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∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου  πριν την  εγκατάσταση. 

 H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει το παρόν  εγχειρίδιο ή µέρος αυτού  

χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 

                                                                                                           Φεβρουάριος 2012 
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    Γενικά 
 

 Η εταιρία ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ σας συγχαίρει για 

την προτίµηση  σας και σας διαβεβαιώνει  ότι 

κάνατε µια  πολύ σωστή επιλογή . 

Οι λέβητες στερεών καυσίµων της σειράς  

“PRIMUS” είναι χαλύβδινοι κατασκευάζονται 

µε υλικά υψηλής  ποιότητας η δε επεξεργασία 

τους γίνεται µε µηχανήµατα  νέας τεχνολογίας. 

 Παρακαλούµε να διαβάσετε µε προσοχή το 

παρόν εγχειρίδιο να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν  

σας τους κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται 
όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσεως. 

Το εγχειρίδιο  αυτό  που συνοδεύει το προϊόν  

πρέπει να φυλάσσεται επιµελώς ,      να είναι 

διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή  και σε περίπτωση   

                           µεταπώλησης να παραδίδεται στον νέο χρήστη. 

 Οι οδηγίες που αναφέρονται  είναι υποχρεωτικές και σύµφωνες µε την υπάρχουσα 

νοµοθεσία . 

Σε περίπτωση µη εφαρµογής µερικώς η ολικώς των ανωτέρω  η εταιρεία δεν φέρει 

καµία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη και φυσικά  δεν ισχύει  η εγγύηση του λέβητα. 

Οι λέβητες παραδίδονται από το εργοστάσιο ελεγµένοι ,πάνω σε ξυλοπαλέτα,µε όλα 

τα εξαρτήµατα εντός της συσκευασίας ή εντός του θαλάµου .(Προσοχή να 

αφαιρεθούν προ της  τοποθέτησης) 

Το εργοστάσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για πιθανή κακοποίηση του προϊόντος κατά 

την µεταφορά. Η µεταφορά  γίνεται µε ευθύνη του πελάτη , µε τον µεταφορέα της 

επιλογής του και πιθανά παράπονα ή αποζηµιώσεις απευθύνονται προς αυτόν. 

Υποδείξεις Ασφάλειας 
 

►Η  εγκατάσταση και συντήρηση του λέβητα  ανατίθεται  µόνο σε αδειούχο       

εγκαταστάτη. 

►Για την  εγκατάσταση  ισχύουν οι οδηγίες του παρόντος και  οι  νόµοι και οι 

κανόνες της τέχνης και της  επιστήµης . 

►Οι λέβητες  χρησιµοποιούνται µόνο για την εφαρµογή που έχουν σχεδιαστεί. 

►Ελέγξτε επιµελώς όλες τις συσκευές  ασφαλείας της εγκατάστασης  ώστε να 

λειτουργούν άψογα, και σε τακτά χρονικά  διαστήµατα  να επιβεβαιώνετε την 

εύρυθµη λειτουργία τους  . 

►Απογορεύεται η αποθήκευση εύφλεκτων υλικών εντός του λεβητοστασίου. 

►∆ιατηρείτε το λεβητοστάσιο καθαρό, βεβαιωθείτε για την αρτιότητα της 

καµινάδας και του υδραυλικού δικτύου. Ελέγξτε την πίεση στο δίκτυό σας .        

►Βεβαιωθείτε πως εξασφαλίζεται επαρκής διαστολή του νερού. Εάν έχετε 

εγκατάσταση µε κλειστό δοχείο διαστολής βεβαιωθείτε πως λειτουργεί και είναι 

ρυθµισµένο στη σωστή πίεση. Εάν έχετε ανοικτό δοχείο διαστολής ελέγξτε το 

φλοτέρ και τη στάθµη του νερού.  
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Τεχνική  Περιγραφή 

 
Λέβητας 

 

Ο λέβητας  PRIMUS  είναι χαλύβδινος τριών διαδροµών, οριζόντιας διάταξης και 

ελεύθερης ροής καυσαερίων.  

Η  κατασκευή  του γίνεται µε τα πλέον σύγχρονα µέσα κοπής και συγκόλλησης 

όπως  Plasma ,Robot καθοδηγούµενα από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Σχεδιάστηκε από το τεχνικό τµήµα της  ΜΑΒΙΛ ,και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εύκολη πρόσβαση  σε οποιοδήποτε  σηµείο συγκόλλησης. Οι διαστάσεις του 

είναι υπολογισµένες ώστε οι θερµικές του φορτίσεις κατά επιφάνεια  και κατά όγκο 

να  παρέχουν υψηλή ενεργειακή απόδοση. Όλα τα τµήµατα που προσβάλλονται από 

την φλόγα είναι υδρόψηκτα.    

Τα ελάσµατα του είναι  υψηλής ποιότητας  τύπου St 37,2 κατά DIN 1700, οι δε 

φλογοαυλοί  είναι τύπου Manesman, St 35 κατά DIN 1629  διατοµής 63,5 mm. 

 ∆ιαθέτει δυο πόρτες  µε  εσωτερική πυρίµαχη  µόνωση. Η επάνω πόρτα  χρησιµεύει 

για τον έλεγχο της καύσης και τον καθαρισµό της εστίας και των αυλών , η δε κάτω 

πόρτα για τον έλεγχο της ηλεκτρικής αντίστασης έναυσης  και για την αποµάκρυνση 

του δοχείου περισυλλογή στάχτης . 

Ο καπναγωγός  µε έξοδο καυσαερίων προς τα πάνω, διαθέτει δύο θυρίδες 

καθαρισµού ,απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του λέβητα.  

  

Εστία καύσης 
 

Η εστία καύσης είναι χυτοσιδηρή , κατάλληλης 

διάστασης ανάλογα µε την ισχύ του λέβητα. Σε 

αυτή προσαρµόζονται ο σωλήνας µε τον κοχλία 

µεταφοράς του καυσίµου, ο φυγοκεντρικός 

φυσητήρας και η ηλεκτρική αντίσταση. Το 

καύσιµο προωθείται στην βάση της εστίας  

καύσης ,κατανέµεται οµοιόµορφα στην διάτρητη 

επάνω επιφάνεια και συγχρόνως  διώχνει την στάχτη στο δοχείο περισυλλογής.. 

 

Ηλεκτρική Αντίσταση 

 

Η ηλεκτρική αντίσταση είναι τοποθετηµένη στο 

εσωτερικό της εστίας 

και προεξέχει έξω 

από αυτή,  κατά ένα 

µικρό µέρος  ώστε να 

έρχεται σε επαφή µε το καύσιµο και µε την βοήθεια 

του ζεστού αέρα να γίνεται η  αυτόµατη 

έναυση.(pellets). Σε περίπτωση που χρειαστεί να 

αντικατασταθεί  υπάρχει θυρίδα ελέγχου στο σώµα 

της εστίας. 
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Κοχλίας τροφοδοσίας και ηλεκτροµειωτήρας. 

 

Το όλο σύστηµα  χρησιµεύει για την τροφοδοσία 

του στερεού καυσίµου από το silo στην εστία 

καύσης.  Αποτελείται από τον άξονα και τον 

ατέρµονα κοχλία  ο οποίος κινείται  µέσα στον 

σωλήνα τροφοδοσίας.. Είναι αυτονόητο  ότι  υλικά 

όπως ξύλα, πέτρες, πλαστικά και µέταλλα 

καταστρέφουν τον κοχλία και τον µειωτήρα. Σε 

περίπτωση  εµπλοκής ξεβιδώστε τον κοχλία µε τον 

µειωτήρα και καθαρίστε τον. Ο ηλεκτροµειωτήρας 

είναι ισχυρός µε  µεγάλη ροπή, και ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό πίνακα . 

 

 

 

Φυσητήρας   
 

Ο φυσητήρας  είναι αναγκαίος διότι  παρέχει 

τον απαραίτητο  αέρα για την καύση στην εστία.  

Η ποσότητα του αέρα ρυθµίζεται από τον 

ηλεκτρονικό πίνακα ενώ διαθέτει και κλαπέ µε  

αντίβαρο ώστε να κλείνει το διάφραγµα  µόλις 

σταµατήσει ο κινητήρας. 

 

 

 

 

 

 

 

   Αποθήκη  στερεού καυσίµου  (σιλό)  

 

Το  σιλό χρησιµεύει  για την αποθήκευση του καυσίµου .Συνδέεται στο 

κάτω µέρος του  µε τον κοχλία τροφοδοσίας όπου υπάρχει και θυρίδα 

ελέγχου και καθαρισµού.  

Έχει  κεκλιµένες πλευρές που συντελούν στην ελεύθερη και 

απρόσκοπτη τροφοδοσία της εστίας καύσης δια µέσου του κοχλία. Είναι 

εφοδιασµένο µε  σταθµοδείκτη  καυσίµου. 

 ∆ιαθέτει ανοιγόµενο  καπάκι  πλήρωσης του καυσίµου που πρέπει  να 

είναι ερµητικά κλειστό  µε τα δύο κλείστρα, κατά τις ώρες 

λειτουργίας ώστε να µην εισέρχεται αέρας για λόγους ασφαλείας, σε 
περίπτωση επιστροφής της φλόγας. 

Η αυτονοµία του είναι τέτοια ώστε να συνδυάζεται και  µε τον καθαρισµό του 

λέβητα.. 
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Τύποι Καυσίµου 

 

Ο λέβητας  PRIMUS είναι σχεδιασµένος για την καύση ορισµένων τύπων 

καυσίµων. 

Με αυτόµατη έναυση  pellet  ή  agro pellet 6-8 mm . 

Με χειροκίνητη έναυση:  Ελαιοπυρήνα  , pellet ελαιοπυρήνα, τσόφλια καρπών, 

κάρβουνο σε κόκκους, ή σε pellet, κουκούτσια  ορισµένης διατοµής, καλαµπόκι  ή 

άλλα  δηµητριακά σε αναλογία  50% µε pellet,  σιτηρά  σε αναλογία  50% µε pellet,         

 Με χειροκίνητη  τροφοδοσία ξύλα, µπρικέττες.. 

Η αποθήκευση των στερεών καυσίµων γίνετε σε χώρους χωρίς υγρασία, 

σκεπασµένους ,που να µην επηρεάζονται από καιρικά φαινόµενα.. 

 Υπάρχουν στο εµπόριο διάφορες ποιότητες στερεών καυσίµων. 

 

Στον παρακάτω πίνακα σας παραθέτουµε την θερµογόνο δύναµη ,την επιτρεπόµενη 

διάµετρο, και την επιτρεπόµενη υγρασία ,ορισµένων καυσίµων 

 

 

 

 

 

∆ιάµετροι µεγαλύτεροι των αναφεροµένων και υγρασία µεγαλύτερη της 

επιτρεπόµενης αυξάνουν την διάβρωση του λέβητα  και δηµιουργούν προβλήµατα  

στην καύση των υλικών  και στην οµαλή  λειτουργία του συστήµατος. (κάπνα,ατελή 

καύση, κτλ) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στη περίπτωση  καύσης ξύλου να  τοποθετείται η σχάρα καύσης 

ξύλων και να απενεργοποιείται   ο κοχλίας τροφοδοσίας  από τον ηλεκτρονικό 

πίνακα µπαίνοντας στο κατάλληλο µενού. 

 

 

 

 

Τύπος καυσίµου   Θερµογόνο δύναµη    Επιτρεπ. ∆ιάµετρος    Επιτεπ. Υγρασία 

                                     KWh/Kg                            mm                             % 

Agropellet             4 -  4,3                            6 -  10                    < 10  

Φλοιοί καρπών       2,6                                5  - 25                     < 20 

Πετροκάρβουνο   5,3-6,4                             3-  25                     < 15 

Pellet                    5 - 5,4                             6 -   8                      < 10 

∆ηµητριακά           4,2                                 3 -  6                      <15  

Ξύλο                     4 - 4,2                                                             <20    

Μπριγκέτα ξύλου    5,2                                                                <10    
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Ηλεκτρονικός Πίνακας 

 

Ο πίνακας είναι κατασκευασµένος ειδικά για τους λέβητες της ΜΑΒΙΛ και  

µπορούν να ελέγξουν  όλες τις παραµέτρους  καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας 

του.  

Επίσης   περιλαµβάνει στην µνήµη του τις  τιµές ασφαλείας ώστε να διαχειρίζεται  

µε ακρίβεια  την  λειτουργία του  τροφοδότη, φυσητήρα, αντίστασης κτλ. 

 

 

 

 
 

 

Βασικά περιλαµβάνει δύο µενού λειτουργίας 

 

Το πρώτο µενού είναι προσβάσιµο στο χρήστη και περιλαµβάνει την  

δυνατότητα ρύθµισης : 

Α) Της θερµοκρασίας  του νερού του λέβητα   σε  ° C  (U1),  

Β)  Της θερµοκρασίας  εκκίνησης του κυκλοφορητή  σε  ° C  (U2). 

Γ)  Της έντασης επί της % του  φυσητήρα  (Ρ04) 

∆   Τον χρόνο τροφοδοσίας στην κανονική λειτουργία σε  sec  (tp2). 

E)  Τον νεκρό χρόνο   µη τροφοδοσίας στην κανονική λειτουργία σε sec (tn2). 

 

 Το δεύτερο µενού είναι προσβάσιµο µόνο  στους κατασκευαστές και σε 

ειδικευµένους  τεχνικούς  και περιλαµβάνει    τους χρόνους του καθαρισµού της 

εστίας, τους χρόνους της προθέρµανσης και της έναυσης, τους χρόνους τροφοδοσίας 

έναυσης, τις εντάσεις του φυσητήρα στα διάφορα στάδια λειτουργίας, όπως   και τις  

διαχειρίσεις υψηλών θερµοκρασιών κτλ . 

 

 Επίσης µε τον συνδυασµό  ορισµένων  διακοπτών  µπορεί να επιλεγεί  η λειτουργία 

από pellets σε ξύλο και το αντίθετο. 

 

 Σε παρακάτω κεφάλαιο  υπάρχουν λεπτοµερείς διευκρινήσεις για τον χειρισµό του 

πίνακα  και την λειτουργία του κάθε  διακόπτου. 

 

Τοποθετήστε τα αισθητήρια της θερµικής ασφάλειας και του κυκλοφορητού 

στο υπάρχων κυάθιο και το αισθητήριο µε το µπεντάζ καλώδιο στην 

καπνοδόχο πάνω από τον καπνοσυλλέκτη. Βεβαιωθείτε ότι δεν µπορούν να 

µετακινηθούν 
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 Λεβητοστάσιο.  
 

α. Ορισµός 
  Λεβητοστάσιο ονοµάζεται κάθε χώρος που δεν υπάγεται στις διατάξεις περί 

ατµολεβήτων µέσα στον οποίο είναι εγκατεστηµένος τουλάχιστον ένας λέβητας 

παρασκευής θερµού νερού, ατµού, αέρα κ.λ.π. θερµοκρασίας µέχρι 110° C όταν η 

θερµική ισχύς του είναι πάνω από 40.000 KCAL/H (45kW). 

 

β. Θέση 
  Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τη θέση της 

καπνοδόχου, µε τη δυνατότητα προσαγωγής των καυσίµων, τη δυνατότητα αερισµού 

του χώρου του λεβητοστασίου και µε την κατάλληλη διάταξη των απαιτούµενων 

σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που 

προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου. 

 

γ. ∆ιαστάσεις 
  Το µέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε τον αριθµό και τις 

διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν σ' αυτό. Κατά τον προσδιορισµό του 

µεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να υπάρχει και ο 

αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς 

απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγµάτων. Η διάταξη των λεβήτων µέσα στο 

λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα 

εξής: 

 

γ.1. Μπροστά 
  Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγµα της 

εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση µε το µήκος 

του λέβητα συν 1,00 µ, αλλά τουλάχιστον 1,50 µ στο σύνολο, για λέβητες µέχρι 300 

KW, και τουλάχιστον 2,00 µ, για λέβητες πάνω από 300 KW. 

 

γ.2. Πίσω 
  Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των 

καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της 

καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση µε το µισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται 

προηγουµένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η 

απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό τους. Σε περίπτωση που 

παρεµβάλλεται κάποια συσκευή µεταξύ της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και 

της καπνοδόχου (π.χ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση 

γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60 µ. 

 

γ.3. Πλάγια 
  Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του 

λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,60 µ. Το ίδιο µέγεθος (0,60 µ) ισχύει 

και για τη µεταξύ δύο λεβήτων απόσταση. 
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γ.4. Ύψος 
 

  Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, µεταξύ δαπέδου και οροφής ή µεταξύ 

δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

(ι) 2,20 µ για λέβητες ολικής εγκατεστηµένης θερµικής ισχύος µέχρι 70 KW. 

(ιι) 2,40 µ για λέβητες θερµικής ισχύος από 70 KW έως 230 KW. 

(ιιι) 3,00 µ για λέβητες θερµικής ισχύος άνω των 230 KW. 

  Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούµενα ελεύθερα ύψη αυξάνονται για να 

εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος µεταξύ του λέβητα και της οροφής 0,80 µ ή µεταξύ 

απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 µ. 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
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 Εξαερισµός Λεβητοστασίου. 
  

   Το λεβητοστάσιο επιβάλλεται να έχει ένα τουλάχιστον µεταλλικό παράθυρο προς 

τον υπαίθριο χώρο άπ' ευθείας ή µέσω αεραγωγού.  

   

   Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστων προς το 1/12 της 

επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου. 

    

  Λεβητοστάσια συνολικής θερµικής ισχύος πάνω από 250.000 KCAL/H (300kW) 

πρέπει να έχουν δύο εξόδους, εκ των οποίων η µία να οδηγεί στο ύπαιθρο απ' ευθείας 

ή µέσω τούνελ, ικανών διαστάσεων για την εύκολη διαφυγή ανθρώπου.  

    

  Όλα τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο οπές εξαερισµού που να 

επικοινωνούν µε το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή µέσω καναλιών εξαερισµού. Η µία 

προορίζεται για την προσαγωγή αέρα η άλλη για την απαγωγή. 

    

  Η οπή προσαγωγής αέρα να βρίσκεται στον τοίχο, κοντά στο δάπεδο του 

λεβητοστασίου. 

    

  Σε περίπτωση που χρησιµοποιούνται στερεά ή υγρά καύσιµα η ελεύθερη διατοµή 

της οπής προσαγωγής αέρα, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση προς το µισό της 

συνολικής ελευθέρας διατοµής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου.  

    

  Το άνοιγµα απαγωγής αέρα, ανεξάρτητα µε το είδος του χρησιµοποιουµένου 

καυσίµου πρέπει να βρίσκεται στην οροφή του λεβητοστασίου και να έχει διατοµή 

τουλάχιστον ίση µε το 1/4 της συνολικής ελεύθερης διατοµής των καπνοδόχων του 

λεβητοστασίου, και οπωσδήποτε να µην είναι µικρότερη από 200cm2. 

  

   Σε  όλα τα λεβητοστάσια θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση στην οποία θα  

καταλήγουν οι απολήξεις των ασφαλιστικών βαλβίδων για την εκροή του καυτού 

νερού σε περίπτωση υπερθέρµανσης ή υπερπίεσης. 

  

  Επίσης είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πυροσβεστήρα οροφής πάνω από τον 

λέβητα και η ύπαρξη πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης. 

   

   Η πόρτα θα είναι µεταλλική ανοιγόµενη προς το εξωτερικό του λεβητοστασίου και 

πλάτους τουλάχιστον 1 m. 
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Υδραυλική εγκατάσταση 
 

  Οι λέβητες στερεών καυσίµων  καλό είναι να συνδέονται µε ανοικτό δοχείο 

διαστολής  και ιδιαίτερα στην περίπτωση του ξύλου, όπου η καύση δεν είναι πλήρως 

ελεγχόµενη . Αυτό θα πρέπει όπως και οι σωληνώσεις να προστατευθούν από παγετό 

να διαθέτει αξιόπιστο φλοτέρ στάθµης και ως  επιβάλλεται να µην  παρεµβαίνουν 

βάνες ή βαλβίδες  µεταξύ  αυτού και του λέβητα . 

 

  Για την σωστή λειτουργία του λέβητα και για την αποφυγή υγροποιήσεων στο 

εσωτερικό του  θα πρέπει η θερµοκρασία των επιστρεφόµενων να είναι µεγαλύτερη 

των 50° C. Για τον λόγω αυτό προτείνετε η εγκατάσταση κλάδου ανακυκλοφορίας 

(by-bass) . 

 

  Στη περίπτωση  που η εγκατάσταση γίνει µε κλειστό δοχείο  διαστολής, θα πρέπει 

να ληφθούν επί πλέον µέτρα ασφαλείας,  έναντι της υπερθέρµανσης και της αύξησης 

της πίεσης. Η διαστασιολόγηση του  κλειστού  δοχείου θα γίνει µε προσαύξηση κατά 

80 %  σε σχέση µε το δοχείο για λέβητα πετρελαίου. Η πλήρωση θα γίνεται µε 

αυτόµατο πλήρωσης αξιόπιστου εργοστασίου και θα περιέχει και µείωτη  πίεσης. 

  Στην περίπτωση που υπάρχουν βάνες αυτονοµίας ,και πριν από αυτές να υπάρχει 

κλάδος  ανακυκλοφορίας   µε boiler  ανάλογης χωρητικότητας  για την απορρόφηση 

της  αύξησης της θερµοκρασίας από την  ατελή καύση. 

 

∆ιατάξεις ασφαλείας 

 
  Τα  συστήµατα ασφαλείας στους λέβητες στερεών καυσίµων  αποτελούν  

σοβαρότατη προϋπόθεση  για την οµαλή και σίγουρη  λειτουργία τους. 

 

Βαλβίδα ασφαλείας  και αυτόµατα εξαεριστικό: 

 

                              Συνδέονται στην προσαγωγή του λέβητα                                                      

και ελέγχονται τακτικά  για την σωστή  

λειτουργία τους.  

  H έξοδος της βαλβίδας συνδέεται  

µε την αποχέτευση. 

 

 

 Θερµοβαλβίδα ασφαλείας 
 

  Τοποθετείται στην προσαγωγή του και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον λέβητα. 

  Η θερµοβαλβίδα ασφαλείας  έχει εµβαπτιζόµενο 

αισθητήριο θερµοκρασίας, ενεργοποιείται και από  

την αύξηση της πίεσης (3 bar ) αλλά και  από την 

 αύξηση της θερµοκρασίας (90 °C ). 

  Παρέχει ασφάλεια στην περίπτωση της συνδεσµολογίας 

µε κλειστό δοχείο διαστολής, αλλά  όχι από 

υπερθέρµανση. 

     H έξοδος της βαλβίδας συνδέεται µε την αποχέτευση 

για την   απόρριψη του ζεστού νερού. 
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Θερµοβαλβίδα  προστασίας  από υπερθέρµανση. 
   

  Στους λέβητες στερεών καυσίµων µε κλειστό δοχείο διαστολής 

είναι πολύ πιθανή µία  υπερθέρµανση είτε από διακοπή του 

ρεύµατος, είτε από ανεξέλεγκτη  χρήση ξύλων. 

 

Στην περίπτωση αυτή  µόλις η θερµοκρασία φθάσει στους 

95°C  ανοίγει η συγκεκριµένη βαλβίδα, εισάγοντας κρύο νερό 

χρήσης στην σωλήνα επιστροφής του λέβητα µε την ταυτόχρονη  

αποβολή στην αποχέτευση ίσης ποσότητας ζεστού νερού, ώστε 

να µην υπάρξει θερµικό σοκ. Όταν η θερµοκρασία εντός του 

λέβητα πέσει κάτω από το όριο επανέρχεται στην αρχική της 

κατάσταση.  

 Προσοχή η βαλβίδα αυτή δεν αντικαθιστά τις άλλες δύο προαναφερόµενες 

βαλβίδες. 

 

 

 

Σχηµατική διάταξη  τοποθέτησης της θερµοβαλβίδας προστασίας από 

υπερθέρµανση 
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  Καπνοδόχος: 
 

  Βασικός παράγοντας για την σωστή λειτουργία του λέβητα είναι η επιλογή της 

καπνοδόχου.  

  Η διάστασιολόγηση  της, το ύψος της, και η µόνωση της είναι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τον  ελκυσµό 

  Κάθε λέβητας πρέπει να έχει ιδιαίτερη καπνοδόχο. Επιτρέπεται η σύνδεση 

περισσότερων λεβήτων στην ίδια καπνοδόχο, εάν η απαγωγή των καυσαερίων γίνεται 

µε µηχανικά µέσα. Η καπνοδόχος πρέπει να στηρίζεται µε ασφάλεια σε όλη τη 

διαδροµή της πάνω σε τοίχο, δάπεδο ή στο έδαφος. 

  Η κατασκευή της καπνοδόχου πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται: 

      -Η οµαλή ροή καυσαερίων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

      -Η στεγανότητα των τοιχωµάτων, ώστε να µη διαφεύγουν αέρια. 

     - Η αντοχή στα φορτία που δέχεται. 

-Η αντοχή σε συνθήκες που δηµιουργούνται από τυχόν ανάφλεξη αποθέσεων στο 

εσωτερικό των καπνοδόχων. 

-Η αντοχή τους σε χηµικές προσβολές που προκαλούνται από τα προϊόντα της 

καύσης. 

-Η θερµική µόνωση, ώστε η θερµοκρασία εξωτερικής επιφάνειας να είναι κάτω 

των 50
ο
 βαθµών C στη βάση της καπνοδόχου, ανεξάρτητα αν αυτή είναι προσιτή 

ή όχι. 

Τα εσωτερικά τοιχώµατα της καπνοδόχου πρέπει να είναι λεία χωρίς ρωγµές και 

διαβρώσεις. Σε εσωτερικές καπνοδόχους πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

διαστολή αυτής. Η καπνοδόχος πρέπει να βρίσκεται κατά το δυνατό στο εσωτερικό 

του κτιρίου και να εξέρχεται στο υψηλότερο σηµείο αυτού. Στη διαδροµή της 

καπνοδόχου πρέπει να αποφεύγονται οι καµπές. Η σύνδεση του οριζόντιου τµήµατος 

της καπνοδόχου µε το κατακόρυφο τµήµα της πρέπει να γίνεται υπό γωνία 

τουλάχιστο 100 µοιρών. 

 Η ελεύθερη διατοµή της καπνοδόχου πρέπει να είναι κατά το δυνατό ή κυκλική ή 

ορθογωνική και να διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διαδροµή της. Απαγορεύεται για 

οποιοδήποτε λόγο µεταβολή της διατοµής της καπνοδόχου. Σε ορθογωνικές διατοµές 

καπνοδόχων η σχέση πλευρών πρέπει να είναι το πολύ 1/1,5. Ο υπολογισµός της 

διατοµής καπνοδόχου γίνεται σύµφωνα µε το αντίστοιχο πρότυπο ΕΛΟΤ 447. 

 Η καπνοδόχος πρέπει να καταλήγει τουλάχιστον 1 µ. από το σηµείο εξόδου της, 0,70 

µ. από οποιαδήποτε ακµή κτιρίου που βρίσκεται σε ακτίνα µικρότερη των 3 µ. από 

αυτή και 1,50 µ. από καυστά υλικά.  

 

 

Καπναγωγός 
 

  Το κοµµάτι του λέβητα όπου συγκεντρώνονται τα 

καυσαέρια πριν την καπνοδόχο ονοµάζεται 

καπναγωγός.  

  Σ’ αυτό το τµήµα υπάρχουν δύο (2) θυρίδες 

καθαρισµού των  υπολειµµάτων  της καύσης που 

πρέπει να καθαρίζονται τακτικά  µε την χρήση 

κατάλληλης ηλεκτρικής σκούπας. 



 14 

 

 

 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

 

 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
 

  Ο πίνακας περιλαµβάνει µηχανικό διακόπτη ON/OFF ,θερµικό ασφαλείας µε 

αισθητήρα, οθόνη τριών ψηφίων ,τέσσερα µπουτόν χειρισµού, έξι ενδεικτικά λεντ και 

δύο αισθητήρες θερµοκρασίας  PT-100 (νερού - καυσαερίων).Επίσης  χρονικό 25 sec  

και θερµικό ηλεκτροµειωτήρα 

 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ: 
 

  Ανοίγοντας τον διακόπτη ON/OFF µετά από λίγα δευτερόλεπτα εµφανίζεται στην 

οθόνη OFF. 

  Με το πλήκτρο START ξεκινά το πρόγραµµα ενώ µε το πλήκτρο STOP επιστρέφει 

στη θέση OFF. 

  Για κάθε λεντ υπάρχει περιγραφή πάνω στη µεµβράνη ειδικά όµως το σφάλµα 

έναυσης  αναβοσβήνει όταν αποτύχει η έναυση ενώ µένει αναµµένο όταν 

βρισκόµαστε στο προγραµµατισµό 

  Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο (+) για 4 sec µπαίνουµε στο µενού πέντε 

παραµέτρων και ο χειρισµός γίνεται όπως αναφέρεται παρακάτω. 

  Μπαίνοντας στο προγραµµατισµό εµφανίζεται η πρώτη παράµετρος και κάνουµε 

επιλογή παραµέτρου µε τα πλήκτρα (-) ή (+) 

  Για να δούµε την τιµή της παραµέτρου πιέζουµε το πλήκτρο START/SET, 

αλλάζουµε την τιµή της µε τα πλήκτρα (-) ή (+) και για να αποθηκευτεί ξαναπιέζουµε 

το πλήκτρο START/SET ενώ πιέζοντας το πλήκτρο STOP/ESC η τιµή δεν 

αποθηκεύεται και παραµένει η προηγούµενη 

  Πιέζοντας το πλήκτρο STOP/ESC βγαίνουµε από τον προγραµµατισµό 

  Από τη θέση OFF αφού πιέσουµε το πλήκτρο START τα πλήκτρα (-) και (+) 

αλλάζουν λειτουργία έτσι: 

  Με το πλήκτρο (-) εµφανίζεται όταν το πιέζουµε εναλλάξ η θερµοκρασία νερού η 

καυσαερίων . Όταν εµφανίζεται η θερµοκρασία καυσαερίων είναι αναµµένο το λεντ 

  Πιέζοντας το πλήκτρο (+) και για όσο χρόνο το κρατάµε δουλεύει ο κοχλίας 

τροφοδοσίας 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 
  Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 4 φάσεις 

Στην πρώτη φάση λειτουργεί µόνο ο ανεµιστήρας για καθαρισµό της εστίας 

Στην δεύτερη φάση λειτουργούν ο ανεµιστήρας και η αντίσταση 

Στην τρίτη φάση εκτός των προηγουµένων µπορούµε να τροφοδοτήσουµε µε υλικό 

  Σε οποιαδήποτε φάση η θερµοκρασία υπερβαίνει τη τιµή που προγραµµατίσαµε 

θεωρείται ότι έγινε έναυση και περνάει στη τέταρτη φάση δηλαδή κανονική 

λειτουργία 

  Η διάρκεια των φάσεων προγραµµατίζεται σε sec, µηδέν σηµαίνει ακύρωση 

οποιασδήποτε φάσης. Επίσης σε κάθε φάση προγραµµατίζεται η ένταση του 

ανεµιστήρα από 40 έως 100 και ειδικά στη τρίτη και τέταρτη φάση ο χρόνος 

τροφοδοσίας και αναµονής. Επίσης προγραµµατίζεται ο χρόνος που θα παραµένει 

αναµµένη η αντίσταση στη δεύτερη και τρίτη φάση. 

  Η κανονική φάση λειτουργίας διακόπτεται από τον θερµοστάτη χώρου ή από την 

θερµοκρασία νερού που προγραµµατίσαµε και περνάει σε κατάσταση αναµονής ενώ 

µε το πλήκτρο STOP, ή αν η θερµοκρασία καυσαερίων πέσει κάτω από τη τιµή που 

ορίσαµε, διακόπτει και πάει στη θέση OFF 

  Στην φάση αυτή µπορεί να προγραµµατιστεί µείωση της τροφοδοσίας αν τα 

καυσαέρια υπερβούν µια τιµή που και αυτή προγραµµατίζεται 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: 
F1: Χρόνος πρώτης φάσης 0-600 

F2: Χρόνος δεύτερης φάσης 0-600 

F3: Χρόνος τρίτης φάσης 0-600 

F4: Χρόνος αντίστασης 0-240 

Tp1: Χρόνος τροφοδοσίας 3
η 
φάσης 1-30 

Tp2: Χρόνος τροφοδοσίας στη λειτουργία 1-30 

Tn1: Χρόνος αναµονής 3
η
 φάσης 1-120 

Tn2: Χρόνος αναµονής στη λειτουργία 1-120 

U1: Θερµοκρασία νερού ανώτερη (διαφορικό 4 βαθµοί)  

U2: Θερµοκρασία πάνω από την οποία λειτουργεί ο κυκλοφορητής 

U3: Θερµοκρασία καυσαερίων πάνω από την οποία θεωρούµε ότι έγινε έναυση 

U4: Θερµοκρασία έναρξης διαχείρισης υψηλών καυσαερίων 

U5: ∆ιαφορικό της παραπάνω θερµοκρασίας 

U6: Ποσοστό αύξησης του χρόνου αναµονής κατά την διαχείριση υψηλών 

καυσαερίων  

P01: Κλίµακα έντασης αέρα στη φάση 1 

P02: Κλίµακα έντασης αέρα στη φάση 2 

P03: Κλίµακα έντασης αέρα στη φάση 3 

P04: Κλίµακα έντασης αέρα στη φάση 4 

  Οι χρόνοι είναι σε δευτερόλεπτα και οι θερµοκρασίες σε βαθµούς κελσίου 

  Ο πίνακας µπορεί να διαχειριστεί και ξυλολέβητα αλλάζοντας κάποιες 

παραµέτρους ως εξής 

  Με κλειστό τον διακόπτη ON/OFF και πιέζοντας το πλήκτρο SΤΟP ανοίγουµε 

τον διακόπτη, εµφανίζεται στην οθόνη 00 ,αφήνουµε το πλήκτρο SΤΟP .πιέζουµε 

το πλήκτρο (+) το 00 γίνεται 01 , πιέζουµε το πλήκτρο START και αφήνουµε τον  

διακόπτη. 
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  Όταν ξανανοίξουµε τον διακόπτη ο πίνακας λειτουργεί για ξυλολέβητα. Με την ιδία 

διαδικασία επιστρέφουµε στη λειτουργία pellets 00 

  Κατά την διαδικασία λειτουργίας ξύλου γίνεται αυτόµατη διαχείριση υψηλών 

καυσαερίων ρυθµίζοντας την ένταση του ανεµιστήρα 

  Επίσης αν για 20 λεπτά από την έναυση πέσει η θερµοκρασία καυσαερίων που 

ορίσαµε σταµατάει ο ανεµιστήρας και περνάει στη θέση OFF 

  Σε διακοπή ρεύµατος σε όλες τις περιπτώσεις το πρόγραµµα επιστρέφει στη θέση 

που βρισκόταν όταν έρθει το ηλεκτρικό ρεύµα 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ: 
 

Εµφανίζονται στην οθόνη οι αριθµοί : 

501: Εκτός τιµών οι παράµετροι. Πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα START και 

STOP µπαίνουµε στο µενού παραµέτρων ενώ έχουν ήδη γραφτεί οι αρχικές τιµές 

502: Σφάλµα αισθητήρα νερού 

503 : Σφάλµα αισθητήρα καυσαερίων 

 

Τεχνικό υπόµνηµα  Ηλεκτρικού Πίνακα 

 
Γενικός ∆ιακόπτης    ΟΝ-ΟFF    

START           Πλήκτρο εκκίνησης   λειτουργίας του λέβητα 

STOP              Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας του λέβητα 

    +                  Πλήκτρο  που   αυξάνει την τιµή της παραµέτρου που θέλουµε να  

                         αλλάξουµε 

    –                   Πλήκτρο  που  µειώνει την τιµή της παραµέτρου που θέλουµε                            

                         να  αλλάξουµε 

 SET                Πλήκτρο   εµφάνισης παραµέτρου που θέλουµε να επεξεργαστούµε        

                         και  πλήκτρο καταχώρησης της αλλαγής. 

 ΕSC                Πλήκτρο ακύρωσης  µιας καταχώρησης και πλήκτρο εξόδου από                     

                         το µενού  

FEED              Πλήκτρο χειροκίνητης τροφοδοσίας   στην κατάσταση   OFF του          

                         Display. 

TW/TG            Πλήκτρο εµφάνισης   θερµοκρασίας νερού λέβητα/ πλήκτρο  

                          εµφάνισης  θερµοκρασίας καυσαερίων. 
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∆ιαστάσεις και Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΒΗΤΑ PRIMUS 
 

  Ο λέβητας PRIMUS διαθέτει πέντε διαδοχικές φάσεις λειτουργίας µε αυτήν ακριβώς 

τη σειρά. 

1. Φάση Καθαρισµού  

2. Φάση Προθέρµανσης 

3. Φάση Έναυσης 

4. Φάση Κανονικής λειτουργίας 

5. Φάση ∆ιαχείρισης Υψηλών καυσαερίων. 

  Η κάθε φάση από τις τρεις πρώτες ρυθµίζεται χρονικά. Οι υπόλοιπες δεν έχουν 

χρονικό περιορισµό αλλά ελέγχονται από τη θερµοκρασία των καυσαερίων. 

 

  Κάθε φορά που εκκινεί ο λέβητας η φάση στην οποία θα βρεθεί εξαρτάται από τη 

θερµοκρασία των καυσαερίων. Εάν αυτή είναι µεγαλύτερη από την τιµή της 

παραµέτρου U3 τότε ο λέβητας µεταπηδά στη φάση κανονικής λειτουργίας. 

  Εάν η θερµοκρασία των καυσαερίων είναι µικρότερη από την τιµή της παραµέτρου 

U3 τότε ο λέβητας ξεκινά από τη φάση καθαρισµού.  

  Σε οποιαδήποτε φάση λειτουργίας εάν η θερµοκρασία των καυσαερίων 

ξεπεράσει την τιµή της παραµέτρου U3 τότε ο λέβητας µεταπηδά στη φάση 

κανονικής λειτουργίας ξεχνώντας τις ενδιάµεσες φάσεις. 
  Ο λέβητας θα εισέλθει στη φάση διαχείρισης υψηλών καυσαερίων εάν η 

θερµοκρασία των καυσαερίων ξεπεράσει την τιµή της παραµέτρου U4. Θα επανέλθει 

στη φάση κανονικής λειτουργίας όταν η θερµοκρασία των καυσαερίων “πέσει” στην 

τιµή [U4-U5(-1)]. 

Όταν ο λέβητας είναι κρύος (θερµοκρασία καυσαερίων<U3), τότε περνά από τη 

φάση καθαρισµού για χρόνο ίσο µε F1. Στη συνέχεια περνά στη φάση προθέρµανσης 

για χρόνο ίσο µε F2. Και στη συνέχεια στη φάση έναυσης για χρόνο ίσο µε F3.        

Σ’ αυτή τη φάση τροφοδοτεί µε επιπλέον καύσιµο την εστία σύµφωνα µε τις 

παραµέτρους tp1 και tn1. Μία καλή ρύθµιση για επιτυχή έναυση του καυσίµου είναι: 

• F3=260  sec 

• tp1=10   sec 

• tn1=120 sec  

  Στη φάση έναυσης η λειτουργία του λέβητα στην προκειµένη περίπτωση έχει ως 

εξής: 

  Το σύστηµα τροφοδοσίας προσφέρει υλικό στην εστία για 10sec, περιµένει τα 

επόµενα 120sec,  τα επόµενα 10sec ξαναπροσφέρει υλικό και τα επόµενα 120sec 

περιµένει. 

  Εάν δε συµβεί επιτυχής έναυση του καυσίµου(θερµοκρασία καυσαερίων<U3), τότε 

ο λέβητας έρχεται σε κατάσταση OFF µε την ενδεικτική λυχνία «Σφάλµα Έναυσης» 

να αναβοσβήνει. 

  Σε αυτή την περίπτωση πριν προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες των τιµών των 

παραµέτρων, πρέπει να εξεταστεί η αιτία που προκαλεί την ανεπιτυχή έναυση. Σε 

κάθε περίπτωση συµβουλευτείτε την εταιρία.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

  Μετά από ανεπιτυχή αυτόµατη έναυση του λέβητα, πιέζοντας το πλήκτρο 

START επανεκινείτε το λέβητα. Εάν δεν έχετε εντοπίσει την αιτία της 

ανεπιτυχούς έναυσης µην προβείτε σε αυτή την κίνηση διότι γεµίζετε άσκοπα 

την εστία καύσης µε καύσιµο. Πολλές συνεχείς επανεκκινήσεις µπορεί να 

οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις. 
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                              ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

1. Η πλήρωση της δεξαµενής καυσίµου γίνεται πάντα µε το λέβητα σε κατάσταση 

OFF. 

 

2. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

  Φροντίστε µετά την πλήρωση να κλείσετε τη θύρα της δεξαµενής καυσίµου και να 

ασφαλίσετε το κλείστρο. 

 

3. Οπτικός έλεγχος της κατάστασης καθαρότητας του εσωτερικού του λέβητα πρέπει 

να γίνεται µία φορά την εβδοµάδα. 

 

ΠΡΩΤΗ ΈΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 

  Με τον κεντρικό διακόπτη ON/OFF σε κατάσταση ON: 

  Στην οθόνη του πίνακα ελέγχου εµφανίζεται η ένδειξη OFF. Πιέστε το πλήκτρο 

FEED (χειροκίνητη τροφοδοσία) για να προωθήσετε καύσιµο στην εστία καύσης. Η 

ποσότητα που θα προωθήσετε πρέπει να καλύπτει επαρκώς την αντίσταση. 

 

ΈΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 

 Με τον κεντρικό διακόπτη ON/OFF σε κατάσταση ON: 

 Πιέστε το πλήκτρο (START) για να ξεκινήσει η λειτουργία του λέβητα. 

 Πιέστε το πλήκτρο (STOP) για να σταµατήσει η λειτουργία του λέβητα. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Από οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας (εκτός της κατάστασης OFF): 

 Πιέστε το πλήκτρο (+) για περίπου 4 sec. Μεταβαίνετε έτσι στο µενού χειρισµού και 

µπορείτε να ελέγξετε τις πέντε βασικές παραµέτρους λειτουργίας. 

 

 

Λειτουργία Παράµετρος Μονάδες 

Θερµοκρασία λέβητα U1 °C 

Θερµοκρασία κυκλοφορητή U2 °C 

Ένταση ανεµιστήρα P04 % επί της µέγιστης ισχύος 

Χρόνος τροφοδοσίας στην κανονική λειτουργία tp2 sec 

Νεκρός χρόνος στην κανονική λειτουργία tn2 sec 

 

  Πιέστε το πλήκτρο (+) ή (-) για να µεταβείτε στην παράµετρο που επιθυµείτε. 

  Πιέστε το πλήκτρο (SET) για να επεξεργαστείτε την τιµή της παραµέτρου. 

  Με τα πλήκτρα (+) και (-) αλλάξτε την τιµή της παραµέτρου. 

  Πιέστε το πλήκτρο (SET) για να καταχωρηθεί η αλλαγή ή το πλήκτρο (ESC) για να 

µην καταχωρηθεί. 

  Στο τέλος πιέστε το πλήκτρο (ESC) για να αποχωρήσετε από το µενού βασικών 

χειρισµών. 
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ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PELLETS – ΞΥΛΟΥ 

 

  Με το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF, πιέστε το πλήκτρο ESC και κρατήστε το 

πατηµένο. 

  Γυρίστε το διακόπτη στη θέση ON. Μετά από λίγο θα εµφανιστεί στην οθόνη ένας 

διψήφιος αριθµός οπότε αφήστε το πλήκτρο ESC.  

 

     00 - Λειτουργία Pellets                                                   01 - Λειτουργία Ξύλου 

 

  Με τα πλήκτρα (+) ή (-) αλλάξτε την τιµή της παραµέτρου. Πιέστε το πλήκτρο 

(SET) για να καταχωρηθεί η αλλαγή. Γυρίστε το διακόπτη ON/OFF στη θέση OFF. 

  Η επιθυµητή λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.  
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  Η  ετήσια συντήρηση  και ο γενικός έλεγχος γίνεται από τον αδειούχο 

συντηρητή. 

 

  Η καθηµερινή, εβδοµαδιαία, και µηνιαία συντήρηση και καθαριότητα γίνεται 

από τον χρήστη. 

 

  Η τακτική συντήρηση και o καθαρισµός του λέβητα πρέπει να γίνονται συχνά για 

την αποφυγή δηµιουργίας επικαθίσεων στο εσωτερικό του λέβητα γιατί µειώνουν την 

απόδοση και τη διάρκεια ζωής του. 

 

 Καθηµερινή συντήρηση 

   Σε καθηµερινή βάση να ελέγχετε  οι ασφαλιστικές διατάξεις, η σωστή λειτουργία 

του λέβητα ,η ποσότητα του καυσίµου. Επαναλαµβάνουµε ότι η θυρίδα της αποθήκης 

καυσίµου να είναι ερµητικά κλειστή  δια µέσου των κλείστρων. 

  

Εβδοµαδιαία συντήρηση 

  Για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του λέβητα απαιτείται ο εβδοµαδιαίος 

καθαρισµός του. Αυτός γίνεται µε τον λέβητα σβηστό και κρύο. 

  Καθαρίστε τις στάχτες από το εσωτερικό του λέβητα και τη εστία  και 

αποµακρύνεται τα µισοκαµένα υλικά  και τυχόν στερεά υπολείµµατα µε το ειδικό 

εργαλείο. 

  Με την συρµάτινη βούρτσα καθαρίστε επιµελώς τα τούµπα. Από τις θυρίδες 

καθαρισµού αποµακρύνεται τις στάχτες από τον καπναγωγό. 

  Ελέγξτε και καθαρίστε τις τρύπες στην εστία καύσης και βεβαιωθείτε ότι είναι 

ανοικτές .Καθαρίστε επιφανειακά  την αντίσταση. 

 

 Μηνιαία συντήρηση 

   Επί πλέον από τα προηγούµενα ελέγξτε την κατάσταση της καπνοδόχου και από το 

τάφ καθαρισµού καθαρίστε τα επικλινή τµήµατα αυτής. Ιδιαίτερη προσοχή στις  

καµπύλες .Καθαρή δίοδος των καυσαερίων σηµαίνει οικονοµία  στα καύσιµα και 

µεγαλύτερη απόδοση του λέβητα  

Ελέγξτε την  στεγανότητα των πορτών  και την καλή κατάσταση των υαλοκόρδονων.      

Οι  πόρτες πρέπει να κλείνουν στεγανά. 

 

 Υπερθέρµανση 

 

  Αν συµβεί υπερθέρµανση  ο θερµοστάτης ασφαλείας θα διακόψει το ρεύµα στον 

πίνακα αλλά ο κυκλοφορητής θα συνεχίζει να δουλεύει. 

  Αφήστε να πέσει  η θερµοκρασία στο λέβητα κάτω από τους 50°C ,ξεβιδώστε το 

πλαστικό καπάκι της θερµικής ασφάλειας και πιέστε το κουµπί. 

  Αν µπορέσετε να εξακριβώσετε τα πιθανά αίτια που την προκάλεσαν διορθώστε τα. 

  Σε περίπτωση µη εξακρίβωσης ή επανάληψης της υπερθέρµανσης καλέστε ΑΜΕΣΑ 

τον αδειούχο συντηρητή σας 

 

∆εν φθάνει να έχουµε ένα άριστο προϊόν αλλά πρέπει και να το 

συντηρούµε σωστά. 
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Πιθανά Σφάλµατα και Επίλυση. 
 

  Παραθέτουµε στον παρακάτω πίνακα  ελέγχους και συστάσεις  σε πιθανά 

προβλήµατα 

 

                                                                                          

 

 

 

                                                   

 

                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                   

 

    

 

 

                                                                                            

                                                                                                     

                                               

                                             

 

 

 

 

 

 

 

Ένδειξη                                  Περιγραφή                                       Επίλυση-Ενέργειες 

Στην οθόνη εφανίζεται      

              501 

Σφάλµα κατά την 

ανάγνωση των 

παραµέτρων 

Πιέστε ταυτόχρονα SET  

& ESC για να 

καταχωρηθούν οι 

αρχικές τιµές 

Στην οθόνη εφανίζεται      

              502 

1.-Υψηλή 

θερµοκρασία 

νερού του λέβητα 

> 90°C. 

Περιµένετε έως ότου ο λέβητα 

κρυώσει. Ελέγξτε  το µπουτόν  

της θερµοασφάλειας. Στη συνέχεια 

κλείστε και ξανανοίξτε τον                          

διακόπτη ON/OFF 

2.- χαλασµένο 

αισθητήριο                                              

θερµοκρασίας 

νερού   

  Επικοινωνήστε µε τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό                                                                                     

Στην οθόνη εφανίζεται      

              503 

1.-Υψηλή 

θερµοκρασία 

καυσαερίων του 

λέβητα > 310°C. 

Περιµένετε έως ότου ο λέβητα 

κρυώσει. Στη συνέχεια 

κλείστε και ξανανοίξτε τον                          

διακόπτη ON/OFF 

2.- χαλασµένο 

αισθητήριο                 

θερµοκρασίας 

νερού   

  Επικοινωνήστε µε τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό                                                                                     
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                        ����                                   

           

 

            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

Ένδειξη                                  Περιγραφή                                       Επίλυση-Ενέργειες 

Ο Πίνακας 

ελέγχου τελείως 

σβηστός 

Κεντρικό διακόπτης 

κλειστός 

       Ανοίξτε τον κεντρικό   

          διακόπτη   

Ενεργοποίηση της 

θερµικής ασφάλειας 

Ξεβιδώστε το µαύρο καπάκι στο  

δεξιό  µέρος του πίνακα. Πιέστε 

το  κοµβίο για να ενεργοποιηθεί 

Ο  πίνακας λειτουργεί 

Έλλειψη τάσης Ελέγξτε αν ο Πίνακας         

τροφοδοτείται µε ρεύµα 

 Πιθανώς καµένη 

ασφάλεια 7 Α ή  0,5 Α στο 

εσωτερικό του πίνακα. 

Αλλαγή της ασφάλειας από 

ηλεκτρολόγο 

Ο Πίνακας 

ελέγχου είναι σε 

θέση OFF και  

αναβοσβήνει η 

ενδεικτική λυχνία 

«Σφάλµα 

έναυσης» 

Περιµένετε έως ότου      

 ο  λέβητας κρυώσει                                           

Ανεπάρκεια καυσίµου     Ελέγξτε  τη δεξαµενή καυσίµου 

αν έχει επαρκές υλικό   

Πρόβληµα µε το 

αισθητήριο θερµοκρασίας 

καυσαερίων 

Ελέγξτε αν ο αισθητήρας   είναι 

µέσα στη καµινάδα. 

 Αν ΝΑΙ επικοινωνήστε µε τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 

Πρόβληµα µε τον 

φυσητήρα 

Παρατηρήστε αν κατά την 

εκκίνηση του λέβητα λειτουργεί 

ο φυσητήρας. Αν ΟΧΙ σβήστε 

τον λέβητα και  επικοινωνήστε 

µε τον εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 

Πρόβληµα µε την 

αντίσταση 

Έχει χαλάσει η  αντίσταση. 

Χρήζει αντικατάσταση. 

Επικοινωνήστε µε τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό  
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Ένδειξη                                  Περιγραφή                                Επίλυση-Ενέργειες 

∆ιαρροή καπνού από 

την δεξαµενή 

αποθήκευσης 

καυσίµου 

Πρόβληµα µε τον 

ελκυσµό της 

καµινάδας 

Ελέγξτε την καµινάδα 

και  καθαρίστε την από 

αιθάλη .  Καθαρίστε  τον  

        καπνοσυλλέκτη 

Πρόβληµα µε τις 

επικαθίσεις στο 

εσωτερικό του 

λέβητα 

Ελέγξτε και καθαρίστε          

το εσωτερικό του λέβητα   

από τις επικαθίσεις τόσο   

στην εστία καύσης όσο  

και στους φλογοαυλούς 

Είναι αυξηµένη η 

ένταση του  φυσητήρα 
Μειώστε την ένταση του  

 φυσητήρα από τον  

 πίνακα ελέγχου 

Καπάκι της δεξαµενής 

καυσίµου όχι κλειστό, ή 

κατεστραµµένη  µόνωση 

 στο εσωτερικό του 

καπακιού 

Κλείστε  αεροστεγώς το 

καπάκι της  δεξαµενής 

καυσίµου  µε τα κλείστρα, ή  

αντικαταστήστε την  

 µόνωση 

Ο κοχλίας δεν προωθεί 

καύσιµο στην εστία 

καύσης 

Ελέγξτε  τη δεξαµενή 

καυσίµου αν έχει επαρκές 

υλικό   

Ανεπάρκεια καυσίµου     

Ο κοχλίας  δεν    

 περιστρέφεται 

Ο κοχλίας έχει κολλήσει από 

κάποιο ξένο αντικείµενο. 

Αφαιρέστε τον κοχλία και 

καθαρίστε το εσωτερικό του  

σωλήνα τροφοδοσίας 

Έχει ηλεκτρολογικό 

πρόβληµα ο 

ηλεκτροµειωτήρας. 

Επικοινωνήστε µε τον 

εξουσιοδοτηµένο τεχνικό 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

   Η εταιρία  Μακεδονική Βιοµηχανία Λεβήτων ΑΒΕΕ  “ ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ ” εγγυάται ότι 

το προϊόν που παραδόθηκε  είναι πλήρες, χωρίς ελαττώµατα , και ότι  η απόδοση του είναι 

σύµφωνη  µε την πινακίδα που  είναι επικολληµένη στον λέβητα. 

   Επίσης η εταιρία ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ  εφαρµόζοντας το σύστηµα διαχείρησης  ποιότητας 

σύµφωνα  µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008  εγγυάται  την καλή λειτουργία , την 

µέγιστη απόδοση  του παρόντος προϊόντος και την άριστη ποιότητα όλων των υλικών 

κατασκευής . ∆ιαβεβαιώνει ότι  όλοι οι λέβητες  παραγωγής µας,  περνούν το  test  

στεγανότητας σε 6 ΑΤΜ  και διαθέτουν εσωτερικό πιστοποιητικό ανιχνευσιµότητας. 

 

 

    Εάν κάποιο εξάρτηµα του λέβητα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωµατικό  εξ’ αρχής,  αυτό 

θα αντικατασταθεί  και θα τοποθετηθεί από ειδικευµένο άτοµο δαπάνη της εταιρίας. Στην 

περίπτωση που είναι απαραίτητη η µεταφορά του  λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, η  

αποξήλωση, η  µεταφορά και  η επανατοποθέτηση του ,είναι υποχρέωση του χρήστη. Η 

εταιρία δηλώνει ρητά ότι  δεν έχει υποχρέωση πληρωµής αυτών των εξόδων .   

       Η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση του ελαττώµατος και µόνο σε αυτό. 

  Όροι για την ισχύ της εγγύησης. 
- Ο λέβητας να έχει εγκατασταθεί  από ειδικευµένο προσωπικό. 

- Σε περίπτωση αποσυναρµολόγησης  για την τοποθέτηση του, η συναρµολόγηση να γίνει     

  σύµφωνα µε τα αρχική του κατάσταση. 

- Ο λέβητας να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα  µε τις οδηγίες που περιέχονται στο    

  εγχειρίδιο  χρήσης . 

-  Να συντηρείται σωστά και συχνά.   

Η εγγύηση δεν ισχύει : 
-Για βλάβες από αµέλεια ή απειρία. 

-Για µη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς και  ισχύοντες  νόµους της 

τέχνης και της επιστήµης 

-Για αµέλεια συντήρησης, κακή χρήση, ακατάλληλη καπνοδόχο, ακατάλληλα 

καύσιµα 

-Για ζηµίες λόγω υπερθέρµανσης 

-Για ατµοσφαιρικές χηµικές, ηλεκτροχηµικές  βλάβες  και ζηµιές από πυρκαγιά. 

-Για ελαττωµατικό ηλεκτρικό σύστηµα και για έλλειψη γείωσης. 

-Για ελαττωµατικά παρελκόµενα που είναι εγκατεστηµένα στο δίκτυο(βαλβίδες 

ασφαλείας, αυτόµατοι πλήρωσης ,κτλ). 

-Για   κάθε είδους φθορά του υλικού που προέρχεται από εξωγενείς 

παράγοντες ,συµπεριλαµβανοµένης της οξείδωσης (σκουριάς),λόγω µη προστασίας 

  Η εγγύηση καλύπτει τον πρώτο αγοραστή . 

  Το κόστος  της επισκευής, µεταφοράς κτλ που  προκύπτουν από την µη συµµόρφωση 

µε τους όρους της  εγγύησης, και τις οδηγίες χρήσης επιβαρύνουν τον αγοραστή. 

 

  Μετά την λήξη του χρόνου της εγγύησης  η τεχνική υποστήριξη  παρέχεται   µε 

χρέωση του πελάτη  και καλύπτει όλα τα έξοδα που θα γίνουν,  από ανταλλακτικά, 

εργασία, έξοδα µετακίνησης και ότι άλλο ήθελε  προκύψει. 

  Η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τους παρόντες όρους  

χωρίς προηγούµενη  ειδοποίηση. 

Η εγγύηση για τον  λέβητα PRIMUS είναι 5 χρόνια , ενώ για τον πίνακα ελέγχου και για 

τα ηλεκτρικά µέρη είναι 1 χρόνος από την ηµεροµηνία αγοράς.  
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           Σας ευχαριστούµε για την προτίµηση σας στα προϊόντα µας. 
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