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Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI
QUALITA' DELLE AZIENDE
UNI EN ISO 9001

Η BAXI S.p.A., µια απ τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικής θέρµανσης και ζεστού
νερού για οικιακή χρήση (επίτοιχων λεβήτων αερίου, λεβήτων δαπέδου, ηλεκτρικών θερµαντήρων νερού και ατσάλινων θερµαντικών
πλακών) έχει αποκτήσει το πιστοποιητικ CSQ συµµρφωσης µε τα πρτυπα UNI EN ISO 9001. Αυτ το πιστοποιητικ εγγυάται τι
το Σύστηµα Ποιτητας που εφαρµζεται στο εργοστάσιο της BAXI S.p.A., στο Bassano del Grappa, που κατασκευάστηκε ο λέβητάς
σας, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του προτύπου UNI EN ISO 9001, το οποίο είναι το αυστηρτερο πρτυπο και αφορά λες τις
βαθµίδες οργάνωσης και λο το προσωπικ λειτουργίας που εµπλέκεται στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής.

Αγαπητέ Πελάτη,

Περιεχ µενα

είµαστε βέβαιοι τι ο νέος σας λέβητας θα ικανοποιήσει λες τις απαιτήσεις σας.
Η αγορά ενς προϊντος της BAXI ικανοποιεί τις προσδοκίες σας: καλή λειτουργία,
απλτητα και ευκολία στη χρήση.
Σας παρακαλούµε, να µη φυλάξετε αυτ το φυλλάδιο χωρίς να το διαβάσετε:
περιέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του λέβητά
σας.

Οδηγίες για το χρήστη

Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει να
φυλάσσονται µακριά απ παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
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Η BAXI δηλώνει τι τα εν λγω µοντέλα φέρουν σήµανση CE, σε συµµρφωση
µε τις βασικές απαιτήσεις που διατυπώνουν οι ακλουθες οδηγίες:
- Οδηγία Αερίων 90/396/ΕΟΚ
- Οδηγία Αποδσεων 92/42/ΕΟΚ
- Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβαττητας 89/336/ΕΟΚ
- Οδηγία Χαµηλής Τάσης 73/23/ΕΟΚ
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Οδηγίες για το χρήστη

020521_0700

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.
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Ενδείξεις-Επέµβαση συστηµάτων
ασφαλείας
1

∆ιακπτης επιλογής "Θερινή λειτουργία"-"Χειµερινή λειτουργία""Επαναφορά"
2 Ένδειξη διακοπής αερίου
3 Ένδειξη επέµβασης θερµοστάτη ασφαλείας
4 Ένδειξη έλλειψης ελκυσµού (
) ή επέµβαση του θερµοστάτη καυσαερίων
(
)
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).

14
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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Ένδειξη Περιγραφή
ανωµαλίας
Led που
αναβοσβήνουν
∆ιακοπή αερίου
Επέµβαση θερµοστάτη
ασφαλείας
Έλλειψη ελκυσµού
(MAIN 24 Fi)
Επέµβαση θερµοστάτη
καυσαερίων (MAIN 24 i)

Αποκατάσταση

Τοποθετήστε στιγµιαία το διακπτη
επιλογής 1 στη θέση
Τοποθετήστε στιγµιαία το διακπτη
επιλογής 1 στη θέση
Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο
Σέρβις
Τοποθετήστε στιγµιαία το
διακπτη επιλογής 1 στη θέση

Έλλειψη νερού στο κύκλωµα ∆είτε το κεφάλαιο πλήρωσης της
εγκατάστασης, στη σελ. 4
θέρµανσης
Ο ανιχνευτής ζεστού νερού
έχει υπaοστείa βλάβη

αλέστε το εξουσιοδοτηµένο
Σέρβις

Ο ανιχνευτής θέρµανσης
έχει υποστεί βλάβη

Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο
Σέρβις

Παρουσία αλάτων στο
κύκλωµα ζεστού νερού

Καλέστε το εξουσιοδοτηµένο
Σέρβις. Τοποθετήστε στιγµιαία το
διακπτη επιλογής 1 στη θέση

.

Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµβασης ενς εκ των συστηµάτων ασφαλείας,
απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Σέρβις.

Οδηγίες για το σέρβις
Για να διατηρείται η αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του λέβητά σας, αναθέστε
τον έλεγχ του σε εξουσιοδοτηµένο Σέρβις µετά το τέλος κάθε περιδου
λειτουργίας.
Με την προσεγµένη συντήρηση εξασφαλίζεται η οικονοµική λειτουργία της
εγκατάστασης. Ο εξωτερικς καθαρισµς της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται µε
απορρυπαντικά σε σκνη, διαβρωτικά και/ή εύφλεκτα προϊντα (π.χ. βενζίνη,
οινπνευµα κλπ.) και πρέπει να εκτελείται πάντα µε τη συσκευή εκτς λειτουργίας
(βλ. κεφάλαιο σβήσιµο του λέβητα στη σελ. 4).
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Οδηγίες για τον εγκαταστάτη

Γενικές πληρaοφορίες

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία και για να ισχύσει η εγγύηση, είναι
απαραίτητο να ληφθούν τα ακλουθα µέτρα:

Προσοχή: Με το διακπτη επιλογής (1) στη θέση "Χειµερινή Λειτουργία" (

)
1. Κύκλωµα ζεστού νερού:
εάν η σκληρτητα του νερού είναι µεγαλύτερη απ 20 °F (1 °F = 10 mg
ανθρακικού ασβεστίου ανά λίτρο νερού) απαιτείται η εγκατάσταση
δοσοµετρητή πολυφωσφορικών αλάτων ή άλλων ανάλογων συστηµάτων
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

είναι αναγκαία λίγα λεπτά αναµονής σε κάθε επέµβαση του χειριστηρίου ρύθµισης
της θέρµανσης (5). Για άµεσο νέο άναµµα του κεντρικού καυστήρα τοποθετήστε
το διακπτη (1) στη θέση (0) και στη συνέχεια πάλι στη θέση (

). Η αναµονή

αυτή δεν είναι αναγκαία στη λειτουργία παραγωγής ζεστού νερού.

2. Κύκλωµα θέρµανσης
2.1. νέα εγκατάσταση:
Πριν την εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί
καταλλήλως ώστε να αποµακρυνθούν υπολείµµατα απ διάνοιξη σπειρωµάτων,
συγκολλήσεις, και ενδεχµενους διαλύτες, χρησιµοποιώντας κατάλληλα
προϊντα τα οποία διατίθενται στην αγορά.

Οι τεχνικές σηµειώσεις και οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται στους
εγκαταστάτες προκειµένου να τους βοηθήσουν στην ορθή εκτέλεση της
εγκατάστασης. Οι οδηγίες που αφορούν το άναµµα και τη χρήση του λέβητα
βρίσκονται στο τµήµα που απευθύνεται στο χρήστη.
Εκτς αυτών, έχετε υπψη σας τι:
• Ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µε παντς τύπου θερµαντική πλάκα, καλοριφέρ,
αερθερµο, δισωλήνιου ή µονοσωλήνιου τύπου. Ωστσο, οι διατοµές του
κυκλώµατος πρέπει να υπολογίζονται σύµφωνα µε τις κοινές µεθδους
λαµβάνοντας υπψη τη χαρακτηριστική καµπύλη παροχής-διαθέσιµου
µανοµετρικού ύψους στην πλάκα η οποία απεικονίζεται στη σελ. 14.
• Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πολυστυρένιο κλπ.) πρέπει
να φυλάσσονται µακριά απ παιδιά, καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.
• Το άναµµα του λέβητα για πρώτη φορά πρέπει να εκτελείται απ εξειδικευµένο
Σέρβις που περιλαµβάνεται στο σχετικ έντυπο.
Η µη τήρηση των παραπάνω καθιστά την εγγύηση άκυρη και χωρίς νοµική ισχύ.

2.2. υφιστάµενη εγκατάσταση:
Πριν την εγκατάσταση του λέβητα, το σύστηµα πρέπει να καθαριστεί
καταλλήλως απ λασπνερα και ρύπους χρησιµοποιώντας κατάλληλα προϊντα
τα οποία διατίθενται στην αγορά.
Για την προστασία των µεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών επιφανειών,
χρησιµοποιείτε µνο µη ξινα και µη αλκαλικά προϊντα (π.χ.. SENTINEL X400 και
X100) ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του παραγωγού του προϊντος.
Υπενθυµίζεται τι η παρουσία ξένων σωµάτων στην εγκατάσταση θέρµανσης
µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα λειτουργίας του λέβητα (π.χ. υπερθέρµανση
και θορυβώδης λειτουργία του εναλλάκτη θερµτητας).

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.
Πριν συνδέσετε το λέβητα, είναι αναγκαίος:

Εγκατάσταση του λέβητα
Αφού καθορίσετε την ακριβή θέση του λέβητα, στερεώστε το σχέδιο εγκατάστασης
στον τοίχο. Για την εγκατάσταση, ξεκινήστε απ τη θέση των στοµίων εισαγωγή
νερού και αερίου που υπάρχουν στην κάτω λωρίδα του σχεδίου. Συνιστάται η
εγκατάσταση δύο ρουµπινέτων διακοπής (κατάθλιψης και επιστροφής) G3/4 στο
κύκλωµα θέρµανσης, τα οποία διατίθενται κατπιν παραγγελίας και επιτρέπουν
την αποφυγή της αποστράγγισης λης της εγκατάστασης θέρµανσης σε περίπτωση
εκτέλεσης σηµαντικών εργασιών.
Σε περίπτωση υφιστάµενης εγκαταστάσεως και αντικατάστασης, εκτς των
προαναφερθέντων, συνιστάται η τοποθέτηση στην επιστροφή του λέβητα και στο
κάτω µέρος ενς δοχείου καθίζησης για τη συγκέντρωση αλάτων ή υπολειµµάτων
τα οποία παραµένουν µετά τον καθαρισµ και µπορούν µε το χρνο να τεθούν σε
κυκλοφορία. Μετά τη στερέωση του λέβητα στον τοίχο, συνδέστε τους αγωγούς
απαγωγής και αναρρφησης που διατίθενται ως αξεσουάρ, πως περιγράφεται
στη συνέχεια.
Σε περίπτωση εγκατάστασης λέβητα φυσικού ελκυσµού, µοντέλο QUASAR 24, η
σύνδεση στην καµινάδα πρέπει να γίνει µε µεταλλικ σωλήνα, ανθεκτικ στο χρνο
και στις συνήθεις µηχανικές καταπονήσεις, στη θερµτητα και στη δράση των
προϊντων της καύσης και των ενδεχµενων συµπυκνωµάτων τους.

α) 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.
β) 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.
γ) 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.

0303_2401

0303_2808

= ΠΛΑΤΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 400 =

ΥΨΟΣ ΛΕΒΗΤΑ 730

ΣΗΜΕIΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑa

MR : κατάθλιψη θέρµανσης G 3/4
US : έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης G 1/2
GAS : είσοδος αερίου στο λέβητα G 3/4
ES : είσοδος κρύου νερού οικιακής χρήσης G 1/2
RR : επιστροφή εγκατάστασης θέρµανσης G 3/4

Eικνα 5
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MAIN 24 i

020221_1400

MAIN 24 Fi

0209_1006

∆ιαστάσεις λέβητα

Eικνα 6

020221_1300

Εγκατάσταση αγωγών απαγωγής αναρρ φησης
(Μοντέλο MAIN 24 Fi)
Η εγκατάσταση του λέβητα µπορεί να γίνει µε ευκολία και χωρίς προβλήµατα χάρη
στα διατιθέµενα εξαρτήµατα τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια.
Ο λέβητας είναι αρχικά ρυθµισµένος για σύνδεση µε κατακρυφο ή οριζντιο αγωγ
απαγωγής-αναρρφησης οµοαξονικού τύπου. Με τη βοήθεια του κιτ διαχωρισµού
επιτρέπεται και η χρήση δύο χωριστών αγωγών.
Για την εγκατάσταση πρέπει να χρησιµοποιούνται µ νο τα εξαρτήµατα που
διατίθενται απ τον κατασκευαστή!

Eικνα 7

Τύπος αγaωγών
a

Μέγ. µήκος
αγωγών απαγωγής
καυσαερίων

οµοαξονικς
κατακρυφοι
οριζντιοι

5m
15 m
30 m

Για κάθε
γωνία 90°
το µέγ. µήκος
µειώνεται κατά
1m
0,5 m
0,5 m

Για κάθε
γωνία 45°
το µέγ. aµήκος
µειώνεται κατά
0,5 m
0,25 m
0,25 m

∆ιάµετρος
τερµατικού
καµινάδας

∆ιάµετρος
εξωτερικού
αγωγού

100 mm
133 mm
-

100 mm
80 mm
80 mm

... οµοαξονικ ς (οµοκεντρικ ς) αγωγ ς απαγωγής - αναρρ φησης
Ο αγωγς αυτού του τύπου επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων και την
αναρρφηση του αέρα καύσης τσο απ το εξωτερικ του κτιρίου, σο και απ
καπνοδχους τύπου LAS. Η οµοαξονική γωνία 90° επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα
στους αγωγούς απαγωγής-αναρρφησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χάρη στη
δυναττητα περιστροφής κατά 360°. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
εφεδρική γωνία σε συνδυασµ µε οµοαξονικ αγωγ ή µε γωνία 45°.
(*) Το διάφραγµα του λέβητα πρέπει να αφαιρεθεί µνο σε περίπτωση που το µήκος
του αγωγού απαγωγής υπερβαίνει το 1 µέτρο.
Σε περίπτωση απαγωγής στο εξωτερικ του κτιρίου ο αγωγς απαγωγήςαναρρφησης πρέπει να εξέχει τουλάχιστον κατά 18 mm απ τον τοίχο για να
επιτρέπεται η τοποθέτηση ροζέτας αλουµινίου και το σφράγισµά της ώστε να
αποφεύγεται η είσοδος νερού. Η ελάχιστη κλίση προς τα έξω των αγωγών αυτών
πρέπει να είναι 1 cm ανά µέτρο µήκους.

Σύνδεσµος
στερέωσης

Ελαστική µούφα

∆ιάφραγµα (*)

Η εισαγωγή γωνίας 90° µειώνει το συνολικ µήκος του αγωγού κατά 1 µέτρο.
Η εισαγωγή γωνίας 45° µειώνει το συνολικ µήκος του αγωγού κατά 0,5 µέτρα.

Eικνα 8
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020221_1200

020221_1100

Παραδείγµατα εγκατάστασης µε οριζ ντιους αγωγούς

L max = 5 m
L max = 5 m

L max = 4 m

L max = 4 m

020221_1000

Παραδείγµατα εγκατάστασης µε καπνοδ χους τύπου LAS

L max = 5 m

Παραδείγµατα εγκατάστασης µε κατακ ρυφους αγωγούς

020221_0900

Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει είτε µε κεκλιµένη, είτε µε επίπεδη στέγη
χρησιµοποιώντας το εξάρτηµα καµινάδας και το ειδικ κεραµίδι µε τσιµούχα που
διατίθεται κατπιν παραγγελίας.

L max = 4 m

L max = 4 m

L max = 2 m

Για λεπτοµερέστερες οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων,
συµβουλευθείτε τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν τα εξαρτήµατα.
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L max = 3 m

020130_0700

... χωριστοί αγωγοί απαγωγής-αναρρ φησης
Ο αγωγς αυτού του τύπου επιτρέπει την απαγωγή των καυσαερίων τσο στο
εξωτερικ του κτιρίου, σο και σε µεµονωµένες καπνοδχους.
Η αναρρφηση του αέρα καύσης µπορεί να γίνει σε διαφορετικές θέσεις απ
εκείνες της απαγωγής.
Το κιτ διαχωρισµού αποτελείται απ ένα ρακρ συστολής του αγωγού απαγωγής
(100/80) και απ ένα ρακρ αναρρφησης αέρα.
Η τσιµούχα και οι βίδες του ρακρ αναρρφησης αέρα που θα χρησιµοποιηθούν
είναι αυτές που αφαιρέθηκαν προηγουµένως απ το καπάκι.
Το διάφραγµα που υπάρχει στο λέβητα πρέπει να αφαιρεθεί σε περίπτωση
εγκατάστασης µε αυτούς τους αγωγούς.

020221_0700

020221_0800

Η γωνία 90° επιτρέπει τη σύνδεση του λέβητα στους αγωγούς απαγωγής και
αναρρφησης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χάρη στη δυναττητα περιστροφής
κατά 360°. Επιπλέον, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εφεδρική γωνία σε συνδυασµ
µε τον αγωγ ή τη γωνία 45°.

Η εισαγωγή γωνίας 90° µειώνει το συνολικ µήκος του αγωγού κατά 0,5 µέτρα.
Η εισαγωγή γωνίας 45° µειώνει το συνολικ µήκος του αγωγού κατά 0,25 µέτρα.
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Σηµαντικ - Η ελάχιστη κλίση προς τα έξω του αγωγού απαγωγής πρέπει να είναι
1 cm ανά µέτρο µήκους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης του κιτ νεροπαγίδας η κλίση του αγωγού απαγωγής
πρέπει να έχει κατεύθυνση προς το λέβητα.
020221_0600

Παραδείγµατα εγκατάστασης µε οριζ ντιους χωριστούς αγωγούς

(L1 + L2) max = 30 m
ΣΗΜ.: Για τον τύπο C52 τα τερµατικά αναρρφησης αέρα και απαγωγής των
προϊντων της καύσης δεν πρέπει να καταλήγουν σε αντικριστούς τοίχους του
κτιρίου.

020221_0500

Ο αγωγς αναρρφησης πρέπει να έχει µέγιστο µήκος 10 µέτρα. Σε περίπτωση που
το µήκος του αγωγού απαγωγής υπερβαίνει τα 6 µέτρα, είναι αναγκαία η εγκατάσταση
κοντά στο λέβητα του κιτ νεροπαγίδας το οποίο διατίθεται ως αξεσουάρ.

L max = 10 m

020221_0400

Παραδείγµατα εγκατάστασης µε κατακ ρυφους χωριστούς αγωγούς

L max = 12 m

L max = 10 m

Σηµαντικ: ο µονς αγωγς απαγωγής καυσαερίων πρέπει να είναι κατάλληλα
µονωµένος στα σηµεία που έρχεται σε επαφή µε τους τοίχους της κατοικίας, µε
κατάλληλο µονωτικ υλικ (π.χ. υαλοβάµβακα).
Για λεπτοµερέστερες οδηγίες σχετικά µε την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων,
συµβουλευθείτε τις τεχνικές οδηγίες που συνοδεύουν τα εξαρτήµατα.

Γυρίστε το χειριστήριο δεξιστροφα για να αυξήσετε το πλενασµα αέρα καύσης
και αντίστροφα για να το µειώσετε.
Για αποτελεσµατικτερη βελτίωση µπορείτε να µετρήσετε µε αναλυτή των
προϊντων της καύσης το ποσοστ CO2 στα καυσαέρια µε τη µέγιστη θερµική
παροχή και να ρυθµίσετε σταδιακά το ρυθµιστή αέρα έως του επιτευχθεί το
ποσοστ CO2 που αναγράφεται στον ακλουθο πίνακα, εάν απ την ανάλυση
προκύπτει χαµηλτερη τιµή.
Για τη σωστή τοποθέτηση του συστήµατος αυτού συµβουλευθείτε τις οδηγίες που
συνοδεύουν το εξάρτηµα.

Ρύθµιση χειριστηρίου αέρα για χωριστ αγωγ απαγωγής
Η ρύθµιση του χειριστηρίου αυτού είναι αναγκαία για τη βελτιστοποίηση της
απδοσης και των παραµέτρων της καύσης. Γυρνώντας το ρακρ αναρρφησης
αέρα, ρυθµίζεται κατάλληλα το πλενασµα του αέρα ανάλογα µε το συνολικ µήκος
των αγωγών απαγωγής και αναρρφησης του αέρα καύσης.
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020130_0800

δείκτης

άνοιγµα

Eικνα 9

CO2%
(L1+L2) MAX

ΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

0÷4
4÷18
18÷30

1
2
3

G.20

G.30

G.31

6,7

7,3

7,3

020130_0900

Ηλεκτρική σύνδεση
Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής επιτυγχάνεται µνον ταν συνδεθεί σωστά
σε αποτελεσµατική εγκατάσταση γείωσης, σύµφωνα µε τους ισχύοντες
κανονισµούς ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις.
Ο λέβητας πρέπει να συνδεθεί µε µονοφασικ δίκτυο τροφοδοσίας 220- 230 V +
γείωση µέσω του διατιθέµενου τριπολικού καλωδίου τηρώντας την πολικτητα
Γραµµή-Ουδέτερο.
Η σύνδεση πρέπει να γίνεται µέσω διπολικού διακπτη µε άνοιγµα επαφών
τουλάχιστον 3 mm.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να χρησιµοποιηθεί
εναρµονισµένο καλώδιο "HAR H05 VV-F" 3x0,75 mm 2 µε µέγιστη διάµετρο 8 mm.
...Πρ σβαση στη βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας
• διακψτε την τροφοδοσία του λέβητα µέσω του διπολικού διακπτη
• ξεβιδώστε τις δύο βίδες στερέωσης του πίνακα χειριστηρίων στο λέβητα
• γυρίστε τον πίνακα χειριστηρίων
• βγάλτε το καπάκι για να αποκτήσετε πρσβαση στις ηλεκτρικές συνδέσεις (εικ.
10).
Η ασφάλεια ταχείας τήξεως των 2A είναι ενσωµατωµένη στη βάση ακροδεκτών
τροφοδοσίας (βγάλτε τη µαύρη ασφαλειοθήκη για να ελέγξετε ή να
αντικαταστήσετε την ασφάλεια).
(L)
(N)

= Καφέ γραµµή
= Ουδέτερο - γαλάζιο

( ) = Γείωση - κιτρινοπράσινο
(1) (2) = ακροδέκτης θερµοστάτη δωµατίου

Eικνα 10

βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας

Σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου
•
•
•

ανοίξτε τη βάση ακροδεκτών τροφοδοσίας (εικ. 11) πως περιγράφεται στο
προηγούµενο κεφάλαιο
βγάλτε το βραχυκυκλωτήρα απ τους ακροδέκτες (1) και (2)
περάστε το διπολικ καλώδιο απ τον οδηγ καλωδίου και συνδέστε το στους
δύο ακροδέκτες.

Σύνδεση ρολογιού προγραµµατισµού
συνδέστε το µοτέρ του προγραµµατιστή στο συνδετήρα CN1 της κύριας
ηλεκτρονικής πλακέτας (ακροδέκτες 1 και 2).
συνδέστε την επαφή διακλάδωσης του προγραµµατιστή στους ακροδέκτες (3
και 4) του ίδιου συνδετήρα αφαιρώντας το βραχυκυκλωτήρα.
Σε περίπτωση που ο προγραµµατιστής λειτουργεί µε µπαταρία, χωρίς ηλεκτρική
τροφοδοσία, αφήστε ελεύθερους τους ακροδέκτες (1 και 2) του συνδετήρα CN1.

9402250715

•
•

Eικνα 11

11

Τρ πος αλλαγής αερίου

Βαλβίδα SIT

µοντ. SIGMA 845

Ο λέβητας µπορεί να ρυθµιστεί για χρήση µεθανίου(G..20) ή υγραερίου (G. 30, G.
31) απ το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις.

Pc

Για το σκοπ αυτ απαιτούνται οι ακλουθες ενέργειες:

Pb

A) αντικατάσταση των µπεκ του κεντρικού καυστήρα
B) αλλαγή τάσης στο διαµορφωτή.
Γ) νέα ρύθµιση µέγιστου και ελάχιστου του ρυθµιστή πίεσης.
A) Αντικατάσταση των µπεκ
• βγάλτε προσεκτικά τον κεντρικ καυστήρα απ τη θέση του
• αντικαταστήστε τα µπεκ του κεντρικού καυστήρα φροντίζοντας να τα σφίξετε
καλά για την αποφυγή διαρροών αερίου. Η διάµετρος των µπεκ ορίζεται στον
πίνακα 2, σελ. 12.
B) Αλλαγή τάσης στο διαµορφωτή
• αφαιρέστε το καπάκι του πίνακα χειριστηρίων.
• τοποθετήστε το βραχυκυκλωτήρα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλακέτα,
ανάλογα µε τον τύπο του αερίου που χρησιµοποιείται, πως περιγράφεται στο
κεφάλαιο της σελίδας 13.
Γ) Ρύθµιση του ρυθµιστή πίεσης
• συνδέστε την είσοδο θετικής πίεσης ενς διαφορικού µανµετρου, κατά προτίµηση
νερού, στην παροχή πίεσης (Pb) της βαλβίδας αερίου (εικ. 12). Συνδέστε, µνο στο
µοντέλο QUASAR 24 F, την είσοδο αρνητικής πίεσης του ίδιου µανµετρου σε ειδικ
"T" που επιτρέπει την ταυτχρονη σύνδεση της ρυθµιστικής εξδου του λέβητα,
της ρυθµιστικής εξδου της βαλβίδας αερίου (Pc) και του µανµετρου. (Η ίδια
µέτρηση µπορεί να γίνει συνδέοντας το µανµετρο στην παροχή πίεσης (Pb) χωρίς
το κάλυµµα πρσοψης του στεγανού θαλάµου)
Απ τη µέτρηση της πίεσης στους καυστήρες µε διαφορετικές απ τις
προαναφερθείσες µεθδους µπορεί να προκύψουν λανθασµένα αποτελέσµατα,
καθώς δε λαµβάνεται υπψη η αρνητική αντίθλιψη η οποία δηµιουργείται απ
τον ανεµιστήρα στο στεγαν θάλαµο.

Pa

Eικνα 12
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Γ1.1) Ρύθµιση στην ονοµαστική ισχύ:
• ανοίξτε το ρουµπινέτο του αερίου και γυρίστε το διακπτη (1) επιλέγοντας τη
θέση χειµερινής λειτουργίας (
•

•
•
•

Γ2.1) Ρύθµιση σε µειωµένη ισχύ:
• αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διαµορφωτή και ξeβιδώστε την
κκκινη βίδα έως του επιτευχθεί η τιµή πίεσης που αντιστοιχεί στη µειωµένη
ισχύ (βλ. πίνακα 1).
• επανασυνδέστε το καλώδιο.
• τοποθετήστε το καπάκι του διαµορφωτή και σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

);

ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού οικιακής χρήσης σε θέση παροχής τουλάχιστον
10 λίτρων ανά λεπτ ή βεβαιωθείτε τι πληρούνται οι µέγιστες απαιτήσεις
θερµτητας
αφαιρέστε το καπάκι του διαµορφωτή.
ρυθµίστε την ορειχάλκινη βίδα του µεταλλικού σωλήνα έως του επιτευχθούν
οι τιµές πίεσης που ορίζονται στον πίνακα 1.
βεβαιωθείτε τι η δυναµική πίεση τροφοδοσίας του λέβητα η οποία µετράται
στην παροχή πίεσης (Pa) της βαλβίδας αερίου (εικ. 12) είναι σωστή (30 mbar
για βουτάνιο, 37 mbar για προπάνιο ή 20 mbar για φυσικ αέριο).

Γ3) Τελικοί έλεγχοι
• τοποθετήστε την ανταλλακτική ετικέτα της µετατροπής που αναγράφεται ο
τύπος του αερίου και η ρύθµιση.

Πίνακας πιέσεων καυστήρα - απ δοσης ισχύος

MAIN 24 Fi
mbar
G20
2,0
2,3
2,7
3,2
3,8
4,5
5,2
5,9
6,8
7,6
8,6
9,5
10,6
11,2

mbar
G30
5,1
5,7
6,6
8,0
9,6
11,2
13,0
15,0
17,0
19,2
21,5
24,0
26,6
28,2

MAIN 24 i
mbar
G31
6,0
6,9
8,5
10,3
12,2
14,4
16,7
19,1
21,8
24,6
27,6
30,7
34,0
36,1

kW

kcal/h

9,3
10,5
11,6
12,8
14,0
15,1
16,3
17,4
18,6
19,8
20,9
22,1
23,3
24,0

8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
20.600

mbar
G20
2,3
2,6
3,1
3,7
4,4
5,2
6,1
6,9
7,9
8,9
10,0
11,1
12,3
13,1

Μειωµένη ισχύς

Ονοµαστική ισχύς

mbar
G30
4,8
5,4
6,5
7,8
9,3
11,0
12,7
14,6
16,6
18,7
21,0
23,4
25,9
27,5

1 mbar = 10,197 mmH20

1 mbar = 10,197 mmH20

Πίνακας 1

Πίνακας 1

mbar
G31
6,3
6,7
8,3
10,1
12,0
14,1
16,3
18,7
21,3
24,0
27,0
30,0
33,3
35,3

kW

kcal/h

9,3
10,5
11,6
12,8
14,0
15,1
16,3
17,4
18,6
19,8
20,9
22,1
23,3
24,0

8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
20.600

Πίνακας µπεκ καυστήρα

τύπος αερίου
διάµετρος µπεκ
αρ. µπεκ

G20
1,28
13

MAIN 24 Fi
G30
0,74
13

Πίνακας 2

Κατανάλωση στους 15 °C - 1013 mbar
Ονοµαστική ισχύς
Μειωµένη ισχύς

p.c.i.

MAIN 24 Fi - 24 i
G20
G30
G31
2,78 m3/h
2,07 kg/h
2,04 kg/h
1,12 m3/h
0,84 kg/h
0,82 kg/h
34,02 MJ/m3 45,6 MJ/kg
46,3 MJ/kg

Πίνακας 3
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G31
0,74
13

G20
1,18
13

MAIN 24 i
G30
0,74
13

G31
0,74
13

∆ιατάξεις ελέγχου και ασφαλείας

Ρυθµίσεις που πρέπει να εκτελεστούν
στην ηλεκτρονική πλακέτα

Ο λέβητας κατασκευάζεται για να ικανοποιεί λες τις προδιαγραφές των
ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς, ειδικτερα διαθέτει:
Ποτενσιµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας θέρµανσης
Το σύστηµα αυτ καθορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του νερού κατάθλιψης
στο κύκλωµα θέρµανσης. Μπορεί να ρυθµιστεί απ την ελάχιστη τιµή των 30
°C έως τη µέγιστη τιµή των 80 °C.
Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο (12) δεξιστροφα και
για να τη µειώσετε αριστερστροφα.
Ποτενσιµετρο ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού
Το σύστηµα αυτ καθορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία του ζεστού νερού οικιακής
χρήσης. Μπορεί να ρυθµιστεί απ την ελάχιστη τιµή των 35 °C έως τη µέγιστη
των 55 °C ανάλογα µε την παροχή ζεστού νερού.
Για να αυξήσετε τη θερµοκρασία, γυρίστε το χειριστήριο (13) δεξιστροφα και
για να τη µειώσετε αριστερστροφα.

•

Πιεζοστάτης αέρα (µοντέλο MAIN 24 Fi)
Το σύστηµα αυτ επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα µνον εάν το
κύκλωµα απαγωγής των καυσαερίων λειτουργεί στην εντέλεια. tταν
παρουσιάζεται µία απ τις ακλουθες ανωµαλίες
• έµφραξη τερµατικού απαγωγής
• έµφραξη σωλήνα Venturi
• εµπλοκή ανεµιστήρα
• διακοπή σύνδεσης "Venturi" - πιεζοστάτη ο λέβητας παραµένει σε κατάσταση
αναµονής και η ενδεικτική λυχνία (4) αναβοσβήνει.

•

λειτουργία της συσκευής µε ΜΕΘΑΝΙΟ
χρνος αναµονής 3 λεπτών σε λειτουργία θέρµανσης

Eικνα 13a
Με τους βραχυκυκλωτήρες σε αυτήν τη θέση (εικ. 13b) έχετε:
GPL
T-off

λειτουργία της συσκευής µε υγραέριο (LPG)
χρνος αναµονής 10 δευτερολέπτων σε λειτουργία θέρµανσης

Θερµοστάτης καυσαερίων (µοντέλο MAIN 24 i)
Το σύστηµα αυτ, ο αισθητήρας του οποίου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
της καπνοδχου, διακπτει τη ροή του αερίου στον κεντρικ καυστήρα σε
περίπτωση βουλωµένης καµινάδας και/ή ανεπαρκούς ελκυσµού.
Στις συνθήκες αυτές, ο λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής και µνο µετά
την αποκατάσταση της αιτίας επέµβασης επιτρέπεται το άναµµα
περιστρέφοντας στιγµιαία το διακπτη επιλογής (1) στη θέση (

•

GPL
T-off

020521_0400

•

Με τους βραχυκυκλωτήρες σε αυτήν τη θέση (εικ. 13a) έχετε:

020521_0300

•

).

Θερµοστάτης ασφαλείας
Το σύστηµα αυτ, ο αισθητήρας του οποίου βρίσκεται στην κατάθλιψη της
θέρµανσης, διακπτει τη ροή του αερίου στον καυστήρα σε περίπτωση
υπερθέρµανσης του νερού στο πρωτεύον κύκλωµα. Στις συνθήκες αυτές, ο
λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής και µνο µετά την αποκατάσταση
της αιτίας επέµβασης επιτρέπεται το άναµµα περιστρέφοντας στιγµιαία το
διακπτη επιλογής (1) στη θέση (

Eικνα 13b

).

ΣΗΜ. Οι ρυθµίσεις που περιγράφονται πρέπει να εκτελούνται χωρίς ο λέβητας να
τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµ.

Απαγορεύεται η απενεργοποίηση αυτής της διάταξης ασφαλείας
Ανιχνευτής ιονισµού φλγας
Το ηλεκτρδιο ανίχνευσης, που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του καυστήρα,
εγγυάται την ασφαλή λειτουργία σε περίπτωση διακοπής της παροχής αερίου
ή ατελούς εσωτερικής ανάφλεξης του κεντρικού καυστήρα.
Στις συνθήκες αυτές ο λέβητας τίθεται σε κατάσταση εµπλοκής.
Για την αποκατάσταση των οµαλών συνθηκών λειτουργίας, πρέπει να γυρίσετε
προς στιγµή το χειριστήριο (1) στη θέση (

Τοποθέτηση ηλεκτροδίου ανάφλεξης
και ανίχνευσης φλ γας

).

•

Υδραυλικς πιεζοστάτης
Το σύστηµα αυτ επιτρέπει το άναµµα του κεντρικού καυστήρα µνον εάν η
πίεση της εγκατάστασης είναι µεγαλύτερη των 0,5 bar.

•

Μετακυκλοφορία αντλίας
Η µετακυκλοφορία της αντλίας επιτυγχάνεται ηλεκτρονικά, έχει διάρκεια 3
λεπτών και ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της λειτουργία θέρµανσης, µετά
το σβήσιµο του κεντρικού καυστήρα για την ενεργοποίηση του θερµοστάτη
δωµατίου.

•

Σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας (κύκλωµα θέρµανσης)
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,
εάν υπάρχει αέριο και εάν η πίεση της εγκατάστασης είναι η προκαθορισµένη.

•

Λειτουργία αντι-µπλοκαρίσµατος αντλίας
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση θερµτητας, σε λειτουργία θέρµανσης,
για χρονικ διάστηµα 24 συνεχών ωρών, η αντλία τίθεται αυτµατα σε
λειτουργία για 10 δευτερλεπτα.
Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή εάν ο λέβητας τροφοδοτείται µε ηλεκτρισµ.

•

Βαλβίδα υδραυλικής ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης)
Το σύστηµα αυτ είναι ρυθµισµένο στα 3 bar και εξυπηρετεί το κύκλωµα
θέρµανσης.

9912070100

•

Eικ να 14

Συνιστάται η σύνδεση της βαλβίδας ασφαλείας σε αποχέτευση µε σιφνι.
Απαγορεύεται η χρήση της ως µέσου αποστράγγισης του κυκλώµατος θέρµανσης.
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Έλεγχος παραµέτρων καύσης
Για την επί τπου µέτρηση της απδοσης καύσης και της υγιεινής των καυσαερίων,
σύµφωνα µε το σχετικ Π.∆. 412/26-8-1993, ο λέβητας διαθέτει δύο σηµεία παροχής
που προορίζονται για το συγκεκριµένο σκοπ. Η µία παροχή είναι συνδεδεµένη
στο κύκλωµα απαγωγής των καυσαερίων και επιτρέπει µετρήσεις για την υγιεινή
των καυσαερίων και την απδοση της καύσης.
Η άλλη παροχή είναι συνδεδεµένη στο κύκλωµα αναρρφησης του αέρα καύσης
και επιτρέπει τον έλεγχο ενδεχµενης ανακύκλωσης των προϊντων της καύσης
σε περίπτωση οµοαξονικών αγωγών.
Απ την παροχή που είναι συνδεδεµένη µε το κύκλωµα καυσαερίων µπορούν να
µετρηθούν οι ακλουθες παράµετροι:
• θερµοκρασία προϊντων της καύσης
• συγκέντρωση οξυγνου (O2) ή, εναλλακτικά, διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
• συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO).
Η θερµοκρασία του αέρα καύσης πρέπει να µετράται απ την παροχή που είναι
συνδεδεµένη στο κύκλωµα αναρρφησης του αέρα, εισάγοντας τον ανιχνευτή
µέτρησης κατά περίπου 3 cm.
Για τα µοντέλα λέβητα φυσικού ελκυσµού είναι αναγκαία η διάνοιξη οπής στον
αγωγ απαγωγής καυσαερίων σε απσταση απ το λέβητα 2 φορές µεγαλύτερη
απ την εσωτερική διάµετρο του αγωγού.
Μέσω της οπής αυτής µπορούν να µετρηθούν οι ακλουθες παράµετροι:
• θερµοκρασία προϊντων της καύσης
• συγκέντρωση οξυγνου (O2) ή, εναλλακτικά, διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
• συγκέντρωση µονοξειδίου του άνθρακα (CO).
Η µέτρηση της θερµοκρασίας του αέρα καύσης πρέπει να γίνεται κοντά στην είσοδο
του αέρα στο λέβητα.
Η οπή, η διάνοιξη της οποίας πρέπει να γίνει απ τον υπεύθυνο εγκατάστασης
κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, πρέπει να είναι κλειστή έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται η στεγαντητα του αγωγού απαγωγής των προϊντων της καύσης
κατά τη διάρκεια της οµαλής λειτουργίας.

Επιδ σεις παροχής εξ δου /
µανοµετρικού ύψους στην πλάκα

ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΥΨΟΣ m H2O

0303_2403

Η χρησιµοποιούµενη αντλία είναι υψηλού µανοµετρικού ύψους, κατάλληλη για
χρήση σε λους τους τύπους µονοσωλήνιας ή δισωλήνιας εγκατάστασης
θέρµανσης. Η αυτµατη βαλβίδα εξαερισµού είναι ενσωµατωµένη στο σώµα της
αντλίας και επιτρέπει το γρήγορο εξαερισµ της εγκατάστασης θέρµανσης.

ΠΑΡΟΧΗ l/h

∆ιάγραµµα 1
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Σχηµατικ διάγραµµα λέβητα

020221_0200

MAIN 24 Fi

κατάθλιψη έξοδος ζεστού αέριο είσοδος ζεστού επιστροφή
θέρµανσης
νερού
νερού
θέρµανσης

Eικνα 15

Υπµνηµα:
1 θερµοστάτης ασφαλείας
2 υδραυλικς πιεζοστάτης
3 βαλβίδα αερίου
4 γραµµή αερίου µε µπεκ
5 ηλεκτρδιο ανάφλεξης
6 εναλλάκτης νερού-καυσαερίων
7 ανιχνευτής NTC ζεστού νερού
8 καπνοδχος
9 ανεµιστήρας
10 παροχή αρνητικής πίεσης
11 πιεζοστάτης αέρα
12 παροχή θετικής πίεσης
13 ανιχνευτής NTC θέρµανσης
14 ηλεκτρδιο ανίχνευσης φλγας
15 καυστήρας
16 δοχείο διαστολής
17 αυτµατη βαλβίδα εξαέρωσης
18 αντλία µε νεροπαγίδα
19 µανµετρο
20 βαλβίδα ασφαλείας
21 αυτµατο by-pass
22 αισθητήρας προτεραιτητας ζεστού νερού
23 στρφιγγα πλήρωσης λέβητα
24 βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα

15

Σχηµατικ διάγραµµα λέβητα

0208_2903

MAIN 24 i

κατάθλιψη
έξοδος
θέρµανσης ζεστού νερού

αέριο

Eικνα 16

Υπµνηµα:
1 βαλβίδα αποστράγγισης του λέβητα
2 υδραυλικς πιεζοστάτης
3 βαλβίδα αερίου
4 γραµµή αερίου µε µπεκ
5 ηλεκτρδιο ανάφλεξης
6 εναλλάκτης νερού-καυσαερίων
7 ανιχνευτής NTC ζεστού νερού
8 καπνοδχος
9 θερµοστάτης καυσαερίων
10 ανιχνευτής NTC θέρµανσης
11 ηλεκτρδιο ανίχνευσης φλγας
12 καυστήρας
13 δοχείο διαστολής
14 αυτµατη βαλβίδα εξαέρωσης
15 αντλία µε νεροπαγίδα
16 µανµετρο
17 βαλβίδα ασφαλείας
18 στρφιγγα πλήρωσης λέβητα
19 αισθητήρας προτεραιτητας ζεστού νερού
20 αυτµατο by-pass
21 θερµοστάτης ασφαλείας

16

είσοδος
επιστροφή
ζεστού νερού θέρµανσης

ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
C= Γαλάζιο
M= Καφέ
N= Μαύρο
R= Κκκινο
G/V= Κίτρινο/Πράσινο
B= Λευκ
V= Πράσινο

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
∆ΩΜΑΤΙΟΥ 230V

∆ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
NTC ΘΕΡΜ.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΗ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
ΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΕΡΑ

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
P1: Trimmer ρύθµισης ισχύος θέρµανσης
P2: Ποτενσιµετρο ζεστού νερού
P3: Ποτενσιµετρο θέρµανσης
P4: ∆ιακπτης επιλογής E/I/OFF
JP1: Jumper αλλαγής αερίου ΜΕΘ/LPG
JP2: Jumper χρνου αναµονή σε λειτουργία θέρµανσης 3'/
10"
0301_1305

Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας

MAIN 24 Fi

ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
C= Γαλάζιο
M= Καφέ
N= Μαύρο
R= Κκκινο
G/V= Κίτρινο/Πράσινο
B= Λευκ
V= Πράσινο

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
∆ΩΜΑΤΙΟΥ 230V

∆ΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
NTC ΘΕΡΜ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΑΣΗ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΩΝ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΒΗΤΑ
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ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ NTC
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ
ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΝΤΛΙΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
P1: Trimmer ρύθµισης ισχύος θέρµανσης
P2: Ποτενσιµετρο ζεστού νερού
P3: Ποτενσιµετρο θέρµανσης
P4: ∆ιακπτης επιλογής E/I/OFF
JP1: Jumper αλλαγής αερίου ΜΕΘ/LPG
JP2: Jumper χρνου αναµονή σε λειτουργία θέρµανσης 3'/
10"

0301_1605

Εικονογραφηµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας

MAIN 24 i

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο MAIN

24 Fi

24 i

Ονοµαστική θερµική παροχή

kW

26,3

26,3

Μειωµένη θερµική παροχή

kW

10,6

10,6

Ονοµαστική θερµική παροχή

kW

24

24

kcal/h

20.600

20.600

Μειωµένη θερµική ισχύς

kW

9,3

9,3

kcal/h

8.000

8.000

Αµεση ονοµαστική απδοση

%

90,3

90,3

Αµεση απδοση στο 30% της παροχής

%

88

88

Μέγιστη πίεση νερού στο κύκλωµα θέρµανσης

bar

3

3

l

8

7

Πίεση δοχείου διαστολής

bar

0,5

0,5

Μέγιστη πίεση νερού στο κύκλωµα ζεστού νερού

bar

8

8

Ελάχιστη δυναµική πίεση νερού στο κύκλωµα ζεστού νερού

bar

0,2

0,2

Χωρητικτητα δοχείου διαστολής

Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού

l/min

2,5

2,5

Παραγωγή ζεστού νερού µε ∆T=25 °C

l/min

13,7

13,7

Παραγωγή ζεστού νερού µε ∆T=35 °C

l/min

9,8

9,8

Ειδική παροχή (*)

l/min

11

11

∆ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού απαγωγής

mm

60

-

∆ιάµετρος οµοκεντρικού αγωγού αναρρφησης

mm

100

-

∆ιάµετρος χωριστού αγωγού απαγωγής

mm

80

-

∆ιάµετρος χωριστού αγωγού αναρρφησης

mm

80

-

∆ιάµετρος αγωγού απαγωγής

mm

-

120

Μέγιστη παροχή καυσαερίων max

kg/s

0,020

0,021

Ελάχιστη παροχή καυσαερίων min.

kg/s

0,017

0,018

Μέγ. θερµοκρασία καυσαερίων

°C

146

120

Ελάχ. θερµοκρασία καυσαερίων

°C

106

86

Τύπος αερίου

—

G20

G20

—

G30-G31

G30-G31

Πίεση τροφοδοσίας µεθανίου

mbar

20

20

Πίεση τροφοδοσίας βουτανίου

mbar

28-30

28-30

Πίεση τροφοδοσίας προπανίου

mbar

37

37

Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας

V

230

230

Συχντητα ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Hz

50

50

Ονοµαστική ηλεκτρική ισχύς

W

170

110

Καθαρ βάρος
∆ιαστάσεις

Βαθµς προστασίας απ υγρασία και νερ (**)

kg

33,5

29

ύψος

mm

734

734

πλάτος

mm

400

400

βάθος

mm

317

317

IP X4D

IP X4D

(*) κατά EN 625
(**) κατά EN 60529
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Η BAXI S.p.A., στα πλαίσια της δέσµευσής της για συνεχή βελτίωση των προϊντων της, διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τις
προδιαγραφές που περιέχονται στο παρν οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. Σκοπς αυτών των Οδηγιών
είναι απλώς να δώσουν πληροφορίες χρήσης στους καταναλωτές και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαµβάνονται ως
συµβλαιο µε τρίτο πρσωπο.
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