινπ”05” ζεκαίλεη 
ελεξγνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ιόγσ 
έιιεηςεο ξνήο ζην θεληξηθό θύθισκα 
ζέξκαλζεο ή βιάβε ηνπ αηζζεηήξα 

ξνήο.  
 

 

Μόληκή βιάβε ηνπ αηζζεηήξα ξνήο ή 
έιιεηςε ξνήο λεξνύ ζην θεληξηθό 

θύθισκα ζέξκαλζεο ( κεηά από 240 s) 
πξνθαιεί απελεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα 

κε κπινθάξηζκα. 

 

.θάικα ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ  

Ο κασζηήρας διακόπηει ηην λειηοσργία ηοσ 
Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

 

Πξόβιεκα ζην ζύζηεκα κέηξεζεο ησλ ζηξνθώλ ηνπ 
αλεκηζηήξα ε πξόβιεκα  ηνπ αλεκηζηήξα  

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

 

θάικα ζηνλ κεηξεηή πίεζεο λεξνύ (ζην ζύζηεκα 
ζέξκαλζεο) 
Ο θαπζηήξαο δηαθόπηεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ν θπθινθνξεηήο 

ιεηηνπξγεί γηα  180 sec.,  
Απηό ην ζθάικα πξνθύπηεη κόλν ζε θιεηζηό θύθισκα. 
(παξάκεηξνο  P07 = 1). 

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

reset
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Λάζνο πίεζε ζην θύθισκα ζέξκαλζεο 

αλ:        P  2.8 bar  - ν πίλαθαο απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα θαη 
ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί γηα 180 sec, 

           P < 0.5 bar  - ν πίλαθαο απελεξγνπνηεί ηνλ θαπζηήξα θαη ν 
θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί γηα 180 sec, 

αλ:          
          P <= 2.5 bar  -  επαλαθνξά ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

          P >= 0.5 bar  -  επαλαθνξά ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία 

Όηαλ ε πίεζε ζην θύθισκα ζέξκαλζεο 
είλαη κεγαιύηεξε από 2.8 bar πξέπεη λα 

αθαηξεζεί πνζόηεηα λεξνύ από ηελ 
εγθαηάζηαζε.  

Ζ πίεζε κπνξεί λα είλαη πνιύ πςειή αλ 
ππήξρε αξρηθά πνιύ πςειή πίεζε ζην 

ζύζηεκα ή αλ ππήξμε βιάβε ζην δνρείν 
δηαζηνιήο. 

Δάλ ε πίεζε ζην θύθισκα ζέξκαλζεο 
είλαη θάησ από 0.5 bar πξέπεη λα 

γεκίζεηε ην ζύζηεκα κε λεξό θαη λα 
ειέγμεηε γηα δηαξξνέο.  

 

θάικα ζην θύθισκα ηνπ αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο ηνπ NTC (ζην 
θύθισκα δεζηνύ λεξόπ ρξήζεο). 
Ο ιέβεηαο απελεξγνπνηείηαη. 

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

 

Υπέρβαζη ηοσ μέγιζηοσ αριθμού διαδοτικών καηαζηάζεων 

έκηακηης ανάγκης Ε1 μεηά ηην έγκαιρη ανίτνεσζη ηης θλόγας. 
 

Πίεζε ην θνπκπί  reset  

 

Έιιεηςε ή βιάβε ηνπ αηζζεηήξα δεζηνύ λεξνύ(επηζηξνθή) θαηά 
ηε δηάξθεηα ζέξκαλζεο ηνπ λεξνύ ζην θεληξηθό θύθισκα 
ζέξκαλζεο κε ελεξγή ιεηηνπξγία ηνπ PWM θπθνινθνξεηή. 
Δλαιιαθηηθά, απηό ην ζθάικα εκθαλίδεηαη θαη κε ηε ζεξκνθξαζία 
λεξνύ πνπ αθήλεη ην ιέβεηα. 

Καιέζηε εμνπζηνδνηεκέλν  ηερληθό 

 

6. ΤΝΣΖΡΖΖ , ΔΠΗΒΛΔΦΖ, ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  
6.1.Δπίβιεςε θαη ζπληήξεζε 
 

Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα ζπληεξείηαη θαη λα ππόθεηηαη ζπρλά ζε service.  
Πξνηείλεηαη λα γίλεηαη service ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξόλν θαη λα επηβιέπεηαη πξηλ από θάζε πεξίνδν ζέξκαλζεο.  

Όια ηα service θαη νη ζπληεξήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη από εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό. Μόλν πξσηόηππα αληαιιαθηηθά κπνξνύλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα επηζθεπή ηνπ ιέβεηα.  
ε  θάζε  Service θαη ζπληήξεζε πξέπεη λα ειέγρεηαη ε ζσζηή ζπλδεζκνινγία ηνπ ιέβεηα αεξίνπ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο θπζηθνύ αεξίνπ 
θαη ε νξζόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Ζ εγγύεζε δελ θαιύπηεη ηηο πξναλαθεξόκελεο ελέξγεηεο.  

 

6.1.1.πληήξεζε ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο,ηνπ θαπζηήξα ,ηεο αθίδαο θαη ηνπ ηνληζηή  

Σν εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο θαη ε επηθάλεηα ηνπ θαπζηήξα πξέπεη λα ειέγρνληαη νπηηθά :ν ζε ρξήζε θαπζηήξαο θαη ην 
εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη από πιαζηηθή βνύξηζα.  

Οξαηά θελά ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαπζηήξα θαη δπζκνξθίεο θαζηζηνύλ αθαηάιιειν ηνλ θαπζηήξα- αληηθαηαζηήζηε ηνλ θαπζηήξα, 

 θαζαξίζηε ηα ειεθηξόδηα κε κηα πιαζηηθή βνύξηζα , 

 παξακνξθσκέλα ειεθηξόδηα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη ,  

 ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ κνλσηήξσλ όισλ ησλ ειεθηξνδίσλ, 

 θαζαξίζηε ηνπο βξώκηθνπο κνλσηήξεο, 

 κνλσηήξεο κε νξαηέο βιάβεο πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη. 
 

Παξαηήξεζε!  ε πεξίπησζε βξώκηθνπ θαπζηήξα θαη ηνπ εζσηεξηθνύ ζαιάκνπ θαύζεο πξέπεη λα γίλεη ξύζκηζε ηνπ ιέβεηα.  
 
Γηα λα θηάζεηε ζην ζάιακν θαύζεο ,ηνλ θαπζηήξα θαη ηα ειεθηξόδηα: 
 

 θιείζηε ηε βαιβίδα αεξίνπ, 

 μεβηδώζηε ην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ ζαιάκνπ θαύζεο,  

 αθαηξέζηε ηα θαιώδηα από ηηο άθξεο ησλ ειεθηξνδίσλ, 

 αθαηξέζηε ηε βίδα ζηεξέσζεο ηνπ θαπαθηνύ ηνπ ελαιιάθηε 
ζεξκόηεηαο θαπζαεξίσλ λεξνύ,                                

 αθαηξέζηε ην θαιπκκα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο 
θαπζαεξίσλ,  

 ζπλαξκνινγήζηε κε ηελ αληίζεηε δηαδηθαζία.  

 
Γώζηε πξνζνρή ώζηε λα κε ραιάζεηε ηε ζηεγάλσζε: 
•      ειέγμηε ηελ νξζόηεηα ησλ ζπλδέζεσλ. 
 
 
5        Αλεκηζηήξαο 
9        Αθίδα, 
11      Καπζηήξαο 
13      Πξσηεύσλ Δλαιιάθηεο 
29      ηθόλη 
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6.1.2. Καζαξίζηε ην ζηθόλ ζπκππθλσκάησλ 
 
Σν ζηθόλην ζπκππθσλκάησλ ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο ην ρξόλν. Αλ ρξεηαζηεί λα ην θαζαξίζεηε : 
 

 μεβηδώζηε ην ζηθόλην, 

 θαζαξίζηε ην ζηθόλην από βξσκηέο,  

 ζθίμηε ην ζηθόλην.           
Διέγμηε ηε ζπλέρεηα ηνπ ζηθνληνύ (γηα παξάεδεηγκα θπζήμηε ην ζσιήλα πνπ ζηξαγγίδεη ην ζπκπύθλσκα).ε πεξίπησζε δπζθνιίαο λα 
θαζαξηζηεί ην ζηθόλην ,πξέπεη λα αθαηξεζεί από ην ιέβεηα θαη λα θαζαξηζηεί κε δπλαηή πίεζε λεξνύ.  
Γηα λα απνθύγεηε ηελ πηζαλόηεηα δηαξξνήο θαπλαεξίνπ κέζα από ην ζηθόλη, γεκίζηε ην ζηθόλη κε κία πνζόηεηα λεξνύ.   
 

6.1.3. Ζ πίεζε ζην δνρείν δηαζηνιήο 
 
Διέγμηε ηελ πίεζε ζην δνρείν δηαζηνιήο (item 17) κε ηελ ρξήζε ελόο θαηάιιεινπ καλόκεηξνπ. Ζ νξζή ηηκή ηεο πίεζεο βξίζθεηαη 
ζηνλ πίλαθα 2.2.2. 
Αλ ππάξρεη αλάγθε γηα ξύζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο ρξήζηκνπνηήζηε θαηάιιειε αληιία αέξα.  
Δπηζήκαλζε: Όηαλ ειέγρεηαη ηελ πίεζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο ε πίεζε ηνπ θπθιώκαηνο ζέξκαλζεο πξέπεη λα είλαη 
κεδεληθή.  
 

6.1.4. πληήξεζε ηνπ ελαιιάθηε Πιαθώλ  

 
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ελαιιάθηε πιαθώλ πξνζθέξεη απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία, κηαο θαη ειαρηζηνπνίεη ηελ πεξίπησζε ελαπόζεζε 
αιάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ.   
 

6.1.5. Έιεγρνο αηζζεηήξσλ ζεξκνξαζίαο  

( Πίλαθαο  6.1.5.1.) 
 
- Ο αηζζεηήξαο NTC ηνπ Νεξνύ Θέξκαλζεο, ΕΝΥ, θαη 
επηζηξεθνκέλσ λεξνύ Θέξκαλζεο  

 Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ηα πξνζηαηεπηηθά ησλ 
αηζζεηήξσλ, 

 Μεηξήζηε ηελ σκηθή αληίζηαζε 
- Αηζζεηήξαο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 

 Απνζπλδέζηε ην θαισδην ηνπ αηζζεηήξα από ηα 
ηεξκαηηθά θάησ από ην θάιπκκα  ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 

 Μεηξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα 
- Αηζζεηήηαο ζεξκνθξαζίαο δνρείνπ 

 Απνζπλδέζηε ην θαιώδην ηνπ αηζζεηήξα από ηα 
ηεξκαηηθά θάησ από ην θάιπκκα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ 

 Μεηξήζηε ηελ αληίζηαζε ηνπ αηζζεηήξα 

Θεξκνθξαζία 

[C] 

NTC (DHW) and NTC (CH)  
αηζζεηήξαο,   

ß=3977 

-10 55218 [] ±0.75% 

0 32624 [] ±0.75% 

10 19897 [] ±0.75% 

20 12.480 [] ±0.75% 

30 8.060 [] ±0.75% 

60 2.490 [] ±0.75% 

80 1.210 [] ±0.75% 

Πίλαθαο 6.1.5.1 Αληηζηαζε ηνπ NTC αηζζεηήξα, αηζζεηήξαο 
ΝΣC εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο δνρείνπ, 
εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία. 

 

 
6.1.6. Έιεγρνο ιεηηνπξγείαο ηεο αληιίαο λεξνύ 
 

 
Δηθόλα. 6.1.6.1  Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αληιίαο 

Ο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ πξώηε έλαπζε ηνπ ιέβεηα θαη όηαλ ζπκβνύλ ηα αθόινπζα:  

- Ζ αληιία δελ δνπιεύεη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε (δελ αλεβαίλεη ε πίεζε κέζα ζην ζύζηεκα C.H. ) 

- Δθηλήζηε ην ζηξνθείν ηεο αληιίαο ρεηξνθίλεηα (δελ ηζρπεί γηα αληιίεο PWM ). 
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6.2. Αιιαγή θαηεζηξακέλνπ πίλαθα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ 

 
Αλ ν πίλαθαο πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε αληαιιαθηηθνύ. 
 

Parameters of components for boilers  ECOCONDENS GOLD 20,25,35 

Item on the 
scheme 

Name Parameters 
Supply voltage from the 

controller 

5 Αλεκηζηήξαο 
PX 128 Power: 75 W (max) 

230V AC 
PX 118 Power: 78 W (max) 

7 Κπθινθνξεηήο Power: 83W 230V AC 

8 Βαιβίδα Αεξίνπ SIT SIGMA 848 Valve coil resistance: 3-4 EV1: 0,9 kΩ   1-3 EV2: 6,4 kΩ 230V AC 

18 NTC sensor Θέξκαλζεο 10K@25°C β=3977 SELV 

19 Πηεδνζηάηεο Νεξνύ Θέξκαλζεο The output voltage: 0,5 V to 2,5 V (0 bar - 4 bar) 5V DC 

26 Γηαθόπηεο ξνήο ΕΝΥ pin SELV 

27 NTC sensor ΕΝΥ  10K@25°C β=3977 SELV 

28 
NTC sensor επηζηξεθνκέλνπ λεξνύ 
Θέξκαλζεο 

10K@25°C β=3977 SELV 

42 NTC sensor Αληηζηάζκηζεο  10K@25°C β=3977 SELV 

15 Θεξκηθό αζθαιείαο 95°C pin SELV 

16 Θεξκηθή Αζθάιεηα pin SELV 

12 Σξίνδε  230V AC 
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System boiler 

 
Combi boiler 

No Description No Description No Description No Description 

1 User interface (foil) 10 Ignition electrode 26 
D.H.W. flow sensor / 
Tank time regulator 

54 

Connector "In System 
Programming"- 
microprocessor 
programming 

3 
User interface  
(control board) 

15 
Heating water 

temperature limiter 
27 

NTC sensor of D.H.W. 
temperature  

P1 Button OFF / RESET 

5 Fan 16 
Fumes temperature 

limiter 
41 

Room temperature 
regulator 

P2 Buttons SET 

7 Pump 18 
NTC sensor of  
heating water 
temperature 

42 
NTC sensor of outside 

temperature 
P3 Button + 

8 Gas unit 20 
Heating water 

pressure sensor 5V 
44 Fuse P4 Button - 

9 
Flame control 

electrode 
24 

Heating water flow 
sensor 

51 3-way valve CM 
Blockade of extended 

mode of control system 
configuration 

M3 
Connector coupling 

PE 
  JKEY 

User interface  
connector (foil) 

ROP Pump speed regulator 

TWN Spark generator NTCP 
NTC sensor of heating 

water temperature 
(return) 

M13 
User interface 

connector 
ROV Fan speed regulator 

Δηθόλα.6.2.1. ρεδηαγξακκαηηθή Απεηθόληζε ησλ Ζιεθηξηθώλ πλδέζεσλ  
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6.3.  Οη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηνλ ρξήζηε  

Ο ρξήζηεο πξέπεη: 

 λα θαζαξίζεη ην θίιηξν ηνπ λεξνύ, θαηά πξνηίκεζε πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο ζέξκαλζεο (ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί αλ θξίλεηε 
απαξξαίηεην), 

 λα θαζαξίζεη θαη ην νηθηαθό θίιηξν επίζεο ζε πεξίπησζε ρακειήο πίεζεο, 

 μαλαγεκίζηε ην θεληξηθό ζύζηεκα ηεο ζέξκαλζεο κε λεξό, 

 εμαεξώζηε ην θεληξηθό ζύζηεκα ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνλ ιέβεηα, 

 θαζαξίζηε πεξηνδηθά ην θάιπκκα ηνπ ιέβεηα κε απνξξππαληηθό (απνθπγεηε θαζαξηζηεθά πνπ πξνθαινύλ γξαηδνπληέο). 
 

6.4. εηξά ζπληεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνύλ από ηελ ηερληθή εηαηξεία  
 πληήξεζε ζαιάκνπ θαύζεο, θαπζηήξα, ειεθηξνδηνπ έλαπζεοθαη ηνληζηή  

 Καζαξηζκόο ηνπ ζηθσλη ζπκππθλσκάησλ 

 Ζ πίεζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο 

 πληήξεζε ηνπ ελαιιάθηε πιαθώλ 

 Διεγρνο αηζζεηήξσλ ζεξκνθξαζίαο  

 Αληηθαηάζηαζε κηαο ραιαζκέλεο πιαθέηαο κέζα ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγείαο ηεο αληιίαο λεξνπ ζύκθσλα κε ην ηκήκα. 6.1.6. 

 

 
 



 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


