Οδηγίες για το χρήστη
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Οδηγίες πριν απ την εγκατάσταση
Ο παρών λέβητας χρησιµεύει για θέρµανση νερού σε θερµοκρασίες χαµηλτερες
απ τη θερµοκρασία βρασµού σε ατµοσφαιρική πίεση. Ο λέβητας πρέπει να είναι
συνδεδεµένος µε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και µε δίκτυο παροχής ζεστού
νερού, σύµφωνα µε τις επιδσεις και την ισχύ του.
Αναθέστε την εγκατάσταση του λέβητα σε ειδικευµένο µηχανικ, σύµφωνα µε το
Ν. 46/5-3-1990, και βεβαιωθείτε τι εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες:
α) σχολαστική έκπλυση ολκληρης της σωλήνωσης για την αποµάκρυνση τυχν
υπολειµµάτων.
β) προσεκτικς έλεγχος για να διαπιστωθεί τι ο λέβητας µπορεί να λειτουργήσει
µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου. Για το σκοπ αυτ ελέγξτε την ένδειξη
στη συσκευασία και στην ετικέτα της συσκευής.
γ) έλεγχος για να διαπιστωθεί τι η καµινάδα έχει τον κατάλληλο ελκυσµ, δεν
παρουσιάζει στενώσεις και τι δεν έχουν συνδεθεί σε αυτήν αγωγοί απαγωγής
άλλων συσκευών, εκτς και αν έχει κατασκευαστεί για να εξυπηρετεί
περισστερες συσκευές σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και
διατάξεις.
δ) έλεγχος, σε περίπτωση σύνδεσης σε υφιστάµενες καµινάδες, τι αυτές έχουν
καθαριστεί προσεκτικά καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, τα υπολείµµατα
µπορούν να αποκολληθούν απ τα τοιχώµατα κατά τη λειτουργία και να
φράξουν τον αγωγ απαγωγής καυσαερίων.

Οδηγίες πριν απ τη θέση σε λειτουργία
Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται απ ειδικευµένο
τεχνικ ο οποίος θα ελέγξει:
α) τη συµµρφωση των παραµέτρων του λέβητα (ηλεκτρικ ρεύµα, νερ, αέριο)
µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τροφοδοσίας.
β) Τη συµµρφωση της εγκατάστασης µε την ισχύουσα νοµοθεσία (UNI-CIG 7129,
7131, Κανονισµς εφαρµογής του Ν.10/9-1-1991 και ειδικτερα των Κοινοτικών
Κανονισµών) τµήµα του οποίου αναδηµοσιεύεται στο τεχνικ εγχειρίδιο για
τον εγκαταστάτη.
γ) την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση και γείωση της συσκευής.
Οι διευθύνσεις των εξουσιοδοτηµένων Κέντρων Σέρβις αναγράφονται στο σχετικ
έντυπο.
Η µη τήρηση των παραπάνω καθιστά την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ.
Πριν απ τη θέση σε λειτουργία, αφαιρέστε το προστατευτικ φιλµ απ το λέβητα.
Για το σκοπ αυτ, µη χρησιµοποιείτε εργαλεία ή διαβρωτικά υλικά γιατί µπορεί να
προκληθούν βλάβες στις βαµµένες επιφάνειες.

εικνα 1

Προειδοποίηση:
Κατά το άναµµα για πρώτη φορά, µέχρι να σταµατήσει η εκροή του αέρα που
περιέχουν οι σωλήνες αερίου, είναι πιθανν ο καυστήρας να µην ανάβει µε
συνεπακλουθη εµπλοκή του λέβητα.
Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία έναυσης, µέχρι
να φτάσει αέριο στον καυστήρα, τοποθετώντας προσωρινά το διακπτη (1) στη

Θέση του λέβητα σε λειτουργία
Για να ανάψετε σωστά τον καυστήρα, ενεργήστε ως εξής:
1) τροφοδοτήστε µε ρεύµα το λέβητα
2) ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου

θέση (

3) γυρίστε το διακπτη επιλογής (1) για να ρυθµίσετε το λέβητα σε Θερινή (
ή Χειµερινή (

) (βλ. επίσης εικ. 4).

)

);

4) χρησιµοποιήστε τα χειριστήρια ρύθµισης της θερµοκρασίας της εγκατάστασης
θέρµανσης (12) και του ζεστού νερού οικιακής χρήσης (13) για να ανάψετε τον
κεντρικ καυστήρα.
Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιστροφα και για
να τη µειώσετε, αριστερστροφα.
Στη θέση Θερινής λειτουργίας (

) ο κεντρικς καυστήρας ανάβει µνον

ταν υπάρξει ζήτηση ζεστού νερού.
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Θέση διακ πτη επιλογής "Θερινή λειτουργία" / "Χειµερινή λειτουργία" / "Επαναφορά"

Επαναφορά

Χειµώνας

OFF

εικνα 2

3

Καλοκαίρι

Ρύθµιση θερµοκρασίας δωµατίου

Σβήσιµο του λέβητα

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε θερµοστάτη δωµατίου (βλ. σχετικές
διατάξεις) για τον έλεγχο της θερµοκρασίας στα δωµάτια.
Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του θερµοστάτη δωµατίου, ταν ο λέβητας
ανάβει για πρώτη φορά, µπορείτε να ελέγξετε τη θερµοκρασία δωµατίου
περιστρέφοντας το χειριστήριο (12).
Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιστροφα και για να
τη µειώσετε, αριστερστροφα. Η ηλεκτρονική ρύθµιση της φλγας επιτρέπει στο
λέβητα να φτάσει στην επιλεγµένη θερµοκρασία, προσαρµζοντας την παροχή
αερίου στον καυστήρα µε τις πραγµατικές συνθήκες θερµικής εναλλαγής.

Για το σβήσιµο του λέβητα διακψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Με
το διακπτη επιλογής (1) σε θέση (0) ο λέβητας παραµένει σβηστς, αλλά παραµένει
η παρουσία τάσης στα ηλεκτρικά κυκλώµατα της συσκευής.

Παρατεταµένη αχρησία του συστήµατος
Αντιπαγωτική προστασία
(κύκλωµα θέρµανσης)
Συνιστάται να αποφεύγετε την αποστράγγιση ολκληρης της εγκατάστασης
θέρµανσης, καθώς οι αλλαγές νερού αποτελούν αιτία σχηµατισµού άχρηστων και
επιβλαβών αλάτων στο εσωτερικ του λέβητα και των θερµαντικών σωµάτων.
Σε περίπτωση που ο λέβητας δε χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια του χειµώνα και
υπάρχει κίνδυνος παγετού, συνιστάται να προσθέσετε στο νερ της εγκατάστασης
κατάλληλα διαλύµατα αντιπαγωτικού που προορίζονται για το σκοπ αυτ (π.χ.
προπυλενική γλυκλη σε συνδυασµ µε αναστολείς διάβρωσης και καθαλατώσεων).
Η ηλεκτρονική διαχείριση του λέβητα είναι εφοδιασµένη µε "αντιπαγωτική"
προστασία στη λειτουργία θέρµανσης ώστε µε θερµοκρασία κατάθλιψης
µικρτερης των 5 °C να τίθεται σε λειτουργία ο καυστήρας µέχρι η θερµοκρασία
κατάθλιψης να φθάσει περίπου τους 30 °C.
Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν:
* ο λέβητας τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµ.
* υπάρχει αέριο.
* η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισµένη.
* ο λέβητας δε βρίσκεται σε κατάσταση εµπλοκής.

Ρύθµιση θερµοκρασία ζεστού νερού
οικιακής χρήσης
Η βαλβίδα αερίου διαθέτει σύστηµα ηλεκτρονικής ρύθµισης της φλγας ανάλογα
µε τη θέση του χειριστηρίου επιλογής της θερµοκρασίας ζεστού νερού (13) και
την απαιτούµενη παροχή ζεστού νερού. Το ηλεκτρονικ αυτ σύστηµα επιτρέπει
τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας του νερού στην έξοδο του λέβητα, ακµη
και µε µικρή παροχή νερού.
Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο δεξιστροφα και για να
τη µειώσετε, αριστερστροφα.

Πλήρωση του λέβητα
Σηµαντικ: Ελέγχετε περιοδικά εάν η ένδειξη της πίεσης στο µανµετρο (14)
κυµαίνεται απ 0,7 έως 1,5 bar ταν δε λειτουργεί ο λέβητας. Σε περίπτωση
υπερπίεσης ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα (εικνα 3b). Σε
περίπτωση που η πίεση είναι µικρτερη ανοίξτε τη βαλβίδα πλήρωσης του λέβητα
(εικνα 3a).
Συνιστάται το άνοιγµα της στρφιγγας να γίνεται πολύ αργά ώστε να διευκολύνεται
η εξαέρωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι αναγκαίο ο διακπτης
επιλογής Θερινής/Χειµερινής λειτουργίας (σηµείο 1 στην εικνα 4) να βρίσκεται
σε θέση OFF (0). Σε περίπτωση που παρατηρούνται συχνές πτώσεις πίεσης, ζητήστε
την επέµβαση του εξουσιοδοτηµένου Σέρβις.

Αλλαγή αερίου
Οι λέβητες µπορούν να λειτουργούν είτε µε µεθάνιο, είτε µε υγραέριο (LPG). Σε
περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η µετατροπή, πρέπει να απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτηµένο Σέρβις.

0303_2806

Ενδείξεις-Επέµβαση συστηµάτων
ασφαλείας
1

∆ιακπτης επιλογής "Θερινή λειτουργία"-"Χειµερινή λειτουργία""Επαναφορά"
2 Ένδειξη διακοπής αερίου
3 Ένδειξη επέµβασης θερµοστάτη ασφαλείας
) ή επέµβαση του θερµοστάτη καυσαερίων
4 Ένδειξη έλλειψης ελκυσµού (
(
)
5 Ένδειξη έλλειψης νερού
6 Ένδειξη ανωµαλίας ανιχνευτή ζεστού νερού
7 Ένδειξη ανωµαλίας ανιχνευτή θέρµανσης
8 Ένδειξη ύπαρξης τάσης
9 Ένδειξη λειτουργίας σε ζεστ νερ
10 Ένδειξη λειτουργίας θέρµανσης
11 Ένδειξη ύπαρξης φλγας
Οι ενδείξεις 2-7 δείχνουν τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται απ το σύστηµα
θέρµανσης ή ζεστού νερού ανάλογα µε το εάν υπάρχει αίτηση θερµτητας για
θέρµανση ή για ζεστ νερ. Σε περίπτωση ανωµαλίας, ο τύπος της ανωµαλίας αυτής
εµφανίζεται µέσω ένδειξης που ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ.
Σε τι αφορά την ένδειξη (4), στον πίνακα χειριστηρίων του λέβητα, µπορεί να

14
Εικνα 3a

εµφανιστεί το σύµβολο (

Στρ φιγγα πλήρωσης

ελκυσµού ή το σύµβολο (

) για τα µοντέλα µε στεγαν θάλαµο µηχανικού
)για τα µοντέλα φυσικού ελκυσµού (χωρίς
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ανεµιστήρα).
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Εικνα 3b

Στρ φιγγα αποστράγγισης

Eικνα 4

Ο λέβητας διαθέτει υδραυλικ πιεζοστάτη ο οποίος, σε περίπτωση έλλειψης του
νερού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία του λέβητα.
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