
Σέρβις

Εάν ο λέβητας σας χρειάζεται σέρβις, έχετε αρκετές επιλογές για να λάβετε σέρβις:
 ● Επικοινωνήστε με μια επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στο 2310 383 256 ή επισκεφθείτε τον 

ιστότοπο (www.heatmax.gr). 
Για σέρβις που καλύπτεται από την εγγύηση, πάντα επικοινωνείτε με μια επίσημη υπηρεσία 
τεχνικής βοήθειας πρώτα.

 ● Επικοινωνήστε με τον τεχνικό ή τον επαγγελματία που εγκατέστησε τον λέβητά σας.

Όταν επικοινωνείτε με μια επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας (TAS), παρακαλούμε να έχετε 
διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες:

 ● Αριθμός μοντέλου
 ● Σειριακός αριθμός
 ● Ημερομηνία αγοράς
 ● Τοποθεσία και τύπος εγκατάστασης
 ● Κωδικός σφάλματος, αν εμφανίζεται κάποιος στην οθόνη του μπροστινού πίνακα

Condensing Blue Flame Oil-Fired Boiler
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Τοποθεσία 
εγκατάστασης Τύπος Μοντέλο

Εσωτερικός

Κανονικός
LCB700-21RS
LCB700-28RS
LCB700-36RS

Σύστημα
LCB700-21LS
LCB700-28LS
LCB700-36LS

Εξωτερικός

Κανονικός
LCB700-21RSX
LCB700-28RSX
LCB700-36RSX

Σύστημα
LCB700-21LSX
LCB700-28LSX
LCB700-36LSX

Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο κοντά σε αυτό το λέβητα 
για μελλοντική αναφορά όποτε χρειάζεται συντήρηση ή 
σέρβις.

Εγχειρίδιο 
συντήρησης 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες δεν ακολουθούνται επακριβώς, μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη, προκαλώντας υλική ζημιά ή τραυματισμό.

 – Μην αποθηκεύετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλους εύφλεκτους ατμούς ή υγρά στην 
περιοχή γύρω από αυτή ή άλλες συσκευές.

 – Η εγκατάσταση και το σέρβις πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης ή 
εταιρεία σέρβις. 

Condensing Blue Flame Oil-Fired Boiler
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Ετήσιο σέρβις
Για να είναι έγκυρη η εγγύηση της Navien, πρέπει να διενεργείται 
ετήσιο σέρβις από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης, κάθε 
χρόνο μετά από την εγκατάσταση. Το κόστος του ετήσιου σέρβις 
δεν περιλαμβάνεται στην εγγύηση.

Οι προϋποθέσεις της εγγύησης
Οι λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου μπλε φλόγας της Navien 
καλύπτονται από τη βασική 2ετή εγγύηση του κατασκευαστή, με 
δυνατότητα επέκτασης έως και 7 έτη υπό προϋποθέσεις.

Για να είναι έγκυρη η εγγύηση της Navien, πρέπει να διενεργείται 
ετήσιο σέρβις από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης, κάθε 
χρόνο μετά από την εγκατάσταση.

1. Η εγγραφή για την Εγγύηση Navien είναι απλή. Απλώς 
συμπληρώστε την Κάρτα εγγραφής εγγύησης και 
επιστρέψτε την στην Heatmax εντός 30 ημερών από την 
εγκατάσταση. Εναλλακτικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά με κάποιον από τους Συμβούλους εγγραφών 
εγγυήσεων, στον αριθμό 2310 383 256.

2. Η Heatmax προσφέρει 10ετή εγγύηση στους Λέβητες 
συμπύκνωσης πετρελαίου μπλε φλόγας LCB700. Αυτή 
ωστόσο, υπόκειται σε Όρους και προϋποθέσεις. Για 
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
τηλεφωνικά με κάποιον από τους Συμβούλους εγγραφών 
εγγυήσεων, στον αριθμό 2310 383 256. 

3. Η πλήρης λίστα ελέγχου με τα σημεία αναφοράς θα 
χρειαστεί σε περίπτωση χρήσης της εγγύησης ενώ μπορεί 
να απαιτηθεί και από την τοπική υπηρεσία ελέγχου κτιρίων.

4. Το κόστος του ετήσιου σέρβις δεν περιλαμβάνεται στην 
εγγύηση.

5. Η εκκίνηση και το ετήσιο σέρβις πρέπει να διενεργούνται 
από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.

6. Η Εγγύηση Navien καθίσταται άκυρη στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

 ● Αν δεν έχει πραγματοποιηθεί το ετήσιο σέρβις από 
εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης, εγγεγραμμένο στην Oftec.

 ● Αν ο λέβητας δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς για τέτοιου είδους εξοπλισμό. 

 ● Αν ο λέβητας δεν έχει τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά την 
εγκατάστασή του από εξειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.

7. Εγκατάσταση που δεν ακολουθεί αυστηρά τις διαδικασίες 
του Εγχειριδίου εγκατάστασης και λειτουργίας, αστοχίες 
λόγω κακής χρήσης ή λάθος εγκατάστασης, χρήση 
ακατάλληλης τροφοδοσίας ισχύος ή καυσίμου, χρήση 
νερού με φυσικές ή χημικές ιδιότητες που προκαλούν 
αποκρυστάλλωση ή οξείδωση, λάθος χειρισμός του 
εξοπλισμού και γενικά οποιοσδήποτε λόγος που βρίσκεται 
μακριά από τον έλεγχο της Navien, είναι αιτία εξαίρεσης από 
την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα 
του καταναλωτή, όπως προβλέπονται από τον νόμο.

8. Αν ο λέβητας Navien παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, 
η πρώτη σας ενέργεια πρέπει να είναι να καλέσετε τον 
εγκαταστάτη τεχνικό σας καθώς η επαγγελματική του 
εκτίμηση είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους όρους της 
Εγγύησης Heatmax. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
τον εγκαταστάτη σας, παρακαλούμε καλέστε την Υπηρεσία 
σέρβις της 2310 383 256 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της 
www.heatmax.gr.

Ενδεδειγμένη χρήση
Ο λέβητας LCB700 είναι σχεδιασμένος με όλα τα απαραίτητα 
συστήματα ασφαλείας. Μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής 
για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους σχεδιάστηκε, 
ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στον λέβητα ή σε 
περιουσίες, ακόμα και κίνδυνο τραυματισμού στον χρήστη και 
άλλα άτομα.

Ο λέβητας LCB700 είναι σχεδιασμένος για την παραγωγή 
θερμότητας για ζεστό νερό οικιακής χρήσης και για σύνδεση 
με κεντρικά συστήματα θέρμανσης. Κάθε χρήση διαφορετική 
από την παραπάνω θα θεωρείται μη ενδεδειγμένη χρήση του 
λέβητα. Σε τέτοια περίπτωση, ο κατασκευαστής/προμηθευτής 
δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν ζημιές και υπαίτιος θα 
θεωρείται ο χρήστης. Η ορθή χρήση του λέβητα περιλαμβάνει 
την ενημέρωση από τις οδηγίες χρήστη και εγκατάστασης και 
από όλα τα σχετικά έγγραφα καθώς και τη συμμόρφωση με τις 
προϋποθέσεις ελέγχου και συντήρησης.

Καθημερινή φροντίδα
Καθαρίστε την εξωτερική πλευρά του λέβητα με ένα υγρό πανί 
και λίγο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα με 
αποξεστικές ιδιότητες για τον καθαρισμό του λέβητα.

Ανακύκλωση αποβλήτων και απόρριψή τους
Τηρήστε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και τα πρότυπα 
σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων.

Ο λέβητας
Τόσο ο ίδιος ο λέβητας όσο και τα παρελκόμενα που τον 
συνοδεύουν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά 
απόβλητα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή και τα, κατά περίπτωση, 
αξεσουάρ της απορρίπτονται κατάλληλα.

Συσκευασίες
Οι συσκευασίες μεταφοράς απορρίπτονται από τον 
εξειδικευμένο τεχνικό που πραγματοποιεί την εγκατάσταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 ● Το ακροφύσιο πετρελαίου και τα σπιράλ πετρελαίου 
που παρέχονται με τον λέβητα καλύπτονται μόνο για 
τους πρώτους 12 μήνες, μέχρι το πρώτο σέρβις. Και τα 
δύο εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται στο πρώτο 
σέρβις και στην συνέχεια, σε κάθε ετήσιο σέρβις.

 ● Μην αφήνετε το καύσιμο να εξαντληθεί προτού 
ξαναπαραγγείλετε. Ενδέχεται να υπάρχει λάσπη από 
τις επικαθίσεις στον πυθμένα της δεξαμενής η οποία 
μπορεί να καταλήξει στις σωληνώσεις πετρελαίου και 
στην αντλία. Συνιστούμε να θέτετε τον λέβητα εκτός 
λειτουργίας όταν γεμίζετε τη δεξαμενή πετρελαίου και 
να αφήνετε το πετρέλαιο να κατασταλάξει για μια ώρα 
προτού θέσετε πάλι τον λέβητα σε λειτουργία.

Εγγύηση

http://www.heatmax.gr
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Συντομογραφίες και ορισμοί

Συντομογραφία Ορισμός

APS Αισθητήρας πίεσης αέρα  

DHW Ζεστό νερό οικιακής χρήσης 

EMI Ηλεκτρομαγνητική διεπαφή  

GPM Γαλόνια ανά λεπτό 

HTL Περιοριστής υψηλής θερμοκρασίας 

PCB Τυπωμένος πίνακας κυκλώματος  

RPM Στροφές ανά λεπτό  
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Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα 
ασφάλειας. Διαβάστε και τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφάλειας 
στο εγχειρίδιο αυτό ακριβώς για να αποφύγετε τις μη ασφαλείς 
συνθήκες λειτουργίας, πυρκαγιά, έκρηξη, υλικές ζημιές ή 
προσωπικό τραυματισμό.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδεικνύει άμεσα επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό 
τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε υλικές 
ζημιές.

Σημείωση

Χρησιμοποιείται για έμφαση ή για 
παροχή χρήσιμων πληροφοριών που 
δεν συνδέονται άμεσα με το γύρω 
κείμενο αλλά έχουν σημασία για τον 
χρήστη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Εάν υπάρχουν ατμοί ή διαρροές ελαίου 
από τη συσκευή.

 ● Σβήστε τυχόν γυμνές φλόγες.

 ● Απομονώστε την τροφοδοσία ρεύματος.

 ● Απομονώστε την τροφοδοσία καυσίμου 
προς τον λέβητα.

 ● Διορθώστε τη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε και μην 
αποθηκεύετε εύφλεκτα προϊόντα, 
όπως πετρέλαιο, διαλύτες ή κόλλες στο 
ίδιο δωμάτιο ή χώρο με τον λέβητα.

 ● Ο λέβητας διαθέτει μια κύρια φλόγα 
καυστήρα που μπορεί να ανάψει 
οποιαδήποτε στιγμή και μπορεί 
να προκαλέσει την ανάφλεξη 
εύφλεκτων ατμών. Ατμοί εύφλεκτων 
υγρών μπορούν να εκραγούν και να 
αναφλεχθούν, προκαλώντας σοβαρά 
εγκαύματα.

 ● Οι ατμοί δεν φαίνονται και είναι 
βαρύτεροι του αέρα. Μπορούν να 
διανύσουν μεγάλες αποστάσεις κατά 
μήκος του δαπέδου και μπορούν να 
μεταφερθούν από άλλα δωμάτια προς 
την κύρια φλόγα του καυστήρα μέσω 
ρευμάτων αέρα.

 ● Διατηρείτε όλα τα εύφλεκτα προϊόντα 
πολύ μακριά από το λέβητα και 
αποθηκεύετέ τα σε εγκεκριμένα 
δοχεία. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά 
κλειστά και μακριά από τα παιδιά και τα 
κατοικίδια ζώα.

1.    Πληροφορίες ασφάλειας
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 ● Μην λειτουργείτε το λέβητα 

αυτό χωρίς κατάλληλο σύστημα 
καπνοδόχου.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει 
σε πυρκαγιά ή δηλητηρίαση από 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), με 
πιθανό αποτέλεσμα υλικές ζημιές ή 
προσωπικό τραυματισμό.

 ● Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος 
ή τα εσωτερικά εξαρτήματα του 
λέβητα με βρεγμένα χέρια.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτή η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 
από 8 ετών και άνω και άτομα 
με μειωμένες φυσικές, ψυχικές ή 
πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης αν υπάρχει 
επίβλεψη ή οδηγίες όσον αφορά τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
και κατανόηση των εμπλεκόμενων 
κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να 
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός 
και η συντήρηση χρήστη δεν θα πρέπει 
να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Μην αποθηκεύετε και μην 
χρησιμοποιείτε πετρέλαιο ή άλλα 
εύφλεκτα υγρά κοντά σε αυτόν τον 
λέβητα.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά ή έκρηξη.

 ● Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά, 
όπως εφημερίδες ή ρούχα για 
πλύσιμο, κοντά στο λέβητα ή στο 
σύστημα καπνοδόχου.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά.

 ● Μην τοποθετείτε σπρέι μαλλιών, 
σπρέι μπογιάς ή άλλα πεπιεσμένα 
αέρια κοντά στον λέβητα ή 
το σύστημα καπνοδόχου, 
συμπεριλαμβανομένου του τελικού 
τμήματος της καπνοδόχου.
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
πυρκαγιά ή έκρηξη.

 ● Μην λειτουργείτε το λέβητα με 
ανοικτό το μπροστινό κάλυμμα. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει 
σε πυρκαγιά ή δηλητηρίαση από 
μονοξείδιο του άνθρακα (CO), με 
πιθανό αποτέλεσμα υλικές ζημιές ή 
προσωπικό τραυματισμό.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΚΑΥΤΟ

ΕΓΚΑΥΜΑ

Για πρόληψη εγκαυμάτων:

 ● Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη 
ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργίας 
που είναι απαραίτητη ώστε να 
παρέχεται άνετα ζεστό νερό.

 ● Αν το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει 
παιδιά ή ηλικιωμένους ή ανάπηρα 
άτομα, εξετάστε το ενδεχόμενο να 
χρησιμοποιήσετε χαμηλότερη ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

 ● Διαβάστε όλες τις οδηγίες σε αυτό το 
εγχειρίδιο προσεκτικά πριν αλλάξετε 
τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

 ● Δοκιμάστε το νερό πριν το 
χρησιμοποιήσετε σε παιδιά, 
ηλικιωμένους ή ανάπηρα άτομα. 
Σβήστε τυχόν γυμνές φλόγες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η θερμοκρασία νερού του λέβητα έχει 
ρυθμιστεί στους 49 °C στο εργοστάσιο 
για δική σας ασφάλεια και άνεση. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει 
τον κίνδυνο τυχαίου εγκαύματος. 
Θερμοκρασίες νερού των 52 °C ή 
παραπάνω μπορούν να προκαλέσουν 
άμεσο έγκαυμα ή σοβαρά εγκαύματα. 
Πριν αποφασίσετε να αλλάξετε τη 
ρύθμιση θερμοκρασίας, διαβάστε 
προσεκτικά τα παρακάτω διαγράμματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
 ● Μην ενεργοποιείτε το λέβητα εκτός 

αν είναι εντελώς ανοικτές οι παροχές 
νερού και πετρελαίου. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επιφέρει ζημιά 
στο λέβητα.

 ● Μην ανοίγετε το νερό αν είναι κλειστή 
η βαλβίδα διακοπής παροχής κρύου 
νερού. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να επιφέρει ζημιά 
στο λέβητα.

 ● Μην χρησιμοποιείτε το λέβητα αυτό 
για οτιδήποτε άλλο εκτός από τον 
σκοπό για τον οποίο προορίζεται, 
όπως περιγράφεται σε αυτό το 
εγχειρίδιο.

 ● Μην αφαιρείτε το μπροστινό κάλυμμα 
εκτός αν έχει διακοπεί ή αποσυνδεθεί 
η παροχή ρεύματος προς το λέβητα. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία.

 ● Κατά το σέρβις των χειριστηρίων, 
επισημάνετε όλα τα σύρματα πριν τα 
αποσυνδέσετε. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
σφάλματα συνδεσμολογίας, κάτι που 
μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ή 
επικίνδυνη λειτουργία. Επαληθεύστε τη 
σωστή λειτουργία μετά το σέρβις.

 ● Μην χρησιμοποιείτε μη εγκεκριμένα 
ανταλλακτικά ή παρελκόμενα. 
Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
λανθασμένη ή επικίνδυνη λειτουργία 
και ακυρώνει την εγγύηση του 
κατασκευαστή.

 ● Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μέσα 
ή γύρω από τα τερματικά της 
καπνοδόχου, όπως σκοινί για 
κρέμασμα ρούχων, που θα μπορούσε 
να παρεμποδίζει την ροή αέρα προς 
το εσωτερικό ή προς το εξωτερικό του 
λέβητα.
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Θερμοκρασία 
νερού

Χρόνος κατά τον οποίο ένα μικρό παιδί 
μπορεί να υποστεί έγκαυμα πλήρους 
πάχους (3ου βαθμού)

70 °C Λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο

60 °C 1 δευτερόλεπτο

55 °C 10 δευτερόλεπτα

49 °C 10 λεπτά

37 °C Πολύ χαμηλός κίνδυνος εγκαύματος

Γενικές οδηγίες εγκατάστασης
Η Navien εξασφαλίζει ότι το προϊόν αυτό δεν περιέχει 
επιβλαβείς ουσίες και ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιβλαβή 
υλικά στην κατασκευή του.

Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
εγκατάσταση αυτής της συσκευής και πρέπει να εγκαθίσταται 
σε χώρο με κατάλληλο εξαερισμό.

Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί από αδειούχο εγκαταστάτη 
υδραυλικό και πρέπει να ανάψει από αδειούχο καυστηρατζή 
υγρών καυσίμων. 

Κατά την εγκατάσταση του λέβητα πρέπει να τηρούνται 
οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στους παρακάτω 
κανονισμούς:

 - Ο Τεχνικός Οικοδομικός Κώδικας.
 - Ο Κανονισμός για τις Εγκαταστάσεις Θέρμανσης σε Κτίρια.
 - Ο Κανονισμός περί χαμηλής ηλεκτρικής τάσης.

Τήρηση των οικοδομικών κανονισμών
Αυτή η συσκευή θέρμανσης αποτελεί μέρος των ελεγχόμενων 
συσκευών για το κτίριο. Είναι νόμος ότι όλες οι ελεγχόμενες 
συσκευές για κτίρια πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
οικοδομικούς κανονισμούς. Πρέπει να είστε σε θέση να 
ικανοποιήσετε τον οργανισμό ελέγχου οικοδομών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά 
με την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία αυτής της 
συσκευής θέρμανσης έγιναν σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Η GasTechnic εφαρμόζει ένα σύστημα ικανών προσώπων και οι 
εγγεγραμμένοι εγκαταστάτες είναι σε θέση να πιστοποιήσουν 
ότι η δουλειά τους συμμορφώνεται με τους οικοδομικούς 
κανονισμούς.

Εγκατάσταση
Η μη σωστή εγκατάσταση των συσκευών μπορεί να οδηγήσει 
σε δίωξη.

Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί από αρμόδιο άτομο. Το 
άτομο που εγκαθιστά τη συσκευή θα πρέπει να γνωρίζει τον 
Νόμο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και να 
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση 
των κανονισμών. Για τη βέλτιστη απόδοση και την απρόσκοπτη 
λειτουργία, η συσκευή πρέπει να τεθεί σε λειτουργία από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό της.

Πρότυπο Περιγραφή

BS 5410 μέρος 1: κώδικας πρακτικής για τους λέβητες 
πετρελαίου.

BS 799 μέρος 5: προδιαγραφές για δεξαμενές 
αποθήκευσης πετρελαίου.

BS 7593
Κώδικας πρακτικής για την επεξεργασία νερού 
στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης οικιακού 
ζεστού νερού.

BS 5449
μέρος 1: προδιαγραφές για κεντρική θέρμανση 
με αναγκαστική κυκλοφορία ζεστού νερού για 
οικιακούς χώρους.

BS 5955

μέρος 8: προδιαγραφές για την εγκατάσταση 
θερμοπλαστικών σωλήνων και συναφών 
εξαρτημάτων για χρήση σε οικιακές υπηρεσίες 
ζεστού και κρύου νερού και συστήματα 
θέρμανσης.

BS 7291

Θερμοπλαστικοί σωλήνες και συναφή 
εξαρτήματα για ζεστό και κρύο νερό για 
οικιακές χρήσεις και εγκαταστάσεις θέρμανσης 
σε κτίρια.

BS 7074
μέρος 1: εφαρμογή, επιλογή και εγκατάσταση 
δοχείων διαστολής και βοηθητικού εξοπλισμού 
για σφραγισμένα συστήματα νερού.

BS 1254-2

Εξαρτήματα υδραυλικών εγκαταστάσεων 
χαλκού και κραμάτων χαλκού μέρος 2: 
εξαρτήματα με άκρα συμπίεσης για χρήση με 
σωλήνες χαλκού.

BS 7671 Κανονισμοί καλωδίωσης IEE, τρέχουσα έκδοση.

BS 1362
Προδιαγραφές για συνδέσεις ασφαλειών 
γενικής χρήσης για οικιακούς και παρόμοιους 
σκοπούς.

Όταν δεν παρέχονται ειδικές οδηγίες, πρέπει να γίνεται 
αναφορά στους σχετικούς κώδικες πρακτικής.
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2.1    Συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία
Όταν ανοίξετε το κιβώτιο, θα βρείτε τα ακόλουθα στοιχεία με τον λέβητα. Ελέγξτε το κιβώτιο για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία 
πριν εγκαταστήσετε το λέβητα. Εάν φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μην χρησιμοποιείτε τον λέβητα. Επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. Κρατήστε τα παρεχόμενα αντικείμενα μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνα. Όταν δεν θέλετε πλέον να 
χρησιμοποιείτε το λέβητα, απενεργοποιήστε οποιαδήποτε εξαρτήματα που θα μπορούσαν να είναι δυνητικά επικίνδυνα.

                 

 A
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2015 811/2013

 dB

 
kW

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

A

A

KD Navien NCB-24LSWE

XL

20
40

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ετικέτα ErP Βύσμα γραμμής επιστροφής αντλίας 
πετρελαίου

Βαλβίδα αποκοπής γραμμής πετρελαίου Υποδοχή γραμμής πετρελαίου Σετ προετοιμασίας υδραυλικής 
εγκατάστασης

Ηλεκτρική ασφάλεια Βίδα στερέωσης καπναγωγού Μειωτήρας (36 ㎾)

Κλειδί (Εξωτερικό μοντέλο ) (x2) Περίβλημα σωλήνα συμπυκνώματος 
(Εξωτερικό μοντέλο) Καπάκι σκόνης για αυτόματο εξαερισμό

2.2    Αξεσουάρ
Διατίθενται τα παρακάτω προαιρετικά αξεσουάρ για τον λέβητα.

Στήριγμα (Εσωτερικό μοντέλο) Στήριγμα (Εξωτερικό μοντέλο)

2.    Πληροφορίες για το λέβητα
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2.3    Προδιαγραφές
Οι παρακάτω πίνακες παραθέτουν τις γενικές προδιαγραφές και την κατανάλωση ενέργειας για το λέβητα.

Προδιαγραφές Μονάδα
Εσωτερικό μοντέλο Εξωτερικό μοντέλο

21RS
21LS

28RS
28LS

36RS
36LS

21RSX
21LSX

28RSX
28LSX

36RSX
36LSX

Είσοδος 
θερμότητας Στάδιο 1/Στάδιο 2 ㎾ 17/22 22/29 30/37 17/22 22/29 30/37

Έξοδος 
θερμότητας Στάδιο 1/Στάδιο 2 ㎾ 16/21 21/28 29/36 16/21 21/28 29/36

Χωρητικότητα νερού ℓ 14,0 13,5 16,4 14,0 13,5 16,4

Ρυθμός ροής
△t 10 °C ℓ/λεπτό 30,1 40,1 51,6 30,1 40,1 51,6

△t 20 °C ℓ/λεπτό 15,0 20,0 25,8 15,0 20,0 25,8

Αντίσταση 
στην πλευρά 

του νερού

△t 10 °C mbar 420 680 860 420 680 860

△t 20 °C mbar 130 200 220 130 200 220

Σύνδεση

Παροχή θέρμανσης ㎜ Φ22 Φ22 Φ28 Φ22 Φ22 Φ28

Επιστροφή θέρμανσης ㎜ Φ22 Φ22 Φ28 Φ22 Φ22 Φ28

Συμπυκνώματα ㎜ Πάνω από Φ21,5 Πάνω από Φ21,5

Πετρέλαιο ίντσες 1/4" BSP Αρσενικό 1/4" BSP Αρσενικό

Σύστημα 
καπναγωγού

Μέγεθος καπναγωγού ㎜
Ομοαξονικό Φ100/60 

(πλαστικό)
Ομοαξονικό Φ100/60 

(πλαστικό)

Μέγ. οριζόντιο μήκος μ. 20 20

Μέγ. κάθετο μήκος μ. 21 21

Μήκος γωνιάς 90˚ μ. 1,3 1,3

Μήκος γωνιάς 45˚ μ. 1,0 1,0

Ηλεκτρικά

Παροχή ρεύματος V/Hz AC 230 V/50 Hz AC 230 V/50 Hz

Ηλεκτρική ασφάλεια Α 250 V (Φ5×20), 5 A/3,15 A 250 V (Φ5×20), 5 A/3,15 A 

Κατανάλωση W 95 105 125 95 105 125

Κυκλοφορητής (μοντέλο LS, LSX) W 60 60 60 60 60 60

Θερμοστάτες

Εύρος 
ελέγχου Έλεγχος θερμ. παροχής °C 40–85 40–85

Διακοπή ασφαλείας °C 95 95

Θερμοκρασία αερίων καπναγωγού °C Κάτω από 70 Κάτω από 70

Σφραγισμένο 
σύστημα

Προφορτισμένη πίεση συστήματος bar 1,0 1,0

Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3 3

Δοχείο διαστολής (μοντέλο LS, LSX) λίτρα 12 12

Γενικά 
δεδομένα

Διαστάσεις ㎜ 470 × 600 × 860 515 × 673 × 882

Βάρος 
(ΚΑΘΑΡΟ) 

Κανονικά μοντέλα ㎏ 58 59 62 64 65 68

Μοντέλα συστήματος ㎏ 66 67 70 72 73 76
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Φύλλο δεδομένων προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας

Τα παρακάτω δεδομένα προϊόντων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των κανονισμών ΕΕ αριθ. 811/2013 και αριθ. 812/2013 ως 
συμπλήρωμα της οδηγίας 2010/30/ΕΕ.

Δεδομένα προϊόντος Σύμβολο Μονάδα

Τύπος προϊόντος - - LCB700 
21 ㎾

LCB700 
28 ㎾

LCB700 
36 ㎾

Λέβητας συμπύκνωσης - - Ναι Ναι Ναι

Λέβητας χαμηλής θερμοκρασίας** - - Όχι Όχι Όχι

Λέβητας Β1 - - Όχι Όχι Όχι

Θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας - - Όχι Όχι Όχι

Ονομαστική έξοδος θερμότητας
Δηλωμένη 

θερμαντική 
απόδοση

㎾ 21 28 36

Εποχιακή ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρων ηS % 93 93 93

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης - - Α Α Α

Ωφέλιμη έξοδος θερμότητας

Στο ονομαστικό σχήμα εξόδου θερμότητας και υψηλής 
θερμοκρασίας* P4 ㎾ 21,23 28,38 36,51

Στο 30% του ονομαστικού σχήματος εξόδου θερμότητας και 
χαμηλής θερμοκρασίας** P1 ㎾ 6,75 8,87 11,53

Ωφέλιμη απόδοση

Στο ονομαστικό σχήμα εξόδου θερμότητας και υψηλής 
θερμοκρασίας* η4 % 92,13 92,48 92,27

Στο 30% του ονομαστικού σχήματος εξόδου θερμότητας και 
χαμηλής θερμοκρασίας** η1 % 97,63 97,56 97,91

Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Σε πλήρες φορτίο elmax ㎾ 0,0935 0,1013 0,1242

Σε μερικό φορτίο elmin ㎾ 0,0281 0,0268 0,0328

Σε λειτουργία αναμονής PSB ㎾ 0,0016 0,0018 0,0017

Άλλα στοιχεία

Απώλεια θερμότητας αναμονής Pstby ㎾ 0,0731 0,0843 0,0731

Κατανάλωση ρεύματος καυστήρα ανάφλεξης Pign ㎾ 0 0 0

Εκπομπές οξειδίων του αζώτου (μόνο με τροφοδότηση 
αερίου ή πετρελαίου) NOx ㎎/㎾h 57,2 62,5 63,2

Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Εξωτερικό μοντέλο) LWA dB 49 52 56

* Σχήμα υψηλής θερμοκρασίας σημαίνει θερμοκρασία επιστροφής 60 °C στην είσοδο του θερμαντήρα και θερμοκρασία τροφοδοσίας 80 °C στην έξοδο 
του θερμαντήρα.
** Χαμηλή θερμοκρασία σημαίνει για λέβητες συμπύκνωσης 30 °C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37 °C και για άλλους θερμαντήρες θερμοκρασία 
επιστροφής 50 °C (στην είσοδο του θερμαντήρα).

Ειδικές προφυλάξεις

Διαβάστε το εγχειρίδιο πληροφοριών και εγκατάστασης του χρήστη πριν από τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση της 
εφαρμογής.
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2.4    Εξαρτήματα

Εσωτερικό μοντέλο

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα βασικά εξαρτήματα του λέβητα. Τα διαγράμματα συναρμολόγησης εξαρτημάτων και οι 
συγκεκριμένοι κατάλογοι εξαρτημάτων περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα.

Κυκλοφορητής*

Βαλβίδα 
εκτόνωσης 
πίεσης

Αισθητήρας 
πίεσης αέρα

Αισθητήρας πίεσης

Επιστροφή θέρμανσης

Καπναγωγός
Αισθητήρας θερμοκρασίας

Παροχή 
θέρμανσης

Αυτόματος 
εξαεριστήρας

Αγωγός 
καπναγωγούΚαυστήρας 

πετρελαίου

Κύριος ελεγκτής

Μπροστινός 
πίνακας

Παροχή θέρμανσης
Αισθητήρας θερμοκρασίας

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Δοχείο 
διαστολής*

Επιστροφή 
θέρμανσης

Αισθητήρας 
θερμοκρασίας

Παγίδα 
συμπυκνωμάτων

<Μπροστινή και πλευρική προβολή>

* Το δοχείο διαστολής και ο κυκλοφορητής δεν περιλαμβάνονται στο κανονικό μοντέλο.
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Ηλεκτρονική 
ανάφλεξη 

Αισθητήρας UV 
ανιχνευτή φλόγας

Ηλεκτρόδιο

Διάταξη αντλίας πετρελαίου

Θερμοστάτης άνω ορίου

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Σωλήνας εισόδου αέρα

Διάταξη ανεμιστήρα

<Κάτοψη>
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Εξωτερικό μοντέλο

Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα βασικά εξαρτήματα του λέβητα. Τα διαγράμματα συναρμολόγησης εξαρτημάτων και οι 
συγκεκριμένοι κατάλογοι εξαρτημάτων περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα.

Κυκλοφορητής*

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης

Αισθητήρας 
πίεσης αέρα

Αισθητήρας πίεσης

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
καπναγωγού

Παροχή 
θέρμανσης

Επιστροφή θέρμανσης

Αυτόματος 
εξαεριστήρας

Αγωγός 
καπναγωγούΚαυστήρας 

πετρελαίου

Κύριος ελεγκτής 

Μπροστινός 
πίνακας 

Παροχή θέρμανσης
Αισθητήρας 

θερμοκρασίας

Εναλλάκτης θερμότητας

Δοχείο διαστολής*

Παγίδα 
συμπυκνωμάτων

Επιστροφή 
θέρμανσης

Αισθητήρας
Θερμ. καυσαερίων

Οπή κλειδιού

<Μπροστινή και πλευρική προβολή>

* Το δοχείο διαστολής και ο κυκλοφορητής δεν περιλαμβάνονται στο κανονικό μοντέλο.



Πληροφορίες για το λέβητα        17

Ηλεκτρονική 
ανάφλεξη 

Αισθητήρας UV ανιχνευτή φλόγας
Ηλεκτρόδιο

Διάταξη αντλίας πετρελαίου

Θερμοστάτης άνω ορίου

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Σωλήνας εισόδου αέρα

Διάταξη ανεμιστήρα

<Κάτοψη>
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2.5    Διαστάσεις

Εσωτερικό μοντέλο

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τις διαστάσεις του λέβητα και ο πίνακας παραθέτει τις συνδέσεις παροχής.

86
0 

χι
λ.

470 χιλ.600 χιλ.

Συνδέσεις παροχής

Σύμβολο Περιγραφή
LCB700

21RS
21LS

28RS
28LS

36RS
36LS

Α Καυσαέρια καπναγωγού Φ60/100

B Παροχή κεντρικής 
θέρμανσης Φ22 Φ22 Φ28

Γ Επιστροφή κεντρικής 
θέρμανσης Φ22 Φ22 Φ28

Δ Είσοδος παροχής πετρελαίου Σφαιρική βαλβίδα 1/4" (Θηλυκό)

E Αποστράγγιση 
συμπυκνωμάτων Πάνω από Φ21,5 (Πλαστικός σωλήνας)

Κάτοψη

D A

Πρόσοψη Δεξιά όψη 

B C

E

60
0 

χι
λ.

235 χιλ.

60
 χ

ιλ
.

470 χιλ.

86
0 

χι
λ. 16

5 
χι

λ.

60 χιλ.

25 χιλ.105 χιλ.

70
 χ

ιλ
.

78
0 

χι
λ.

33
3 

χι
λ.

89 χιλ. 89 χιλ.

70
 χ

ιλ
.

78
0 

χι
λ.

235 χιλ.



Πληροφορίες για το λέβητα        19

Εξωτερικό μοντέλο

Τα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν τις διαστάσεις του λέβητα και ο πίνακας παραθέτει τις συνδέσεις παροχής.

88
2 

χι
λ.

515 χιλ.673 χιλ.
Συνδέσεις παροχής

Σύμβολο Περιγραφή
LCB700

21RSX
21LSX

28RSX
28LSX

36RSX
36LSX

Α Καυσαέρια καπναγωγού Φ60/100

B Παροχή κεντρικής 
θέρμανσης Φ22 Φ22 Φ28

Γ Επιστροφή κεντρικής 
θέρμανσης Φ22 Φ22 Φ28

Δ Είσοδος παροχής πετρελαίου Σφαιρική βαλβίδα 1/4" (Θηλυκό)

E Αποστράγγιση 
συμπυκνωμάτων Πάνω από Φ21,5 (Πλαστικός σωλήνας)

Κάτοψη

D A

Πρόσοψη Δεξιά όψη

B C

E

515 χιλ.

67
3 

χι
λ.

88
2 

χι
λ.

25 χιλ.

51
 χ

ιλ
.

52
 χ

ιλ
.

78
0 

χι
λ.

51
9 

χι
λ.

80 χιλ.

25 χιλ.

51
 χ

ιλ
.

52
 χ

ιλ
.

89 χιλ. 89 χιλ.

55 χιλ.

37 χιλ.

51
9 

χι
λ.
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3.2    Σύστημα κεντρικής θέρμανσης
Όταν συνδέετε το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες:

 ● Σφίξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις για να αποφύγετε τη 
βλάβη των εξαρτημάτων.

 ● Μετά την εγκατάσταση του λέβητα, ελέγξτε τη λειτουργία του 
συστήματος κεντρικής θέρμανσης και ελέγξτε για διαρροές.

Στοιχεία Μονάδα
Μοντέλο

21RS/RSX
21LS/LSX

28RS/RSX
28LS/LSX

36RS/RSX
36LS/LSX

△t 10 °C
Ρυθμός 

ροής lpm 30,1 40,1 51,6

Στάθμη μ. 4,3 7,0 11,1

△t 15 °C
Ρυθμός 

ροής lpm 20,1 26,8 34,4

Στάθμη μ. 2,1 3,5 5,2

△t 20 °C
Ρυθμός 

ροής lpm 15,1 20,1 25,8

Στάθμη μ. 1,2 2,0 3,0

△t 25 °C 
(Ελάχιστο)

Ρυθμός 
ροής lpm 12 16 20

Στάθμη μ. 0,9 1,2 1,7

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
1,1
1,2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Δ
P 

[b
ar

]
 

Ροή [LPM]  

LCB700 Πτώση πίεσης  

LCB700 36K_Set

LCB700 28K_Set

LCB700 21K_Set

21 ㎾

28 ㎾

36 ㎾

Σημείωση Ανατρέξτε στην καμπύλη απόδοσης για 
να επιλέξετε μια αντλία που ταιριάζει 
στην εφαρμογή σας. Ο λέβητας μπορεί να 
τροφοδοτήσει ρεύμα μέχρι και 100 W στο 
τερματικό σύνδεσης αντλίας λέβητα.

3.1    Κεντρική θέρμανση και κύκλος DHW

PS

S2

TP

S1

S3

EV

E
V

Αισθητήρας πίεσης

Διαστολή
Δοχείο

Βαλβίδα 
αποστράγγισης

Θερμ.
Θερμ. καυσαερίων

Πίεση
Εκτόνωση
Βαλβίδα

Διαστολή
Δοχείο

Αυτόματη
Βαλβίδα 

Παράκαμψης

Θερμοστάτης άνω ορίου

Θερμ.
Θερμ. καυσαερίων

Αυτόματος 
εξαεριστήρας

Δείκτης πίεσης

Θερμότητα
Εναλλάκτης

Κανονικός λέβητας

<Διάταξη σχεδίου S>

Αμφίδρομη
Βαλβίδα

<Διάταξη σχεδίου Υ>

Τρίδρομη
Βαλβίδα

Αυτόματος εξαεριστήρας

Θερμ.
Θερμ. 

καυσαερίων

Βρόχος πλήρω
σης

Κυκλοφορούσα
Αντλία 

DHW
Δοχείο

<Κανονικός κύκλος λέβητα θέρμανσης & DHW>

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν εγκαθιστάτε προαιρετικό κυκλοφορητή, βεβαιωθείτε 
ότι τον εγκαθιστάτε με τη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, 
εγκαταστήστε τον κυκλοφορητή στον σωλήνα επιστροφής 
έτσι ώστε να κυκλοφορεί θερμό νερό προς τον λέβητα. 
Αν ο κυκλοφορητής εγκατασταθεί με λάθος κατεύθυνση, 
ο εναλλάκτης θερμότητας του λέβητα δεν θα μπορεί να 
εξαεριστεί σωστά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στο λέβητα και δυσλειτουργία.

PS

S2

TP

S3

EV

EV

S1

Διαστολή
Δοχείο

Βαλβίδα εκτόνωσης 
πίεσης

Αισθητήρας 
πίεσης

Θερμ. Θερμ. 
καυσαερίων

Δοχείο διαστολής
Βαλβίδα 
αποστράγγισης

Αυτόματη
Βαλβίδα 

Παράκαμψης

Θερμοστάτης άνω ορίου

Θερμ.
Θερμ. 

καυσαερίων

Αυτόματος 
εξαεριστήρας

Αυτόματος 
εξαεριστήρας Δείκτης πίεσης

Θερμότητα
Εναλλάκτης

Λέβητας συστήματος

<Διάταξη σχεδίου S>

Αμφίδρομη
Βαλβίδα

<Διάταξη σχεδίου Υ>

Τρίδρομη
Βαλβίδα

Αυτόματος 
εξαεριστήρας

Θερμ.
Θερμ. 

καυσαερίων

Αυτόματος εξαεριστήρας

Βρόχος πλήρω
σης

Κυκλοφορούσα
Αντλία 

DHW
Δοχείο

<Κύκλος λέβητα θέρμανσης & DHW σε σύστημα>

Σημείωση Ανατρέξτε στην ενότητα "4.6 Ρύθμιση των 
διακοπτών DIP" σχετικά με έλεγχο του λέβητα 
με χρήση εξωτερικού Ελεγκτή CH και Δοχείου 
DHW.

3.    Εγκατάσταση του λέβητα
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 ● Νερό κάτω από τον ελάχιστο ρυθμό ροής κυκλοφορίας 
παρέχεται στον λέβητα (για να δείτε λεπτομερείς 
πληροφορίες για το ρυθμό ροής, ανατρέξτε στην ενότητα 
"3.2 Σύστημα κεντρικής θέρμανσης" στη σελίδα 20.

 - Η χρήση νερού που βρίσκεται κάτω από τον ελάχιστο 
ρυθμό ροής κυκλοφορίας για το λέβητα μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος λόγω της 
δημιουργίας πουριού στο εσωτερικό του λέβητα ή 
μείωση της αποδοτικότητας του προϊόντος. Εάν ο 
ρυθμός ροής είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο ρυθμό, 
χρησιμοποιήστε μια εξωτερική αντλία (κάτω από 100 
W) για να διατηρήσετε ένα ρυθμό ροής πάνω από τον 
ελάχιστο. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκαριστεί 
οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για τους λέβητες και 
ελέγξτε εάν υπάρχει πτώση πίεσης. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το νερό που τροφοδοτείται στο λέβητα δεν ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις ποιότητας νερού, επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή εξουσιοδοτημένο επαγγελματία 
για να αποφύγετε δυσλειτουργίες του προϊόντος λόγω 
κακής ποιότητας νερού προτού τροφοδοτήσετε το λέβητα 
με νερό.  

3.3    Γραμμή αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων
Ο λέβητας Navien LCB700 δημιουργεί συμπύκνωση υγρασίας 
όταν λειτουργεί. Αυτή η συμπύκνωση υγρασίας έχει όξινο pH 
2–5. Τηρείτε όλους τους τοπικούς κώδικες και κανονισμούς κατά 
την απόρριψη του συμπυκνώματος από τον λέβητα. Συνιστούμε 
την αποστράγγιση του συμπυκνώματος στο σετ εξουδετέρωσης 
συμπυκνωμάτων της Navien, καθώς τα αλκαλικά μέσα στο σετ 
εξουδετερώνουν το οξύ στο συμπύκνωμα. Μπορούν, ωστόσο, 
να χρησιμοποιηθούν και άλλες κατάλληλες μέθοδοι απόρριψης, 
σε συμφωνία με τους τοπικούς κώδικες.

Πρότυπα ποιότητας νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των συσκευών

Το νερό που τροφοδοτείται στο λέβητα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις ποιότητας νερού στον ακόλουθο πίνακα.

Χημεία νερού Πρότυπα για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των συσκευών 

Σκληρότητα Κάτω από 200 ppm 

Συγκέντρωση χλωρίου
Κάτω από 150 ppm  

(Κάτω από 4 ppm καταλοίπων 
χλωρίου)

TDS  
(Σύνολο διαλυμένων 

στερεών)
Κάτω από 500 ppm

pH 6,5–8,5

 ● Η σκληρότητα του νερού πρέπει να είναι κάτω από 200 
ppm.
Η χρήση νερού με σκληρότητα πάνω από 200 ppm για τον 
λέβητα μπορεί να δημιουργήσει πουρί στο εσωτερικό του 
λέβητα και να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. 
Χρησιμοποιήστε αποσκληρυντικό νερού για να ικανοποιήσετε 
τα πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας των συσκευών 
(συνιστάται λιγότερο από 80 ppm).

Σημείωση Η χρήση έμμεσης εναλλαγής θερμότητας 
μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας τύπου 
πλάκας αποτελεί εξαίρεση. 

 ● Η συγκέντρωση χλωρίου στο νερό πρέπει να είναι κάτω 
από 150 ppm (κάτω από 4 ppm υπολειμματικού χλωρίου). 
Η χρήση νερού με συγκέντρωση χλωρίου πάνω από 150 ppm 
ή 4 ppm για υπολειμματικό χλώριο για τον λέβητα μπορεί να 
προκαλέσει δυσλειτουργία προϊόντος λόγω διάβρωσης. 

 ● Το pH πρέπει να είναι μεταξύ 6,5 και 8,5.
 - Η χρήση νερού με pH κάτω του 6,5 μπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία προϊόντος λόγω διάβρωσης.
 - Η χρήση νερού με pH πάνω από 8,5 μπορεί να προκαλέσει 

δυσλειτουργία προϊόντος λόγω πουριού που δημιουργείται 
μέσα στο λέβητα.

Σημείωση Οι παρακάτω καταστάσεις επηρεάζουν 
δυσμενώς την ποιότητα της συσκευής:

 ● Το νερό που τροφοδοτείται στο λέβητα δεν ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις ποιότητας νερού στον ακόλουθο πίνακα. 

 - Η χρήση χημικώς μη ισορροπημένου νερού για τον λέβητα 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος ή να 
μειώσει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.



22        Εγκατάσταση του λέβητα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τη σωστή εγκατάσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία 
της συσκευής πρέπει να ακολουθείτε τις ακόλουθες 
συμβουλές:

 ● Όλες οι σωληνώσεις συμπυκνωμάτων πρέπει να 
"πέφτουν" από τη συσκευή κατά τουλάχιστον 3 μοίρες 
(52 χιλ. ανά μέτρο) για να εξασφαλιστεί επαρκής ροή 
συμπυκνωμάτων.

 ● Η διαδρομή των σωληνώσεων πρέπει να επιτρέπει την 
επιστροφή αέρα στη συσκευή για τη σωστή λειτουργία 
της παγίδας συμπυκνωμάτων.

 ● Η σύνδεση με έναν σωλήνα βρόχινου νερού πρέπει να 
περιλαμβάνει διακοπή αέρα.

Επίσης:
 ● Κρατήστε εξωτερικές σωληνώσεις όσο το δυνατόν 

πιο κοντές και να μην υπερβαίνουν τα 3 μέτρα. Αν οι 
εξωτερικοί σωλήνες ξεπερνούν τα 3 μέτρα σε μήκος, 
χρησιμοποιήστε ένα στήριγμα (προαιρετικό) για να 
ρυθμίσετε το ύψος σε λέβητες τοποθετημένους στο 
δάπεδο.

 ● Οι εξωτερικές σωληνώσεις θα πρέπει να αυξηθούν σε 
ελάχιστη διάμετρο 32 χιλ. και ιδανικά να είναι μονωμένες.

 ● Ελαχιστοποιήστε τον αριθμό των κάμψεων και των 
συνδέσεων.

 ● Αφαιρέστε τα ρινίσματα μετά την κοπή του σωλήνα.
 ● Αφαιρέστε το πλεόνασμα διαλύτη από το εσωτερικό του 

σωλήνα.

Για να συνδέσετε την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων:

1. Συνδέστε έναν ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης στα 21,5 χιλ. στο κάτω μέρος του λέβητα. 
Χρησιμοποιείτε μόνο ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό για τον 
ενσωματωμένο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, όπως 
PVC ή CPVC. Μην μειώσετε το μέγεθος του ενσωματωμένου 
σωλήνα αποστράγγισης σε λιγότερο από 21,5 χιλ. Ο 
ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης μπορεί να 
συνδεθεί στην παγίδα συμπυκνωμάτων χρησιμοποιώντας 
έναν εύκαμπτο σωλήνα παγίδας συμπυκνωμάτων. Η 
σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να ασφαλίζεται με 
έναν συνδετήρα σωλήνα αποστράγγισης.

a
b

c

Συνδετήρας 
εύκαμπτου 
σωλήνα

Ενσωματωμένος 
εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστράγγισης (Γ)

Σύμβολο Περιγραφή

a Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 
βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης

b Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης 
συστήματος

c Ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης

2. Τοποθετήστε το ελεύθερο άκρο του ενσωματωμένου 
σωλήνα αποστράγγισης σε κατάλληλη αποχέτευση.

3. Αν χρησιμοποιείτε αντλία συμπυκνωμάτων, βεβαιωθείτε ότι 
η αντλία επιτρέπει έως και 3 LPH αποστράγγισης για κάθε 
λέβητα στο σύστημα.

4. Εάν δεν χρησιμοποιείτε αντλία συμπυκνωμάτων, 
βεβαιωθείτε ότι ο ενσωματωμένος εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης στρέφεται προς τα κάτω σε ελάχιστη κλίση 6 
χιλ. ανά 30 εκ.

Σημείωση Το νερό πρέπει να χύνεται στη σύνδεση 
εξάτμισης για να γεμίσει την παγίδα 
συμπυκνωμάτων.
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3.4    Παροχή πετρελαίου

Σύστημα τροφοδοσίας βαρύτητας μεμονωμένου σωλήνα

Η δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε η στάθμη του πετρελαίου να μην υπερβαίνει τα 4 μέτρα πάνω 
από την στάθμη της αντλίας πετρελαίου του λέβητα και επιπλέον η στάθμη του πετρελαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 χιλ. πάνω από 
την αντλία πετρελαίου. Όπου η μέγιστη στάθμη πετρελαίου στη δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου υπερβαίνει τα 4 μέτρα, πρέπει να 
τοποθετηθεί μια συσκευή ρύθμισης πίεσης πετρελαίου μεταξύ της δεξαμενής και της αντλίας πετρελαίου του λέβητα.

Πετρέλαιο
Δεξαμενή 

αποθήκευσης
Ελάχ. 1 μ.

Μ
έγ

. 4
 μ

. 

Ελ
άχ

. 0
,3

 μ
. 

0,
7 

μ.

Σχάρα πετρελαίου και 
διαχωριστής νερού

Βαλβίδα πυρκαγιάς
(BS 5410)

Λέβητας

Φίλτρο πετρελαίου

Πετρέλαιο 
Αντλία
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Σύστημα τροφοδοσίας υποβαρύτητας διπλού σωλήνα

Με την έξοδο της δεξαμενής αποθήκευσης κάτω από τον καυστήρα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα δύο σωλήνων. Ο σωλήνας 
επιστροφής θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο στη δεξαμενή με τον σωλήνα παροχής, και με τους δύο να είναι 75 έως 100 χιλ. πάνω 
από τη βάση της δεξαμενής. Τα άκρα των σωλήνων πρέπει να απέχουν επαρκώς μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγεται η διαταραχή κάθε 
ιζήματος από την επιστροφή που εισέρχεται στο σωλήνα παροχής.

Βεβαιωθείτε ότι ο πυθμένας της δεξαμενής είναι πάνω από 3,5 μέτρα κάτω από τον καυστήρα.

Μια βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει να τοποθετηθεί στον αγωγό παροχής μαζί με το φίλτρο και τη βαλβίδα πυρκαγιάς. Μια βαλβίδα 
αντεπιστροφής πρέπει να τοποθετηθεί στο σωλήνα επιστροφής αν η κορυφή της δεξαμενής βρίσκεται πάνω από τον καυστήρα.

Η αντλία κενού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,4 bar. Πέρα από αυτό το όριο, αέριο απελευθερώνεται από το πετρέλαιο.

Για καθοδήγηση σχετικά με την εγκατάσταση δεξαμενών καυσίμου με πάνω έξοδο και του μεγέθους αναρρόφησης παροχής πετρελαίου, 
ανατρέξτε στο τεχνικό βιβλίο OFTEC 3.

Ελάχ. 1 μ.

Πετρέλαιο
Δεξαμενή 

αποθήκευσης

0,
7 

μ. Μ
έγ

. 3
,5

 μ
.

Σχάρα πετρελαίου και 
διαχωριστής νερού

Βα
λβ

ίδ
α 

πυ
ρκ

αγ
ιά

ς
(B

S 
54

10
)

Βα
λβ

ίδ
α 

 
Αν

τε
πι

στ
ρο

φή
ςΛέβητας

Πετρέλαιο 
Φίλτρο

Πετρέλαιο 
Αντλία

Βαλβίδα  
Αντεπιστροφής
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Μονάδα αναρρόφησης με απλό σωλήνα με σύστημα απαερισμού

Όταν η δεξαμενή αποθήκευσης βρίσκεται κάτω από τον καυστήρα, μπορεί να επιτευχθεί μια εναλλακτική λύση ενός συστήματος δύο 
σωλήνων χρησιμοποιώντας έναν απαεριωτή πετρελαίου. Αυτός αφαιρεί αποτελεσματικά τον αέρα από την παροχή πετρελαίου σε ένα 
μόνο ανυψωτικό σωλήνα.

Το μέγιστο ύψος αναρρόφησης είναι 3,5 μέτρα. Η δεξαμενή πετρελαίου πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από την αντλία πετρελαίου. 
Δημιουργήστε ένα βρόχο εισόδου και επιστροφής μεταξύ του απαεριωτή και της αντλίας πετρελαίου.

Μια βαλβίδα αντεπιστροφής πρέπει να ενσωματωθεί μέσα στον απαεριωτή ή να τοποθετηθεί στη γραμμή πετρελαίου μεταξύ της 
δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαίου και του απαεριωτή.

Από δεξαμενή πετρελαίου με τροφοδοσία από πάνω εφοδιασμένη με έναν απαεριωτή που χρησιμοποιεί μια εσωτερική βαλβίδα 
αντεπιστροφής πρέπει να αφαιρεθούν βαλβίδες αντεπιστροφής τοποθετημένες στη βάση της δεξαμενής στη γραμμή αναρρόφησης για 
να υποβοηθήσει την εξαέρωση από τη γραμμή πετρελαίου.

Ο απαεριωτής είναι συνδεδεμένος κοντά στον λέβητα ως σύστημα δύο σωληνώσεων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ανατρέξτε 
στις οδηγίες του κατασκευαστή που παρέχονται μαζί με τον απαεριωτή.

Ο απαεριωτής πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Μ
έγ

. 3
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.

Ελάχ. 1 μ.

0,
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μ.

Πετρέλαιο
Δεξαμενή 

αποθήκευσης
Σχάρα πετρελαίου και 

διαχωριστής νερού

Βα
λβ

ίδ
α 
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ς
(B

S 
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)

Λέβητας

Πετρέλαιο 
Φίλτρο

Απαεριωτής

Πετρέλαιο 
Αντλία
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Σύνδεση πετρελαίου καυστήρα

Η αντλία πετρελαίου παρέχεται για χρήση με σύστημα παροχής πετρελαίου διπλού σωλήνα.

Το βύσμα της γραμμής επιστροφής αντλίας πετρελαίου παρέχεται στο πακέτο αξεσουάρ του λέβητα.

Σύνδεση 
πίεσης

Στάδιο 2 
Βαλβίδα

Ρυθμιστής 
πίεσης 

(Στάδιο 2)

Ρυθμιστής 
πίεσης 

(Στάδιο 1)

Γραμμή 
επιστροφής 
πετρελαίου

Στάδιο 1 
Βαλβίδα

Φίλτρο 
φύσιγγας

Σύνδεση 
ακροφυσίου 
πετρελαίου

Σύνδεση 
μετρητή κενού

Γραμμή 
αναρρόφησης 
πετρελαίου

< Αντλία πετρελαίου >

Για χρήση σε σύστημα με ένα σωλήνα, αφαιρέστε τη βίδα παράκαμψης.

Βίδα 
παράκαμψης

< Σύστημα μονού σωλήνα >
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Ø80/125 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 45° γωνιά) = 68–1 = 67 μ.
Ø60/100 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 45° γωνιά) = 20–1 = 19 μ.

B
A

Διάμετρος 
σωλήνα (χιλ.)

Μέγιστο 
μήκος (μ.) Γωνιά Ισοδύναμο 

μήκος (μ.)

Ø60/100 20
45° 1,0

90° 1,3

Ø80/125 68
45° 1,0

90° 2,2

Πρότυπο σύστημα απαγωγής

Ø80/125 => Μέγ. μήκος: A=70 μ.
Ø60/100 => Μέγ. μήκος: A=21 μ.

A

A

3.5    Συστήματα καπναγωγού

Πρότυπο σύστημα απαγωγής

Ø80/125 => Μέγ. μήκος: A=68 μ.
Ø60/100 => Μέγ. μήκος: A=20 μ.

A

B 500 ή 1,000

851 140 ελάχ.

Τοίχος

Εκτεταμένο σύστημα απαγωγής

Ø80/125 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 90° γωνιά) = 68–2,2 = 65,8 μ.
Ø60/100 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 90° γωνιά) = 20–1,3 = 18,7 μ.

B

A
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Τερματισμός του καπναγωγού

Πριν από την εγκατάσταση του λέβητα, καθορίστε ποιος 
τύπος τερματισμού καπναγωγού είναι κατάλληλος για τη 
θέση εγκατάστασης και την κατάσταση. Οι υποενότητες που 
ακολουθούν περιγράφουν κάποιες τυπικές διαμορφώσεις 
καπναγωγού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελάχιστη απόσταση από συσκευές μέτρησης και 
εξοπλισμό εκτόνωσης. Διατηρήστε ελάχιστη οριζόντια 
απόσταση 1,22 μ. από μετρητές ρεύματος, μετρητές αερίου, 
ρυθμιστές και εξοπλισμό εκτόνωσης. Μην τοποθετείτε τον 
λέβητα πάνω ή κάτω από μετρητές ρεύματος, μετρητές 
αερίων, ρυθμιστές ή εξοπλισμό εκτόνωσης, εκτός εάν 
διατηρείται οριζόντια απόσταση 1,22 μ.

Στερέωση καπναγωγού

Αφού εγκαταστήσετε τον εξαεριστήρα του καπναγωγού, 
βιδώστε τη βίδα για να στερεώσετε τον εξαεριστήρα του 
καπναγωγού στον αγωγό καπναγωγού. (Χρησιμοποιήστε βίδες 
που παρέχονται από τη Navien.)

Οι συνδέσεις του καπναγωγού πρέπει να πιεστούν καλά μεταξύ 
τους έτσι ώστε να σφραγίσουν αεροστεγώς τα παρεμβύσματα. 
Για να διασφαλιστεί βέλτιστη σύνδεση των αρμών, συνιστάται 
η ασφάλιση με τρεις αυτοδιάτρητες βίδες. Στερεώστε τον 
καπναγωγό στον τοίχο ή την οροφή με σφιγκτήρες σωλήνων ή 
διάτρητο σιδερτένιο αναρτήρα. 

Εκτεταμένο σύστημα απαγωγής

Ø80/125 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 45° γωνιά) = 70–1 = 69 μ.
Ø60/100 => Μέγ. μήκος: A+B-(1 x 45° γωνιά) = 21–1 = 20 μ.

Α

B

ΙΓ λάχιστο 350 χιλ.

Διάμετρος 
σωλήνα (χιλ.)

Μέγιστο 
μήκος (μ.) Γωνιά Ισοδύναμο 

μήκος (μ.)

Ø60/100 21
45° 1,0

Ø80/125 70

Μέγιστο συνολικό μήκος

Τύπος Διάμετρος 
σωλήνα (χιλ.) Προσανατολισμός

Μέγιστο 
μήκος 

(μ.)

Ομοαξονικό

Ø60/100
Οριζόντιο 20

Κάθετο 21

Ø80/125
Οριζόντιο 68

Κάθετο 70

Ισοδύναμο μήκος γωνιών και προσαρμογέων

Τύπος Διάμετρος 
σωλήνα (χιλ.) Γωνιά Ισοδύναμο 

μήκος (μ.)

Ομοαξονικό

Προσαρμογέας 
Ø60/100 -> 

Ø80/125
- 0,5

Ø60/100
45° 1,0

90° 1,3

Ø80/125
45° 1,0

90° 2,2
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 ● Όλοι οι λέβητες Navien LCB παρέχονται με εργοστασιακά 
εγκατεστημένο, καλώδιο 3 πυρήνων (Ρευματοφόρος, 
Ουδέτερος, Γείωση). Η ονομαστική ένταση ρεύματος του 
λέβητα είναι 3 Α και μπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε 
γειωμένη ηλεκτρική πρίζα δίπλα στον λέβητα. Δεν απαιτείται 
αποκλειστική παροχή ρεύματος.

 ● Ο λέβητας πρέπει να είναι ηλεκτρικά γειωμένος. Σε περίπτωση 
καλωδίωσης του λέβητα απευθείας σε τροφοδοτικό, μην 
συνδέετε το καλώδιο γείωσης στους σωλήνες πετρελαίου 
ή νερού, καθώς ο πλαστικός σωλήνας ή οι διηλεκτρικά 
συνδέσεις μπορεί να αποτρέψουν την καλή γείωση.

 ● Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα προστατευτικό από 
υπερτάσεις για να προστατέψετε το λέβητα από υπερτάσεις.

 ● Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος σε περιοχές με ψυχρό 
καιρό, το σύστημα αποτροπής παγώματος του λέβητα δεν 
θα λειτουργήσει και μπορεί να προκαλέσει το πάγωμα του 
εναλλάκτη θερμότητας. Σε κρύες περιοχές, όπου οι διακοπές 
ρεύματος είναι συνηθισμένες, πρέπει να αποστραγγίσετε 
εντελώς τον λέβητα για να αποφύγετε τις ζημιές σε περίπτωση 
διακοπής ρεύματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ζημία 
που προκαλείται από το πάγωμα δεν καλύπτεται από την 
εγγύηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν συνδέετε τα καλώδια στον λέβητα μέσω του ελαστικού 
πώματος στο πίσω μέρος του λέβητα, κόψτε μια οπή (ή ένα 
Χ) στο ελαστικό πώμα για να εξασφαλίσετε ότι τα καλώδια 
μπορούν να περάσουν μέσα από τα ελαστικά πώματα. Η 
αφαίρεση των ελαστικών πωμάτων και η σύνδεση των 
καλωδίων στο λέβητα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα 
καλώδια λόγω των αιχμηρών άκρων του περιβλήματος του 
λέβητα και να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημειώστε όλα τα καλώδια πριν τα αποσυνδέσετε όταν 
εργάζεστε στα χειριστήρια. Τα σφάλματα καλωδίωσης 
μπορούν να προκαλέσουν ακατάλληλη και επικίνδυνη 
λειτουργία. Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία μετά το 
σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η βίδα πρέπει να στερεωθεί πλήρως για να στερεωθεί ο 
εξαεριστήρας του καπναγωγού στον αγωγό καπναγωγού. Αν 
δεν στερεωθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικά 
επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να οδηγήσει 
σε σοβαρό τραυματισμό. Ο εξαεριστήρας του καπναγωγού 
πρέπει να τοποθετείται μόνο από εξουσιοδοτημένο 
επαγγελματία. 

3.6    Παροχή ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Η εσφαλμένη σύνδεση της παροχής ρεύματος μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και θάνατο. Ακολουθήστε 
όλους τους ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες της αρμόδιας 
τοπικής αρχής. 

 ● Όταν συνδέετε το λέβητα με την παροχή ρεύματος, 
μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή τα εσωτερικά 
εξαρτήματα του λέβητα με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.

Η παροχή ρεύματος πρέπει να τοποθετείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένο επαγγελματία.

Όταν συνδέετε την παροχή ρεύματος, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:

 ● Μην συνδέετε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι να 
ολοκληρωθούν όλες οι σωληνώσεις και να γεμίσει ο λέβητας 
με νερό.

 ● Μην συνδέετε το λέβητα σε τροφοδοτικό 110–120 V AC. Κάτι 
τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη στο λέβητα και θα ακυρώσει την 
εγγύηση.
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4.1    Σχετικά με τον κύριο ελεγκτή
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για την περιγραφή καλωδίωσης του κύριου ελεγκτή (PBA). 

a

b

c

d

e

f

h

i
j

k

g

l

m

Εξάρτημα Αναφ. Εφαρμογές

Εφαρμογή AC 

a Σύστημα/Συνδυασμού: εσωτερική αντλία ανακυκλοφορίας  Κανονικός: εξωτερική αντλία 
ανακυκλοφορίας

b Συνδυασμού: τρίδρομη βαλβίδα (Εσωτερικά) Σύστημα/Κανονικός: βαλβίδα DHW (Σχέδιο S, Y) 

c Σύστημα/Κανονικός: βαλβίδα CH (Σχέδιο S, Y, W)

d

Σύνδεση κουτιού διακλαδώσεων
1. CH_ON 2. DHW_ON 3. DHW_OFF 4. Θερμοστάτης AC (Εναλλαγή σε ενεργό) 5. L 

Σημείωση Τα τερματικά Θερμοστάτη AC (Εναλλαγή σε ενεργό) και L πρέπει να είναι 
βραχυκυκλωμένα με ένα βραχυκυκλωτήρα. 

Γραμμή ρεύματος 
AC

e Ισχύς S/W

f Έξοδος ρεύματος: CONZ3 (συνδεδεμένο στο κέντρο καλωδίωσης)

g Είσοδος ρεύματος: CONZ1 (Παροχή ρεύματος AC) 
1. Ρευματοφόρο (L)  2. Ουδέτερο (N) 3. Γείωση (PE)

Σημείωση Το καλώδιο ρεύματος 
συνδέεται στη θύρα CONZ1 
(ΕΙΣΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) κατά 
προεπιλογή.

Εφαρμογή DC 

h Αισθητήρας εξωτερικής θερμ

i Θερμοστάτης CH

j Θερμοστάτης κυλίνδρου

k OpenTherm

Διακόπτες DIP
l Κύριος ελεγκτής

μ. Μπροστινός πίνακας 

4.    Λεπτομέρειες συστήματος
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4.2    Ρύθμιση της ζήτησης θέρμανσης
Ρυθμίστε τη ζήτηση θέρμανσης στον διακόπτη DIW. Για χρήση 
του δοχείου DHW, ελέγξτε τον πίνακα για ρυθμίσεις DHW.

4.2.1    Ρύθμιση ζήτησης CH

Ο DIP SW στον πίνακα κυκλώματος που διαμορφώνει την πηγή 
της ζήτησης θέρμανσης παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

Διακόπτης 
2 Λειτουργία Ρύθμιση

6 & 7 & 8 Ζήτηση CH 
θέρμανσης

Εναλλαγή σε 
ενεργή

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Θερμοστάτης CH
6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Θερμοστάτης 
Navien

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

OT RC
6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

4.2.2    Ρύθμιση ζήτησης δοχείου DHW

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη ζήτηση δοχείου DHW στο μενού 4-3 
Σήμα κλήσης DHW.

Στοιχείο Περιγραφή

4-1 
Θερμοστάτης 

DHW
Aquastat

4-2 Κέντρο 
καλωδίωσης

Όταν το VCU-10R (κέντρο καλωδίωσης) 
συνδέεται με το λέβητα

4-3 Σήμα  
κλήσης DHW Ρυθμίστε τη ζήτηση του δοχείου DHW. 

Σημείωση Το μενού 4-2 Κέντρο καλωδίωσης εμφανίζεται 
μόνο όταν η ζήτηση θέρμανσης CH έχει 
οριστεί σε Θερμοστάτη Navien και το κέντρο 
καλωδίωσης (VCU-10R) είναι συνδεδεμένο με 
το λέβητα.
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4.3    Σύνδεση εφαρμογών - Τμήμα εφαρμογής χαμηλής τάσης (DC)
Οι συνδέσεις αυτές είναι μόνο χαμηλής τάσης DC και δεν πρέπει να συνδέεται 240 V AC στα τερματικά αυτά. Κάτι τέτοιο μπορεί να 
επιφέρει βλάβη στο PCB και δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.

4.3.1    Σύνδεση του OpenTherm

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με OpenTherm. Τα καλώδια OpenTherm πρέπει να συνδέονται με το CONN2 στο μέρος εφαρμογής 
χαμηλής τάσης (DC).

Ελεγκτής δωματίου

Πρωτόκολλο OpenTherm

CONN2

CONE1

CONH2

CONE6

CONH1

Χαμηλή τάση (DC)
Εξάρτημα

Εφαρμογής

Σημείωση Το OpenTherm® είναι βιομηχανικό πρότυπο ρυθμιζόμενου ελέγχου που διατίθεται από πολλούς κατασκευαστές 
χειριστηρίων ενώ ο λέβητας LCB700 διαθέτει διεπαφή OpenTherm®. Αυτό επιτρέπει να συνδέεται το ρυθμιστικό εύρος 
των χειριστηρίων δωματίου OpenTherm® που διαθέτουμε χωρίς περαιτέρω τροποποιήσεις.

4.3.2    Σύνδεση του θερμοστάτη κυλίνδρου

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με θερμοστάτη κυλίνδρου. Τα καλώδια θερμοστάτη πρέπει να συνδέονται με το CONH2 στο μέρος 
εφαρμογής χαμηλής τάσης (DC).

Θερμοστάτης 
κυλίνδρου

CONN2

CONE1

CONH2

CONE6

CONH1

Χαμηλή τάση (DC)
Εξάρτημα

Εφαρμογής
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4.3.3    Σύνδεση του θερμοστάτη CH

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με θερμοστάτη CH. Τα καλώδια θερμοστάτη CH πρέπει να συνδέονται με το CONH1 στο μέρος 
εφαρμογής χαμηλής τάσης (DC).

CH 
Θερμοστάτης

CONN2

CONE1

CONH2

CONE6

CONH1

Χαμηλή τάση (DC)
Εξάρτημα

Εφαρμογής

4.3.4    Σύνδεση του αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να λειτουργήσει με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. Τα καλώδια αισθητήρα πρέπει να 
συνδέονται με το CONE1 στο μέρος εφαρμογής χαμηλής τάσης (DC).

Εξωτερικός
Αισθητήρας 

θερμοκρασίας

CONN2

CONE1

CONH2

CONE6

CONH1

Χαμηλή τάση (DC)
Εξάρτημα

Εφαρμογής



34        Λεπτομέρειες συστήματος

4.4    Σύνδεση εφαρμογών στο μέρος εφαρμογής AC

4.4.1    Σύνδεση της βαλβίδας εκτροπής 2 θυρών (CH)

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με βαλβίδα εκτροπής 2 θυρών (CH). Τα καλώδια βαλβίδας συνδέονται με τα τερματικά 1 (L) και 2 
(N) του CONM3 στο μέρος εφαρμογής AC. Λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει σήμα λειτουργίας από τον θερμοστάτη CH.

Καφέ

ΙΔ
L

Μπλε CONM3

CONM4

L

ΙΔ

CONM2_2

AC
Εξάρτημα

Εφαρμογής

DHW

CH

ΙΔ

4.4.2    Σύνδεση της βαλβίδας εκτροπής 2 θυρών (DHW)

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με βαλβίδα εκτροπής 2 θυρών (DHW). Τα καλώδια βαλβίδας συνδέονται με τα τερματικά 1 (L) και 3 
(N) του CONM2_2 στο μέρος εφαρμογής AC. Λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει σήμα λειτουργίας από τον θερμοστάτη κυλίνδρου.

Καφέ

ΙΔ
L

Μπλε

CONM3

CONM4

L

ΙΔ

CONM2_2

CH

ΙΔ

AC
Εξάρτημα

Εφαρμογής

DHW

CH

ΙΔ
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4.4.3    Σύνδεση της βαλβίδας εκτροπής 3 θυρών

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με βαλβίδα εκτροπής 3 θυρών. Τα καλώδια βαλβίδας συνδέονται με τα τερματικά 1 (L) και 2 (N) του 
CONM3 στο μέρος εφαρμογής AC. Λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει σήμα λειτουργίας από τον θερμοστάτη κυλίνδρου ή τον θερμοστάτη CH.

Καφέ

ΙΔ
L

Μπλε CONM3

CONM4

L

ΙΔ

CONM2_2

CH
(N.C)

DHW
(N.O)

CH

ΙΔ

AC
Εξάρτημα

Εφαρμογής

DHW

CH

ΙΔ

4.4.4    Σύνδεση της τρίδρομης βαλβίδας (Επαφή τύπου C)

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με τρίδρομη βαλβίδα (Επαφή τύπου C). Τα καλώδια βαλβίδας συνδέονται με τα τερματικά DHW, 
CH και N του CONM2 στο μέρος εφαρμογής AC. Λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει σήμα λειτουργίας από τον θερμοστάτη κυλίνδρου ή τον 
θερμοστάτη CH.

CH

DHW

ΙΔ

CONM3

CONM4

L

ΙΔ

CONM2_2

CH

ΙΔ

AC
Εξάρτημα

Εφαρμογής

DHW

CH

ΙΔ
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4.5    Σύνδεση εφαρμογών με μέρος εφαρμογής AC (με κουτί διακλαδώσεων)

4.5.1    Σύνδεση της σύνδεσης κουτιού διακλαδώσεων (Σχέδιο S)

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με κουτί διακλαδώσεων (Σχέδιο S). Τα καλώδια του κουτιού διακλαδώσεων συνδέονται με τα 
τερματικά 1–5 του CONM4 στο μέρος εφαρμογής AC και το CONZ3 (ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) στο μέρος γραμμής ρεύματος AC. 

2θυρη βαλβίδα ζώνης

Μοτέρ

2θυρη βαλβίδα ζώνης

Μοτέρ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HTG

HW

Κέντρο
καλωδίωσης

Γκρι
Γκρι

Πορτοκαλί
Πορτοκαλί

Καφέ
Μπλε

Πράσινο/Κίτρινο

Καφέ
Μπλε

Πράσινο/Κίτρινο

1

2

3

4

1

2

3

Θερμοστάτης 
κυλίνδρου

1

2
Γ

Θερμοστάτης 
δωματίου

2 1 3

CONM4

CONZ3 (ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ)

Λέβητας 
Μπλοκ 

Ακροδεκτών

CH_ON

DHW_ON

DHW_OFF

Εναλλαγή 
σε
ενεργή

CH_ON

DHW_ON

DHW_OFF

Εναλλαγή σε ενεργή

L

ΙΔ

PE
L

ΙΔ

PE

Εφαρμογή AC και 
Εξαρτήματα 

γραμμής ρεύματος AC

L

5 L
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4.5.2    Σύνδεση της σύνδεσης κουτιού διακλαδώσεων (Σχέδιο Υ)

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για σύνδεση με κουτί διακλαδώσεων (Σχέδιο Υ). Τα καλώδια του κουτιού διακλαδώσεων συνδέονται με τα 
τερματικά 1–5 του CONM4 στο μέρος εφαρμογής AC και το CONZ3 (ΕΞΟΔΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ) στο μέρος γραμμής ρεύματος AC.

Θερμοστάτης 
κυλίνδρου

Γκ
ρι

Π
ορ

το
κα

λί

3θυρη μεσαίας 
θέσης

βαλβίδα ζώνης

1

2
Γ

Λ
ευ

κό

Θερμοστάτης 
δωματίου

2 1 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Π
ρά

σι
νο

/Κ
ίτ

ρι
νοΜ

πλ
ε

1

2

3

4

1

2

3

CONM4

CONZ3 (ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ)

Λέβητας 
Μπλοκ 

Ακροδεκτών

CH_ON

DHW_ON

DHW_OFF

Εναλλαγή 
σε
ενεργή

L

ΙΔ

PE
L

ΙΔ

PE

Εφαρμογή 
AC και 

Εξαρτήματα 
γραμμής 

ρεύματος AC

Καλωδίωση

Κέντρο

L

5

CH_ON

DHW_ON

DHW_OFF

Εναλλαγή σε ενεργή

L
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4.6.1    Διακόπτες PCB DIP

Διακόπτης DIP 1 (Σετ των 6)

Ο DIP SW 1 στον πίνακα κυκλώματος διαμορφώνει την 
κατάσταση λειτουργίας, και το μοντέλο/δυναμικότητα λέβητα.

1        2      3      4      5      6

O
N

O
N

1       2      3      4      5      6      7      8

SW1 SW2

Διακόπτης 1 Λειτουργία Ρύθμιση

1 & 2 Κατάσταση 
λειτουργίας

Κανονική 
(προεπιλογή)

1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Στάδιο 1 
(χαμηλό)

1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΕΝΕΡΓΟ
1-ΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΕΝΕΡΓΟ

Στάδιο 2 (υψηλό) 1-ΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

3 Τύπος λέβητα

Μονός 
(Σύστημα/
Κανονικός)

3-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Συνδυασμού 3-ΕΝΕΡΓΟ

4 Περιβάλλον 
εγκατάστασης

Εσωτερικός 4-OFF

Εξωτερικός 4-ON

5 & 6 Δυναμικότητα

21 ㎾
5-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

28 ㎾
5-ΕΝΕΡΓΟ, 
6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

36 ㎾
5-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
6-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

5-ΕΝΕΡΓΟ, 
6-ΕΝΕΡΓΟ

4.6    Ρύθμιση των διακοπτών DIP

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφαιρείτε το μπροστινό κάλυμμα εκτός αν 
έχει διακοπεί ή αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος 
προς το λέβητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία.

Ο λέβητας διαθέτει 2 σετ DIP στον κεντρικό ελεγκτή (PBA) 
και 2 σετ DIP στον μπροστινό πίνακα. Οι διακόπτες DIP 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργικότητας του 
λέβητα. Ρυθμίστε κατάλληλα τους διακόπτες DIP, ανάλογα με το 
περιβάλλον εγκατάστασης.
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Διακόπτης 2 Λειτουργία Ρύθμιση

6 & 7 & 8 Ζήτηση CH 
θέρμανσης

Εναλλαγή σε 
ενεργή

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Θερμοστάτης 
CH

6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Θερμοστάτης 
Navien

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

OT R/C
6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

6-ΕΝΕΡΓΟ, 
7-ΕΝΕΡΓΟ, 
8-ΕΝΕΡΓΟ

* Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε 
ελαφρύ πετρέλαιο.

4.6.2    Διακόπτες DIP μπροστινού πίνακα

Διακόπτης DIP (Σετ των 8)

Ο DIP SW 2 στον πίνακα κυκλώματος διαμορφώνει την επιλογή 
καυσίμου, τη χώρα, τη μέθοδο συμπλήρωσης νερού, και την 
πηγή ζήτησης θερμότητας.

1        2      3      4      5      6

O
N

O
N

1       2      3      4      5      6      7      8

SW1 SW2

Διακόπτης 2 Λειτουργία Ρύθμιση

1 & 2 Τύπος καυσίμου

Κηροζίνη 1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Ελαφρύ 
πετρέλαιο*

1-ΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται

1-ΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΕΝΕΡΓΟ

3 Δεν 
χρησιμοποιείται

Δεν 
χρησιμοποιείται 3-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται 3-ΕΝΕΡΓΟ

4 Δεν 
χρησιμοποιείται

Δεν 
χρησιμοποιείται 4-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται 4-ΕΝΕΡΓΟ

5 Δεν 
χρησιμοποιείται

Δεν 
χρησιμοποιείται 5-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

Δεν 
χρησιμοποιείται 5-ΕΝΕΡΓΟ
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4.7     Μπροστινός πίνακας 

4.7.1    Χρήση του μπροστινού πίνακα

Ο μπροστινός πίνακας σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και να βλέπετε την κατάσταση λειτουργίας ή τους κωδικούς 
σφαλμάτων. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον μπροστινό πίνακα πριν τον χρησιμοποιήσετε.

4.7.1.1   Εικονίδια και ψηφιακή οθόνη

Τα εικονίδια και η ψηφιακή οθόνη στον μπροστινό πίνακα παρέχουν 
σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του λέβητα. 
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομερείς πληροφορίες.

a

Αντιστάθμιση εξωτερικής 
θερμοκρασίας (OTC)
Εμφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η αντιστάθμιση 
εξωτερικής θερμοκρασίας (OTC).

b
Καύση
Εμφανίζεται όταν ο καυστήρας διεξάγει 
καύση.

c
Βλάβη συστήματος
Εμφανίζεται όταν σφάλμα 
συστήματος
εντοπίζεται.

d
Αντιψυκτικό
Εμφανίζεται όταν ο λέβητας λειτουργεί 
σε λειτουργία κατά του παγώματος.

e

Λειτουργία προγραμματισμού 
χρονοδιαγράμματος
Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η 
λειτουργία προγραμματισμού του 
λέβητα. 

f
Προτεραιότητα DHW
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη 
η λειτουργία προτεραιότητας DHW.

g

Ζήτηση κεντρικής θέρμανσης
Υποδεικνύει τη ζήτηση κεντρικής 
θέρμανσης από τους θερμοστάτες 1, 
2 και 3. Εάν ο λέβητας έχει οριστεί σε 
"Μόνιμη", εμφανίζεται η ένδειξη "ON".

h Απαίτηση DHW
Υποδεικνύει ότι υπάρχει ζήτηση DHW.

i

Θερμοκρασία ρύθμισης 
κεντρικής θέρμανσης
Όταν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία 
κεντρικής θέρμανσης: εμφανίζει την 
τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας 
κεντρικής θέρμανσης.

Όταν δεν έχει ρυθμιστεί η 
θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης: 
εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία 
του νερού παροχής. 

j

Θερμοκρασία ρύθμισης DHW
Όταν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία 
DHW: εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση 
θερμοκρασίας DHW.
Όταν δεν έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία 
DHW:

 ● Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία 
του νερού παροχής όταν 
χρησιμοποιείται ο θερμοστάτης DHW.

 ● Εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία 
δοχείου DHW όταν χρησιμοποιείται ο 
αισθητήρας DHW.

k
Εξωτερική θερμοκρασία
Εμφανίζει την εξωτερική 
θερμοκρασία.

l
Πίεση συστήματος
Εμφανίζει την εσωτερική πίεση νερού 
του συστήματος λέβητα.

b

a

d

f

c

g
i

k

h
j

l

e
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4.7.1.2   Κουμπιά και χειριστήριο εντολών

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά και το χειριστήριο εντολών 
στον μπροστινό πίνακα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τον λέβητα, να παρακολουθήσετε την 
τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας και να ρυθμίσετε τις τιμές 
που απαιτούνται για τη λειτουργία του λέβητα, όπως η κεντρική 
θέρμανση και οι θερμοκρασίες παροχής DHW. Ανατρέξτε στον 
παρακάτω πίνακα για λεπτομερείς πληροφορίες.

a
Κουμπί επιστροφής
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή 
οθόνη.

b Κουμπί τρόπου λειτουργίας
Είσοδος στο κύριο μενού του λέβητα.

c
Κουμπί λειτουργίας
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 
λέβητα.

d

Χειριστήριο εντολών
Περιστρέψτε για εναλλαγή μεταξύ 
στοιχείων μενού ή για αύξηση / μείωση 
τιμών.
Πατήστε για να κάνετε μια επιλογή ή για 
να επιβεβαιώσετε
αλλαγές.

c
b

d

a
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4.7.3    Ρύθμιση της θερμοκρασίας

4.7.3.1   Ρύθμιση της θερμοκρασίας κεντρικής 
θέρμανσης

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία θέρμανσης:

1. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, περιστρέψτε το 
χειριστήριο εντολών ( ). Η θερμοκρασία κεντρικής 
θέρμανσης ( ) επισημαίνεται στην οθόνη.

2. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε τη 
θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης ( ). Η ενότητα που έχει 
επισημανθεί θα αναβοσβήνει.

3. Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) προς τα δεξιά 
ή προς τα αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη 
θερμοκρασία.

4. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιβεβαιώσετε 
τη νέα θερμοκρασία.

5. Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε 
στην κανονική λειτουργία ή περιστρέψτε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για να ρυθμίσετε άλλες συνθήκες λειτουργίας.

4.7.2    Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του 
λέβητα

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το λέβητα, 
πατήστε το κουμπί λειτουργίας ( ) για 0,3 δευτερόλεπτα.

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ο λέβητας εισέρχεται 
αυτόματα στη λειτουργία κανονικής λειτουργίας και οι συνθήκες 
λειτουργίας του λέβητα εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση  ● Τα εικονίδια κατάστασης του λέβητα 
συνεχίζουν να εμφανίζονται όταν ο λέβητας 
είναι απενεργοποιημένος.

 ● Για να αποφευχθεί ο σχηματισμός αιθάλης, 
ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας του 
καυστήρα στον λέβητα είναι 2 λεπτά 
και 30 δευτερόλεπτα. Επομένως, εάν 
απενεργοποιήσετε το λέβητα εντός 2 λεπτών 
και 30 δευτερολέπτων από την ενεργοποίησή 
του, ο καυστήρας δεν σταματά να λειτουργεί 
αμέσως.
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2. Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) προς τα δεξιά για 
να επιλέξετε τη θερμοκρασία DHW ( ).

3. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε 
την έμμεση θερμοκρασία DHW ( ). Η ενότητα που έχει 
επισημανθεί θα αναβοσβήνει.

4. Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) προς τα δεξιά 
ή προς τα αριστερά για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη 
θερμοκρασία.

5. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιβεβαιώσετε 
τη νέα θερμοκρασία.

6. Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε 
στην κανονική λειτουργία ή περιστρέψτε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για να ρυθμίσετε άλλες συνθήκες λειτουργίας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ενώ η οθόνη 
αναβοσβήνει. Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει η οθόνη, 
αποθηκεύεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση  ● Σημειώστε την αρχική θερμοκρασία έμμεσης 
παροχής DHW σε περίπτωση που θέλετε να 
την επαναφέρετε στην προεπιλογή.

 ● Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας 
DHW είναι 40 °C (Απόλυτο ΕΛΑΧ) έως 85 °C 
(Απόλυτο ΜΕΓ).

 ● Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εύρη 
θερμοκρασίας στο μενού ρυθμίσεων 
παραμέτρων.

 ● Ο λέβητας θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις σας 
κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ενώ η επισημασμένη 
ενότητα αναβοσβήνει. Μόλις σταματήσει να αναβοσβήνει, 
αποθηκεύεται η τρέχουσα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Σημείωση  ● Η θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρησιμοποιείται ο 
Εξωτερικός έλεγχος επαναφοράς.

 ● Η θερμοκρασία κεντρικής θέρμανσης δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί εάν ο λέβητας λειτουργεί 
ως δευτερεύουσα μονάδα σε σύστημα 
πολλών λεβήτων σε σειρά. Η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία της κύριας μονάδας θα 
εμφανιστεί στην οθόνη.

 ● Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αισθητήρα 
εξωτερικής επαναφοράς, ο λέβητας θα 
λειτουργήσει σε αυτή τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.

 ● Σημειώστε την αρχική θερμοκρασία 
θέρμανσης σε περίπτωση που θέλετε να την 
επαναφέρετε στην προεπιλογή.

 ● Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας 
παροχής νερού κεντρικής θέρμανσης είναι 40 
°C (Απόλυτο ΕΛΑΧ) έως 85 °C (Απόλυτο ΜΕΓ).

 ● Το προεπιλεγμένο εύρος θερμοκρασίας 
νερού επιστροφής κεντρικής θέρμανσης είναι 
30 °C (Απόλυτο ΕΛΑΧ) έως 65 °C (Απόλυτο 
ΜΕΓ).

 ● Μπορείτε να ρυθμίσετε τα εύρη 
θερμοκρασίας στο μενού ρυθμίσεων 
παραμέτρων.

 ● Ο λέβητας θα διατηρήσει τις ρυθμίσεις σας 
κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος.

4.7.3.2   Ρύθμιση της θερμοκρασίας έμμεσης παροχής 
DHW

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία νερού:

1. Σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, περιστρέψτε το 
χειριστήριο εντολών ( ). Η θερμοκρασία κεντρικής 
θέρμανσης ( ) επισημαίνεται στην οθόνη.



44        Λεπτομέρειες συστήματος

4.7.4.1   Μενού γρήγορης ρύθμισης

Το Μενού γρήγορης ρύθμισης έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει 
στη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του λέβητα μετά την 
ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Για να εισέλθετε στο Μενού 
γρήγορης ρύθμισης, πατήστε το κουμπί Μενού ( ) και επιλέξτε 
"1.Μενού γρήγορης ρύθμισης". 

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στην 
προηγούμενη οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. OTC ON/OFF
Ρύθμιση των παραμέτρων ελέγχου 
αντιστάθμισης εξωτερικής 
θερμοκρασίας.

1-1 Συντελεστής Κ Ρύθμιση της τιμής του συντελεστή Κ. 

1-2 WWSD Temp Ρύθμιση της θερμοκρασίας WWSD.

2. DHW ON/OFF Ρύθμιση της λειτουργίας DHW.

3. Σήμα κλήσης DHW Ρύθμιση του τύπου ζήτησης για τη 
λειτουργία DHW.

4. Ρύθμιση χρόνου

Ρύθμιση του ρολογιού συστήματος 
(RTC).

 ● Μορφή εμφάνισης: ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ/
ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ

4.7.3.3   Επαναφορά του λέβητα

Αν κατά τη λειτουργία του λέβητα εμφανιστεί ένα μήνυμα 
σφάλματος, επαναφέρετε το λέβητα για να επιλύσετε το 
πρόβλημα. Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) στον 
μπροστινό πίνακα για να επαναφέρετε τον λέβητα.

Εάν η επαναφορά του λέβητα δεν λύσει το πρόβλημα, ανατρέξτε 
στην ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων αυτού του 
εγχειριδίου ή επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη στο 
0844 332 2323.

4.7.4    Πρόσβαση σε βασικά στοιχεία μενού

Στην οθόνη Κύριο μενού, μπορείτε να δείτε τις συνθήκες 
λειτουργίας του λέβητα, να διαμορφώσετε τις θερμοκρασίες 
κεντρικής θέρμανσης και DHW και να ανατρέξετε στο ιστορικό 
σφαλμάτων. Πατήστε το κουμπί Μενού ( ) για να μπείτε στην 
οθόνη Κύριο μενού.
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Στοιχείο Περιγραφή

14. Στόχος APS 
ανεμιστήρα

 ● Ρύθμιση τάσης APS (V)

15. Τρέχον APS 
ανεμιστήρα

Ρύθμιση της ταχύτητας αντλίας 
πετρελαίου (RPM)

16. Στόχος RPM 
αντλίας πετρελαίου 

Τρέχουσα ταχύτητα αντλίας 
πετρελαίου (RPM)

17. Τρέχον RPM 
αντλίας πετρελαίου Ταχύτητα αντλίας πετρελαίου (RPM)

18. Θερμ. 
καυσαερίων Θερμοκρασία καυσαερίων (°C)

19. OTC Κατάσταση OTC (Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση)

20. Συντελεστής Κ Συντελεστής K για OTC

21. Μοντέλο Τύπος μοντέλου

22. Τύπος Τύπος λέβητα

23. Πετρέλαιο Τύπος πετρελαίου

24. Κύρια εκδ. F/W Κύρια έκδοση υλικολογισμικού

25. Εκδ. F/W πίνακα Έκδοση υλικολογισμικού πίνακα

4.7.4.3   Ρύθμιση λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία κεντρικής θέρμανσης του 
λέβητα, πατήστε το κουμπί Μενού ( ), και στη συνέχεια 
επιλέξτε "3. Λειτουργία κεντρικής θέρμανσης".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων της λίστας ή για αύξηση / μείωση τιμών ρύθμισης. 
Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο ή για να επιβεβαιώσετε αφού κάνετε αλλαγές.

4.7.4.2   Προβολή βασικών πληροφοριών

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το λέβητα, πατήστε το 
κουμπί Μενού ( ), και στη συνέχεια επιλέξτε "2. Πληροφορίες 
κατάστασης".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων πληροφοριών. Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να δείτε τις πληροφορίες.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να βγείτε από τη 
λειτουργία προβολής πληροφοριών.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Κατάσταση 
λειτουργίας Τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας

2. Θερμαντική ισχύς Θερμαντική ισχύς (χαμηλή ή υψηλή)

3. Ρύθμ. Θερμ. CH Θερμοκρασία ρύθμισης κεντρικής 
θέρμανσης (°C)

4. Ρύθμ. Θερμ. DHW Θερμοκρασία ρύθμισης έμμεσης 
παροχής DHW (°C)

5. Θερμ. παροχής Θερμοκρασία παροχής θέρμανσης (°C)

6. Θερμ. επιστροφής Θερμοκρασία επιστροφής λέβητα (°C)

7. Εξωτερική θερμ. Εξωτερική θερμοκρασία (°C)

8. Ρύθμ. Θερμ. 
δοχείου DHW 

Θερμοκρασία ρύθμισης έμμεσου 
δοχείου DHW (°C)

9. Θερμ. αισθητήρα 
δοχείου 

Θερμοκρασία έμμεσου δοχείου DHW 
(°C)

10. Πίεση νερού Πίεση νερού (bar)

11. Τιμή φλόγας 

Τιμή AD ανιχνευτή φλόγας
 ● Ενεργή φλόγα: τιμές 8bit AD ίσες ή 

μικρότερες του 70
 ● Ανενεργή φλόγα: τιμές 8bit AD ίσες 

ή υψηλότερες του 175

12. Στόχος RPM 
ανεμιστήρα 

Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα 
(RPM)

13. Τρέχον RPM 
ανεμιστήρα Τρέχουσα ταχύτητα ανεμιστήρα (RPM)
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Το γράφημα δείχνει πώς προσδιορίζεται η καθορισμένη 
θερμοκρασία. Μπορείτε να ορίσετε τιμές συντελεστή K 
χρησιμοποιώντας τον μπροστινό πίνακα ή τον Έξυπνο ελεγκτή 
δωματίου.
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Εάν υπάρχει είσοδος από τον αισθητήρα εξωτερικής 
θερμοκρασίας, ο έλεγχος OTC (Αντιστάθμιση Εξωτερικής 
Θερμοκρασίας) θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Επίσης, αν δεν 
υπάρχει είσοδος από τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας, 
ο έλεγχος OTC θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. 

Ο έλεγχος OTC μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί 
από τα σήματα θερμοστάτη δωματίου. Εάν ο θερμοστάτης 
δωματίου είναι ενεργός (βραχυκύκλωμα) και η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία νερού παροχής υπολογίζεται από την εξωτερική 
θερμοκρασία και οι τιμές του συντελεστή K είναι πάνω από 
τους 30 °C, ενεργοποιείται ο έλεγχος OTC. Αν η ρυθμισμένη 
θερμοκρασία του νερού παροχής είναι κάτω από τους 30 °C, ο 
έλεγχος OTC απενεργοποιείται. 

4.7.4.4   Ρύθμιση λειτουργίας DHW (Έμμεση)

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Έμμεση DHW του λέβητα, 
πατήστε το κουμπί Μενού ( ), και στη συνέχεια επιλέξτε "4. 
Λειτουργία DHW".

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Κεντρ. Θέρμανση 
ON/OFF

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της 
λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης.

 ● Εύρος ρυθμίσεων: ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση

 ● Προεπιλογή: ενεργοποίηση

1-1 CH Ρύθμ. Θερμ.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας στόχου 
της κεντρικής θέρμανσης (°C)

 ● Εύρος ρύθμισης: 40–85 °C
 ● Προεπιλογή: 85 °C

Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο 
όταν το "1. Κεντρ. Θέρμανση ON/OFF" 
έχει ρυθμιστεί σε "Ενεργοποίηση".

2. OTC ON/OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της επιλογής ελέγχου αντιστάθμισης 
εξωτερικής θερμοκρασίας.

2-1 Συντελεστής Κ* Συντελεστής Κ για την κεντρική 
θέρμανση

2-2 WWSD Temp

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
τερματισμού λόγω ζεστού καιρού.

 ● Εύρος ρύθμισης: ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 10 
°C – 40 °C

 ● Προεπιλογή: ΑΝΕΝΕΡΓΟ

2-3 Διαφ. 
ενεργοποίηση 
WWSD

Ρύθμιση της διαφορικής 
θερμοκρασίας για απενεργοποίηση 
του τερματισμού λόγω ζεστού καιρού.

 ● Εύρος ρύθμισης: 1 °C–20 °C
 ● Προεπιλογή: 3 °C

3. Μέθοδος ελέγχου 
CH

Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου 
θέρμανσης.
  1: θερμοκρασία παροχής
  2: θερμοκρασία επιστροφής

 ● Προεπιλογή: θερμοκρασία 
παροχής

*  Όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος σε αισθητήρα εξωτερικής 
θερμοκρασίας (προαιρετικά), η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ανάλογα με τις συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας και τις τιμές 
συντελεστή K χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους.
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4.7.4.5   Ρύθμιση της λειτουργίας Προγραμματισμού 
χρονοδιαγράμματος

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Προγραμματισμού 
χρονοδιαγράμματος του λέβητα, πατήστε το κουμπί Μενού 
( ), και στη συνέχεια επιλέξτε "5. Προγραμματισμός 
χρονοδιαγράμματος". 

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων της λίστας ή για αύξηση / μείωση τιμών ρύθμισης. 
Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο ή για να επιβεβαιώσετε αφού κάνετε αλλαγές.

Στοιχείο Περιγραφή

1. CH_
Χρονοδιάγραμμα

Ρύθμιση του εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη κεντρικής 
θέρμανσης.

2. DHW_
Χρονοδιάγραμμα

Ρύθμιση του εβδομαδιαίου 
χρονοδιακόπτη δοχείου DHW.

3. Έλεγχος 
χρονοδιαγράμματος

Ελέγξτε το εβδομαδιαίο 
χρονοδιάγραμμα. 

Σημείωση Για να πραγματοποιήσετε αυτή την επιλογή, 
πρέπει να διαμορφώσετε τις Ρυθμίσεις χρόνου 
στο μενού Διαμόρφωση.

Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο, μπορείτε να επιλέξετε την 
συγκεκριμένη ημέρα για να προγραμματίσετε τις λειτουργίες 
κεντρικής θέρμανσης ή DHW. 

Στοιχείο Περιγραφή

1. 7 ημέρες Προγραμματίστε μια εντολή για κάθε 
ημέρα της εβδομάδας.

2. 5 + 2 ημέρες
Προγραμματίστε μια εντολή για 
κάθε ημέρα της εβδομάδας και του 
Σαββατοκύριακου.

3. 5+ 1 + 1 ημέρες
Προγραμματίστε μια εντολή για κάθε 
ημέρα της εβδομάδας, τα Σάββατα 
και τις Κυριακές.

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων της λίστας ή για αύξηση / μείωση τιμών ρύθμισης. 
Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο ή για να επιβεβαιώσετε αφού κάνετε αλλαγές.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. DHW ON/OFF Ρύθμιση της λειτουργίας DHW.

2. Ρύθμ. Θερμ. 
δοχείου DHW

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
εξωτερικού δοχείου ζεστού νερού 
(°C). 

 ● Εύρος ρύθμισης: 30– 65 °C
 ● Προεπιλογή: 50 °C

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο 
όταν ένας αισθητήρας θερμοκρασίας 
δοχείου είναι συνδεδεμένος στο 
λέβητα και μόνο όταν το "4. Σήμα 
κλήσης DHW" έχει ρυθμιστεί σε "2. 
Αισθητήρας δοχείου DHW".

3. Ρύθμ. Θερμ. 
λέβητα DHW

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
θερμοστάτη DHW. 

 ● Εύρος ρύθμισης: 40– 82 °C
 ● Προεπιλογή: 82 °C

Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
αισθητήρα δοχείου DHW.

 ● Εύρος ρύθμισης: ρύθμ. Θερμ. 
δοχείου DHW + 10 °C – 90 °C

 ● Προεπιλογή: 82 °C

4. Σήμα κλήσης DHW

Επιλέξτε συσκευή για την ανίχνευση 
της ζήτησης DHW.
  1. Θερμοστάτης DHW
  2. Αισθητήρας δοχείου DHW

 ● Προεπιλογή: θερμοστάτης DHW

5. Χρόνος 
προτεραιότητας 
DHW*

Ρύθμιση του χρόνου προτεραιότητας 
DHW. 

 ● Εύρος ρύθμισης: 0–180 λεπτά
 ● Προεπιλογή: 30 λεπτά

6. Μέθοδος ελέγχου 
DHW

Επιλέξτε τον τύπο ελέγχου DHW. 
  1. Νερό παροχής

 ● Προεπιλογή: νερό παροχής

 *  Ο χρόνος προτεραιότητας DHW αναφέρεται στη χρονική διάρκεια 
κατά την οποία ο λέβητας θα δώσει προτεραιότητα στην παροχή DHW 
έναντι της κεντρικής θέρμανσης (μόνο λέβητας Συνδυασμού). 
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Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Σημείωση  ● Η οθόνη του μπροστινού πίνακα αναβοσβήνει 
με κόκκινο χρώμα και το εικονίδιο σφάλματος 
εμφανίζεται (αναβοσβήνει) όταν εντοπιστεί 
σφάλμα επιπέδου 1. Μπορείτε να πατήσετε 
το χειριστήριο εντολών ( ) για να εισέλθετε 
στη λειτουργία εμφάνισης σφαλμάτων. Η 
λειτουργία του λέβητα διατηρείται κατά τη 
διάρκεια ενός σφάλματος επιπέδου 1.

 ● Ένα σφάλμα επιπέδου 1 διαγράφεται 
αυτόματα όταν επιλυθεί το πρόβλημα.

 ● Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί λειτουργίας 
( ) για να διαγράψετε ένα σφάλμα επιπέδου 
1. Στη συνέχεια, το σφάλμα διαγράφεται εάν 
το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

4.7.4.7   Προβολή άλλων πληροφοριών συστήματος

Για να προβάλλετε διάφορες πληροφορίες συστήματος, πατήστε 
το κουμπί Μενού ( ), και στη συνέχεια επιλέξτε "7. Δεδομένα 
EMS".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων πληροφοριών. Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να δείτε τις πληροφορίες.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Χρόνος λειτουργίας 
CH

Προβολή ημερολογίων μηνιαίας 
λειτουργίας κεντρικής θέρμανσης.

2. Χρόνος λειτουργίας 
DHW

Προβολή ημερολογίων μηνιαίας 
λειτουργίας DHW.

3. Κατανάλωση 
πετρελαίου

Προβολή μηνιαίας κατανάλωσης 
πετρελαίου.

Ρύθμιση του εβδομαδιαίου προγράμματος

Κατά τη ρύθμιση της επιλογής Εβδομαδιαία, επιλέξτε 
"Εβδομαδιαία" και επιλέξτε μεταξύ 1 ημέρας, 3 ημερών και 7 
ημερών για να μεταβείτε στο μενού Χρονοδιάγραμμα.

Δεν 
λειτουργεί

Λειτουργεί

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε τον 
προγραμματισμένο χρόνο. Μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο σε 
διαστήματα των 30 λεπτών.

4.7.4.6   Προβολή ιστορικού σφαλμάτων

Για να δείτε το ιστορικό σφαλμάτων, πατήστε το κουμπί Μενού (
), και στη συνέχεια επιλέξτε "6. Ιστορικό σφαλμάτων".

Εμφανίζεται μια λίστα με 10 πρόσφατα σφάλματα στην οθόνη, 
με το πιο πρόσφατο σφάλμα να εμφανίζεται στην κορυφή της 
λίστας.

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των σφαλμάτων της λίστας. Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για να επιλέξετε ένα σφάλμα για να δείτε τις λεπτομερείς 
πληροφορίες.
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4.7.5    Πρόσβαση σε Προηγμένα στοιχεία μενού

4.7.5.1   Προβολή πληροφοριών σέρβις

Για προβολή πληροφοριών σέρβις σχετικά με το λέβητα, 
πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) και το κουμπί Μενού  
( ) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επιλέξτε "1. 
Πληροφορίες κατάστασης σέρβις".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων πληροφοριών. Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να δείτε τις πληροφορίες.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Παρελθών 
χρόνος μετά από 
εγκατάσταση

Χρόνος που παρήλθε από την 
εγκατάσταση

2. Υπερθέρμανση 
HEX - Αρ. φορών

Πόσες φορές ενεργοποιήθηκε ο 
θερμοστάτης άνω ορίου

3. Απώλεια φλόγας - 
Αρ. φορών

Αριθμός φορών που προέκυψε 
απώλεια φλόγας/αποτυχία

4. 2η ανάφλεξη - Αρ. 
φορών

Αριθμός δεύτερων προσπαθειών 
ανάφλεξης

5. 3η ανάφλεξη - Αρ. 
φορών

Αριθμός τρίτων προσπαθειών 
ανάφλεξης

4.7.4.8   Ρύθμιση των επιλογών οθόνης

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές οθόνης μπροστινού πίνακα, 
πατήστε το κουμπί Μενού ( ), και στη συνέχεια επιλέξτε "8. 
Διαμόρφωση".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων της λίστας ή για αύξηση / μείωση τιμών ρύθμισης. 
Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε ένα 
στοιχείο ή για να επιβεβαιώσετε αφού κάνετε αλλαγές.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Γλώσσα
Επιλέξτε τη γλώσσα οθόνης.
  1. Αγγλικά

 ● Προεπιλογή: αγγλικά

2. Ρύθμιση °C/°F

Επιλέξτε τη μονάδα θερμοκρασίας.
  1. Κελσίου (°C)
  2. Φαρενάιτ (°F)

 ● Προεπιλογή: κελσίου (°C)

3. Ρύθμιση PSI/BAR

Επιλέξτε τη μονάδα πίεσης νερού.
  1. PSI
  2. BAR

 ● Προεπιλογή: BAR

4. Ρύθμιση χρόνου

Ρύθμιση του ρολογιού συστήματος 
(RTC).

 ● Μορφή εμφάνισης: ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ/
ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ

5. Ρύθμιση χρόνου 
οπίσθιου φωτισμού

Ρυθμίστε το χρόνο του οπίσθιου 
φωτισμού.

 ● Εύρος ρύθμισης: 0–60 δευτ.
 ● Προεπιλογή: 2 δευτ.
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4.7.5.3   Ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας

Για ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του λέβητα, πατήστε  
το κουμπί επιστροφής ( ) και το κουμπί Μενού ( )  
ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επιλέξτε "3. 
Ρυθμίσεις παραμέτρων".

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι παράμετροι πρέπει να ρυθμιστούν από ειδικευμένο 
επαγγελματία με εκτενή κατανόηση του συστήματος 
λέβητα. Η μη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων μπορεί να 
προκαλέσει υλικές ζημιές ή τραυματισμό.

Στην οθόνη κωδικού πρόσβασης, περιστρέψτε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για να αλλάξετε αριθμούς και θέσεις και πατήστε 
το χειριστήριο εντολών ( ) για να εισαγάγετε τον κωδικό 
πρόσβασης.

Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης είναι 
"1234".

Μετά την είσοδο στην οθόνη ρύθμισης παραμέτρων, 
περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των παραμέτρων ή για αύξηση / μείωση τιμών ρύθμισης. 
Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) για να επιλέξετε μια 
παράμετρο ή για να επιβεβαιώσετε αφού κάνετε αλλαγές.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

4.7.5.2   Προβολή κατάστασης εισόδου και εξόδου

Για προβολή της κατάστασης εισόδου και εξόδου του λέβητα, 
πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) και το κουμπί Μενού  
( ) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επιλέξτε "2. 
Κατάσταση εισόδου/εξόδου".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των στοιχείων πληροφοριών. Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και να δείτε τις πληροφορίες.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Κατάσταση 
εναλλαγής σε ενεργή 
CH

Κατάσταση εναλλαγής σε ενεργή 
είσοδο CH

2. Κατάσταση 
θερμοστάτη CH Κατάσταση εισόδου θερμοστάτη CH

3. Κατάσταση 
θερμοστάτη DHW

Κατάσταση εισόδου θερμοστάτη 
DHW

4. Κατάσταση αντλίας 
λέβητα Κατάσταση εξόδου αντλίας λέβητα

5. Βαλβίδα 
αμφίδρομη

Κατάσταση εξόδου αμφίδρομης 
βαλβίδας

6. Τρίδρομη βαλβίδα Κατάσταση εξόδου τρίδρομης 
βαλβίδας

7. Κατάσταση 
εισόδου HTL Κατάσταση εισόδου HTL
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Στοιχείο Περιγραφή

10. Καθυστέρηση 
αντλίας λέβητα

Ρυθμίστε το χρόνο απενεργοποίησης 
της αντλίας του λέβητα.

 ● Εύρος ρύθμισης: 30–40 λεπτά
 ● Προεπιλογή: 40 λεπτά

11. Χαμηλή πίεση

Ρυθμίστε τη χαμηλή πίεση νερού.
 ● Εύρος ρύθμισης: 0,1–1,2 bar
 ● Προεπιλογή: 0,4 bar

12. Ρυθμός CMPS 
πετρελαίου Ρυθμίστε το ρυθμό CMPS πετρελαίου. 

13. Χρόνος ειδοπ. 
σέρβις

Ρυθμίστε το χρόνο για ειδοποίηση 
σέρβις.

 ● Εύρος ρύθμισης: 30–3.650 
ημέρες(10 έτη)

 ● Μπορεί να ρυθμιστεί σε 
προσαυξήσεις των 10 ημερών.

 ● Προεπιλογή: 1.820 ημέρες (5 έτη)

14. Κυκλ. ειδοπ. 
σέρβις

Ρυθμίστε την ειδοποίηση σέρβις 
σύμφωνα με τους χρόνους 
λειτουργίας.

 ● Εύρος ρύθμισης: 300–36.500 κύκλοι
 ● Μπορεί να ρυθμιστεί σε 

προσαυξήσεις των 100 κύκλων.
 ● Προεπιλογή: 18.200 κύκλοι

15. # επαφής σέρβις Προβάλλετε τις πληροφορίες 
επικοινωνίας σέρβις.

16. Εργοστασιακή 
επαναφορά

Αρχικοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις 
παραμέτρων (πίνακα και κύριου 
ελεγκτή) στις εργοστασιακές 
προεπιλογές.

17. Αλλαγή P/W

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για 
ρύθμιση παραμέτρων.

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών 
( ) για να αλλάξετε αριθμούς και 
θέσεις και πατήστε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για να αποθηκεύσετε 
τον κωδικό πρόσβασης.

Στοιχείο Περιγραφή

1. ΕΛΑΧ σημείο 
ρύθμισης παροχής

Ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία 
παροχής κεντρικής θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: 25 °C–[ΜΕΓ σημείο 
ρύθμισης–20 °C]

 ● Προεπιλογή: 40 °C

2. ΜΕΓ σημείο 
ρύθμισης παροχής

Ρυθμίστε την μέγιστη θερμοκρασία 
παροχής κεντρικής θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: [ΕΛΑΧ σημείο 
ρύθμισης + 20 °C]–90 °C

 ● Προεπιλογή: 82 °C

3. ΕΛΑΧ σημείο 
ρύθμισης 
επιστροφής

Ρυθμίστε την ελάχιστη θερμοκρασία 
επιστροφής κεντρικής θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: 20 °C–[ΜΕΓ σημείο 
ρύθμισης–10 °C]

 ● Προεπιλογή: 30 °C

4. ΜΕΓ σημείο 
ρύθμισης 
επιστροφής

Ρυθμίστε την μέγιστη θερμοκρασία 
επιστροφής κεντρικής θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: [ΕΛΑΧ σημείο 
ρύθμισης + 10 °C] – 70 °C

 ● Προεπιλογή: 65 °C

5. Διαφ. απεν. 
καυστήρα SH

Ρυθμίστε το εύρος θερμοκρασίας 
για απενεργοποίηση της κεντρικής 
θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: 1 °C – 30 °C 
 ● Προεπιλογή: 2 °C

6. Διαφ. εν. 
καυστήρα SH

Ρυθμίστε το εύρος θερμοκρασίας 
για ενεργοποίηση της κεντρικής 
θέρμανσης.

 ● Εύρος ρύθμισης: 1 °C – 30 °C
 ● Προεπιλογή: 3 °C

7. Χρόνος 
επιτάχυνσης καύσης

Ρυθμίστε το χρόνο για να φτάσετε στη 
μέγιστη ισχύ της κεντρικής θέρμανσης 
μετά την αρχική λειτουργία.

 ● Εύρος ρύθμισης: 0–20 λεπτά
 ● Προεπιλογή: 1 λεπτά

8. Χρόνος κύκλου 
anti-fast*

Ρύθμιση του χρόνου κύκλου anti-fast.
 ● Εύρος ρύθμισης: 0–20 λεπτά
 ● Προεπιλογή: 3 λεπτά

9. Προστασία 
παγώματος

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία προστασίας 
παγώματος αντλίας.

 ● Εύρος ρύθμισης: 6 °C – 10 °C
 ● Προεπιλογή: 10 °C
Σημείωση Η θερμοκρασία 

προστασίας παγώματος 
του συστήματος 
ρυθμίζεται με βάση 
τη θερμοκρασία 
προστασίας παγώματος 
της αντλίας.
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4.7.5.4   Διάγνωση του συστήματος λέβητα

Για εκτέλεση μιας σειράς διαδικασιών δοκιμών για διάγνωση 
συστήματος, πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) και το κουμπί 
Μενού ( ) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, και κατόπιν 
επιλέξτε "4. Δοκιμαστική λειτουργία".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των διαδικασιών δοκιμής. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) 
για να εκτελέσετε μια διαδικασία δοκιμής.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Κινητήρας 
ανεμιστήρα

Ελέγξτε τη λειτουργία του 
ανεμιστήρα αλλάζοντας χειροκίνητα 
την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

 ● Από μια κατάσταση διακοπής, 
η ταχύτητα του ανεμιστήρα 
αυξάνεται σταδιακά και φτάνει 
στην κορυφαία ταχύτητα, και στη 
συνέχεια μειώνεται η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα μέχρι να σταματήσει η 
λειτουργία του ανεμιστήρα.

 ● Περιστρέψτε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για εκτέλεση ή 
διακοπή της δοκιμής ανεμιστήρα.

2. Αντλία πετρελαίου

Ελέγξτε τη λειτουργία του 
ανεμιστήρα αλλάζοντας χειροκίνητα 
την ταχύτητα της αντλίας.

 ● Από μια κατάσταση διακοπής, η 
ταχύτητα της αντλίας αυξάνεται 
σταδιακά και φτάνει στην 
κορυφαία ταχύτητα, και στη 
συνέχεια μειώνεται η ταχύτητα 
της αντλίας μέχρι να σταματήσει η 
λειτουργία της αντλίας.

 ● Περιστρέψτε το χειριστήριο 
εντολών ( ) για εκτέλεση ή 
διακοπή της δοκιμής αντλίας.

Σημείωση  ● Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό 
πρόσβασης 10 φορές ή δεν κάνετε εισαγωγή 
στοιχείων για 5 λεπτά, ο λέβητας θα 
επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.

 ● Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 
λειτουργία, πατήστε το κουμπί επαναφοράς.

 ● Ο προεπιλεγμένος εργοστασιακός κωδικός 
πρόσβασης είναι "1234".

 ● Αν δεν κάνετε εισαγωγή στοιχείων 
για 10 δευτερόλεπτα στη λειτουργία 
επεξεργασίας παραμέτρων, η τρέχουσα τιμή 
παραμέτρου θα αποθηκευτεί αυτόματα.

 ● Πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί επιστροφής ( ) στη 
λειτουργία επεξεργασίας παραμέτρων 
για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε 
τις μεμονωμένες παραμέτρους στις 
προεπιλεγμένες τιμές τους.

 ● Όταν επαναφέρετε μία από τις ακόλουθες 
παραμέτρους, η αντίστοιχη παράμετρος θα 
επαναφερθεί αυτόματα:
-  Ελάχ. ή Μεγ. όριο ισχύος παροχής
-  Ελάχ. ή Μεγ. όριο ισχύος επιστροφής

*   Ο χρόνος κύκλου anti-fast είναι η διάρκεια κατά την οποία ο λέβητας 
σταματά τη λειτουργία κεντρικής θέρμανσης όταν η θερμοκρασία 
παροχής ή επιστροφής κεντρικής θέρμανσης φτάσει τις καθορισμένες 
τιμές θερμοκρασίας διακοπής λειτουργίας του λέβητα. Ο λέβητας 
δεν θα συνεχίσει την κεντρική θέρμανση μέχρι την πάροδο της 
καθορισμένης διάρκειας, ακόμα και όταν οι θερμοκρασίες παροχής 
ή επιστροφής κεντρικής θέρμανσης επιστρέψουν εντός των 
καθορισμένων ευρών.
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4.7.5.5   Ρύθμιση των ειδικών τρόπων λειτουργίας

Για λειτουργία του λέβητα σε ειδικούς τρόπους λειτουργίας, 
πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) και το κουμπί Μενού ( ) 
ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επιλέξτε "5. Ειδικές 
λειτουργίες".

Περιστρέψτε το χειριστήριο εντολών ( ) για εναλλαγή μεταξύ 
των τρόπων λειτουργίας. Πατήστε το χειριστήριο εντολών ( ) 
για να επιλέξετε έναν τρόπο λειτουργίας.

Ο λέβητας συνεχίζει την κανονική λειτουργία εάν δεν εισαγάγετε 
στοιχεία για 3 ώρες.

Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) για να επιστρέψετε στο 
προηγούμενο μενού ή οθόνη.

Στοιχείο Περιγραφή

1. Κανονική 
(προεπιλογή)

Ρυθμίστε το λέβητα σε κανονική 
λειτουργία.

2. Στάδιο 1 (χαμηλό) Ρυθμίστε το λέβητα σε 1ο στάδιο 
λειτουργίας (χαμηλό).

3. Στάδιο 2 (υψηλό) Ρυθμίστε το λέβητα σε 2ο στάδιο 
λειτουργίας (υψηλό).

Στοιχείο Περιγραφή

3. Αντλία λέβητα

Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας 
λέβητα.

 ● Η αντλία λέβητα ενεργοποιείται 
μόλις εισέλθετε στη λειτουργία 
δοκιμής.

 ● Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για εναλλαγή της λειτουργίας 
της αντλίας (Ενεργή -> Ανενεργή/
Ανενεργή -> Ενεργή).

4. Βαλβίδα 
αμφίδρομη

Ελέγξτε τη λειτουργία της 
αμφίδρομης βαλβίδας.

 ● Η αμφίδρομη βαλβίδα 
ενεργοποιείται μόλις εισέλθετε στη 
λειτουργία δοκιμής.

 ● Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για εναλλαγή της λειτουργίας 
της βαλβίδας (Ενεργή -> Ανενεργή/
Ανενεργή -> Ενεργή).

5. Τρίδρομη βαλβίδα

Ελέγξτε τη λειτουργία της τρίδρομης 
βαλβίδας.

 ● Η τρίδρομη βαλβίδα 
ενεργοποιείται μόλις εισέλθετε στη 
λειτουργία δοκιμής.

 ● Πατήστε το χειριστήριο εντολών  
( ) για εναλλαγή της λειτουργίας 
της βαλβίδας [Ενεργή(DHW) -> 
Ανενεργή(CH)/Ανενεργή(CH) -> 
Ενεργή(DHW)].
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4.8    Ηλεκτρολογικό διάγραμμα
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5.1    Αυτοδιάγνωση σφάλματος/Ενέργεια

Κατηγορία Σφάλμα
Κωδικός Περιγραφή Επαναφορά Αυτοδιάγνωση/Ενέργεια

Καύση

E001
Υπερθέρμανση 

εναλλάκτη 
θερμότητας

Χειροκίνητα

1. Παρουσιάζεται σφάλμα όταν η θερμοκρασία του νερού της παροχής 
αυξάνεται περισσότερο από 1,5 °C ανά δευτερόλεπτο.

2. Λειτουργήστε τον κυκλοφορητή για περισσότερο από 3 λεπτά.
3. Καθαρίστε τη σχάρα.

E003 Αποτυχία 
ανάφλεξης Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα αποτυχίας ανάφλεξης μετά από τρεις συνεχόμενες 
διακοπές ασφαλείας.
1. Ελέγξτε αν η δεξαμενή καυσίμου διοχετεύει κανονικά το καύσιμο.
2. Ελέγξτε αν η αντλία πετρελαίου λειτουργεί κανονικά.
3. Ελέγξτε αν o μετασχηματιστής ανάφλεξης λειτουργεί κανονικά.
4. Καθαρίστε τον αισθητήρα UV αν ο λέβητας απενεργοποιείται αμέσως 

μετά την ανάφλεξη.

E004
Ψευδής 

ανίχνευση 
φλόγας

Αυτόματα
Παρουσιάζεται σφάλμα αν ανιχνευθεί φλόγα πριν από την καύση.
1. Ελέγξτε αν o αισθητήρας UV λειτουργεί κανονικά.

E012 Απώλεια φλόγας Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα αν υπάρχει απώλεια της φλόγας κατά την καύση.
1. Ελέγξτε αν η δεξαμενή καυσίμου διοχετεύει κανονικά το καύσιμο.
2. Ελέγξτε αν η πίεση της αντλίας πετρελαίου βρίσκεται εντός του 

κανονικού εύρους λειτουργίας.
3. Ελέγξτε για πιθανή επιστροφή καυσαερίων.

E016
Υπερθέρμανση 

εναλλάκτη 
θερμότητας

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν ο εναλλάκτης θερμότητας υπερθερμαίνεται 
κατά την καύση.
1. Απενεργοποιήστε τον λέβητα για τουλάχιστον 30 λεπτά και 

επανεκκινήστε τον.
2. Ελέγξτε αν όλες οι βαλβίδες και τα φίλτρα είναι ανοιχτά και αν η 

βαλβίδα εκτόνωσης αέρα λειτουργεί κανονικά.
3. Ελέγξτε την κατεύθυνση του εξωτερικού σωλήνα ροής για λέβητες 

κανονικού τύπου, στους οποίους ο σωλήνας πρέπει να επιστρέφει από 
την κορυφή του εναλλάκτη στην βάση του.

E030
Μη φυσιολογική 

θερμοκρασία 
καυσαερίων

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν το θερμίστορ καυσαερίων καταγράφει 110 °C 
ή περισσότερο.
1. Απενεργοποιήστε τον λέβητα για τουλάχιστον 30 λεπτά και 

επανεκκινήστε τον.
2. Ελέγξτε αν όλες οι βαλβίδες και τα φίλτρα είναι ανοιχτά και αν η 

βαλβίδα εκτόνωσης αέρα λειτουργεί κανονικά.
3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη DIP.
4. Ελέγξτε τον στροβιλιστή εντός του σωλήνα του εναλλάκτη θερμότητας.

E031

Υπερθέρμανση 
καλύμματος 

θαλάμου 
καύσης

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν το θερμίστορ καυσαερίων καταγράφει 110 °C 
ή περισσότερο.
1. Απενεργοποιήστε τον λέβητα για τουλάχιστον 30 λεπτά και 

επανεκκινήστε τον. 
2. Ελέγξτε αν όλες οι βαλβίδες και τα φίλτρα είναι ανοιχτά και αν η 

βαλβίδα εκτόνωσης αέρα λειτουργεί κανονικά.
3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη DIP. 
4. Ελέγξτε τον στροβιλιστή εντός του σωλήνα του εναλλάκτη θερμότητας.

E046

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 
αισθητήρας 

υπερθέρμανσης 
εναλλάκτη 

θερμότητας

Αυτόματα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας 
στον θερμοστάτη άνω ορίου του εναλλάκτη.
1. Ελέγξτε τον θερμοστάτη άνω ορίου του εναλλάκτη.
2. Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης άνω ορίου του εναλλάκτη είναι 

συνδεδεμένος σωστά.

E047

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

θερμοστάτης 
καυσαερίων

Χειροκίνητα/
Αυτόματα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας στο 
θερμίστορ καυσαερίων.
1. Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμίστορ καυσαερίων.
2. Ελέγξτε αν o αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων είναι 

συνδεδεμένος σωστά.
3. Ελέγξτε την αντίσταση του αισθητήρα (σταματήστε τη λειτουργία και 

μειώστε την θερμοκρασία πριν από τον έλεγχο).

5.    Αντιμετώπιση προβλημάτων
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Κατηγορία Σφάλμα
Κωδικός Περιγραφή Επαναφορά Αυτοδιάγνωση/Ενέργεια

Καύση E056

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

αντλία 
πετρελαίου

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας 
στην αντλία πετρελαίου.
1. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας πετρελαίου. Ανατρέξτε στην ενότητα 

"8.2 Χρονοδιαγράμματα συντήρησης" στην σελίδα 109.
2. Ελέγξτε αν η αντλία πετρελαίου έχει κολλήσει. Αν υπάρχει υγρασία 

στην παροχή καυσίμου, αφαιρέστε την υγρασία από την αντλία 
πετρελαίου.

3. Ελέγξτε τη διάταξη της αντλίας πετρελαίου και τις συνδέσεις.
4. Ελέγξτε αν ο κινητήρας της αντλίας πετρελαίου λειτουργεί κανονικά.

Κυκλοφορία 
αέρα

E109
Μη φυσιολογική 

λειτουργία: 
ανεμιστήρας

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανεμιστήρα.
1. Ελέγξτε και καθαρίστε τον σωλήνα εισόδου και τον εύκαμπτο σωλήνα.
2. Ελέγξτε και καθαρίστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα.
3. Ελέγξτε αν υπάρχει η κατάλληλη τάση από την PCB. Αντικαταστήστε 

τον ανεμιστήρα, αν η τάση από την PCB είναι φυσιολογική.

E110

Παρεμπόδιση 
καυσαερίων 

(Παρεμπόδιση 
συμπυκνωμάτων)

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν τα καυσαέρια ή ο καπναγωγός 
συμπυκνωμάτων παρεμποδίζονται κατά την καύση.
1. Ελέγξτε τον καπναγωγό για τυχόν εμπόδια.
2. Ελέγξτε και καθαρίστε τον σωλήνα εισόδου και τον εύκαμπτο σωλήνα.
3. Εάν είναι εφικτό αφαιρέστε τον καπναγωγό για να βεβαιωθείτε για 

ενδεχόμενη παρεμπόδιση.
4. Ελέγξτε την παγίδα συμπυκνωμάτων και προβείτε σε αποστράγγιση 

των σωληνώσεων για τυχόν εμπόδια.

E127 Μη φυσιολογική 
λειτουργία: APS

Αυτόματα
(Χειροκίνητα)

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
διακόπτη APS πριν από τη λειτουργία του ανεμιστήρα.
1. Ελέγξτε αν ο APS είναι συνδεδεμένος σωστά.

E144

Θερμίστορ 
καυστήρα 
ανοικτό ή 

βραχυκύκλωμα

Συναγερμός

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας στο 
περίβλημα του θερμίστορ καυστήρα.
1. Ελέγξτε αν το θερμίστορ και οι συνδέσεις των καλωδίων είναι ασφαλώς 

στερεωμένα.
2. Ελέγξτε την αντίσταση του αισθητήρα (σταματήστε τη λειτουργία και 

μειώστε την θερμοκρασία πριν από τον έλεγχο).

E157

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 
εύκαμπτος 

σωλήνας APS

Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
APS.
1. Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος σωστά και δεν 

είναι λυγισμένος.
2. Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τις σωστές 

σωληνώσεις.

Κεντρική 
θέρμανση

Κυκλοφορία
E205

Θερμίστορ 
παροχής 

θέρμανσης 
ανοικτό ή 

βραχυκύκλωμα

Αυτόματα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
αισθητήρα θερμοκρασίας της παροχής DHW.
1. Ελέγξτε αν το θερμίστορ και οι συνδέσεις των καλωδίων είναι ασφαλώς 

στερεωμένα.
2. Ελέγξτε την αντίσταση του αισθητήρα (σταματήστε τη λειτουργία και 

μειώστε την θερμοκρασία πριν από τον έλεγχο).
3. Ελέγξτε την σύνδεση της αντλίας.

Παροχή 
νερού

E302 Χαμηλή πίεση 
νερού Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν ανιχνεύεται χαμηλή πίεση νερού. 
1. Ανοίξτε την βαλβίδα παροχής νερού και προσθέστε νερό κάτω από 1,0 

bar.

E352 Υψηλή πίεση 
νερού Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν ανιχνεύεται υψηλή πίεση νερού.
1. Ελέγξτε την πίεση του εισερχόμενου νερού καθώς και τυχόν 

δραστηριότητα στην βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης.

E353

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 
αισθητήρας 

πίεσης νερού

Αυτόματα
Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
αισθητήρα πίεσης νερού.
1. Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης νερού.
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Κατηγορία Σφάλμα
Κωδικός Περιγραφή Επαναφορά Αυτοδιάγνωση/Ενέργεια

Ελεγκτής 
(PCB)

E515

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

ανατροφοδότηση 
ρελέ (PCB)

Χειροκίνητα
Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας στα 
κυκλώματα του ελεγκτή (αντίσταση, TR κλπ).
1. Ελέγξτε την PCB.

E517

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

ρύθμιση 
διακόπτη DIP 

(PCB)

Χειροκίνητα
Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικών ρυθμίσεων του 
διακόπτη DIP.
1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη DIP στην PCB.

E594
Μη φυσιολογική 

λειτουργία: 
EEPROM (PCB)

Συναγερμός/
Χειροκίνητα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας στη 
μνήμη EEPROM του ελεγκτή.
1. Ελέγξτε την PCB.

Ελεγκτής 
(MCU) E615

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

εσοδος 
στοιχείων και 
μνήμη (MCU)

Χειροκίνητα
Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας 
στον MCU του ελεγκτή (RAM, ROM, δυσλειτουργία στοίβας κλπ).
1. Ελέγξτε την PCB.

Εγκατάσταση

E740

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 
αισθητήρας 
εξωτερικής 

θερμοκρασίας

Αυτόματα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.
1. Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική καμπύλη επαναφοράς είναι 

διαμορφωμένη σωστά.
2. Ελέγξτε την καλωδίωση στην σύνδεση 2 του αισθητήρα εξωτερικής 

θερμοκρασίας.

E782

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 
επικοινωνία 

κύριου πίνακα

Αυτόματα

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση μη φυσιολογικής σύνδεσης 
μεταξύ του μπροστινού πίνακα και του κύριου ελεγκτή. 
1. Ελέγξτε την σύνδεση μεταξύ του μπροστινού πίνακα και του κύριου 

ελεγκτή.

E783

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

τηλεχειριστήριο 
OpenTherm

Αυτόματα
Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας του 
τηλεχειριστηρίου OpenTherm.
1. Ελέγξτε την σύνδεση του τηλεχειριστηρίου OpenTherm.

E787

Μη φυσιολογική 
λειτουργία: 

συσκευή 
επαναφοράς

Χειροκίνητη/
ηλεκτρική 
επαναφορά 
λειτουργίας

Παρουσιάζεται σφάλμα στην περίπτωση δυσλειτουργίας σήματος 
επαναφοράς.
1. Απενεργοποιήστε τον κύριο ελεγκτή και επανεκκινήστε τον.

Εάν το πρόβλημα στον λέβητα δεν επιλύεται με καμία από τις παραπάνω προτάσεις, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της Navien.

Για κάθε πρόβλημα που παρουσιάζεται στον λέβητα θα εμφανίζονται στον μπροστινό πίνακα κωδικοί σφαλμάτων, οι οποίοι θα 
καταγράφονται στην PCB (εντός της μονάδας).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του λέβητα πατήστε το κουμπί επαναφοράς [Reset] στον μπροστινό πίνακα ή αποσυνδέστε 
και κατόπιν ξανασυνδέστε τον λέβητα με το ηλεκτρικό ρεύμα.
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5.2    Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

5.2.1    Σφάλμα 001

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E001
Υπερθέρμανση

Εναλλάκτης

1. Εντοπίζεται σφάλμα μετά την απόπλυση όταν ο αισθητήρας θερμοκρασίας και η 
καύση είναι σε φυσιολογικά επίπεδα.  

2. Αν η συσσωρευμένη θερμοκρασία υπερβαίνει τον 1,5 βαθμό ανά δευτερόλεπτο 
(θερμοκρασία παροχής - 102 °C), η καύση θα σταματήσει και θα εμφανιστεί στον 
μπροστινό πίνακα η ένδειξη "E001".

3. Αν εμφανιστεί σφάλμα E001 μία ή δύο φορές, ο λέβητας θα πραγματοποιήσει παύση 
λειτουργίας ασφαλείας.  Μετά από τρεις (3) φορές, ο λέβητας θα μπει σε λειτουργία 
lock-out.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του κυκλοφορητή (εξωτερικός). Εκτελέστε τη 
λειτουργία δοκιμής της αντλίας.

2. Ελέγξτε αν η σχάρα των σωληνώσεων θέρμανσης είναι φραγμένη.

3. Ελέγξτε αν ο κύριος εναλλάκτης θερμότητας είναι φραγμένος.

4. Ελέγξτε αν υπάρχουν εμπόδια στην βαλβίδα εισόδου/εξόδου θέρμανσης και στις 
σωληνώσεις διανομής.

5. Ελέγξτε την ρύθμιση χωρητικότητας του διακόπτη PCB DIP.

6. Ελέγξτε αν η PCB λειτουργεί κανονικά.

Υπόθεση

Επαληθεύστε τις ενδείξεις του 
θερμίστορ στον μπροστινό 

πίνακα. Είναι η παροχή 
φυσιολογική;

Επαληθεύστε τα σημεία ελέγχου στη λίστα 
στοιχείων ελέγχου

Πριν να μετρήσετε την αντίσταση του 
θερμίστορ, αποσυνδέστε από την PCB.

Η αντίσταση μεταξύ #1 και #2 του CONL1 είναι από
0,437 kΩ μέχρι 176 kΩ σε κανονικές συνθήκες.
(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 Ηλεκτρολογικό 

διάγραμμα)

Αντικαταστήστε το θερμίστορ της παροχής

Ναι

Όχι
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Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Μη ομαλή κυκλοφορία

Προβληματική 
κυκλοφορία

αντλίας (εξωτερική)

Αν η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, ο κυκλοφορητής και ο 
ανεμιστήρας λειτουργούν διαρκώς.
Αν η μονάδα δεν βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, εισέλθετε σε 
λειτουργία δοκιμής για την σύνδεση.

Η σχάρα θέρμανσης είναι
φραγμένη

1. Ελέγξτε αν η σχάρα είναι φραγμένη από διάφορα υπολείμματα.

2. Αν η σχάρα είναι φραγμένη, ελέγξτε για την αιτία που προκαλεί τα 
υπολείμματα (διανομέας αλουμινίου, οξειδωμένος χάλυβας κλπ).

Ο κύριος εναλλάκτης 
θερμότητας είναι 

φραγμένος.

Απομακρύνετε τον σωλήνα εισόδου/εξόδου από τον κύριο εναλλάκτη 
θερμότητας και εισαγάγετε αέρα μέσα στον εναλλάκτη για να ελέγξετε αν ο 
σωλήνας είναι φραγμένος.

Βαλβίδα κλειστή

Ελέγξτε τη βαλβίδα εισόδου/εξόδου θέρμανσης και τις σωληνώσεις στην 
πολλαπλή θέρμανσης.
Τουλάχιστον μία βαλβίδα στην πολλαπλή θέρμανσης πρέπει να είναι πάντα 
ανοιχτή.

Άλλα πιθανά 
προβλήματα

Ρύθμιση μοντέλου Ξαφνική άνοδος θερμοκρασίας εξαιτίας σφάλματος ρύθμισης του διακόπτη 
PCB DIP του μοντέλου.

Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε 
την PCB.
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5.2.2    Σφάλμα 003

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E003
Αποτυχία ανάφλεξης

Αν η παροχή καυσίμου και η ανάφλεξη είναι απενεργοποιημένες από την παύση 
λειτουργίας ασφαλείας, επαναλάβετε την επανεκκίνηση (σύμφωνα με τις λειτουργίες 
πρόπλυσης, προανάφλεξης, παροχής καυσίμου και ανίχνευσης φλόγας) και μετρήστε τον 
αριθμό των απενεργοποιήσεων ασφαλείας που προκάλεσαν τρία συνεχόμενα σφάλματα 
ανάφλεξης (κατά τον τερματισμό λειτουργίας της καύσης, γίνεται επαναφορά στον 
αριθμό των απενεργοποιήσεων ασφαλείας).

Στοιχεία ελέγχου

1.  Ελέγξτε αν η βαλβίδα παροχής αερίου είναι ανοιχτή και χρησιμοποιήστε ένα 
μανόμετρο για να επαληθεύσετε την ορθή πίεση παροχής.

2. Ελέγξτε το διάκενο του ηλεκτροδίου, την ηλεκτρική εκκένωση ή την παραμόρφωση 
της ακίδας.

3. Ελέγξτε τη λειτουργία του μετασχηματιστή ανάφλεξης (κατάσταση ανάφλεξης, ισχύς 
εισόδου: AC 230 V).

4. Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας ελέγχου του πετρελαίου (AC 230 V, 
βραχυκύκλωμα πηνίου, βαλβίδα ηλεκτρομαγνήτη).

5. Ελέγξτε την ακίδα, την καλωδίωση και την γείωση.

6. Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης αέρα είναι φθαρμένος ή φραγμένος.

7. Ελέγξτε αν o αισθητήρας πίεσης αέρα λειτουργεί κανονικά.

8. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη PCB DIP.

9. Ελέγξτε τον καπναγωγό και την παροχή αέρα για τυχόν συσσώρευση νερού (για 
εφαρμογές με κάθετο εξαεριστήρα).

10. Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την PCB.

Υπόθεση1

Λειτουργεί κανονικά ο 
αναφλεκτήρας;

Έχει ο αναφλεκτήρας  
την κατάλληλη τάση;

Είναι καθαρό  
το ηλεκτρόδιο του 

αναφλεκτήρα; Έχει υποστεί 
βλάβη το ηλεκτρόδιο του 

αναφλεκτήρα;

Ελέγξτε την διάταξη της βαλβίδας 
πετρελαίου

Αντικαταστήστε την διάταξη του 
αναφλεκτήρα

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
το ηλεκτρόδιο του 

αναφλεκτήρα

Ελέγξτε τη σύνδεση

Ελέγξτε την τάση μεταξύ #3 και #8 του CONW1:
Το ίδιο με την τάση παροχής (230 VAC) 

(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 Ηλεκτρολογικό 
διάγραμμα)

Ναι

Όχι Όχι

Όχι

Ναι

Ναι
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Scenario2

Λειτουργεί κανονικά η 
βαλβίδα πετρελαίου;

Έχει η κύρια βαλβίδα 
πετρελαίου την κατάλληλη 

τάση;

Είναι ανοιχτή η βαλβίδα 
πετρελαίου;

Ελέγξτε τον αισθητήρα UV Απενεργοποιήστε την μονάδα

Ελέγξτε αν η βαλβίδα 
πετρελαίου είναι ανοιχτή και 
ελέγξτε την πίεση παροχής 

πετρελαίου

Ελέγξτε τη σύνδεση

Ελέγξτε την τάση μεταξύ #1 και #6, 
μεταξύ #2 και #7 του CONW1:

Το ίδιο με την τάση παροχής (230 VAC) 
(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 Ηλεκτρολογικό 

διάγραμμα)

Ανεπαρκής πίεση παροχής πετρελαίου μπορεί να 
προκαλέσει "αποτυχία ανάφλεξης".

Ναι

Όχι Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Scenario3

Λειτουργεί κανονικά η 
συσκευή ανίχνευσης 

φλόγας;

Ανιχνεύεται το ρεύμα 
φλόγας;

Επανεκκινήστε τη μονάδα Ελέγξτε τη σύνδεση
(#1 του CONK1)

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
τον αισθητήρα UV

Ελέγξτε αν είναι 
εγκατεστημένο σωστά το 

κύκλωμα γείωσης.

Ελέγξτε το ρεύμα #1 του CONK1: 
40 μA

Ναι

Όχι Όχι

Ναι



62        Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Αποτυχία ανάφλεξης

Σφάλμα παροχής 
πετρελαίου

1. Ελέγξτε αν η δεξαμενή πετρελαίου είναι γεμάτη ή αν είναι ανοιχτή η βαλβίδα 
πετρελαίου.

2. Ελέγξτε αν η αντλία πετρελαίου λειτουργεί κανονικά. 
3. Ελέγξτε το ακροφύσιο πετρελαίου για τυχόν παρεμπόδιση.

Προβληματικό διάκενο 
και σχήμα ηλεκτροδίου

1. Ελέγξτε ότι το διάκενο του ηλεκτροδίου βρίσκεται μεταξύ 3 ± 0,5 χιλ.
2. Ελέγξτε τα ηλεκτρόδια για παρουσία υπολειμμάτων και ξένων ουσιών.

Δεν υπάρχει σπινθήρας 
από το ηλεκτρόδιο

1. Ελέγξτε για ρωγμές στην μόνωση του ηλεκτροδίου.
2. Ελέγξτε τις συνδέσεις εισόδου και εξόδου του μετασχηματιστή ανάφλεξης.
3. Ελέγξτε αν o μετασχηματιστής ανάφλεξης λειτουργεί κανονικά.

Επαναλαμβανόμενη
παύση ανάφλεξης

Σφάλμα εντοπισμού 
φλόγας

1. Ελέγξτε την θέση της φλόγας και, αν υπάρχει παραμόρφωση εξαιτίας ξένης 
ουσίας, επισκευάστε ή αντικαταστήστε το εξάρτημα.

2. Ελέγξτε το καλώδιο του αισθητήρα UV για λάθος σύνδεση ή/και βλάβη.
3. Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να μετρήσετε το ρεύμα για τον εντοπισμό 

της φλόγας (κανονικά πάνω από 40 μA).

Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την 
PCB.
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5.2.3    Σφάλμα 004

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E004
Ανίχνευση ψευδούς φλόγας

1. Αν ανιχνεύεται συνεχόμενα σήμα φλόγας για 3 δευτερόλεπτα πριν από την καύση, 
θα εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα σφάλμα ψευδούς φλόγας (E004: διαγράφεται 
αυτόματα).

2. Κατά τη λειτουργία αναμονής (κατάσταση 20), τα σήματα ψευδούς φλόγας δεν 
εντοπίζονται.

 ● Ο λέβητας θα σταματήσει και θα εμφανίσει σφάλμα ψευδούς φλόγας (E004: 
διαγράφεται αυτόματα), στις ακόλουθες καταστάσεις: 21 (αλλαγή τρίδρομης 
βαλβίδας), 30 (έλεγχος απουσίας αέρα), 32 (εκκίνηση ανεμιστήρα), 40 (πρόπλυση), 
42 (έλεγχος αντλίας πετρελαίου).

 ● Όταν ανιχνευτεί φλόγα στην κατάσταση 41 (ενδιάμεση πλύση) και 43 
(προανάφλεξη), θα γίνει αλλαγή στην κατάσταση 60 (απόπλυση) και η λειτουργία 
θα είναι σύμφωνη με το σφάλμα εντοπισμού ψευδούς φλόγας.

3. Η κατάσταση αυτή παραμένει όταν η ψευδής φλόγα εντοπίζεται μια φορά (100 
msec) κατά τον κύριο βρόχο και μετακινείται προς το σφάλμα ψευδούς φλόγας όταν 
ανιχνευθεί για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε για ελάττωμα στην κύρια βαλβίδα πετρελαίου.

2. Ελέγξτε αν δημιουργείται κανονικός σπινθήρας από το ηλεκτρόδιο.

3. Ελέγξτε αν η παροχή πετρελαίου βρίσκεται εντός του κανονικού εύρους πίεσης.

4. Ελέγξτε την PCB και αντικαταστήστε την αν είναι ελαττωματική.

Ανιχνεύεται η φλόγα  
στον καυστήρα όταν δεν  

υπάρχει ανάφλεξη;

Εξωτερικός θόρυβος ρεύματος

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα UV

Ελέγξτε το ρεύμα #1 του CONK1: 
40 μA

Όχι

Ναι

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Σφάλμα πριν/
μετά

την καύση

Ηλεκτρική εκκένωση
από το ηλεκτρόδιο

Κατά την ανάφλεξη δημιουργείται σπινθήρας από το ηλεκτρόδιο προς την ακίδα.

Αντικαταστήστε ή διορθώστε την θέση του αισθητήρα ανίχνευσης φλόγας UV.

Άλλα 
προβλήματα Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε την PCB.
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5.2.4    Σφάλμα 012

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E012
Απώλεια φλόγας

Αν ανιχνευθεί σήμα φλόγας όταν το σύστημα πραγματοποιεί απόπλυση, η παροχή 
καυσίμου θα σταματήσει και θα αναφέρει 74 (απόπλυση) ενώ η παροχή καυσίμου και η 
ανίχνευση φλόγας θα επαναληφθούν.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν υπάρχει η κατάλληλη παροχή πετρελαίου στον λέβητα.

2. Ελέγξτε για πιθανή επιστροφή καυσαερίων. 

3. Ελέγξτε αν ο ελεγκτής λειτουργεί κανονικά.

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Παρουσιάζεται απώλεια 
φλόγας και θόρυβος
μετά την ανάφλεξη

Σφάλμα παροχής 
πετρελαίου

1. Ελέγξτε αν η δεξαμενή πετρελαίου είναι γεμάτη ή αν είναι ανοιχτή η 
βαλβίδα πετρελαίου.

2. Ελέγξτε αν η αντλία πετρελαίου λειτουργεί κανονικά. 

3. Ελέγξτε το ακροφύσιο πετρελαίου για τυχόν παρεμπόδιση.

Επιστροφή καυσαερίων

1. Ελέγξτε τον καπναγωγό των καυσαερίων για CO2 και O2.
 ● O2: αν ανιχνευθεί σε επίπεδα κάτω από 20,8%, υπάρχει επιστροφή 

καυσαερίων.
 ● CO2: αν ανιχνευθεί σε επίπεδα πάνω από 0%, υπάρχει επιστροφή 

καυσαερίων.

Σφάλμα ρύθμισης 
διακόπτη PCB DIP

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του διακόπτη PCB DIP (δείτε την ενότητα 4.6 Ρύθμιση 
των διακοπτών DIP).

Άλλα προβλήματα Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε 
την PCB.
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5.2.5    Σφάλμα 016

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E016
Υπερθέρμανση θερμοστάτη άνω ορίου

 ● Για 15 δευτερόλεπτα από την έναρξη της καύσης η ανοιχτή κατάσταση του 
θερμοστάτη άνω ορίου του εναλλάκτη θερμότητας δεν έχει καθοριστεί, παρ’ όλο που ο 
εναλλάκτης έχει υπερθερμανθεί και ο θερμοστάτης ανοίγει. Σε αυτό το χρονικό σημείο, 
ο θερμοστάτης άνω ορίου ανοίγει για να απενεργοποιήσει την βαλβίδα SOL και να 
πραγματοποιήσει την ίδια λειτουργία όπως και με την απώλεια φλόγας κατά την καύση.

 ● Αν ο θερμοστάτης άνω ορίου του εναλλάκτη θερμότητας ανοίξει μετά την 
υπερθέρμανση κατά την καύση (15 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της καύσης) 
και παρουσιαστεί απώλεια φλόγας και ο θερμοστάτης παραμείνει ανοιχτός για 
περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα κατά το 1 δευτερόλεπτο της ανίχνευσης απώλειας 
φλόγας, θα εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα μήνυμα σφάλματος υπερθέρμανσης 
εναλλάκτη (E016: διαγράφεται χειροκίνητα).

Αν ανιχνευθεί υπερθέρμανση του εναλλάκτη θερμότητας, όταν σταματήσει η καύση, δεν 
θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος και η παύση λειτουργίας της καύσης θα διατηρηθεί 
μέχρι να εξαφανιστεί το σήμα υπερθέρμανσης του εναλλάκτη. Σε αυτό το χρονικό 
σημείο, αν η θερμοκρασία του παρεχόμενου νερού βρίσκεται κάτω από τους 60 ℃, θα 
εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα σφάλμα αισθητήρα υπερθέρμανσης του εναλλάκτη 
(E046: διαγράφεται αυτόματα).

Στοιχεία ελέγχου

Λειτουργεί κανονικά ο 
διακόπτης HTL*;

Λειτουργεί κανονικά η 
PCB;

Ελέγξτε τη σύνδεση
(#1 και #2 του CONL1)

Αντικαταστήστε τον διακόπτη HTL

Βήμα 1: ξέπλυμα, καθαρισμός 
φίλτρου
Βήμα 2: προσπάθεια 
επανεκκίνησης

Ελέγξτε την αντίσταση μεταξύ
#1 και #2 του CONL1: κλειστό κύκλωμα

Όχι

ΝΑΙ

Ναι

Όχι

Η μέτρηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
30 λεπτά μετά από το σφάλμα.

* HTL: Διακόπτης ορίου υψηλής θερμοκρασίας
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Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Ελαττωματική συσκευή 
ασφαλείας

Ελαττωματικός 
θερμοστάτης άνω ορίου

Ελέγξτε αν το σημείο επαφής του θερμοστάτη άνω ορίου είναι ελαττωματικό.
 ● Χρησιμοποιήστε ένα πολύμετρο για να διαπιστώσετε αν η αντίσταση είναι 

φυσιολογική (0,3 Ω) ή μη φυσιολογική (∞).

Άλλα προβλήματα

Ρύθμιση χωρητικότητας
Ένα σφάλμα ρύθμισης χωρητικότητας του διακόπτη PCB DIP μπορεί να 
αυξήσει ξαφνικά την θερμοκρασία του νερού θέρμανσης (δείτε την ενότητα 
4.6 Ρύθμιση των διακοπτών DIP).

Υπερθέρμανση 
διάταξης εναλλάκτη 

θερμότητας

Η επιφανειακή θερμοκρασία ανεβαίνει εξαιτίας συσσωρευμένων επικαθίσεων 
στην διάταξη του εναλλάκτη θερμότητας.

 ● Ξεπλύνετε την διάταξη του εναλλάκτη θερμότητας.

Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε 
την PCB.
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5.2.6    Σφάλμα 030

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E030
Σφάλμα θερμοκρασίας καυσαερίων

 ● Αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίων ανιχνεύσει θερμοκρασία μεγαλύτερη από 
110 ℃ για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα, η καύση θα σταματήσει, θα εμφανιστεί 
στον μπροστινό πίνακα ένα μήνυμα σφάλματος θερμοκρασίας καυσαερίων (E030: 
διαγράφεται αυτόματα) και θα ξεκινήσει διαδικασία απόπλυσης.

 ● Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων βρίσκεται κάτω από τους 60 ℃ κατά την 
απόπλυση, το μήνυμα σφάλματος θα διαγραφεί και θα ξεκινήσει και πάλι η καύση.

 ● Αν η θερμοκρασία των καυσαερίων βρίσκεται πάνω από τους 60 ℃ μετά από 
την απόπλυση, θα εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα ένα μήνυμα σφάλματος 
θερμοκρασίας καυσαερίων (E030: διαγράφεται χειροκίνητα).

Αν υπάρχουν διαρκείς απαιτήσεις θέρμανσης ενώ η θερμοκρασία καυσαερίων βρίσκεται 
πάνω από τους 110 ℃ και η καύση σταματάει ενώ η θερμοκρασία πέσει κάτω από 60 
℃ κατά την απόπλυση, με την καύση να ξαναρχίζει 3 φορές, θα εμφανιστεί μήνυμα 
σφάλματος θερμοκρασίας καυσαερίων (E030: διαγράφεται χειροκίνητα). (Αν παύσει η 
απαίτηση θέρμανσης, πραγματοποιείται επαναφορά στην αρίθμηση ανίχνευσης)

Στοιχεία ελέγχου
1. Ελέγξτε αν ο θερμοστάτης άνω ορίου λειτουργεί κανονικά.

2. Ελέγξτε αν η PCB λειτουργεί κανονικά.

Λειτουργεί κανονικά το 
θερμίστορ της εξάτμισης;

Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας (στροβιλιστής)
Ελέγξτε για διαρροές στον θάλαμο καύσης

Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας

Ελέγξτε το θερμίστορ εξάτμισης
Όχι

Ναι



68        Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Ο εναλλάκτης 
θερμότητας

υπερθερμαίνεται

Βλάβη ή έμφραξη
στον εναλλάκτη 

θερμότητας

1. Το σφάλμα προκύπτει εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας των 
καυσαερίων που προκαλείται από βλάβη ή έμφραξη στον εναλλάκτη 
θερμότητας.

2. Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερμότητας για να απομακρύνετε τις στρώσεις 
των επικαθίσεων.

3. Αντικαταστήστε τον εναλλάκτη θερμότητας αν έχει υποστεί βλάβη ή δεν 
μπορεί να καθαριστεί.

Αφαίρεση στροβιλιστή 
από το εσωτερικό της 

διάταξης του εναλλάκτη 
θερμότητας.

Ελέγξτε τον στροβιλιστή εντός του σωλήνα φλόγας του εναλλάκτη 
θερμότητας.

 ● Ελέγξτε για τυχόν ξένα αντικείμενα ή διάφορα υπολείμματα και βεβαιωθείτε 
ότι όλα τα εξαρτήματα είναι συναρμολογημένα σωστά.

Ελαττωματικό εξάρτημα

Ελαττωματικός
αισθητήρας 

θερμοκρασίας

Ελαττωματικό σημείο επαφής του θερμοστάτη άνω ορίου των καυσαερίων 
110 °C μέγ.

 ● Ελέγξτε την σύνδεση του θερμοστάτη άνω ορίου.
 ● Αν η αντίσταση είναι μη φυσιολογική, αντικαταστήστε τον αισθητήρα 

θερμοκρασίας.
 ● Ελέγξτε την θερμοκρασία εξόδου που εμφανίζεται στην PCB.

Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε 
την PCB.

5.2.7    Σφάλμα 031

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E031
Υπερθέρμανση θερμοστάτη άνω ορίου 

καυστήρα

1. Αν ο θερμοστάτης άνω ορίου του καυστήρα είναι ανοιχτός για περισσότερο από 
1 δευτερόλεπτο, παραπάνω από μία φορά, θα εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα 
σφάλμα υπερθέρμανσης καυστήρα (031: διαγράφεται χειροκίνητα).

 ● Αν εμφανιστεί σφάλμα κατά την καύση, ο λέβητας εκτελεί απόπλυση 1, απόπλυση 2 
και lock-out (βαλβίδα SOL, κλείδωμα μετασχηματιστή ανάφλεξης). 

 ● Αν εμφανιστεί σφάλμα όχι κατά την καύση, ο λέβητας εκτελεί lock-out (βαλβίδα 
SOL, κλείδωμα μετασχηματιστή ανάφλεξης).

2. Όταν γίνει χειροκίνητη επαναφορά χωρίς σήμα υπερθέρμανσης καυστήρα, το 
μήνυμα σφάλματος διαγράφεται.

Στοιχεία ελέγχου

1. Απενεργοποιήστε το σύστημα για τουλάχιστον 30 λεπτά και στην συνέχεια 
επανεκκινήστε το.

2. Ελέγξτε το περίβλημα μεταξύ του καλύμματος του θαλάμου καύσης και του 
καυστήρα. 

3. Ελέγξτε το κάλυμμα του θαλάμου καύσης και την εσωτερική μόνωση για τυχόν 
ζημιές.
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5.2.8    Σφάλμα 046

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E046
Μη φυσιολογική λειτουργία αισθητήρα 
υπερθέρμανσης εναλλάκτη θερμότητας

Ο λέβητας εμφανίζει σφάλμα μη φυσιολογικής λειτουργίας αισθητήρα υπερθέρμανσης 
εναλλάκτη θερμότητας (E046: διαγράφεται αυτόματα) και προχωρεί στην παύση 
λειτουργίας ασφαλείας αν ο εναλλάκτης δεν έχει υπερθερμανθεί (16), η θερμοκρασία 
του νερού της παροχής είναι κάτω από 60 °C κατά την παύση της καύσης και η 
υπερθέρμανση του εναλλάκτη ανιχνεύεται για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.

Λειτουργεί κανονικά ο 
διακόπτης άνω ορίου;

Βρίσκεται η αντίσταση 
εντός του κανονικού 

εύρους;

Αντικαταστήστε το θερμίστορ 
του εναλλάκτη θερμότητας.

Ελέγξτε τη σύνδεση
(#3 και #4 του CONL1)

Βήμα 1: ξέπλυμα, καθαρισμός 
φίλτρου

Βήμα 2: προσπάθεια 
επανεκκίνησης

Βήμα 3: αντικατάσταση PCB

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι
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5.2.9    Σφάλμα 047

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E047
Σφάλμα θερμοστάτη καυσαερίων

1. Αν η τιμή 10-bit AD του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων είναι πάνω από 1.020 
(τιμή αντίστασης περίπου 894,4 KΩ) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μετά 
την εκτέλεση απόπλυσης 1, σταματήστε και επανεκκινήστε την καύση. Αν αυτή η 
ενέργεια πραγματοποιηθεί τρεις συνεχόμενες φορές, θα εμφανιστεί στον μπροστινό 
πίνακα σφάλμα αισθητήρα καυσαερίων (E047: διαγράφεται χειροκίνητα).

2. Αν η τιμή 10-bit AD του αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων είναι κάτω από 50 για 
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί στον μπροστινό πίνακα σφάλμα 
αισθητήρα καυσαερίων (047: διαγράφεται χειροκίνητα). (Η τιμή AD πρέπει να 
ελέγχεται ανεξάρτητα από την κατάσταση της καύσης και η αντίσταση για 50 AD είναι 
περίπου 0,155 ΚΩ)

Λειτουργεί κανονικά το 
θερμίστορ της εξάτμισης;

Ελέγξτε τη σύνδεση 
(#11 και #12 του CONW2)

Αντικαταστήστε το θερμίστορ της 
εξάτμισης

Αντίσταση μεταξύ #11 και #12 του CONW2 
είναι από 2 kΩ μέχρι 300 kΩ σε κανονικές 
συνθήκες 
(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 
Ηλεκτρολογικό διάγραμμα)

Όχι

Ναι
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5.2.10    Σφάλμα 056

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E056
Σφάλμα αντλίας πετρελαίου Προκύπτει σφάλμα κατά τη λειτουργία σε μη φυσιολογικές RPM.

Στοιχεία ελέγχου

1. Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας πετρελαίου. Ανατρέξτε στην ενότητα "8.2 
Χρονοδιαγράμματα συντήρησης" στην σελίδα 109.

Φίλτρο αντλίας 
πετρελαίου

2. Ελέγξτε αν η αντλία πετρελαίου έχει κολλήσει. Αν υπάρχει υγρασία στην παροχή 
καυσίμου, αφαιρέστε την υγρασία από την αντλία πετρελαίου.

3. Ελέγξτε τις συζεύξεις της αντλίας πετρελαίου και τις συνδέσεις.

4. Ελέγξτε τον κινητήρα της αντλίας πετρελαίου.
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5.2.11    Σφάλμα 109

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E109
Σφάλμα RPM κινητήρα ανεμιστήρα

1. Αν ανιχνεύονται 0 RPM κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα, σταματήστε την 
καύση και προχωρήστε στην διαδικασία ελέγχου μη φυσιολογικής λειτουργίας του 
ανεμιστήρα. Η διαδικασία ελέγχου μη φυσιολογικής λειτουργίας του ανεμιστήρα 
συνίσταται στην απενεργοποίηση του ανεμιστήρα και στον έλεγχο των RPM για 10 
δευτερόλεπτα.

2. Αν ανιχνευτούν 0 RPM κατά τη διαδικασία ελέγχου μη φυσιολογικής λειτουργίας, η 
διαδικασία ελέγχου RPM τελειώνει και ξεκινάει η κανονική λειτουργία.

3. Αν μετά τη διαδικασία ελέγχου ανιχνευτούν 0 RPM, θα εμφανιστεί το μήνυμα 
σφάλματος μη φυσιολογικής λειτουργίας ανεμιστήρα (E109: διαγράφεται 
χειροκίνητα) και ο λέβητας θα εισέλθει σε λειτουργία lock-out.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν ο κινητήρας του ανεμιστήρα λειτουργεί κανονικά χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία ελέγχου εξαρτημάτων.

2. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στον ανεμιστήρα (μαύρο + κόκκινο, περίπου DC 
127–184 V).

3. Αν οι RPM είναι πολύ μειωμένες κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα και η παροχή 
ρεύματος είναι φυσιολογική, αντικαταστήστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα.

4. Αν η σύνδεση του ανεμιστήρα είναι βρεγμένη για οποιονδήποτε λόγο, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας διαρροής, απενεργοποιήστε τη μονάδα και 
στεγνώστε τελείως τα εξαρτήματα προτού συνεχίσετε την λειτουργία της.

5. Ελέγξτε για τυχόν χαλάρωση της λευκής σύνδεσης που ενώνει τον κινητήρα του 
ανεμιστήρα με την PCB.

Έχει ο κινητήρας του 
ανεμιστήρα ονομαστική 

τάση λειτουργίας;

Υπάρχει τάση από τον 
κινητήρα του ανεμιστήρα;

Ελέγξτε τη διάταξη του 
ανεμιστήρα

Ελέγξτε την PCB

Ελέγξτε το ρεύμα και τη σύνδεση

Ελέγξτε την τάση μεταξύ #4 και #7 του CONU1: 127 
V-184 V DC  

(δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 Ηλεκτρολογικό 
διάγραμμα)

Ελέγξτε την τάση μεταξύ #3 και #4 του CONU1

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι
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Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Σφάλμα λειτουργίας 
ανεμιστήρα

Δεν λειτουργεί ο 
ανεμιστήρας

1. Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στον φυσητήρα.
 ● Μαύρο + κόκκινο, περίπου DC 127–184 V

2. Αντικαταστήστε την PCB αν η τάση είναι μη φυσιολογική. (Όταν 
αντικαθιστάτε την PCB, απενεργοποιήστε την μονάδα και περιμένετε για 
τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα προτού συνεχίσετε).

3. Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε τον κινητήρα του ανεμιστήρα.

Σφάλμα RPM κινητήρα 
ανεμιστήρα Ελαττωματικό στροφείο

1. Αν οι RPM είναι πολύ μειωμένες κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα και η 
παροχή ρεύματος είναι φυσιολογική. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες 
και αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.
1) Απενεργοποιήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μονάδας και 

περιμένετε για 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να αποφορτιστεί τελείως.
2) Αποσυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα και μετά ξανασυνδέστε το.
3) Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με την παροχή και ενεργοποιήστε την 

μονάδα.
4) Η λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης του ανεμιστήρα εξακριβώνει τις 

συνθήκες σφάλματος για τον κωδικό σφάλματος E109. Αν εμφανιστεί 
σφάλμα E109, εισέλθετε στην λειτουργία ελέγχου του ανεμιστήρα και 
επαληθεύστε τις RPM του ανεμιστήρα και την τάση εισόδου του APS.

5) Αν οι RPM βρίσκονται χαμηλά ή υπάρχει σφάλμα κυκλώματος 
αισθητήρα, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα. Αυτό υποδεικνύει 
μια άμεση επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό.

2. Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε την PCB.
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5.2.12    Σφάλμα 110

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E110
Παρεμπόδιση καυσαερίων  

(Παρεμπόδιση συμπυκνωμάτων)

Παρουσιάζεται σφάλμα όταν οι καπναγωγοί συμπυκνωμάτων ή καυσαερίων είναι 
κλειστοί ή φραγμένοι.

1. Γίνεται εντοπισμός σφάλματος όταν ο APS βρίσκεται κάτω από τα προβλεπόμενα και 
οι RPM του ανεμιστήρα πάνω από τα προβλεπόμενα, για 10 δευτερόλεπτα.

 ● Αν το μήνυμα σφάλματος μη φυσιολογικού κλεισίματος (E110: διαγράφεται 
χειροκίνητα), εμφανίζεται κατά την καύση, τότε η καύση θα σταματήσει και θα 
πραγματοποιηθεί απόπλυση και lock-out.

 ● Αν το μήνυμα σφάλματος μη φυσιολογικού κλεισίματος (E110: διαγράφεται 
χειροκίνητα), εμφανίζεται όταν ο λέβητας δεν πραγματοποιεί καύση, τότε ο 
λέβητας θα προχωρήσει σε λειτουργία lock-out.

2. Μετά από χειροκίνητη επαναφορά, το σφάλμα διαγράφεται και ο λέβητας ξεκινάει 
έλεγχο κλεισίματος εξάτμισης.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν η γραμμή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων ή η αποστράγγιση είναι 
φραγμένες.

2. Ελέγξτε τον καπναγωγό και την εξάτμιση για να βεβαιωθείτε για την ορθή 
εγκατάσταση και τις ανοχές. (Η κυκλοφορία των καυσαερίων παράγει θόρυβο).

3. Ελέγξτε αν η παροχή αέρα/ο καπναγωγός καυσαερίων έχουν φράξει (στο εσωτερικό 
μπορεί να συγκεντρωθεί νερό της βροχής εξαιτίας μιας ακατάλληλης εγκατάστασης 
των αγωγών).

4. Βεβαιωθείτε ότι ο εξαερισμός έχει κλίση προς τα κάτω, προς την μονάδα, για σωστή 
αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

5. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό ελατήριο κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς.

6. Ελαττωματικός αισθητήρας πίεσης αέρα ή PCB.

Υπάρχει περιορισμός στην 
ροή αέρα;

Αφαιρέστε όλους τους 
περιορισμούς στην ροή αέρα 

γύρω από την μονάδα και ελέγξτε 
τον σωλήνα εξαερισμού για 

εμπόδια.

Επαναφορά ή επανεκκίνηση
Όχι

Ναι
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Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

110E
Παρεμπόδιση 
καυσαερίων

Μη φυσιολογική ροή 
παροχής αέρα εισόδου/

καυσαερίων

1. Έλεγχος εξαερισμού παροχής αέρα/καυσαερίων για τυχόν εμπόδια.

2. Αποστράγγιση συμπυκνωμάτων με εμπόδια

3. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας πίεσης αέρα είναι φθαρμένος ή φραγμένος.

4. Αντικαταστήστε την παλιά PCB με την τελευταία έκδοση.

Σφάλμα αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων

Σφάλμα αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων

Ο αέρας εξάτμισης παρεμποδίζεται εξαιτίας του σφάλματος αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων.

 ● Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας συμπυκνωμάτων ή το σιφώνιο έχουν 
παγώσει.

 ● Ελέγξτε αν ο εύκαμπτος σωλήνας συμπυκνωμάτων έχει συστραφεί.
 ● Αφαιρέστε την κάτω πλευρά της παγίδας και ελέγξτε αν έχουν εμπόδιο.

Ελαττωματική παροχή 
αέρα/καπναγωγός 

καυσαερίων

Παραμορφωμένος ή 
φραγμένος καπναγωγός

1. Ελέγξτε το εξωτερικό του καπναγωγού για ζημιές ή εμπόδια.

2. Ελέγξτε αν έχει συγκεντρωθεί νερό της βροχής εξαιτίας της κάθετης 
εγκατάστασης του σωλήνα εισαγωγής αέρα.

Καυσαέρια ρέουν στο 
εσωτερικό μέσω του 

σωλήνα παροχής.

Αν τα καυσαέρια μπουν στον σωλήνα παροχής αέρα, η μη φυσιολογική 
καύση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το E110.

 ● Ελέγξτε την εγκατάσταση του καπναγωγού.
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5.2.13    Σφάλμα 127

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E127
Μη φυσιολογική λειτουργία: APS

Μη φυσιολογική λειτουργία APS (E127: διαγράφεται αυτόματα) ανιχνεύει ανοιχτά 
κυκλώματα, βραχυκυκλώματα, μη φυσιολογική λειτουργία APS πριν την πρόπλυση ή τη 
λειτουργία του ανεμιστήρα και οδηγεί σε παύση λειτουργίας ασφαλείας ή σε lock-out.

1. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης παύσης λειτουργίας ασφαλείας
 ● Μη φυσιολογικό ανοιχτό κύκλωμα APS: η τιμή AD του APS βρίσκεται κάτω από 3 

για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
 ● Μη φυσιολογικό βραχυκύκλωμα APS: η τιμή AD του APS βρίσκεται πάνω από 

240 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.
 ● Μη φυσιολογική προεπιλεγμένη τιμή APS: η τιμή AD του APS βρίσκεται 

πάνω από 60 για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και ο ανεμιστήρας είναι 
σταματημένος για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα με 0 RPM.

2. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης lock-out
 ● Το APS δεν ανταποκρίνεται.

Αν συμπίπτουν οι προϋποθέσεις [κατά την πρόπλυση τιμή APS_AD < πριν την πρόπλυση 
τιμή APS_AD + 3] η επανεκκίνηση της ενέργειας πρόπλυσης είναι πάνω από 10, χωρίς 
αλλαγή APS.

Κατάσταση Ενημέρωση τιμής APS πριν τις προϋποθέσεις πρόπλυσης

Ενεργοποίηση 
μετά την 
διαγραφή του 
σφάλματος

10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα, 
γίνεται ενημέρωση στις τιμές του APS. (η καύση ξεκινάει μόλις 
γίνει η ενημέρωση των τιμών του APS, πριν την πρόπλυση)

Κανονική 
ενεργοποίηση

10 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση του ανεμιστήρα, 
γίνεται ενημέρωση στις τιμές του APS.

Οι τιμές του APS δεν ενημερώνονται όταν ένα σφάλμα μη φυσιολογικής θερμοκρασίας 
καυσαερίων διαγραφεί (αυτόματη διαγραφή).



Αντιμετώπιση προβλημάτων        77

5.2.14    Σφάλμα 144

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E144
Θερμίστορ καυστήρα ανοικτό ή 

βραχυκύκλωμα

1. Αν η τιμή 10-bit AD του θερμίστορ του καυστήρα είναι κάτω από 50 για περισσότερο 
από 3 δευτερόλεπτα ή πάνω από 1.011 για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί σφάλμα 
μη φυσιολογικού θερμίστορ καυστήρα (E144: ειδοποίηση).

2. Αν η τιμή 10-bit AD του θερμίστορ του καυστήρα είναι μεταξύ 50 και 1011 για 
περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, το σφάλμα θα διαγραφεί.

5.2.15    Σφάλμα 157

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E157
Μη φυσιολογική λειτουργία: εύκαμπτος 

σωλήνας APS

Προκύπτει σφάλμα όταν το APS αποτυγχάνει να ανάψει την φλόγα κατά τον έλεγχο του 
APS για 25 δευτερόλεπτα, σε 10 συνεχόμενες φορές.
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5.2.16    Σφάλμα 205

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E205
Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου 

εναλλάκτη θερμότητας
ανοιχτός

 ● Αν η τιμή 10-bit AD του αισθητήρα θερμοκρασίας DHW είναι κάτω από 50 (περίπου 
0,24 V), για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, συνεχόμενα. 

 ● Αν η τιμή 10-bit AD του αισθητήρα θερμοκρασίας DHW είναι πάνω από 1.012 (περίπου 
4,94 V), για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, συνεχόμενα.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν η σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου του εναλλάκτη 
θερμότητας είναι βρεγμένη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης μιας 
διαρροής.

2. Αντικαταστήστε τον ελαττωματικό αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου του εναλλάκτη 
θερμότητας.

3. Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας του κυκλοφορητή (εξωτερικός τύπος) καθώς και 
την σωστή ροή μέσα από την γραμμή θέρμανσης.

4. Ελέγξτε την τάση στην PCB για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη ισχύς στη 
αντλία. Αν δεν υπάρχει τάση, αντικαταστήστε την PCB. Διαφορετικά, κάντε εξαέρωση 
στο σύστημα πριν την επαναφορά της μονάδας. Αν το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε την αντλία.

Είναι το θερμίστορ εξόδου 
φυσιολογικό;

Ελέγξτε τη σύνδεση 
(#7 και #12 του CONW2)

Αντικαταστήστε το θερμίστορ της 
εξόδου

Αντίσταση μεταξύ  
#7 και #12 του CONW2 είναι από 0,437 kΩ  

μέχρι 176 kΩ σε κανονικές συνθήκες.  
(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 

Ηλεκτρολογικό διάγραμμα)

Όχι

Ναι

Πριν να μετρήσετε την αντίσταση 
του θερμίστορ, αποσυνδέστε από 
την PCB.

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Ελαττωματικός 
αισθητήρας

Ελαττωματική σύνδεση
αισθητήρα 

θερμοκρασίας

Ελέγξτε αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ανοιχτός και αν είναι 
συνδεδεμένος σωστά.

Αισθητήρας 
θερμοκρασίας

Ελέγξτε την αντίσταση του αισθητήρα θερμοκρασίας. (Ελαττωματικός αν 
είναι 30 kΩ ή μεγαλύτερη)

 ● Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας αν η τιμή της αντίστασης 
είναι μη φυσιολογική.

 ● Ελέγξτε την θερμοκρασία που εμφανίζεται στον μπροστινό πίνακα.

Πιθανά προβλήματα

Προβληματική 
κυκλοφορία

αντλίας (εξωτερική)
Ελέγξτε την παροχή ρεύματος στον κυκλοφορητή

Προβληματική PCB Αν παρά τους παραπάνω ελέγχους το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε 
την PCB.
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5.2.17    Σφάλμα 302

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E302
Χαμηλή πίεση νερού

Αν ο αυτόματος αισθητήρας πίεσης νερού ανιχνεύσει ότι η πίεση του νερού είναι 
χαμηλότερη από την κανονική πίεση για περισσότερο από τρία συνεχόμενα 
δευτερόλεπτα, το σύστημα αποφασίζει ότι δεν υπάρχει νερό στον λέβητα και 
στις σωληνώσεις και εμφανίζει μήνυμα χαμηλής πίεσης νερού ("302", διαγράφεται 
χειροκίνητα).
Αν, ωστόσο, παρουσιαστεί δυσλειτουργία όταν ο αισθητήρας πίεσης νερού βρίσκεται σε 
κατάσταση ανοιχτή ή κλειστή, το σφάλμα χαμηλής πίεσης νερού δεν θα εξακριβωθεί.
Η κανονική πίεση του νερού, πάνω από την χαμηλή πίεση μπορεί να ρυθμιστεί από τον 
πίνακα και η μέθοδος ρύθμισης παρουσιάζεται παρακάτω.

Ρύθμιση παραμέτρων Εύρος ρυθμίσεων Προεπιλογή

Χαμηλή πίεση 0,1 bar–1,2 bar 0,4 bar

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε για διαρροή νερού από τον σωλήνα θέρμανσης.

2. Ελέγξτε αν ο σωλήνας παροχής νερού είναι ανοιχτός.

3. Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης νερού.

Διαρροή στην μονάδα

Είναι η βαλβίδα κρύου 
νερού ανοιχτή;

1. Ελέγξτε την πίεση του κρύου νερού
2. Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης νερού

Ελέγξτε για διαρροή στην μονάδα

Ανοίξτε την βαλβίδα κρύου νερού

Ναι

Όχι

Όχι

Μέθοδος ελέγχου

 ● Αν το σφάλμα παρουσιαστεί κατά την καύση, σταματήστε την καύση και προχωρήστε σε απόπλυση 1 και κατόπιν σε lock-out. 
 ● Αν το σφάλμα παρουσιαστεί όταν έχει σταματήσει η καύση, μην την ενεργοποιήσετε και προχωρήσετε σε lock-out.
 ● Έχετε όλες τις αντλίες (λέβητας, κυκλοφορητές) σταματημένες (εκτός από όταν έχετε ενεργοποιήσει την Λειτουργία ελέγχου αντλίας).
 ● Παρ’ όλα αυτά, όταν ρυθμίζετε το σύστημα βαλβίδων ζώνης, βεβαιωθείτε ότι όλες οι αντλίες (λέβητα, το συστήματος, ζεστού νερού) 

και οι βαλβίδες ζώνης είναι σταματημένες (εκτός από την περίπτωση της Λειτουργίας ελέγχου αντλίας).
 ● Προϋπόθεση διαγραφής σφάλματος: το σφάλμα διαγράφεται όταν η πίεση του νερού έχει βρεθεί υψηλότερη από την κανονική πίεση, 

για περισσότερο από τρία συνεχόμενα δευτερόλεπτα και γίνει χειροκίνητη διαγραφή. Ωστόσο, στην περίπτωση δυσλειτουργιών 
στην πίεση του νερού, το σφάλμα διαγράφεται όταν πραγματοποιείται χειροκίνητη επαναφορά, ανεξάρτητα από τη πίεση που θα 
ανιχνευτεί.
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5.2.18    Σφάλμα 352

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E352
Υψηλή πίεση νερού

1. Αν ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής πίεσης του νερού ανιχνεύσει υψηλή πίεση (μεγαλύτερη 
από 3,9 bar) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα, ο λέβητας θα σταματήσει και θα 
εμφανιστεί μήνυμα υψηλής πίεσης νερού (352/3520 - κωδικός σέρβις, διαγράφεται 
αυτόματα).

2. Στην περίπτωση που ο ηλεκτρονικός ανιχνευτής πίεσης ανοίξει ή βραχυκυκλώσει, το 
σφάλμα υψηλής πίεσης νερού θα διαγραφεί και η πίεση νερού θα ανιχνευτεί σωστά.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας πίεσης κρύου νερού του σωλήνα εισόδου είναι βρεγμένος 
για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και μιας διαρροής.

2. Ελέγξτε τον ελεγκτή.

Δυσλειτουργεί  
η βαλβίδα πλήρωσης 

κρύου νερού ή βαλβίδα 
πίεσης ασφαλείας;

Λειτουργεί κανονικά ο 
αισθητήρας πίεσης νερού;

Ελέγξτε τη σύνδεση
(#5, 12 του CONW2) 

Αντικαταστήστε το εξάρτημα που 
δυσλειτουργεί

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
πίεσης νερού

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Μέθοδος ελέγχου

 ● Αν το σφάλμα παρουσιαστεί κατά την καύση, σταματήστε την καύση και προχωρήστε σε απόπλυση 1 και κατόπιν σε παύση 
λειτουργία ασφαλείας

 ● Αν το σφάλμα παρουσιαστεί όταν έχει σταματήσει η καύση, μην την ενεργοποιήσετε και προχωρήσετε σε παύση λειτουργίας 
ασφαλείας
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5.2.19    Σφάλμα 353

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E353
Μη φυσιολογική λειτουργία αισθητήρα 

πίεσης νερού

Αν ανιχνευτεί σφάλμα (κάτω από 0,3 V ή πάνω από 2,8 V) στον αισθητήρα πίεσης νερού, 
για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, το σύστημα εμφανίζει στον μπροστινό πίνακα το 
μήνυμα σφάλματος E353. Αν συμβεί αυτό, ο λέβητας ξεκινά τη διαδικασία της παύσης 
λειτουργίας.

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας πίεσης κρύου νερού του σωλήνα εισόδου είναι βρεγμένος 
για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και μιας διαρροής.

2. Αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίεσης νερού.

3. Ελέγξτε τον ελεγκτή.

Διαρροή στην μονάδα

Λειτουργεί κανονικά ο 
αισθητήρας πίεσης νερού;

1. Ελέγξτε τη σύνδεση
(#4, #5 και #6 του CNG1)

Ελέγξτε για διαρροή στην μονάδα

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα 
πίεσης νερού

Ναι

Όχι

Ναι

Όχι

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Μη φυσιολογικός 
αισθητήρας

πίεσης νερού

Ελαττωματικός 
αισθητήρας

πίεσης νερού

1. Ελέγξτε αν ο αισθητήρας έχει παγώσει κατά τον χειμώνα.

2. Ελέγξτε την τάση εξόδου. (Κανονική κατάσταση: 0,3–2,8 V)

3. Αντικαταστήστε την PCB αν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
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5.2.20    Σφάλμα 515

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E515
Σφάλμα ανατροφοδότησης ρελέ (PCB)

Αυτή λειτουργία προσδιορίζει μη φυσιολογική λειτουργία στον ελεγκτή και εμφανίζει 
μήνυμα σφάλματος ελεγκτή (E515/E615) στην περίπτωση μιας μη φυσιολογικής 
λειτουργίας της MCU (RAM, ROM, δυσλειτουργία στοίβας κλπ) ή εσωτερικής 
δυσλειτουργίας στο κύκλωμα (αντίσταση, TR κλπ).

 ● Αν η ανατροφοδότηση εισόδου MOV1 ανιχνεύσει μη φυσιολογική λειτουργία για 
περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτα στην κατάσταση ελέγχου ανατροφοδότησης 
MOV1, θα εμφανιστεί σφάλμα MOV1 (E515: διαγράφεται χειροκίνητα).

 ● Αν η ανατροφοδότηση εισόδου MOV2 ανιχνεύσει μη φυσιολογική λειτουργία για 
περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτα στην κατάσταση ελέγχου ανατροφοδότησης 
MOV2, θα εμφανιστεί σφάλμα MOV2 (E515: διαγράφεται χειροκίνητα).

 ● Αν δεν υπάρχει επικοινωνία EEPROM μετά την επανεκκίνηση του λέβητα, θα εμφανιστεί 
σφάλμα επικοινωνίας EEPROM ("59401") και ο λέβητας θα πραγματοποιήσει κανονική 
λειτουργία. (Τα σφάλματα επικοινωνίας διαγράφονται αυτόματα μετά από τουλάχιστον 
μία κανονική επικοινωνία EEPROM).

 ● Αν ο πλεονασμός είναι ασύμφωνος κατά ένα μη διαγραφόμενο σφάλμα ανάγνωσης 
κατά την επανεκκίνηση του λέβητα, θα εμφανιστεί σφάλμα πλεονασμού ασφαλείας 
EEPROM (59402) και ο λέβητας θα μπει σε λειτουργία lock-out. (Αν γίνει χειροκίνητη 
επαναφορά, το σφάλμα διαγράφεται αυτόματα).

 ● Αν η επικοινωνία EEPROM αποτύχει κατά τη διάρκεια μη διαγραφόμενου σφάλματος 
ανάγνωσης, κατά την επανεκκίνηση του λέβητα, θα προκύψει σφάλμα επικοινωνίας 
ασφαλείας EEPROM (59403) και ο λέβητας θα μπει σε λειτουργία lock-out. (Αν γίνει 
χειροκίνητη επαναφορά, το σφάλμα διαγράφεται αυτόματα).

 ● Αν προκύψει μη ομαλή λειτουργία WD-RSS2 (E515/02-sub), ο λέβητας διαγράφει το 
σφάλμα αυτόματα 2 φορές και προσδιορίζει το σφάλμα την 3η φορά. (Η μη ομαλή 
καταμέτρηση λειτουργίας διαγράφεται μετά από κανονική λειτουργία ή μήνυμα 
σφάλματος).

 ● Αν προκύψει μη ομαλή λειτουργία συσκευής ελέγχου (515/10-sub), ο λέβητας 
διαγράφει το σφάλμα αυτόματα 2 φορές και προσδιορίζει το σφάλμα την 3η φορά. 
(Η μη ομαλή καταμέτρηση λειτουργίας διαγράφεται μετά από κανονική λειτουργία ή 
μήνυμα σφάλματος).

 ● Όταν το σφάλμα συσκευής ελέγχου (E515/10-sub) διαγράφεται αυτόματα στο 
κύκλωμα MCU2

Στοιχεία ελέγχου

1. Ελαττωματική PCB

2. Ελέγξτε με ένα πολύμετρο αν φτάνει στην PCB η κατάλληλη τάση (AC 102–132 V).

3. Ελέγξτε την σύνδεση της καλωδίωσης.

4. Αποσυνδέστε το καλώδιο της γείωσης και στη συνέχεια ελέγξτε την PCB.
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Ελέγξτε τον αριθμό E515, 
του υπο-κώδικα

1.  Ελέγξτε την σύνδεση των 
καλωδίων μεταξύ του ελεγκτή 
αερίου και της κύριας PCB.

2.  Ελέγξτε το πηνίο της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.

Ελέγξτε την τάση του 
ανεμιστήρα.

(Δείτε την σελίδα 54 για το 4.8 
Ηλεκτρολογικό διάγραμμα).

1.  Ελέγξτε την σύνδεση των 
καλωδίων μεταξύ του διπλού 
βεντούρι και του κύριου 
ελεγκτή.

2.  Ελέγξτε το διπλό βεντούρι.

1.  Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε τον διακόπτη 
επαναφοράς λειτουργίας.

2.  Στην ίδια αυτή περίπτωση, 
αντικαταστήστε την κύρια PCB.

Αριθμός 3 ή 4 Αριθμός 9 Αριθμός 11 ή 12

Αριθμός 1,2 ή 10

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

PCB ή ηλεκτρική παροχή

Προβληματική PCB Αντικαταστήστε την PCB αν υπάρχει σφάλμα στο εσωτερικό κύκλωμά της.

Σφάλμα παροχής 
ρεύματος

Ελέγξτε με ένα πολύμετρο αν φτάνει στην PCB η κατάλληλη τάση.
 ● Ελέγξτε με ένα πολύμετρο αν η τάση στην ηλεκτρική έξοδο είναι AC 

102–132 V.

Θόρυβος γείωσης 
παροχής
ρεύματος

Ο θόρυβος της γείωσης της παροχής ρεύματος προκαλεί δυσλειτουργία.
 ● Αποσυνδέστε την γείωση από το τερματικό γείωσης, μέσα στην μονάδα 

και ελέγξτε αν η PCB λειτουργεί κανονικά.
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5.2.21    Σφάλμα 517

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E517
Σφάλμα ρύθμισης διακόπτη DIP (PCB)

Ελέγξτε για μη ομαλές ρυθμίσεις του διακόπτη DIP όταν ενεργοποιείτε τον λέβητα. Αν 
δεν υπάρχει μη φυσιολογική λειτουργία του διακόπτη DIP, δεν θα εμφανιστεί μήνυμα 
σφάλματος.

Είναι ο διακόπτης DIP στην 
PCB ρυθμισμένος σωστά;

Αλλάξτε τον διακόπτη DIP 
στις κατάλληλες ρυθμίσεις

* Αν το πρόβλημα παραμένει, 
αντικαταστήστε την PCB

Κάντε επαναφορά της μονάδας
Ναι

ΟΧΙ

5.2.22    Σφάλμα 594

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E594
Σφάλμα EEPROM (PCB)

Αν η επικοινωνία είναι μη φυσιολογική σε μέρη της PCB, τότε το σύστημα εμφανίζει στην 
PCB, το E594.

Στοιχεία ελέγχου Ελέγξτε την PCB.

Μέθοδος ελέγχου

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Μέθοδος ελέγχου

Σφάλμα E594 Μη φυσιολογική
επικοινωνία από την PCB

1. Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στον μπροστινό πίνακα.

2. Πρώτα απενεργοποιήστε τη μονάδα και μετά ενεργοποιήστε την. Αν είναι 
απαραίτητο, αποσυνδέστε και μετά επανασυνδέστε τη μονάδα με το 
ρεύμα.

3. Αν το σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει E594, αντικαταστήστε την 
κύρια PCB.
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5.2.23    Σφάλμα 615

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E615
Σφάλμα εισόδου και μνήμης (MCU) Μη φυσιολογικό σήμα εισόδου από την PCB.

Στοιχεία ελέγχου

1. Πρώτα απενεργοποιήστε τη μονάδα και μετά ενεργοποιήστε την (ή αποσυνδέστε και 
επανασυνδέστε την με το ρεύμα).

2. Αν το σύστημα εξακολουθεί να εμφανίζει E615, αντικαταστήστε την κύρια PCB.

5.2.24    Σφάλμα 740

Προϋποθέσεις σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E740
Σφάλμα αισθητήρα εξωτερικής 

θερμοκρασίας

Αν ανιχνευτεί σφάλμα (κάτω από 2,2 kΩ ή πάνω από 122,2 kΩ) στον αισθητήρα 
εξωτερικής θερμοκρασίας, για 3 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, το σύστημα εμφανίζει στον 
μπροστινό πίνακα το μήνυμα σφάλματος E740. Αν συμβεί αυτό, ο λέβητας αλλάζει τη 
λειτουργία ελέγχου από Λειτουργία επαναφοράς καμπύλης, σε κανονική λειτουργία.

Στοιχεία ελέγχου
1. Ελέγξτε τη ρύθμιση παραμέτρων 

2. Ελέγξτε τον εξωτερικό αισθητήρα.

Είναι ο αισθητήρας 
εξωτερικής θερμοκρασίας 

εγκατεστημένος σωστά;

Είναι το θερμίστορ της 
εξωτερικής θερμοκρασίας 

φυσιολογικό;

Ελέγξτε τη σύνδεση
(#1 και #2 του CONE1)

Αλλάξτε τη ρύθμιση της 
λειτουργίας ελέγχου επαναφοράς 

εξωτερικής θερμοκρασίας

Αντικαταστήστε το θερμίστορ της 
εξωτερικής θερμοκρασίας.

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι
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5.2.25    Σφάλμα 782

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E782
Σφάλμα επικοινωνίας του κύριου πίνακα

Αν ένα σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του κύριου ελεγκτή και του μπροστινού πίνακα, 
συνεχίζεται για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα.

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Είναι η καλωδίωση από τον 
μπροστινό πίνακα, συνδεδεμένη 

σωστά με την PCB;

Επανασυνδέστε τον πίνακα με 
την PCB

1.  βήμα: κάντε επαναφορά της 
μονάδας.

2.  βήμα: αν το πρόβλημα 
παραμένει, αντικαταστήστε την 
PCB και τον μπροστινό πίνακα.

Ναι

ΟΧΙ

5.2.26    Σφάλμα 783

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E783
Σφάλμα τηλεχειριστηρίου OpenTherm

Μη φυσιολογική λειτουργία ελέγχου δωματίου προκύπτει όταν ο κύριος ελεγκτής δεν 
λαμβάνει σήμα για περισσότερο από 60 συνεχόμενα δευτερόλεπτα ενώ οι ρυθμίσεις του 
διακόπτη θέρμανσης DIP βρίσκονται στο χειριστήριο OT. (6-ON/7-ON/8-OFF) (Σφάλμα 
συμβαίνει με ανοιχτό κύκλωμα και βραχυκύκλωμα)

5.2.27    Σφάλμα 787

Προϋποθέσεις εμφάνισης σφαλμάτων και στοιχεία ελέγχου

Σφάλμα Περιγραφή

E787
Σφάλμα επαναφοράς συσκευής

Σφάλμα 787-2 προκύπτει όταν σήμα επαναφοράς εισάγεται πάνω από 6 συνεχόμενες 
φορές μέσα σε 15 λεπτά από το πρώτο σήμα επαναφοράς. (η είσοδος σήματος 
επαναφοράς σε 5 δευτερόλεπτα από το προηγούμενο σήμα επαναφοράς αγνοείται και 
δεν καταμετράται).
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6.1    Διάταξη εναλλάκτη θερμότητας

Στοιχείο Περιγραφή

Ο εναλλάκτης θερμότητας Ανοξείδωτος μονοκόμματος εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3,0 bar

Τύπος Τύπου φλογαυλού

Κατηγορία 21㎾ 28㎾ 36㎾

Μέγεθος Φ270 × 517H Φ270 × 517H Φ300 × 517H

Χωρητικότητα νερού 14,0 ℓ 13,5ℓ 16,4ℓ

Σωληνοειδής πλάκα

Σωλήνας φλόγας 28ea 36ea 44ea

Θερμοστάτης άνω ορίου PTS-12N/Ανενεργός 95 ℃, Ενεργός 80 ℃/Εύρος αντίστασης: < 1,0 Ω

Μόνωση

Οδηγός ροής 
αέρα

Αναταράξεις

Εναλλάκτης 
θερμότητας

Θερμοστάτης 
άνω ορίου

 

<Θερμοκρασία καυσαερίων ανάλογα με την κατάσταση του 
στροβιλιστή>

1. Αν υπάρξει πτώση του στροβιλιστή

Στοιχείο Θερμ. καυσαερίων

Κανονική Πάνω από 70 ℃

Χωρίς στροβιλιστή Πάνω από 80 ℃

2.  Αν δεν τοποθετηθεί στροβιλιστής στον εναλλάκτη, η αποστράγγιση 
συμπυκνωμάτων λιώνει και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον λέβητα 
και πυρκαγιά. 

<Πτώση πίεσης εναλλάκτη θερμότητας>

6.    Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων
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6.2    Διάταξη καυστήρα

Στοιχείο Περιγραφή

Καυστήρας Καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας

Τύπος καύσης Τύπος καύσης ανάστροφης φλόγας

Τύπος καυσίμου Κηροζίνη, ελαφρύ πετρέλαιο

Έλεγχος 2 σταδίων (Υψηλό/Χαμηλό)

Χρήση καυσίμου 21㎾ 28㎾ 36㎾

Κηροζίνη

Ακροφύσιο 
πετρελαίου 0,55G 80˚ ES 0,75G 80˚ ES 1,0G 80˚ ES

Χαμηλό/Υψηλό Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή Υψηλή Χαμηλή Υψηλή

Πίεση πετρελαίου 6,5 bar 11,5 bar 6,5 bar 9,5 bar 6,5 bar 10 bar

Ελαφρύ 
πετρέλαιο

Ακροφύσιο 
πετρελαίου 0,45G 80˚ S 0,55G 80˚ S 0,65G 80˚ S

Πίεση πετρελαίου 9,5 bar 13,5 bar 9,5 bar 14 bar 9,5 bar 14 bar

<Συναρμολογημένος> <Αποσυναρμολογημένος>

Αισθητήρας
UV

Καυστήρας
Περίβλημα

Διάταξη θήκης 
φλόγας

Μετασχηματιστής 
ανάφλεξηςΔιάταξη αντλίας πετρελαίου

Διάταξη ανεμιστήρα
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6.2.1    Διάταξη καυστήρα

Στοιχείο Περιγραφή

Κινητήρας ανεμιστήρα 3φασικός κινητήρας DC χωρίς ψήκτρες

Ανεμιστήρας Στροβιλοειδής

21㎾ 28㎾ 36㎾

Ανεμιστήρας LCB700 21/28K LCB700 36K

Σωλήνας 
εισόδου

1 Φ30 Φ37

2 Φ30 Φ37

3 Φ34 Φ43

Στόμιο Φ21 Φ30 Φ32

APS KDN-APS-02-D(4 V, 30㎜H2O)

<Συναρμολογημένος> <Αποσυναρμολογημένος>

<APS>

H

H

L

L

Διάταξη 
ανεμιστήρα

Σωλήνας 
εισόδου 2

Στόμιο

Σωλήνας 
εισόδου 3

Σωλήνας 
εισόδου 1
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6.2.2    Διάταξη αντλίας πετρελαίου

Στοιχείο Περιγραφή

Πετρέλαιο
Αντλία

Τύπος Έλεγχος 2 σταδίων, BFP 52E-3, Danfoss

Ταχύτητα 
λειτουργίας 3.000 rpm

Μεγ. ροπή εκκίνησης 0,1 Nm

Σύζευξη Σύζευξη Oldham, Φ20, POM

Κινητήρας αντλίας πετρελαίου Κινητήρας BLDC, CCW, 41W

Εύκαμπτος σωλήνας πετρελαίου NBR, 7/16"-20 UNF

<Αποσυναρμολογημένος> <Αποσυναρμολογημένος>

Κινητήρας BLDC

Σύζευξη

Περίβλημα αντλίας 
πετρελαίου

Εύκαμπτος σωλήνας 
πετρελαίου

Προστατευτική μεμβράνη

Αντλία πετρελαίου
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6.2.3    Μετασχηματιστής ανάφλεξης

Στοιχείο Περιγραφή

Είσοδος AC230 V/50 Hz/Μέγ. 50W/Ελάχ. 100㏁

Έξοδος 18 kV/40 mA/10–22 kHz
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6.2.4    Διάταξη θήκης φλόγας

Στοιχείο 21㎾ 28㎾ 36㎾

Ακροφύσιο αέρα Φ20 Φ23 Φ25

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

Κηροζίνη 0,55G 80˚ ES 0,75G 80˚ ES 1,0G 80˚ ES

Ελαφρύ 
πετρέλαιο 0,45G 80˚ S 0,55G 80˚ S 0,65G 80˚ S

<Συναρμολογημένος> < Διαστάσεις ανάφλεξης για διάταξη θήκης φλόγας >

Εσωτερικός 
σωλήνας

Ανάφλεξη

Θήκη φλόγας

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

Πλάκα 
στροβιλισμού

Ακροφύσιο αέρα
Μοντέλο 21RS/RSX

21LS/LSX
28RS/RSX
28LS/LSX

36RS/RSX
36LS/LSX

Διαστάσεις 
ανάφλεξης

Α 32 χιλ. 37 χιλ. 42 χιλ.

B 18 χιλ. 20 χιλ. 26 χιλ.

Γ 3±0,5 χιλ. 3±0,5 χιλ. 3±0,5 χιλ.
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6.2.5    Αισθητήρας UV

Στοιχείο Περιγραφή

Τύπος UV1, Danfoss

Έξοδος σήματος μεγ. 100 μA

Συνιστώμενη ελάχ. έξοδος σήματος 65 μA

Σήμα για απουσία φωτεινής ένδειξης μεγ. 5 μA

Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20–+70 °C, λειτουργία περιορισμένης διάρκειας μέχρι και 75 °C
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6.3    Διάταξη προσαρμογέα εισόδου

Στοιχείο Περιγραφή

Αισθητήρας πίεσης 0–4,5 bar/Marquardt

Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 3 bar/Caleffi

Αισθητήρας θερμοκρασίας -20–100 ℃

Βαλβίδα αποστράγγισης 1/2"

<Συναρμολογημένος> <Αποσυναρμολογημένος>

Αισθητήρας 
πίεσης

Αισθητήρας
θερμοκρασίας

Βαλβίδα 
εκτόνωσης 
πίεσης

Βαλβίδα 
αποστράγγισης
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6.4    Διάταξη προσαρμογέα εξόδου

Στοιχείο Περιγραφή

Εξαερισμός 0–4,5 bar/Marquardt

Δείκτης πίεσης Εύρος μέτρησης: 0–4 bar

Αισθητήρας θερμοκρασίας -20–100 ℃

<Συναρμολογημένος> <Αποσυναρμολογημένος>

Εξαερισμός

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Προσαρμογέας εξόδου

Δείκτης 
πίεσης
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6.5    Κυκλοφορητής

Στοιχείο Περιγραφή

Μοντέλο UPM3 FLEX AS 15-75 CIL3/Grundfos

Κατανάλωση ισχύος 2–60 W

Μεγ. στάθμη 7,5 μ.

Διαστάσεις

Π
λή

ρε
ς σ

πε
ίρ

ω
μα

 ε
λά

χ.
 1

1,
5

Σύνδεσμος AMP 
Superseal 

1.5 series σειρά

Ροπή συναρμολόγησης 30±10Nm

Π
λή

ρε
ς σ

πε
ίρ

ω
μα

 ε
λά

χ.
 1

1,
5

Διάγραμμα QH

Διάγραμμα QH
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6.6    Δοχείο διαστολής

Στοιχείο Περιγραφή

Δυναμικότητα 12 λίτρα

Μεγ. πίεση λειτουργίας 3,0 bar

Προφόρτιση 1,0 bar

Βαλβίδα επαναφόρτισης
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6.7    Θερμίστορ

Στοιχείο Θερμίστορ Αισθητήρας ορίου θερμοκρασίας 
καυσαερίων

Μοντέλο PR3JM-K38E-KD90 PLR3TM-K44I-KD135

Αποτυχία

Αδυναμία μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού μέσα στον λέβητα.
Αν υπάρξει πρόβλημα με κάποιο από τα θερμίστορ, εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος 
πριν από την έναρξη της λειτουργίας. Αν οι τιμές αντίστασης δεν είναι ενεργοποιημένες, ο 
λέβητας θα παράγει διακυμάνσεις θερμοκρασιών στο ζεστό νερό.

Κωδικός σφάλματος E047, E205, E218, E278, E279

Διάγνωση

1. Ελέγξτε ότι οι συνδέσεις των καλωδίων είναι σταθερές.

2. Ελέγξτε την αντίσταση του αισθητήρα (σταματήστε τη λειτουργία και μειώστε την 
θερμοκρασία πριν από τον έλεγχο).

Χρώμα καλωδίων: ΚΟΚΚΙΝΟ-
ΚΟΚΚΙΝΟ είσοδος, έξοδος

Αισθητήρας θερμοκρασίας ορίου καυσαερίων  
Χρώμα καλωδίου: ΜΠΛΕ-ΜΠΛΕ

Ελέγξτε αν ο αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού είναι ανοικτός (Τύπος σφάλματος: MΩ Ανοικτός)

Θερμοκρασία (°F) Θερμίστορ (kΩ) Αισθητήρας θερμοκρασίας ορίου 
καυσαερίων (kΩ)

32–40 17,9–25,4 113,6–180,7

40–50 14,5–20,3 89,2–139,5

50–60 11,4–16,4 67,5–108,5

60–70 9,4–12,8 51,5–81,1

70–80 7,5–10,4 41,5–61,3

80–90 6–8,2 32,2–48,9

90–100 5,1–6,6 26,3–37,6

100–110 4,1–5,7 20,83–30,4
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6.8    Κύριος ελεγκτής

Στοιχείο Περιγραφή

Μοντέλο Κανονικός: OBC800H-EU / Συστήματος: OBC800S-EU / Συνδυασμού: OBC800C-EU

Ισχύς AC 230 V 50 Hz

Επικοινωνία
Μπροστινός πίνακας: επικοινωνία UART

Επικοινωνία OT: εξωτερικό σήμα εισόδου
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6.9    Μπροστινός πίνακας

Στοιχείο Περιγραφή

Μοντέλο OBP800

Ισχύς DC 24 V

Επικοινωνία ελεγκτή Επικοινωνία UART
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7.1    Διαδικασία αντικατάστασης

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όταν πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης ή/
και σέρβις στον λέβητα, να αποσυνδέετε πάντα το 
ηλεκτρικό ρεύμα καθώς και να κλείνετε τις βαλβίδες 
διακοπής πετρελαίου και νερού. Περιμένετε μέχρι ο 
λέβητας να κρυώσει. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε 
τραυματισμούς στα δάχτυλα από αιχμηρές γωνίες.

2. Φροντίστε να αποστραγγίζετε όλο το νερό από τον 
λέβητα όταν αφαιρείτε εξαρτήματα κυκλοφορίας 
νερού.

3. Πριν από οποιαδήποτε αποσυναρμολόγηση, 
βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η κατάλληλη διάγνωση για 
όλα τα προβλήματα και τους κωδικούς σφαλμάτων.

4. Μεταχειριστείτε όλα τα μέρη με προσοχή.

5. Κατά την επανασυναρμολόγηση, φροντίστε ώστε καμία 
ξένη ουσία, όπως π.χ. σκόνη κλπ να μην ξαναμπεί στον 
λέβητα.

6. Ελέγξτε τις συνδέσεις του καυστήρα, το κάλυμμα του 
θαλάμου καύσης, την παγίδα συμπυκνωμάτων και τον 
αγωγό καυσαερίων για διαρροές καυσαερίων.

7. Ελέγξτε την απόδοση και λειτουργία του λέβητα μετά 
από το σέρβις.

Κατά τις εργασίες συντήρησης, χρησιμοποιείτε τα 
κατάλληλα εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση και την 
επανασυναρμολόγηση του λέβητα. Συνιστώνται, επίσης, ένας 
φακός και μια μαγνητική μύτη. Η Navien συνιστά τη χρήση 
δίσκου εξαρτημάτων που θα συγκεντρώνει τα μικρά εξαρτήματα 
και τις βίδες. Όλος ο εξοπλισμός είναι καθοριστικός για την ορθή 
λειτουργία της μονάδας μετά από την επανασυναρμολόγηση.

Σημείωση Όταν αποσυναρμολογείτε και 
επανασυναρμολογείτε τον λέβητα, να 
ανατρέχετε στα διαγράμματα εξαρτημάτων και 
στη λίστα ανταλλακτικών.

7.2    Οδηγίες αντικατάστασης 
εξαρτημάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης ή/και σέρβις 
στον λέβητα, να αποσυνδέετε πάντα το ηλεκτρικό ρεύμα, να 
κλείνετε την βαλβίδα του νερού και να τον αποσυνδέετε από 
την πηγή του καυσίμου. Μην εκτελείτε εργασίες καθαρισμού 
ή συντήρησης χωρίς να έχετε αποσυνδέσει το καύσιμο και 
το ρεύμα από τον λέβητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να οδηγήσει 
σε ηλεκτροπληξία. Ο λέβητας μπορεί να παραμείνει ζεστός 
για μερικά λεπτά αφού τον απενεργοποιήσετε. Για να 
αποφύγετε τα εγκαύματα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο 
λέβητας πριν τον καθαρισμό.

7.2.1    Κύριος ελεγκτής

1. Ανοίξτε τραβώντας το πάνω μπροστινό κάλυμμα και 
τοποθετήστε το στο μάνταλο για να το ασφαλίσετε. 

2. Αποσυνδέστε από τις συνδέσεις του τον καυστήρα και τον 
αισθητήρα.

7.    Αντικατάσταση εξαρτημάτων
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7.2.2    Μπροστινός πίνακας

1. Αποσυνδέστε τον ελεγκτή, όπως φαίνεται στην παράγραφο 
7.2.1.

2. Αποσυνδέστε τις συνδέσεις του μπροστινού πίνακα και 
αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από την βάση στήριξης.

3. Επανατοποθετήσετε τον μπροστινό πίνακα και 
εγκαταστήστε τη βάση σταθεροποίησης.

4. Εφαρμόστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις του διακόπτη DIP, για 
τον μπροστινό πίνακα.

5. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα και 
επανασυναρμολογήστε τον κύριο ελεγκτή.

6. Ανοίξτε την βαλβίδα πετρελαίου και ενεργοποιήστε την 
μονάδα.

3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον ελεγκτή από 
το περίβλημα του λέβητα.

4. Αποσυνδέστε τα εσωτερικά καλώδια των συνδέσεων του 
ελεγκτή.

5. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από τον μπροστινό πίνακα για 
να αποσυνδέσετε και να επανατοποθετήσετε τον ελεγκτή.

6. Επανασυνδέστε όλα τα καλώδια από τον ελεγκτή. 

7. Κάντε επαναφορά των διακοπτών DIP.

8. Ανοίξτε την βαλβίδα πετρελαίου και ενεργοποιήστε την 
μονάδα.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι ταιριάζετε μεταξύ τους τα 
χρώματα των καλωδίων και τους τύπους των 
ακροδεκτών, όταν συνδέετε τα καλώδια με 
τον ελεγκτή. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική 
δύναμη κατά την αποσυναρμολόγηση και την 
επανασυναρμολόγηση καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στις συνδέσεις ή στην PCB.
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4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισόδου και το περίβλημα από 
τον παλιό σωλήνα και τοποθετήστε στον ανεμιστήρα 
αντικατάστασης.

5. Εγκαταστήστε τον ανεμιστήρα αντικατάστασης πάνω στον 
καυστήρα και συνδέστε την καλωδίωση και τον εύκαμπτο 
σωλήνα APS.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τις πιέσεις "H" και 
"L" κατά την τοποθέτηση του εύκαμπτου σωλήνα APS. 
(Ανατρέξτε στην παράγραφο 7.2.1) Αν η σύνδεση δεν γίνει 
σωστά, μπορεί να προκύψουν σφάλματα, θόρυβοι και 
ατελής καύση.

7.2.3    Ανεμιστήρας

1. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα APS και προχωρήστε σε 
αποστράγγιση από τον σωλήνα εισόδου.

2. Αποσυνδέστε την καλωδίωση του ανεμιστήρα, από τον 
ανεμιστήρα.

Εύκαμπτος 
σωλήνας 

αποστράγγισης

Α

Σύνδεση 
ανεμιστήρα

3. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τον 
ανεμιστήρα.
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3. Αποσυνδέστε τους δύο εύκαμπτους σωλήνες. (Υπολείμματα 
λαδιού μπορεί να διαρρεύσουν από τους εύκαμπτους 
σωλήνες).

4. Αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής πετρελαίου.

5. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν την διάταξη της 
αντλίας πετρελαίου.

6. Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη 
σειρά, με την διάταξη αντλίας πετρελαίου, αντικατάστασης.

7.2.4    Διάταξη αντλίας πετρελαίου

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος της αντλίας πετρελαίου 
Sol 1 και Sol 2.

2. Αποσυνδέστε την σύνδεση του κινητήρα από την διάταξη 
της αντλίας πετρελαίου.
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3. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και τον 
εύκαμπτο σωλήνα APS από τον σωλήνα εισόδου.

4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τον 
καυστήρα.

5. Αποσυνδέστε τον καυστήρα από τον θάλαμο καύσης.

6. Αποσυναρμολογήστε το παξιμάδι του εσωτερικού σωλήνα 
και τις χάλκινες γραμμές πετρελαίου και αφαιρέστε την 
έξοδο του μετασχηματιστή ανάφλεξης από την έξοδο των 
ηλεκτροδίων.

7. Αφαιρέστε την διάταξη της θήκης φλόγας από την διάταξη 
του καυστήρα.

7.2.5    Μετασχηματιστής ανάφλεξης

1. Αποσυνδέστε τις συνδέσεις του μετασχηματιστή ανάφλεξης.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο εξόδου της γείωσης από τον 
μετασχηματιστή ανάφλεξης.

3. Αφαιρέστε τις δύο βίδες που συγκρατούν τον 
μετασχηματιστή ανάφλεξης.

4. Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη 
σειρά, με τον μετασχηματιστή αντικατάστασης.

7.2.6    Ακροφύσιο πετρελαίου

1. Αποσυνδέστε την σύνδεση του καυστήρα.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης. 
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9. Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη 
σειρά, με το ακροφύσιο πετρελαίου, αντικατάστασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ελέγξτε το διάκενο και τη θέση του ηλεκτροδίου μετά 
από την επανατοποθέτηση του ακροφυσίου πετρελαίου 
(ανατρέξτε στην παράγραφο 7.2.4). Ακατάλληλο διάκενο ή 
ακατάλληλη θέση του ηλεκτροδίου μπορεί να οδηγήσει σε 
σφάλμα απώλειας φλόγας (E003).

7.2.7    Καθαρισμός του θαλάμου καύσης

1. Αποσυναρμολογήστε πρώτα τον καυστήρα και καθαρίστε τα 
ηλεκτρόδια από κατάλοιπα ή ξένες ουσίες.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του θερμοστάτη άνω ορίου στο 
κάλυμμα του θαλάμου καύσης.

3. Αποσυναρμολογήστε τον αισθητήρα πίεσης.

4. Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα 
του θαλάμου καύσης και τις δύο βίδες που συγκρατούν την 
βάση στήριξης του μετρητή πίεσης.

8. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες που συγκρατούν το ακροφύσιο 
αέρα στην διάταξη της θήκης φλόγας και επανατοποθετήστε 
το ακροφύσιο πετρελαίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν συναρμολογείτε και αποσυναρμολογείτε το 
ακροφύσιο πετρελαίου, χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά, ένα 
για να σταθεροποιήσετε τον εσωτερικό σωλήνα και ένα 
για να συναρμολογήσετε και να αποσυναρμολογήστε 
το ακροφύσιο πετρελαίου. Όταν συναρμολογείτε το 
στεγανοποιητικό στο ακροφύσιο πετρελαίου, βεβαιωθείτε 
ότι το έχετε συναρμολογήσει με δύναμη μεγαλύτερη των 
25 Nm. Διαρροή πετρελαίου από το ακροφύσιο μπορεί 
να οδηγήσει σε σφάλματα απώλειας φλόγας, σφάλματα 
καύσης, και μπορεί να αφήσει κάπνα στον λέβητα.
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8. Επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη 
σειρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει τα βέλη ή τη 
γραμμή συγκόλλησης για να συναρμολογήσετε σωστά τον 
οδηγός ροής αέρα.

7.2.8    Εναλλάκτης θερμότητας

1. Απενεργοποιήστε την βαλβίδα παροχής DHW και 
επιστροφής.

2. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα θερμίστορ επιστροφής του 
DHW και την σύνδεση του αισθητήρα πίεσης.

3. Αποσυνδέστε την σύνδεση του προσαρμογέα θερμίστορ 
επιστροφής του DHW.

4. Αποσυνδέστε την σύνδεση του θερμίστορ καυσαερίων από 
τον αγωγό καυσαερίων.

5. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης από τον χαμηλότερο 
προσαρμογέα επιστροφής, για να αποστραγγίσετε τον 
λέβητα. Αποσυνδέστε τον εξαερισμό από τον πάνω 
προσαρμογέα εξόδου, για να κάνετε γρηγορότερη 
αποστράγγιση.

5. Αποσυνδέστε τον οδηγό ροής αέρα από τον θάλαμο καύσης 
και καθαρίστε τον.

6. Αφαιρέστε τον στροβιλιστή από τον σωλήνα.

7. Καθαρίστε τον θάλαμο καύσης και χρησιμοποιήστε νερό αν 
χρειάζεται. Αν χρησιμοποιήσετε νερό κατά τον καθαρισμό, 
βεβαιωθείτε ότι θα αποσυνδέσετε και θα καθαρίσετε την 
παγίδα συμπυκνωμάτων και τον εύκαμπτο σωλήνα νερού.
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6. Αφαιρέστε τη βίδα που συγκρατεί τον καπναγωγό και 
αποσυνδέστε τον.

7. Όταν ολοκληρωθεί η αποστράγγιση, αποσυνδέστε 
τον εύκαμπτο σωλήνα του δοχείου διαστολής του 
προσαρμογέα επιστροφής DHW, τον εύκαμπτο σωλήνα 
της βαλβίδας εκτόνωσης πίεσης και τον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης.

8. Αποσυνδέστε τον σωλήνα παροχής και επιστροφής.

9. Αφαιρέστε το δοχείο διαστολής.

10. Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τη βάση στήριξης, 
πίσω και στο πλάι του εναλλάκτη θερμότητας.

11. Αφαιρέστε τον εναλλάκτη θερμότητας. Ο εναλλάκτης 
θερμότητας είναι βαρύς, επομένως φροντίστε να τον 
στηρίξετε κατάλληλα, όταν τον αφαιρέσετε από τον λέβητα.

12. Τοποθετήστε τον εναλλάκτη αντικατάστασης και 
επανασυναρμολογήστε ακολουθώντας την αντίστροφη 
σειρά. 
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8.1    Ετήσιο σέρβις
Για να διατηρηθεί ο λέβητας σε ασφαλή και αποδοτική 
κατάσταση, συνιστάται η εφαρμογή ετήσιου σέρβις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο λέβητας πρέπει να επιθεωρείται κάθε χρόνο μόνο 
από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Η απουσία σέρβις και 
συντήρησης του λέβητα και του συστήματος μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό.

Επιθεώρηση

 ● Οπτική επιθεώρηση για γενικές ενδείξεις διάβρωσης
 ● Έλεγχος και προσαρμογή της αναλογίας πετρελαίου/αέρα
 ● Έλεγχος αερίων καπναγωγού
 ● Διενέργεια δοκιμής διαρροής νερού, κατά τη λειτουργία
 ● Διενέργεια δοκιμής διαρροής πετρελαίου, κατά τη λειτουργία
 ● Έλεγχος θερμοκρασίας και ροής ζεστού νερού
 ● Έλεγχος για θόρυβο
 ● Έλεγχος συστημάτων καπναγωγού
 ● Έλεγχος PCB και πίνακα

Συντήρηση

 ● Αποστράγγιση λέβητα και καθαρισμός φίλτρου νερού 
εισαγωγής

 ● Καθαρισμός φίλτρου επιστροφής
 ● Καθαρισμός φίλτρου αέρα εισαγωγής
 ● Πλύσιμο εναλλάκτη θερμότητας
 ● Αντικατάσταση εξαρτημάτων

8.2    Χρονοδιαγράμματα συντήρησης

Συντήρηση από τον ιδιοκτήτη

Καθημερινά
 ● Ελέγξτε το χώρο του λέβητα
 ● Ελέγξτε το δείκτη πίεσης/θερμοκρασίας

Μηνιαία
 ● Ελέγξτε τις σωληνώσεις καπναγωγού
 ● Ελέγξτε την αποστράγγιση 

συμπυκνωμάτων

Περιοδικά 
 ● Ελέγξτε τα προστατευτικά τερματισμού 

καπναγωγού

Κάθε 6 μήνες
 ● Ελέγξτε τις σωληνώσεις του λέβητα 

(πετρέλαιο και νερό) για διαρροές

Εκτός περιόδου 
θέρμανσης

 ● Τερματίστε τη λειτουργία του λέβητα 
(εκτός αν ο λέβητας χρησιμοποιείται για 
ζεστό νερό οικιακής χρήσης)

Τεχνικός σέρβις (βλ. τις παρακάτω οδηγίες)

Ετήσια εκκίνηση 
λειτουργίας

Γενικά:
 ● Επιλύστε τα προβλήματα που σας 

αναφέρουν
 ● Επιθεωρήστε το εσωτερικό. Καθαρίστε 

και σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα, αν 
χρειάζεται

 ● Καθαρίστε την παγίδα συμπυκνωμάτων 
και γεμίστε με γλυκό νερό

 ● Ελέγξτε για διαρροές (νερό, πετρέλαιο, 
καπναγωγός, συμπύκνωμα)

 ● Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες καπναγωγού 
και οι γραμμές αέρα είναι σε καλή 
κατάσταση και σφιχτά σφραγισμένες

 ● Ελέγξτε τις σωληνώσεις συστήματος
 ● Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ελέγχου
 ● Ελέγξτε τον αισθητήρα ανάφλεξης και 

UV (καθαρίστε και επανατοποθετήστε)
 ● Καθαρίστε το φίλτρο πετρελαίου
 ● Αντικαταστήστε το παλιό εύκαμπτο 

λάστιχο πετρελαίου και το ακροφύσιο 
πετρελαίου με καινούργια

 ● Ελέγξτε την καλωδίωση και τις 
συνδέσεις

Εάν η καύση ή η απόδοση υποδεικνύουν 
ανάγκη:

 ● Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας
 ● Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο 

προσαρμογέα

8.    Πρόγραμμα επιθεώρησης και συντήρησης
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8.3.2    Αποστράγγιση του λέβητα

Θα χρειαστεί να αποστραγγίσετε είτε και την πλευρά κεντρικής 
θέρμανσης και την πλευρά ζεστού νερού οικιακής χρήσης 
(DHW) είτε μία πλευρά μόνο πριν εκτελέσετε εργασίες 
συντήρησης, όπως καθαρισμό του φίλτρου προσαρμογέα, ή 
για να αποφύγετε το πάγωμα του λέβητα όταν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο.

Ανατρέξτε στην ενότητα "2.5 Διαστάσεις" στη σελίδα 18 για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση των εξαρτημάτων.

Για την αποστράγγιση του λέβητα:

1. Τοποθετήστε ένα κουβά κάτω από το λέβητα, για να 
συλλέξετε το υπόλοιπο νερό από το λέβητα.

2. Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) στον μπροστινό πίνακα 
για να απενεργοποιήσετε τον λέβητα.

3. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή από το λέβητα.

4. Κλείστε τη βαλβίδα της γραμμής πετρελαίου.

Ανοικτό Κλειστό

Βαλβίδα 
γραμμής 

πετρελαίου

8.3    Συντήρηση του λέβητα

8.3.1    Καθαρισμός του λέβητα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι απενεργοποιημένος και ότι 
η παροχή ρεύματος αποσυνδέεται πριν τον καθαρισμό του 
λέβητα. Ο λέβητας μπορεί να παραμείνει ζεστός για μερικά 
λεπτά αφού τον απενεργοποιήσετε. Για να αποφύγετε τα 
εγκαύματα, περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο λέβητας πριν τον 
καθαρισμό.

Για να καθαρίσετε τον λέβητα, σκουπίστε το εξωτερικό με 
ένα υγρό πανί. Χρησιμοποιήστε ένα μη όξινο, μη αποξεστικό 
καθαριστικό για να αφαιρέσετε τυχόν επιφανειακούς λεκέδες. 
Ο μπροστινός πίνακας είναι ανθεκτικός στην υγρασία, αλλά δεν 
είναι αδιάβροχος. Κρατήστε τον όσο το δυνατόν πιο στεγνό.
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8.3.3    Προστασία του λέβητα από το πάγωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά που προκαλείται από το πάγωμα δεν καλύπτεται από 
την περιορισμένη εγγύηση της Navien. 

Εάν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος σε ένα κύκλωμα που 
μπορεί να παγώσει, οι σωλήνες του κυκλώματος πρέπει 
να είναι κατάλληλα μονωμένοι. Όλοι οι σωλήνες που 
είναι εγκατεστημένοι σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να 
είναι μονωμένοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο 
ηλεκτρονικός έλεγχος του λέβητα περιλαμβάνει λειτουργία 
προστασίας από το πάγωμα που εμποδίζει το πάγωμα του 
λέβητα σε πολύ κρύο καιρό. Παραμένει σε κατάσταση αναμονής 
και έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων λειτουργιών του 
λέβητα, ενώ ο λέβητας είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτρικό δίκτυο 
και στην παροχή πετρελαίου, δηλ. παραμένει ενεργή ακόμα και 
όταν ο λέβητας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να διασφαλίσετε ότι ο λέβητας δεν θα παγώσει, ακολουθήστε 
τις παρακάτω οδηγίες:

 ● Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, εκτός για 
την συνήθη συντήρηση. Ο λέβητας διαθέτει λειτουργία 
προστασίας από το πάγωμα που απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια. 
Η λειτουργία προστασίας από το πάγωμα θα λειτουργεί 
ανεξάρτητα από το εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη, αρκεί η παροχή ρεύματος να είναι ακόμα 
συνδεδεμένη.

 ● Μην κλείνετε τη βαλβίδα πετρελαίου, εκτός από συντήρηση 
ρουτίνας, καθώς αυτό θα περιορίσει την πρόσθετη προστασία 
κατά του παγώματος.

 ● Εάν ο λέβητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το λέβητα. Εάν 
η παροχή ρεύματος ή πετρελαίου πρέπει να αποσυνδεθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αποστραγγίστε το λέβητα. Μπορεί 
να προκληθεί ζημιά από πάγωμα εάν υπάρχει νερό στο 
λέβητα σε κρύο καιρό.

5. Κλείστε τη βαλβίδα παροχής νερού στην είσοδο του λέβητα. 
Εάν δεν υπάρχει βαλβίδα, κλείστε την παροχή νερού στο 
δίκτυο νερού.

Κλειστό

Ανοικτό

6. Κλείστε τυχόν ζώνες θέρμανσης που δεν χρειάζονται 
αποστράγγιση και ανοίξτε μια βαλβίδα αποστράγγισης για 
να αποστραγγίσετε την πλευρά κεντρικής θέρμανσης. 

7. Ανοίξτε εντελώς όλες τις βρύσες ζεστού νερού χρήσης για 
να αποστραγγίσετε την πλευρά θέρμανσης νερού. Το νερό 
που παραμένει στις γραμμές υδραυλικών εγκαταστάσεων θα 
αποστραγγιστεί.

8. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης της αντλίας. 

9. Αφήστε το υπόλοιπο νερό να στραγγίσει από το λέβητα. 

10. Όταν το νερό αποστραγγιστεί εντελώς, κλείστε τη βαλβίδα 
αποστράγγισης. 

Σημείωση Για να ξαναγεμίσετε τον λέβητα, ακολουθήστε 
τα παραπάνω βήματα αντίστροφα.
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8.3.4    Συντήρηση των εξαρτημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 ● Ακολουθήστε τις διαδικασίες σέρβις και συντήρησης που 
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στη βιβλιογραφία 
εξαρτημάτων που αποστέλλονται μαζί με το λέβητα. Η 
μη εκτέλεση του σέρβις και της συντήρησης μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο λέβητα ή στο σύστημα. 

 ● Η μη τήρηση των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου και 
της βιβλιογραφίας εξαρτημάτων μπορεί να οδηγήσει σε 
σοβαρό τραυματισμό ή σημαντική υλική ζημιά.

 ● Ο λέβητας πρέπει να επιθεωρείται κάθε χρόνο μόνο 
από ειδικευμένο τεχνικό σέρβις. Επιπλέον, η συντήρηση 
και η φροντίδα του λέβητα πρέπει να διεξάγονται για 
να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία του 
λέβητα. Η απουσία σέρβις και συντήρησης του λέβητα 
και του συστήματος μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον 
εξοπλισμό.

 ● Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας - Απενεργοποιήστε την 
παροχή ρεύματος του λέβητα πριν από οποιαδήποτε 
λειτουργία σέρβις στον λέβητα, εκτός εάν σημειώνεται 
διαφορετικά σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Αν δεν 
διακόψετε την παροχή ρεύματος, μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία οδηγώντας σε σοβαρό τραυματισμό.

Επίλυση προβλημάτων που αναφέρονται

Επιθεωρήστε τυχόν προβλήματα που αναφέρει ο ιδιοκτήτης και 
διορθώστε τα πριν προχωρήσετε.

Επιθεώρηση του χώρου εγκατάστασης

1. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του λέβητα είναι απαλλαγμένη 
από εύφλεκτα υλικά, βενζίνη και άλλους εύφλεκτους ατμούς 
και υγρά.

2. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εισόδου αέρα είναι απαλλαγμένη 
από οποιονδήποτε επιμολυντή που αναφέρονται στο 
Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας. Αν κάποιο από 
αυτά υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου αέρα 
του λέβητα, πρέπει να απομακρυνθεί. Εάν δεν μπορεί να 
απομακρυνθεί, επανατοποθετήστε τις γραμμές αέρα και 
καπναγωγού σύμφωνα με το Εγχειρίδιο εγκατάστασης και 
λειτουργίας.

Επιθεώρηση του εσωτερικού του λέβητα

1. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα και επιθεωρήστε το 
εσωτερικό του λέβητα.

2. Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τυχόν ιζήματα από το 
εσωτερικό του λέβητα και τα εξαρτήματα. Αφαιρέστε το 
όποιο εμπόδιο.

Εάν δεν ρέει ζεστό νερό και υποψιάζεστε ότι ο λέβητας έχει 
παγώσει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε το κουμπί επιστροφής ( ) στον μπροστινό πίνακα 
για να απενεργοποιήσετε τον λέβητα.

2. Κλείστε τη βαλβίδα της γραμμής πετρελαίου.

Βαλβίδα 
γραμμής 

πετρελαίου

Ανοικτό Κλειστό

3. Ανοίξτε τη βρύση ζεστού νερού που βρίσκεται πιο κοντά 
στον λέβητα.

4. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνωτήρα μαλλιών ή ένα φορητό 
ηλεκτρικό θερμαντήρα για να θερμάνετε και τους κύριους 
και τους δευτερεύοντες εναλλάκτες θερμότητας.

5. Ελέγχετε κάθε λίγα λεπτά για να δείτε αν τρέχει νερό στην 
ανοιχτή βρύση.

6. Όταν το νερό ξεκινήσει πάλι να ρέει, ελέγξτε το λέβητα 
και τις σωληνώσεις για διαρροές. Εάν εντοπίσετε τυχόν 
διαρροές ή ο λέβητας δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε 
με εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή αδειούχο επαγγελματία.

Σημείωση Αυτός ο λέβητας απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, 
ωστόσο ένας εξειδικευμένος τεχνικός θα 
πρέπει να επιθεωρεί το λέβητα στην αρχή 
κάθε περιόδου θέρμανσης ή/και όταν υπάρχει 
πρόβλημα.
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Έλεγχος του συστήματος καπναγωγού και των σωληνώσεων 
αέρα

1. Επιθεωρήστε οπτικά ολόκληρο το σύστημα καπναγωγού 
καυσαερίων για μπλοκάρισμα, φθορά ή διαρροή. 
Επιδιορθώστε τυχόν αρμούς που παρουσιάζουν σημάδια 
διαρροής. 

2. Βεβαιωθείτε ότι η εκροή καυσαερίων του λέβητα και η 
είσοδος αέρα είναι καθαρά και απαλλαγμένα από εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν επιθεωρήσετε για τις παραπάνω συνθήκες και δεν τις 
επισκευάσετε, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Έλεγχος του συστήματος νερού

1. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα του συστήματος είναι 
σωστά εγκατεστημένα και λειτουργικά.

2. Ελέγξτε την πίεση κρύας πλήρωσης για το σύστημα. 
Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή (πρέπει να είναι τουλάχιστον 
0,8 bar).

3. Παρακολουθήστε την πίεση του συστήματος καθώς 
θερμαίνεται ο λέβητας (κατά τη διάρκεια της δοκιμής) για να 
εξασφαλίσετε ότι η πίεση δεν αυξάνεται υπερβολικά.

Σημείωση  ● Αν το σύστημα περιέχει γλυκόλη, ελέγξτε τη 
σωστή συγκέντρωση όπως συνιστάται από 
τον κατασκευαστή.

 ● Η υπερβολική αύξηση της πίεσης υποδεικνύει 
πρόβλημα με το μέγεθος του δοχείου 
διαστολής ή με την απόδοση.

4. Επιθεωρήστε τους αυτόματους αεραγωγούς και διαχωριστές 
αέρα. Αφαιρέστε τα καπάκια αέρα του καπναγωγού και 
πιέστε σύντομα την βαλβίδα ώθησης για να εκκενώσετε τον 
καπναγωγό.

5. Επανατοποθετήστε τα καπάκια. Βεβαιωθείτε ότι οι 
καπναγωγοί δεν παρουσιάζουν διαρροή. Αντικαταστήστε 
τυχόν διαρρέοντες καπναγωγούς.

Καθαρισμός της παγίδας συμπυκνωμάτων

1. Χαλαρώστε τις οκτώ βίδες στο κάλυμμα της παγίδας 
συμπυκνωμάτων και αφαιρέστε το κάλυμμα, το περίβλημα 
της θήκης, τη σφαίρα, το περίβλημα της σφαίρας, το 
περίβλημα του οδηγού της σφαίρας και τον οδηγό σφαίρας.

Βίδα

Κάλυμμα παγίδας 
συμπυκνωμάτων

Οδηγός σφαίρας
Περίβλημα

Οδηγός 
σφαίρας

Συμπυκνώματα
Θήκη παγίδας

Πώμα 
αποστράγγισης

Θήκη
Περίβλημα

Περίβλημα 
σφαίρας

Σφαίρα

2. Επιθεωρήστε τη γραμμή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων, 
τα εξαρτήματα συμπυκνωμάτων, την παγίδα 
συμπυκνωμάτων και το πώμα αποστράγγισης.

3. Αφαιρέστε τυχόν ιζήματα από την παγίδα.

4. Γεμίστε με φρέσκο νερό μέχρι να αρχίσει να ρέει το νερό από 
την αποστράγγιση.

Έλεγχος όλων των σωληνώσεων για διαρροές

Εξαλείψτε όλες τις διαρροές του συστήματος ή του λέβητα. Η 
συνεχής τροφοδότηση με συμπληρωματικό νερό θα μειώσει 
τη διάρκεια ζωής του λέβητα. Μπορούν να συσσωρευτούν 
ιζήματα στα τμήματα, μειώνοντας τη μεταφορά θερμότητας, 
υπερθερμαίνοντας τον εναλλάκτη θερμότητας και προκαλώντας 
βλάβη του εναλλάκτη θερμότητας. Η διαρροή νερού μπορεί 
επίσης να προκαλέσει σοβαρή υλική ζημιά.

1. Επιθεωρήστε όλες τις σωληνώσεις νερού και πετρελαίου και 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή.

2. Αναζητήστε σημάδια διαρροής στις γραμμές και διορθώστε 
τυχόν προβλήματα που βρέθηκαν.
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2. Αφαιρέστε τυχόν ιζήματα που έχουν συσσωρευτεί στο κάτω 
μέρος του αισθητήρα UV. 

3. Αφαιρέστε τη διάταξη ανεμιστήρα και καυστήρα.

4. Αφαιρέστε τυχόν ιζήματα που έχουν συσσωρευτεί στην 
ανάφλεξη. 

Ανάφλεξη

Σημείωση Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάσταση 
ανάφλεξης, ανατρέξτε στις παρακάτω εικόνες 
και τον πίνακα.

Έλεγχος της πίεσης αερίου του δοχείου διαστολής

1. Ελέγξτε την πίεση αερίου του δοχείου διαστολής και 
προχωρήστε σε βαθμονόμηση αν είναι απαραίτητο.

2. Η πίεση του αερίου μέσα στο δοχείο διαστολής είναι 1 bar. 
Αν ο λέβητας λειτουργεί με πίεση αερίου μικρότερη από 1 
bar, η βαλβίδα εκτόνωσης μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Επιθεώρηση αισθητήρα UV ανιχνευτή φλόγας και ανάφλεξη

1. Αφαιρέστε τον αισθητήρα UV ανιχνευτή φλόγας στο κάτω 
μέρος του καυστήρα τραβώντας τον. 
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2. Αντικαταστήστε τους παλιούς εύκαμπτους σωλήνες 
πετρελαίου με καινούργιους.

Εύκαμπτος 
σωλήνας 
πετρελαίου

3. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες στο περίβλημα του καυστήρα και 
αντικαταστήστε το παλιό ακροφύσιο πετρελαίου με ένα νέο.  

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

B

A

C

Μοντέλο 21RS/RSX
21LS/LSX

28RS/RSX
28LS/LSX

36RS/RSX
36LS/LSX

Διαστάσεις 
ανάφλεξης

Α 32 χιλ. 37 χιλ. 42 χιλ.

B 18 χιλ. 20 χιλ. 26 χιλ.

Γ 3±0,5 χιλ. 3±0,5 χιλ. 3±0,5 χιλ.

Αντικατάσταση εύκαμπτου σωλήνα πετρελαίου και 
ακροφυσίου πετρελαίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση εύκαμπτου σωλήνα πετρελαίου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα ενδέχεται να εμποδίσει το ακροφύσιο. 
Ένα μπλοκαρισμένο ακροφύσιο θα έχει ως αποτέλεσμα τον 
σχηματισμό αιθάλης και ο καυστήρας δεν θα αναφλεγεί 
σωστά, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει υλική ζημιά ή 
τραυματισμό. 

1. Αφαιρέστε τη διάταξη ανεμιστήρα και καυστήρα. 
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Καθαρισμός του φίλτρου πετρελαίου στην αντλία πετρελαίου 

1. Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για να δείτε τη θέση της 
αντλίας πετρελαίου.

Oil
Storage Tank

Αντλία 
πετρελαίου 

Φίλτρο πετρελαίου

Σχάρα 
πετρελαίου και 
διαχωριστής 
νερού

2. Τραβήξτε έξω το φίλτρο της αντλίας πετρελαίου από 
την αντλία και αφαιρέστε τυχόν επικαθίσεις που έχουν 
συσσωρευτεί γύρω από το φίλτρο.

Φίλτρο 
αντλίας 
πετρελαίου

Έλεγχος της καλωδίωσης της γείωσης ανάφλεξης 

1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο γείωσης είναι σε καλή κατάσταση και 
ασφαλώς στερεωμένο στο περίβλημα του λέβητα.

2. Ελέγξτε τη συνέχεια της γείωσης του καλωδίου 
χρησιμοποιώντας έναν ελεγκτή συνέχειας.

3. Αντικαταστήστε τα καλώδια γείωσης εάν η συνέχεια της 
γείωσης δεν είναι ικανοποιητική.

Έλεγχος όλων των καλωδιώσεων του λέβητα

Επιθεωρήστε όλες τις καλωδιώσεις του λέβητα, διασφαλίζοντας 
ότι τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση και έχουν στερεωθεί 
καλά.

Έλεγχος των ρυθμίσεων ελέγχου

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εξωτερικών ορίων ελέγχου (εάν 
υπάρχουν) και προσαρμόστε εάν είναι απαραίτητο.

Εκτέλεση εκκίνησης και ελέγχων

1. Εκκινήστε το λέβητα και βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας 
λειτουργεί σωστά.

2. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση κρύας πλήρωσης είναι σωστή και ότι 
η πίεση λειτουργίας δεν ανεβαίνει πολύ ψηλά.

Μοντέλο 21RS/RSX
21LS/LSX

28RS/RSX
28LS/LSX

36RS/RSX
36LS/LSX

Κηροζίνη

"ES"
Μοτίβο

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

Ακροφύσιο πετρελαίου 0,55G 80˚ ES 0,75G 80˚ ES 1,0G 80˚ ES

Πίεση 
πετρελαίου

Χαμηλή 6,5 bar 6,5 bar 6,5 bar

Υψηλή 11,5 bar 9,5 bar 10 bar

Ελαφρύ 
πετρέλαιο

"S"
Μοτίβο

Ακροφύσιο 
πετρελαίου

Ακροφύσιο πετρελαίου 0,45G 80˚ S 0,55G 80˚ S 0,65G 80˚ S

Πίεση 
πετρελαίου

Χαμηλή 9,5 bar 9,5 bar 9,5 bar

Υψηλή 13,5 bar  14 bar 14 bar
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2. Εισαγάγετε τον αναλυτή στη θύρα και μετρήστε την καύση. 

3. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί Allen 4 χιλ., προσαρμόστε 
την πίεση της αντλίας πετρελαίου στο πάνω μέρος του 
καυστήρα βάσει του παρακάτω πίνακα  
(+: δεξιόστροφα, -: αριστερόστροφα). 

Στάδιο 2

Στάδιο 1 

Σημείωση  ● Μετρήστε την καύση δύο λεπτά μετά από την 
λειτουργία του καυστήρα. 

 ● Ελέγξτε την πίεση του πετρελαίου βάσει των 
επιπέδων CO2 και O2.

 ● Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να 
ρυθμίσετε σωστά την πίεση λαδιού. 

Μέτρηση καύσης και ρύθμιση πίεσης πετρελαίου

Σημείωση  ● Μετρήστε την καύση δύο λεπτά μετά από την 
λειτουργία του καυστήρα.

 ● Μπορεί να επιλεγεί εξαναγκασμένη 
λειτουργία χαμηλό/υψηλό, επιλέγοντας PCB 
DIP και ρυθμίσεις πίνακα.

 - Διακόπτης PCB DIP 1 (σετ των 6): δείτε στην 
σελίδα 38.

  1)   Κανονική (προεπιλογή): 1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

  2) Στάδιο1 (χαμηλό): 1-ΑΝΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΕΝΕΡΓΟ 1-ΕΝΕΡΓΟ, 2-ΕΝΕΡΓΟ

  3) Στάδιο 2 (υψηλό): 1-ΕΝΕΡΓΟ, 
2-ΑΝΕΝΕΡΓΟ

 - Πίνακας: δείτε στην σελίδα 53.
  1) Κανονική (προεπιλογή)
  2) Στάδιο 1 (χαμηλό)
  3) Στάδιο 2 (υψηλό)

 ● Επαναφέρετε στην κανονική λειτουργία 
(προεπιλογή) μετά την ολοκλήρωση της 
δοκιμής.

1. Χαλαρώστε τη βίδα που βρίσκεται στο μεσαίο και το κάτω 
μέρος του εναλλάκτη θερμότητας και αφαιρέστε το καπάκι 
και το περίβλημα. 

Περίβλημα
Καπάκι

Βίδα 
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Περιγραφή 21 ㎾ 28 ㎾ 36 ㎾

Χαμηλή 
λειτουργία
(Στάδιο 1)

O2
5,5%

(5–6%)
4,7%

(4,2–5,2%)
4,5%

(4–5,5%)

CO2
11,4%

(11,1–11,8%)
12%

(11,6–12,5%)
12,2%

(11,4–12,5%)

Υψηλή 
λειτουργία
(Στάδιο 2)

O2
4,5%

(4–5%)
4,5%

(4–5%)
4,5%

(4–5%)

CO2
12,2%

(11,8–12,5%)
12,2%

(11,8–12,5%)
12,2%

(11,8–12,5%)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν ελέγχετε την πίεση της κηροζίνης, βεβαιωθείτε ότι δεν 
ξεπερνάτε τα 6 bar σε χαμηλή λειτουργία και τα 12 bar σε 
υψηλή λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί θόρυβος καύσης 
ή/και επικαθίσεις αιθάλης.

Ανασκόπηση με τον ιδιοκτήτη

1. Ανασκοπήστε το Εγχειρίδιο πληροφοριών χρήστη με τον 
ιδιοκτήτη.

2. Τονίστε την ανάγκη εκτέλεσης του προγράμματος 
συντήρησης.

3. Υπενθυμίστε στον ιδιοκτήτη την ανάγκη να καλεί έναν 
εξουσιοδοτημένο εργολάβο εάν ο λέβητας ή το σύστημα 
παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά.

4. Υπενθυμίστε στον ιδιοκτήτη να ακολουθεί τη σωστή 
διαδικασία τερματισμού λειτουργίας και να προγραμματίζει 
μια ετήσια εκκίνηση στην αρχή της επόμενης περιόδου 
θέρμανσης.
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9.1    Ελεγκτής και πίνακας

Βίδες

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1
Ελεγκτής 30021889A Σύστημα

Ελεγκτής 30021890A Κανονικός

2 Πίνακας 30021314A

3
Μπροστινή θήκη 20043423A Εσωτερικός

Μπροστινή θήκη 20044629A Εξωτερικός

4 Μπροστινή κάτω θήκη 20043419A Εσωτερικός

9.    Διάγραμμα και λίστα εξαρτημάτων
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9.2    Καυστήρας

Κάλυμμα

Σωλήνας φλόγας
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# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1

Διάταξη καυστήρα 30021123A 21 ㎾

Διάταξη καυστήρα 30021124A 28 ㎾

Διάταξη καυστήρα 30021125A 36 ㎾

2 Μετασχηματιστής ανάφλεξης 30021149A

3 Αισθητήρας UV 30021145A

4 Σωλήνας πετρελαίου 30021150A

5 Παξιμάδι - Στερέωση εσωτερικού 
σωλήνα πετρελαίου 20009942A

6 Διάταξη αντλίας πετρελαίου 30021151A

7 Εύκαμπτος σωλήνας πετρελαίου 20010105E

8 Περίβλημα για έδρα καυστήρα 20043392A

9 Περίβλημα για ανεμιστήρα 20042399A

10 Αποσβεστήρας ανάφλεξης αερίων 30008825A

11
Διάταξη ανεμιστήρα 30021329A 21/28 ㎾

Διάταξη ανεμιστήρα 30021328A 36 ㎾

12

Διάταξη σωλήνα εισόδου 30021807A 21 ㎾

Διάταξη σωλήνα εισόδου 30021809A 28 ㎾

Διάταξη σωλήνα εισόδου 30021827A 36 ㎾

13
Διάταξη πάνω καλύμματος καύσης 30021121A 21/28 ㎾

Διάταξη πάνω καλύμματος καύσης 30021823A 36 ㎾

14
Περίβλημα για κάλυμμα καύσης 20043390A 21/28 ㎾

Περίβλημα για κάλυμμα καύσης 20044609A 36 ㎾

15 Θερμοστάτης άνω ορίου για κάλυμμα 
του θαλάμου καύσης 30014887A

16

Διάταξη θήκης φλόγας 30021147A 21 ㎾

Διάταξη θήκης φλόγας 30021808A 28 ㎾

Διάταξη θήκης φλόγας 30021826A 36 ㎾

17 Αισθητήρας θερμοκρασίας 30020489A
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<Αντλία πετρελαίου>

Σύζευξη 

Στόμιο

Πλάκα 
στροβιλισμού

Κινητήρας αντλίας 
πετρελαίου

Αντλία 
πετρελαίου

<Σωλήνας εισόδου><Διάταξη θήκης φλόγας>
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# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1

Ακροφύσιο αέρα 20043449A 21 ㎾

Ακροφύσιο αέρα 20043450A 28 ㎾

Ακροφύσιο αέρα 20043451A 36 ㎾

2

Ακροφύσιο πετρελαίου (Κηροζίνη) 20043603A 21 ㎾

Ακροφύσιο πετρελαίου (Κηροζίνη) 20043604A 28 ㎾

Ακροφύσιο πετρελαίου (Κηροζίνη) 20043605A 36 ㎾

Ακροφύσιο πετρελαίου (ελαφρύ 
πετρέλαιο) 20047433A 21 ㎾

Ακροφύσιο πετρελαίου (ελαφρύ 
πετρέλαιο) 20047434A 28 ㎾

Ακροφύσιο πετρελαίου (ελαφρύ 
πετρέλαιο) 20047435A 36 ㎾

3 Θήκη φλόγας 30021071A

4

Ανάφλεξη 30022883A 21 ㎾

Ανάφλεξη 30022884A 28 ㎾

Ανάφλεξη 30022885A 36 ㎾
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9.3    Αγωγός αναταράξεων και καυσαερίων εναλλάκτη θερμότητας

Κάλυμμα

Διάταξη 
καυστήρα 

Σιγαστήρας

3

2

1

5

4

12

6

7

8

9

10

11

13
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# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1

Εναλλάκτης θερμότητας 30021066A 21 ㎾

Εναλλάκτης θερμότητας 30021067A 28 ㎾

Εναλλάκτης θερμότητας 30021068A 36 ㎾

2
Οδηγός καύσης 30021083A 21/28 ㎾

Οδηγός καύσης 30021204A 36 ㎾

3 Μόνωση 20043518A

4 Αναταράξεις 20043515A

5 Θερμοστάτης άνω ορίου για εναλλάκτη 
θερμότητας 30002557A

6 Περίβλημα για καυσαέρια 20029713A

7 Περίβλημα παροχής αέρα 20043645A

8 Αγωγός καυσαερίων 30021130A

9 Αισθητήρας θερμοκρασίας 30020489A

10 Περίβλημα για αγωγό καυσαερίων 20040241A

11
Δίσκος συμπυκνωμάτων 30021084A 21/28 ㎾

Δίσκος συμπυκνωμάτων 30021825A 36 ㎾

12
Περίβλημα για δίσκο συμπυκνωμάτων 20043394A 21/28 ㎾

Περίβλημα για δίσκο συμπυκνωμάτων 20044605A 36 ㎾

13 Εύκαμπτος σωλήνας απορροής 
συμπυκνωμάτων 30021085A
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9.4    Εξαρτήματα σωληνώσεων νερού

1

2

5

4

12

11

10

9

18

7

13

15

18

14

16

17

4

6

3

15

10

8

Βίδα

Συνδετήρας

Κάλυμμα παγίδας 
συμπυκνωμάτων

Οδηγός 
σφαίρας

Περίβλημα

Θήκη
Περίβλημα

Συνδετήρας

Σφαίρα

Περίβλημα 
σφαίρας 

Οδηγός 
σφαίρας

Συμπυκνώματα
Θήκη παγίδας

Πώμα 
αποστράγγισης

Εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης για 
Βαλβίδα εκτόνωσης 
πίεσης
Εύκαμπτος σωλήνας 
αποστράγγισης για
Εναλλάκτης θερμότητας

Εύκαμπτος 
σωλήνας 
σύνδεσης 
για Δοχείο 
διαστολής

Συνδετήρας

Εύκαμπτος 
σωλήνας 
αποστράγγισης
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# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Δοχείο διαστολής 30022587A

2 Εύκαμπτος σωλήνας 20043593A

3 Κυκλοφορητής 30022230A

4 Περίβλημα 20044484A

5 Προσαρμογέας εισόδου αντλίας 30022969A

6 Προσαρμογέας εξόδου αντλίας 30022970A

7 Δείκτης πίεσης 30020258A

8 Εξαερισμός 30023517A

9 Προσαρμογέας παροχής νερού 
κεντρικής θέρμανσης 20043463A

10 Αισθητήρας θερμοκρασίας 30012907A

11 Παγίδα συμπυκνωμάτων 30022910A

12 Αισθητήρας πίεσης 30014699A

13 Περίβλημα αισθητήρα πίεσης 20006873A

14 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης 30002251A

15 Συνδετήρας 20007837B

16 Προσαρμογέας επιστροφής νερού 
κεντρικής θέρμανσης 20043464A

17 Βαλβίδα αποστράγγισης 20043465A

18 Συνδετήρας 20040255A
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9.4.1    Θέσεις σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα APS

Συνδέστε 
Πίεση "L". 

Συνδέστε 
Πίεση "H". 

Πίεση "H"

Πίεση "L" 1

# Περιγραφή Αριθμός εξαρτήματος Παρατήρηση

1 Αισθητήρας πίεσης αέρα 30022962A



Υπόμνημα


