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Επανα��ρά @ειµώνας OFF Καλ�καίρι

Θέση διακ	πτη επιλ�γής "Θερινή λειτ�υργία" / "�ειµερινή λειτ�υργία" / "Επανα!�ρά"

�δηγίες πριν απ	 την εγκατάσταση
$ παρών λέ�ητας �ρησιµεύει για θέρµανση νερ�ύ σε θερµ�κρασίες �αµηλ�τερες
απ� τη θερµ�κρασία �ρασµ�ύ σε ατµ�σ�αιρική πίεση. $ λέ�ητας πρέπει να είναι
συνδεδεµέν�ς µε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης και µε δίκτυ� παρ��ής �εστ�ύ
νερ�ύ, σύµ�ωνα µε τις επιδ�σεις και την ισ�ύ τ�υ.
Αναθέστε την εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα σε ειδικευµέν� µη�ανικ�, σύµ�ωνα µε τ�
Ν. 46/5-3-1990, και �ε�αιωθείτε �τι εκτελ�ύνται �ι παρακάτω ενέργειες:

α) σ��λαστική έκπλυση �λ�κληρης της σωλήνωσης για την απ�µάκρυνση τυ��ν
υπ�λειµµάτων.

�) πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι � λέ�ητας µπ�ρεί να λειτ�υργήσει
µε τ�ν τύπ� τ�υ διαθέσιµ�υ αερί�υ. Για τ� σκ�π� αυτ� ελέγ'τε την ένδει'η
στη συσκευασία και στην ετικέτα της συσκευής.

γ) έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι η καµινάδα έ�ει τ�ν κατάλληλ� ελκυσµ�, δεν
παρ�υσιά�ει στενώσεις και �τι δεν έ��υν συνδεθεί σε αυτήν αγωγ�ί απαγωγής
άλλων συσκευών, εκτ�ς και αν έ�ει κατασκευαστεί για να ε'υπηρετεί
περισσ�τερες συσκευές σύµ�ωνα µε τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς και
διατά'εις.

δ) έλεγ��ς, σε περίπτωση σύνδεσης σε υ�ιστάµενες καµινάδες, �τι αυτές έ��υν
καθαριστεί πρ�σεκτικά καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, τα υπ�λείµµατα
µπ�ρ�ύν να απ�κ�λληθ�ύν απ� τα τ�ι�ώµατα κατά τη λειτ�υργία και να
�ρά'�υν τ�ν αγωγ� απαγωγής καυσαερίων.

�δηγίες πριν απ	 τη θέση σε λειτ�υργία
Τ� άναµµα τ�υ λέ�ητα για πρώτη ��ρά πρέπει να εκτελείται απ� ειδικευµέν�
τε�νικ� � �π�ί�ς θα ελέγ'ει:
α) τη συµµ�ρ�ωση των παραµέτρων τ�υ λέ�ητα (ηλεκτρικ� ρεύµα, νερ�, αέρι�)

µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τρ���δ�σίας.
�) Τη συµµ�ρ�ωση της εγκατάστασης µε την ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία (UNI-CIG 7129,

7131, Καν�νισµ�ς ε�αρµ�γής τ�υ Ν.10/9-1-1991 και ειδικ�τερα των Κ�ιν�τικών
Καν�νισµών) τµήµα τ�υ �π�ί�υ αναδηµ�σιεύεται στ� τε�νικ� εγ�ειρίδι� για
τ�ν εγκαταστάτη.

γ) την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση και γείωση της συσκευής.
$ι διευθύνσεις των ε'�υσι�δ�τηµένων Κέντρων Σέρ�ις αναγρά��νται στ� σ�ετικ�
έντυπ�.
Η µη τήρηση των παραπάνω καθιστά την εγγύηση άκυρη και �ωρίς ν�µική ισ�ύ.
Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία, α�αιρέστε τ� πρ�στατευτικ� �ιλµ απ� τ� λέ�ητα.
Για τ� σκ�π� αυτ�, µη �ρησιµ�π�ιείτε εργαλεία ή δια�ρωτικά υλικά γιατί µπ�ρεί να
πρ�κληθ�ύν �λά�ες στις �αµµένες επι�άνειες.

Θέση τ�υ λέ�ητα σε λειτ�υργία
Για να ανάψετε σωστά τ�ν καυστήρα, ενεργήστε ως ε'ής:
1) τρ���δ�τήστε µε ρεύµα τ� λέ�ητα
2) αν�ί'τε τ� ρ�υµπινέτ� τ�υ αερί�υ

3) γυρίστε τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) για να ρυθµίσετε τ� λέ�ητα σε Θερινή ( )

ή @ειµερινή ( );

4) �ρησιµ�π�ιήστε τα �ειριστήρια ρύθµισης της θερµ�κρασίας της εγκατάστασης
θέρµανσης (12) και τ�υ �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης (13) για να ανάψετε τ�ν
κεντρικ� καυστήρα.
Για να αυ'ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� δε'ι�στρ��α και για
να τη µειώσετε, αριστερ�στρ��α.

Στη θέση Θερινής λειτ�υργίας ( ) � κεντρικ�ς καυστήρας ανά�ει µ�ν�ν

�ταν υπάρ'ει �ήτηση �εστ�ύ νερ�ύ.

Πρ�ειδ�π�ίηση:
Κατά τ� άναµµα για πρώτη ��ρά, µέ�ρι να σταµατήσει η εκρ�ή τ�υ αέρα π�υ
περιέ��υν �ι σωλήνες αερί�υ, είναι πιθαν�ν � καυστήρας να µην ανά�ει µε
συνεπακ�λ�υθη εµπλ�κή τ�υ λέ�ητα.
Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να επαναλά�ετε τη διαδικασία έναυσης, µέ�ρι
να �τάσει αέρι� στ�ν καυστήρα, τ�π�θετώντας πρ�σωρινά τ� διακ�πτη (1) στη

θέση ( ) (�λ. επίσης εικ. 4).
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Εικ�να 3b

$ λέ�ητας διαθέτει υδραυλικ� πιε��στάτη � �π�ί�ς, σε περίπτωση έλλειψης τ�υ
νερ�ύ, δεν επιτρέπει τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα.

Eικ�να 4
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Σ�ήσιµ� τ�υ λέ�ητα
Για τ� σ�ήσιµ� τ�υ λέ�ητα διακ�ψτε την ηλεκτρική τρ���δ�σία της συσκευής. Με
τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) σε θέση (0) � λέ�ητας παραµένει σ�ηστ�ς, αλλά παραµένει
η παρ�υσία τάσης στα ηλεκτρικά κυκλώµατα της συσκευής.

Παρατεταµένη α�ρησία τ�υ συστήµατ�ς
Αντιπαγωτική πρ�στασία
(κύκλωµα θέρµανσης)
Συνιστάται να απ��εύγετε την απ�στράγγιση �λ�κληρης της εγκατάστασης
θέρµανσης, καθώς �ι αλλαγές νερ�ύ απ�τελ�ύν αιτία σ�ηµατισµ�ύ ά�ρηστων και
επι�λα�ών αλάτων στ� εσωτερικ� τ�υ λέ�ητα και των θερµαντικών σωµάτων.
Σε περίπτωση π�υ � λέ�ητας δε �ρησιµ�π�ιείται κατά τη διάρκεια τ�υ �ειµώνα και
υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ, συνιστάται να πρ�σθέσετε στ� νερ� της εγκατάστασης
κατάλληλα διαλύµατα αντιπαγωτικ�ύ π�υ πρ��ρί��νται για τ� σκ�π� αυτ� (π.�.
πρ�πυλενική γλυκ�λη σε συνδυασµ� µε αναστ�λείς διά�ρωσης και καθαλατώσεων).
Η ηλεκτρ�νική δια�είριση τ�υ λέ�ητα είναι ε��διασµένη µε "αντιπαγωτική"
πρ�στασία στη λειτ�υργία θέρµανσης ώστε µε θερµ�κρασία κατάθλιψης
µικρ�τερης των 5 °C να τίθεται σε λειτ�υργία � καυστήρας µέ�ρι η θερµ�κρασία
κατάθλιψης να �θάσει περίπ�υ τ�υς 30 °C.
Αυτή η λειτ�υργία είναι ενεργή εάν:
* � λέ�ητας τρ���δ�τείται µε ηλεκτρισµ�.
* υπάρ�ει αέρι�.
* η πίεση της εγκατάστασης είναι η πρ�καθ�ρισµένη.
* � λέ�ητας δε �ρίσκεται σε κατάσταση εµπλ�κής.

Αλλαγή αερί�υ
$ι λέ�ητες µπ�ρ�ύν να λειτ�υργ�ύν είτε µε µεθάνι�, είτε µε υγραέρι� (LPG). Σε
περίπτωση π�υ καθίσταται αναγκαία η µετατρ�πή, πρέπει να απευθυνθείτε στ�
ε'�υσι�δ�τηµέν� Σέρ�ις.

Ενδεί'εις-Επέµ�αση συστηµάτων
ασ!αλείας

1 ∆ιακ�πτης επιλ�γής "Θερινή λειτ�υργία"-"@ειµερινή λειτ�υργία"-
"Επανα��ρά"

2 Ένδει'η διακ�πής αερί�υ
3 Ένδει'η επέµ�ασης θερµ�στάτη ασ�αλείας

4 Ένδει'η έλλειψης ελκυσµ�ύ ( ) ή επέµ�αση τ�υ θερµ�στάτη καυσαερίων

( )

5 Ένδει'η έλλειψης νερ�ύ
6 Ένδει'η ανωµαλίας ανι�νευτή �εστ�ύ νερ�ύ
7 Ένδει'η ανωµαλίας ανι�νευτή θέρµανσης
8 Ένδει'η ύπαρ'ης τάσης
9 Ένδει'η λειτ�υργίας σε �εστ� νερ�
10 Ένδει'η λειτ�υργίας θέρµανσης
11 Ένδει'η ύπαρ'ης �λ�γας

$ι ενδεί'εις 2-7 δεί�ν�υν τη θερµ�κρασία π�υ επιτυγ�άνεται απ� τ� σύστηµα
θέρµανσης ή �εστ�ύ νερ�ύ ανάλ�γα µε τ� εάν υπάρ�ει αίτηση θερµ�τητας για
θέρµανση ή για �εστ� νερ�. Σε περίπτωση ανωµαλίας, � τύπ�ς της ανωµαλίας αυτής
εµ�ανί�εται µέσω ένδει'ης π�υ ΑΝΑΒ$ΣΒΗΝΕΙ.

Σε �τι α��ρά την ένδει'η (4), στ�ν πίνακα �ειριστηρίων τ�υ λέ�ητα, µπ�ρεί να

εµ�ανιστεί τ� σύµ��λ� ( ) για τα µ�ντέλα µε στεγαν� θάλαµ� µη�ανικ�ύ

ελκυσµ�ύ ή τ� σύµ��λ� ( )για τα µ�ντέλα �υσικ�ύ ελκυσµ�ύ (�ωρίς

ανεµιστήρα).

Εικ�να 3a

Ρύθµιση θερµ�κρασίας δωµατί�υ
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ε'�πλισµένη µε θερµ�στάτη δωµατί�υ (�λ. σ�ετικές
διατά'εις) για τ�ν έλεγ�� της θερµ�κρασίας στα δωµάτια.
Σε περίπτωση πρ�σωρινής απ�υσίας τ�υ θερµ�στάτη δωµατί�υ, �ταν � λέ�ητας
ανά�ει για πρώτη ��ρά, µπ�ρείτε να ελέγ'ετε τη θερµ�κρασία δωµατί�υ
περιστρέ��ντας τ� �ειριστήρι� (12).
Για να αυ'ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� δε'ι�στρ��α και για να
τη µειώσετε, αριστερ�στρ��α. Η ηλεκτρ�νική ρύθµιση της �λ�γας επιτρέπει στ�
λέ�ητα να �τάσει στην επιλεγµένη θερµ�κρασία, πρ�σαρµ���ντας την παρ��ή
αερί�υ στ�ν καυστήρα µε τις πραγµατικές συνθήκες θερµικής εναλλαγής.

Ρύθµιση θερµ�κρασία *εστ�ύ νερ�ύ
�ικιακής �ρήσης
Η �αλ�ίδα αερί�υ διαθέτει σύστηµα ηλεκτρ�νικής ρύθµισης της �λ�γας ανάλ�γα
µε τη θέση τ�υ �ειριστηρί�υ επιλ�γής της θερµ�κρασίας �εστ�ύ νερ�ύ (13) και
την απαιτ�ύµενη παρ��ή �εστ�ύ νερ�ύ. Τ� ηλεκτρ�νικ� αυτ� σύστηµα επιτρέπει
τη διατήρηση σταθερής θερµ�κρασίας τ�υ νερ�ύ στην έ'�δ� τ�υ λέ�ητα, ακ�µη
και µε µικρή παρ��ή νερ�ύ.
Για να αυ'ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� δε'ι�στρ��α και για να
τη µειώσετε, αριστερ�στρ��α.

Πλήρωση τ�υ λέ�ητα
Σηµαντικ�: Ελέγ�ετε περι�δικά εάν η ένδει'η της πίεσης στ� µαν�µετρ� (14)
κυµαίνεται απ� 0,7 έως 1,5 bar �ταν δε λειτ�υργεί � λέ�ητας. Σε περίπτωση
υπερπίεσης αν�ί'τε τη �αλ�ίδα απ�στράγγισης τ�υ λέ�ητα (εικ�να 3b). Σε
περίπτωση π�υ η πίεση είναι µικρ�τερη αν�ί'τε τη �αλ�ίδα πλήρωσης τ�υ λέ�ητα
(εικ�να 3a).
Συνιστάται τ� άν�ιγµα της στρ��ιγγας να γίνεται π�λύ αργά ώστε να διευκ�λύνεται
η ε'αέρωση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, είναι αναγκαί� � διακ�πτης
επιλ�γής Θερινής/@ειµερινής λειτ�υργίας (σηµεί� 1 στην εικ�να 4) να �ρίσκεται
σε θέση OFF (0). Σε περίπτωση π�υ παρατηρ�ύνται συ�νές πτώσεις πίεσης, �ητήστε
την επέµ�αση τ�υ ε'�υσι�δ�τηµέν�υ Σέρ�ις.

0
3
0
3
_
2
8
0
6

0
3
0
3
_
2
8
0
7

Στρ	!ιγγα απ�στράγγισης
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