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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
1 Περιγραφή 

 
 

 
 
Εικ. 1 
 

 
Εικ. 2 

1 - Πλαίσιο από χαλυβδοέλασµα, δοχείο διαστολής 
2 - Ασφάλεια υπερχείλισης 
3 - Καλύπτρα ελκυσµού 
4 - Πρωτογενής χάλκινος εναλλάκτης 
5 - Θάλαµος καύσης 
6 - Καυστήρας αερίου που περιλαµβάνει: 
• αποσπώµενο συλλέκτη µε µπεκ 
• ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 
• ηλεκτρόδιο ανίχνευσης παρουσίας φλόγας 
7 - Γραµµή αερίου που περιλαµβάνει: 
• δύο ηλεκτροβαλβίδες ασφαλείας 
• µία ηλεκτροβαλβίδα ρύθµισης 
8 - Κυκλοφορητής µε αυτόµατο απαεριωτή 
9 - Ασφάλεια υπερθέρµανσης 
10 - Θερµίστορ εισόδου πρωτογενούς εναλλάκτη 
11 - Θερµίστορ εξόδου πρωτογενούς εναλλάκτη 
12 - Τροφοδοτικό 
13 - Ροοστάτης θέρµανσης νερού οικιακής χρήσης 
15 - Μετασχηµατιστής ανάφλεξης 
16 - Βαλβίδα ασφαλείας θέρµανσης 
17 - Τρίοδος βαλβίδα 
18 - Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης µε πλάκες από ανοξείδωτο 
χάλυβα 
19 - Μανόµετρο κυκλώµατος θέρµανσης 
20 - Μπουτόν ON/OFF και ενδεικτική λυχνία λειτουργίας 
21 - ∆ιακόπτης λειτουργίας και ρύθµισης θερµοκρασίας νερού 
οικιακής χρήσης  
22 - ∆ιακόπτης λειτουργίας και ρύθµισης θερµοκρασίας θέρµανσης 

 
23 - ∆είκτης θερµοκρασίας θέρµανσης και προβληµάτων 
λειτουργίας 
24 - Πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία λειτουργίας καυστήρα 
25 - Μπουτόν επαναφοράς και κόκκινη ενδεικτική λυχνία εµπλοκής 
26 - Γραµµή σύνδεσης µπαταρίας 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 ∆ιαστάσεις 
 

∆ιαστάσεις σε mm 
 

 
Εικ. 4 

I Έξοδος βαλβίδας ασφαλείας 
J Κατάθλιψη θέρµανσης 
K Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης 
L Είσοδος αερίου 
M Είσοδος κρύου νερού για οικιακή χρήση 
Ν Επιστροφή θέρµανσης 
 
Καθαρό βάρος: 
        24 kW : 29 kg 
 
 
                            450 mm για συντήρηση 

 

3 Υδραυλικά χαρακτηριστικά 
Μανοµετρικό ύψος 
m H2O Ελάχ. παροχή (κλειστές βρύσες) 

 
Εικ. 5 
 

 
Εικ. 6 
∆ιάγραµµα χωρητικότητας νερού 
PI = Πίεση δοχείου διαστολής σε bar 
C = Χωρητικότητα εγκατάστασης σε λίτρα 

Ο λέβητας διατίθεται από το εργοστάσιο µε αυτόµατο 
by-pass. 
Το διάγραµµα (εικ. 5) εµφανίζει την καµπύλη 
λειτουργίας της διαθέσιµης πίεσης σε σχέση µε την 
παροχή (στην έξοδο του λέβητα). 
Για να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία, η ελάχιστη 
παροχή της εγκατάστασης πρέπει να είναι 300 
λίτρα/ώρα. (Θερµοστατικές βαλβίδες κλειστές). 
 
Χωρητικότητα νερού της εγκατάστασης. 
Ο λέβητας διαθέτει δοχείο διαστολής υπό πίεση. 
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου διαστολής: 6 λίτρα 
Πίεση φορτίου: 1 bar 
Η χωρητικότητα του δοχείου διαστολής µιας 
εγκατάστασης υπό πίεση µεταβάλλεται µε: 
- τη µέση θερµοκρασία λειτουργίας σε °C 
- το στατικό ύψος (που αντιστοιχεί στη διαφορά ύψους 
σε µέτρα µεταξύ του υψηλότερου σηµείου της 
εγκατάστασης και του άξονα του δοχείου διαστολής). 
Η ελάχιστη πίεση πλήρωσης µε την εγκατάσταση κρύα 
είναι 1 bar (συνιστώµενη από 1,2 έως 1,7 bar). 
Η πίεση του δοχείου διαστολής θα πρέπει να είναι 
πάντα µεγαλύτερη από το ένα δέκατο του στατικού 
ύψους (σε µέτρα). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Συνθήκες εγκατάστασης 
 
4.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η εγκατάσταση και η συντήρηση της συσκευής 
πρέπει να εκτελούνται πάντα προσεκτικά από 
εξειδικευµένο τεχνικό (Ν. 46/1990) βάσει των 
κανονισµών και των επαγγελµατικών κανόνων και 
ειδικότερα: 
 
Η χρήση και η εγκατάσταση του λέβητα αερίου 
ρυθµίζεται από τα Πρότυπα UNI-CIG 7129/92 και 
7131/99 - Ν. 1083 και µετέπειτα τροποποιήσεις 
αυτού. 
 
Και ειδικότερα βάσει του Ν. 10/91 (Π.∆. 412/93 και 
Π.∆. 551 της 21/12/99). 
 
Ο αγωγός πρέπει να συνδέεται µε εγκεκριµένο 
αγωγό απαγωγής των καυσαερίων. 
 
Η ελάχιστη απαιτούµενη παροχή ανανέωσης του 
αέρα για την τροφοδοσία του λέβητα µε αέρα καύσης 
είναι 50 m3/h. 
 
Ο χώρος πρέπει να διαθέτει τα υποχρεωτικά 
ανοίγµατα αερισµού που πρέπει να διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση απόδοσης. 
 
Συστάσεις: 
Εάν η ζώνη βρίσκεται εκτεθειµένη σε κινδύνους από 
πτώσεις κεραυνών (µονωµένη εγκατάσταση σε άκρο 
γραµµής ∆ΕΗ...) πρέπει να υπάρχει σύστηµα 
προστασίας από κεραυνούς. 
Η εγγύηση εξαρτάται από την τήρηση του παρόντος 
όρου. 
 
 
4.2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 
- Τοποθετήστε το λέβητα κοντά σε σωλήνα 
απαγωγής των καυσαερίων. 
- Μην εγκαθιστάτε ποτέ το λέβητα πάνω από 
επιφάνειες εστιών στην κουζίνα, φούρνους και 
γενικώς πάνω από πηγές λιπαρών αναθυµιάσεων 
που µπορούν να αλλοιώσουν τη σωστή λειτουργία 
του λέβητα λόγω έµφραξης. 
- Φροντίστε ώστε ο τοίχος και τα στηρίγµατα να 
έχουν επαρκή αντοχή για το βάρος του λέβητα 
(βάρος: 35 kg περίπου). 
- Λάβετε τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό του 
θορύβου. 
 

4.3 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Κύκλωµα ζεστού νερού οικιακής χρήσης. 
Εάν το νερό έχει σκληρότητα µεγαλύτερη από 25 TH, 
πρέπει να τοποθετηθεί σύστηµα επεξεργασίας. 
Σε περίπτωση που υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής, 
είναι αναγκαία η τοποθέτηση διάταξης που επιτρέπει 
τη διαστολή. 
 
Κύκλωµα κύρια θέρµανσης. 
Παροχή κυκλοφορίας: κατά τη διαστασιολόγηση των 
σωληνώσεων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η 
ελάχιστη παροχή των 300 λίτρων/ώρα µε βαλβίδες 
κλειστές. 
 
Προστασία από τη διάβρωση. 
Όταν η εγκατάσταση αποτελείται από ανοµοιογενή 
στοιχεία, µπορούν να εµφανιστούν δυσλειτουργίες 
που οφείλονται στη διάβρωση. 
Για την αποφυγή των προβληµάτων αυτών, 
συνιστάται η χρήση αναστολέα διάβρωσης. 
Πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέτρο ώστε το 
θερµαινόµενο νερό να µην αποκτά διαβρωτικά 
χαρακτηριστικά. 
Παλιές εγκαταστάσεις: τοποθετήστε ένα δοχείο 
διήθησης στην επιστροφή και στο χαµηλότερο 
σηµείο και στη συνέχεια φροντίστε για την κατάλληλη 
επεξεργασία του κυκλώµατος. 
Σύσταση: τοποθετήστε διατάξεις εξαέρωσης σε όλα 
τα σώµατα και στα υψηλά σηµεία της εγκατάστασης 
και βάνες εκκένωσης στα χαµηλότερα σηµεία. 
 
Απαγωγή των καυσαερίων. 
Εφαρµόζετε τα καθιερωµένα επαγγελµατικά 
κριτήρια. 
Ο λέβητας µπορεί να συνδεθεί µόνο µε αγωγούς 
φυσικού ελκυσµού. 
Το ρακόρ προορίζεται για σύνδεση σωλήνα Ø 125 
mm (24 kW) εντός του ανοίγµατος εξόδου της 
διάταξης αντεπιστροφής. 
Τοποθετήστε διάταξη εκκένωσης για την αποφυγή 
της επιστροφής στη συσκευή ενδεχόµενων 
συµπυκνωµάτων του αγωγού. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 Εγκατάσταση του λέβητα 
 
- Τοποθετήστε το χάρτινο σχέδιο εγκατάστασης στο επιλεγµένο σηµείο. 
- Τοποθετήστε τους σωλήνες τις εγκατάστασης και της ηλεκτρικής σύνδεσης στα σηµεία που υποδεικνύονται στο 
σχέδιο εγκατάστασης. 
- Στερεώστε το στήριγµα αγκύρωσης και την υδραυλική γραµµή σύνδεσης. 
- Ενώστε τους σωλήνες της εγκατάστασης στη γραµµή σύνδεσης. 
- Ξεβιδώστε τις 2 βίδες ασφάλισης Α των µεντεσέδων που συγκρατούν το κάλυµµα της πρόσοψης (εικ. 8). 
- Βγάλτε το κάλυµµα της πρόσοψης. 
- Προσαρµόστε το λέβητα στο στήριγµα αγκύρωσης, αφήστε τον να κατέβει έως ότου στερεωθεί (εικ. 9). 
- Εκτελέστε τις συνδέσεις νερού και αερίου χρησιµοποιώντας τις αναγκαίες τσιµούχες (τσιµούχα από καουτσούκ για 
το αέριο). Για τη διευκόλυνση των συνδέσεων, µπορείτε να αφαιρέσετε το έλασµα 27 (εικ. 10) αφού ξεβιδώσετε τις 
2 βίδες F. Αυτό µπορεί να γίνει είτε πριν είτε µετά την αγκύρωση της συσκευής. 
 
Ολοκληρώστε µε το ρακόρ της καπνοδόχου: 
Το άνοιγµα εξόδου της βαλβίδας ασφαλείας 16 πρέπει να συνδεθεί οπωσδήποτε σε σωλήνα αποχέτευσης νερού. 
- Χρησιµοποιήστε αγωγούς ή γωνία σύνδεσης εγκεκριµένα για "χρήση αερίου". 
- Το ρακόρ προορίζεται για σύνδεση του σωλήνα ή της γωνίας στο εσωτερικό του ανοίγµατος εξόδου της 
καλύπτρας αντεπιστροφής του λέβητα. 
 

Καθαρισµός της εγκατάστασης 
Μετά την ολοκλήρωση των υδραυλικών συνδέσεων είναι αναγκαίος ο καθαρισµός της εγκατάστασης µε κατάλληλο 
προϊόν (διασκορπιστικό) ώστε να αποµακρυνθούν τυχόν ρινίσµατα, υπολείµµατα συγκόλλησης, λαδιών και 
γράσων διαφόρων ειδών. 
Μη χρησιµοποιείτε διαλύτες και αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (βενζίνη, πετρέλαιο...). 
Συνιστάται η πλήρης επεξεργασία της εγκατάστασης κατά τη θέση σε λειτουργία για να επιτευχθεί pH από 
9 έως 9,5. 
 

 
Εικ. 7 
 

Περιγραφή της γραµµής σύνδεσης 
Οι βάνες απεικονίζονται ανοιχτές 

31. Βάνα κατάθλιψης θέρµανσης 
32. Έξοδος ζεστού νερού οικιακής χρήσης 
33. Βάνα αερίου 
34. Βάνα τροφοδοσίας κρύου νερού 
35. Βάνα επιστροφής θέρµανσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Εικ. 8 

 
Εικ. 9 

 
Εικ. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
 
Κανονισµοί: 
- Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς, στη 
σταθερή εγκατάσταση ηλεκτρικής τροφοδοσίας του 
λέβητα, πρέπει να προβλέπεται πολυπολική διάταξη 
απόζευξης µε ελάχιστη απόσταση επαφών 3 mm. 
- Ο λέβητας πρέπει να συνδεθεί σε σταθερό κουτί 
µέσω του διατιθέµενου καλωδίου. 
 
Θέση των συνδέσεων: 
- Τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας των 230 V και 
του θερµοστάτη δωµατίου πρέπει να τοποθετηθούν 
στον τοίχο σε ύψος που ορίζεται από το σχέδιο 
εγκατάστασης. 
• Η ηλεκτρική τροφοδοσία 230 V του λέβητα 
επιτυγχάνεται µε καλώδιο 2 P + T που διατίθεται µε 
τη συσκευή. 
• Αφήστε το καλώδιο γείωσης να προεξέχει από τον 
τοίχο τουλάχιστον κατά 50 cm. 
 
Πρόσβαση στη σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου 
του λέβητα 
- Η ηλεκτρική σύνδεση του θερµοστάτη δωµατίου 
εκτελείται πίσω από το κουτί τροφοδοτικού του 
λέβητα. 

 
Εικ. 11 

 
Σύνδεση 230 V και γείωσης µέσω του ειδικού καλωδίου στο J1 
Σηµαντικό: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί, για την αποφυγή του κινδύνου ατυχηµάτων, πρέπει 
να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, από το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις ή από εξειδικευµένο τεχνικό. 
Σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου 
Ο λέβητας είναι ρυθµισµένος από το εργοστάσιο για να λειτουργεί χωρίς θερµοστάτη δωµατίου. Ένας 
διακλαδωτήρας S είναι τοποθετηµένος στο συνδετήρα D. Για τη σύνδεση θερµοστάτη δωµατίου στο συνδετήρα: 
- Κατεβάστε το τροφοδοτικό απελευθερώνοντας τους πλευρικούς πείρους ασφάλισης P για να έχετε πρόσβαση 
στον πίνακα 
- Ξεβιδώστε τις βίδες Β και βγάλτε το καπάκι C (εικ. 11) 
Η σύνδεση για το θερµοστάτη δωµατίου ελευθερώνεται. 
- Βγάλτε το συνδετήρα D 
- Συνδέστε το θερµοστάτη στη θέση του διακλαδωτήρα S 
- Συνδέστε πάλι το συνδετήρα D 
Ο απεικονιζόµενος συνδετήρας J12 (εικ. 12) προορίζεται για τη σύνδεση προαιρετικού προγραµµατιστή (εν ανάγκη 
συµβουλευθείτε τη σχετική ενηµερωτική σηµείωση). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καλώδιο 230 V 2P + T  
 

 
Εικ. 12 

 
 



7 Θέση σε λειτουργία 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (εικ. 13) 
Κύκλωµα νερού οικιακής χρήσης: 
- Ανοίξτε τη βάνα του κρύου νερού 34 
- Εξαερώστε την εγκατάσταση ανοίγοντας αρκετές βρύσες ζεστού νερού. 
Κύκλωµα θέρµανσης: 
- Βεβαιωθείτε ότι οι βάνες 31 (κατάθλιψη θέρµανσης) και 35 (επιστροφή θέρµανσης) είναι ανοιχτές 
- Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης 36 
- Κλείστε τη βάνα όταν ο δείκτης του µανόµετρου 19 (εικ. 13) δείχνει πίεση µεγαλύτερη από εκείνη που ορίζεται στο 
κεφάλαιο 3 
- Εξαερώστε την εγκατάσταση και αποκαταστήστε την πίεση. 
Κύκλωµα αερίου 
- Ανοίξτε τη βάνα αερίου 33 
- Εξαερώστε το κύκλωµα αερίου 
- Ελέγξτε την απόδοση των διατάξεων στεγανότητας σε όλη τη γραµµή αερίου. 
 

 
Εικ. 13 
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
Ο λέβητας διατίθεται µε όλους τους διακόπτες ρύθµισης στη θέση OFF (εικ. 14) και τα ποτενσιόµετρα γυρισµένα 
τέρµα δεξιά. Εάν η εγκατάσταση το απαιτεί, µπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επέµβετε στο εσωτερικό της ηλεκτρικής µονάδας. 
Αποσυνδέστε την τροφοδοσία του λέβητα, βγάλτε το περίβληµα και ανοίξτε το τροφοδοτικό πιέζοντας τα 2 
µπουτόν Ρ (εικ. 11). Τα πλήκτρα ρύθµισης βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλακέτα πίσω από το κάλυµµα Ε (εικ. 12). 
- Το Α1 επιτρέπει τη ρύθµιση του χρόνου καθυστέρησης ανάφλεξης από 30 sec έως 3 min 
TAC: περίοδος κατά την οποία δεν επιτρέπεται η έναυση του καυστήρα κατά τη φάση ρύθµισης της θέρµανσης 
- Το Α2 επιτρέπει τη λειτουργία του κυκλοφορητή στη θέρµανση µε µικρή ή µεγάλη ταχύτητα 
- Το Α3 επιτρέπει τη ρύθµιση της θερµοκρασίας αίτησης θέρµανσης στους 40°C όποια και αν είναι η θέση του 
διακόπτη ρύθµισης της θερµοκρασίας θέρµανσης 22 (εικ. 3) 
- Το Α4 επιτρέπει τη λειτουργία θέρµανσης µε ρύθµιση ή on/off 
 
- Β1 καµία λειτουργία 
- Β2 καµία λειτουργία 
- Το Β3 επιτρέπει τη ρύθµιση του χρόνου του ροοστάτη  νερού οικιακής χρήσης από 0 έως 1,5 sec (κατά των 
υδραυλικών κρούσεων) 
- Το Β4  επιτρέπει τη συνδυασµένη λειτουργία µε CELECTIC. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αφαιρεθεί ο 
περιοριστής παροχής. 
Ρύθµιση ON: η αίτηση ζεστού νερού οικιακής χρήσης ρυθµίζεται στους 65°C όποια και αν είναι η θέση του 
διακόπτη ρύθµισης θερµοκρασίας ζεστού νερού οικιακής χρήσης 21 (εικ. 3). 
 
Σηµείωση: µετά από διακοπή ή επαναρρύθµιση της πλακέτας, το TAC ακυρώνεται επί 3 λεπτά. 
 
- Ρ1: ποτενσιόµετρο που επιτρέπει τον περιορισµό της ισχύος θέρµανσης εντός του ορίου ρύθµισης στο Ρ2 (βλ. 
πίνακα στη σελ. 10) 
- Ρ2: καµία λειτουργία 
- Ρ3: καµία λειτουργία 
Μετά τις ρυθµίσεις, τοποθετήστε το κάλυµµα Ε, κλείστε το καπάκι του τροφοδοτικού και το περίβληµα. 



7 Θέση σε λειτουργία (συνέχεια) 
 

 
Προκαθορισµένες ρυθµίσεις 

ON 
Celectic 
Χρόνος ροοστάτη νερού οικιακής 
χρήσης 1,5 sec 
 
Λειτουργία ON/OFF 
Αίτηση θέρµανσης στους 40°C 
 
Μικρή ταχύτητα κυκλοφορητή 
Καθυστέρηση ανάφλεξης 30 sec 

OFF 
 
Χρόνος ροοστάτη νερού οικιακής 
χρήσης 0 sec 
 
Λειτουργία µε ρύθµιση 
Αίτηση θέρµανσης από 35 έως 
85°C 
Μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορητή 
Καθυστέρηση ανάφλεξης 3 min 

 
Κύκλος προστασίας από εµπλοκή του κυκλοφορητή 
Με το λέβητα συνδεδεµένο (ενδεικτική λυχνία 20 αναµµένη), ο κυκλοφορητής τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία επί 
ένα λεπτό εάν δεν υπάρξει καµία αίτηση ζεστού νερού ή θέρµανσης επί 23 ώρες. 
 
Ρύθµιση της ισχύος αερίου στον καυστήρα 
Οι τιµές που εµφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν είναι ενδεικτικές για ονοµαστική πίεση του αερίου 
τροφοδοσίας, ώστε να επιτρέπεται η ενδεχόµενη µείωση της ισχύος θέρµανσης του λέβητα αναλόγως µε τις 
ανάγκες της εγκατάστασης. 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον ακριβή υπολογισµό της ισχύος του λέβητα. 
 
MX2 24 CF 
Αέριο: 
 
ωφέλιµη ισχύς 
(kW) 
 
10 
12 
16 
20 
24 

G20 
 
Πίεση 
Pe 
(mm CE) 
16 
38 
65 
96 
133 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 
 
Πίεση 
Pe 
(mm CE) 
49 
102 
171 
256 
355 

ΒΟΥΤΑΝΙΟ 
 
Πίεση 
Pe 
(mm CE) 
38 
78 
131 
195 
270 

 



8 Τοποθέτηση του περιβλήµατος 
 
Τοποθέτηση περιβλήµατος 
Πριν τοποθετήσετε το περίβληµα, βγάλτε το προστατευτικό φιλµ: 
- Προσαρµόστε το κάλυµµα της πρόσοψης (εικ. 15) 
- Προσαρµόστε τους γάντζους Ν του καλύµµατος της πρόσοψης στους αντίστοιχους πείρους R των πλευρικών 
καλυµµάτων M 
Ενέργεια 1 
- Συνδέστε το πάνω µέρος της πρόσοψης 
- Κλείστε τους µεντεσέδες στερέωσης της πρόσοψης (εικ. 16) 
- Βιδώστε τις 2 βίδες ασφάλισης Α των µεντεσέδων 
Σηµείωση: η τοποθέτηση των 2 βιδών ασφάλισης Α είναι υποχρεωτική. 
 

 
Εικ. 15 

 
Εικ. 16 

 



9 Μετατροπή αερίου 
 
Σε περίπτωση προσαρµογής σε διαφορετικό τύπο αερίου από εκείνον για τον οποίο έχει ρυθµιστεί ο λέβητας, θα 
πρέπει να αντικαταστήσετε τα εξαρτήµατα που αποστέλλονται µε το κιτ µετατροπής καθώς και να ρυθµίσετε τη 
βαλβίδα του αερίου σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν. 
 

 
Εικ. 17 
 

 
Εικ. 18 
 

 
Εικ. 19 

Ρύθµιση της ονοµαστικής ισχύος 
• Βγάλτε το καπάκι προστασίας από τις βίδες ρύθµισης (εικ. 
17) 
• Ξεβιδώστε τη βίδα 2 και τοποθετήστε στην παροχή πίεσης 
ένα σωλήνα συνδεδεµένο σε µανόµετρο (εικ. 17) 
• Επιλέξτε τη λειτουργία στη µέγιστη ισχύ (βρύση ζεστού νερού 
ανοιχτή) και στο µέγιστο όριο 
• Γυρίστε το παξιµάδι 3 µε ένα κλειδί των 8 mm (εικ. 18) 
κρατώντας ακίνητη τη βίδα 4 και ρυθµίστε την πίεση στην τιµή 
που ορίζεται στον πίνακα "ονοµαστική ισχύς". 
 
Ρύθµιση ελάχιστης ισχύος 
• Αποσυνδέστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας της βαλβίδας (εικ. 
19) 
• Γυρίστε τη βίδα 4 µε ένα κλειδί των 5 mm κρατώντας ακίνητο 
το παξιµάδι 3 (εικ. 19) και ρυθµίστε την πίεση στην τιµή που 
ορίζεται στον πίνακα "ελάχιστη ισχύς". 
 
• Μετά τη ρύθµιση βιδώστε τη βίδα 2 και ελέγξτε τη 
στεγανότητας 
• Τοποθετήστε το κάλυµµα προστασίας στις βίδες ρύθµισης. 

 
Ονοµαστική ισχύς 
mm CE G 20 G 30 G 31 
24 kW CF 133 270 355 
 
Ελάχιστη ισχύς 
mm CE G 20 G 30 G 31 
24 kW CF 16 38 49 
 



10 Αυτόµατη διάγνωση 
 
Σε περίπτωση ανώµαλης λειτουργίας της συσκευής, µία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες (23) αναβοσβήνουν 
υποδεικνύοντας τον τύπο του σφάλµατος που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
30 40 50 60 70 80  
o o o o o • ∆ιάταξη ασφαλείας από υπερθέρµανση 
o o o o • • ∆ιάταξη ασφαλείας από ελαττωµατική ανάφλεξη 
o o o • o • Αντιπαγωτική λειτουργία κυκλοφορητή 
o o o • • o Αντιπαγωτική λειτουργία καυστήρα 
o o o • • • Απουσία κυκλοφορίας νερού 
o o • o o o Ελαττωµατική κυκλοφορία πρωτογενούς νερού 
o o • o • • Θερµίστορ ροής θέρµανσης ανοιχτό 
o o • • o o Βραχυκύκλωµα θερµίστορ ροής θέρµανσης 
o o • • o • Θερµίστορ επιστροφής θέρµανσης ανοιχτό 
o o • • • o Βραχυκύκλωµα θερµίστορ επιστροφής θέρµανσης 
o • o o o • ∆ιακοπή από υπερβολική παρουσία ατµού (ΤΤΒ) (ή ασφάλεια 1,25 Α) 
o • o o • o Προσπάθεια επανεκκίνησης 
o • • • • • Πρόβληµα επικοινωνίας µε την πλακέτα 
• o o o o o Πρόβληµα επικοινωνίας µε την κεντρική πλακέτα 
 
o = ενδεικτική λυχνία σβηστή 
• = αναλαµπή ενδεικτικής λυχνίας 



11 Ειδικά χαρακτηριστικά 
 

Φορά τοποθέτησης της βαλβίδας by-pass   
 

 
 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
12 Χειριστήρια 
 

ικ. 20 

ίνακας χειριστηρίων (εικ. 20) 
ανσης 

ία 

ης λειτουργίας και ρύθµισης 

Ε
 
Π
19 - Μανόµετρο κυκλώµατος θέρµ
20 - Μπουτόν ON/OFF και ενδεικτική λυχν
λειτουργίας 
21 - ∆ιακόπτ
θερµοκρασίας νερού οικιακής χρήσης  
22 - ∆ιακόπτης λειτουργίας και ρύθµισ  ης
θερµοκρασίας θέρµανσης  
23 - ∆είκτης θερµοκρασίας ρµθέ ανσης και 

χνία λειτουργίας 

όν επαναφοράς και κόκκινη ενδεικτική 

Ρακόρ (εικ. 21) 
ιψης θέρµανσης 

 χρήσης 

σίας κρύου νερού 

ς θέρµανσης 

προβληµάτων λειτουργίας 
24 - Πορτοκαλί ενδεικτική λυ
καυστήρα 
25 - Μπουτ
λυχνία εµπλοκής 
 

31 - Βάνα κατάθλ
32 - Έξοδος ζεστού νερού οικιακής
33 - Βάνα αερίου 
34 - Βάνα τροφοδο
35 - Βάνα επιστροφής θέρµανσης 
36 - Βάνα πλήρωσης 
16 - Βαλβίδα ασφαλεία
 

 
Εικ. 21 



13 Χρήση 
 
Έναυση (εικ. 21) 
1. Βεβαιωθείτε ότι η βάνα του µετρητή αερίου είναι ανοιχτή και ότι ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά. 
2. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση στο κύκλωµα θέρµανσης είναι επαρκής: ο δείκτης του µανόµετρου µεταξύ 1,5 και 1,7 
bar. 
3. Ανοίξτε τη βάνα τροφοδοσίας αερίου 33 (εικ. 21) 
Ο λέβητας είναι έτοιµος για λειτουργία. 
Προσοχή 
Κατά την έναυση µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός λειτουργίας, η ενδεχόµενη παρουσία αέρα στον αγωγό 
αερίου µπορεί να καθυστερήσει τις πρώτες αναφλέξεις. 
Βλέπε παρ. 19 "Ανωµαλίες λειτουργίας". 
Για παροχή ζεστού νερού και θέρµανση: 
Πιέστε το µπουτόν 20 on/off. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία του µπουτόν ανάβει. 

- Γυρίστε το διακόπτη 21  που επιτρέπει την παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης όταν χρειάζεται. Ο 
διακόπτης αυτός επιτρέπει τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού. Εάν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού, οι 
ενδεικτικές λυχνίες 23 ανάβουν ανά δύο διαδοχικά. 

- Γυρίστε το διακόπτη 22   που επιτρέπει τη λειτουργία θέρµανσης. Ο διακόπτης αυτός επιτρέπει τη ρύθµιση 
της θερµοκρασίας του νερού θέρµανσης αναλόγως µε τις εποχιακές ανάγκες. Ο δείκτης 23  εµφανίζει αυτή τη 
θερµοκρασία. 
• Γυρίστε το διακόπτη 22: 
- προς την ένδειξη Max µε κρύο καιρό 
- προς την ένδειξη Min µε ήπιο καιρό. 
Επίσης, εάν η κατοικία σας διαθέτει θερµοστάτη δωµατίου, ρυθµίστε τον αναλόγως µε την επιθυµητή εσωτερική 
θερµοκρασία. 
Σηµείωση: η πορτοκαλί ενδεικτική λυχνία 24  ανάβει κάθε φορά που ανάβει ο καυστήρας. 
 
∆ιακοπή της θέρµανσης 
- Γυρίστε το διακόπτη 22 στη θέση off. Στη θέση αυτή ο λέβητας παράγει µόνο ζεστό νερό. 
 
Κατάσταση αναµονής 
- Γυρίστε τους διακόπτες 21 και 22 στη θέση off, αφήνοντας το µπουτόν 20 (εικ. 20) σε θέση λειτουργίας. Η 
αντιπαγωτική λειτουργία του λέβητα παραµένει ενεργή. 
 
Σβήσιµο του λέβητα 
- Πιέστε το µπουτόν 20. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει. 
- ∆ιακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του λέβητα. 
- ∆ιακόψτε την παροχή αερίου κλείνοντας τη βάνα 33 (εικ. 21). 
 
 
Προειδοποίηση: 
Σε ορισµένες εγκαταστάσεις, µετά την παροχή ζεστού νερού, µπορεί να παρατηρηθεί µια ελαφρά θέρµανση του 
σωλήνα (και ενδεχοµένως ενός σώµατος). Για την αποφυγή αυτού του φαινοµένου, αρκεί να κλείσετε τη βάνα 
παροχής θέρµανσης 31 (εικ. 21). 
Μην ξεχάσετε να ανοίξετε τη βάνα την περίοδο της θέρµανσης όταν ενεργοποιείται η λειτουργία µέσω του διακόπτη 
22 (εικ. 20). 



14 Συντήρηση 
Η ετήσια συντήρηση του λέβητα είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
Απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό µια φορά το χρόνο για τον έλεγχο του λέβητα. 
Για όλες τις επεµβάσεις συντήρησης του λέβητα συνάπτονται ειδικές ετήσιες συµβάσεις συντήρησης µε τις τεχνικές 
µας υπηρεσίες. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτηµένο Σέρβις. 
Η εγγύηση του κατασκευαστή που καλύπτει αστοχίες κατασκευής δεν πρέπει να συγχέεται µε τις εργασίες 
συντήρησης. 
 
15 Ασφάλεια υπερχείλισης 
Ο λέβητας τύπου B11BS διαθέτει αισθητήρα (τοποθετηµένο στην καλύπτρα ελκυσµού) που διακόπτει την 
τροφοδοσία αερίου σε περίπτωση ανώµαλης απαγωγής των καυσαερίων. 
Η διάταξη αυτή θέτει το λέβητα σε θέση διακοπής ασφαλείας, ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες 40 και 80 (23) 
αναβοσβήνουν. 
Η λειτουργία αποκαθίσταται αυτόµατα µετά από 15 περίπου λεπτά. 
Σηµαντικό: σε περίπτωση επανειληµµένων διακοπών λειτουργίας του λέβητα, πρέπει να εξαλείψετε το πρόβληµα 
της απαγωγής απευθυνόµενοι σε ειδικό τεχνικό για να ελέγξει τις συνθήκες ροής του αγωγού, καθώς υπάρχει 
πιθανότητα να έχει βουλώσει τελείως ή εν µέρει ο αγωγός απαγωγής των καυσαερίων. 
Προσοχή: η διάταξη ελέγχου της απαγωγής των καυσαερίων δεν πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας ούτε να 
τροποποιείται. Σε περίπτωση αντικατάστασης, χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια ανταλλακτικά. 



16 Εγγύηση 
Ο λέβητας καλύπτεται από εγγύηση. Το πιστοποιητικό εγγύησης διασαφηνίζει τους όρους. 
Για να ισχύσει η εγγύηση ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί, να ρυθµιστεί και να τεθεί σε λειτουργία από 
εξειδικευµένο τεχνικό. 
Ο εξειδικευµένος εγκαταστάτης πρέπει να εφαρµόσει τις οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Η πρώτη έναυση του λέβητα µπορεί να γίνει δωρεάν κατόπιν αιτήσεως από εξειδικευµένο τεχνικό του Σέρβις της 
Chaffoteaux & Maury. 
 
 
 
17 Πρακτικές συµβουλές 
 
Προληπτικά µέτρα σε περίπτωση παγετού 
Απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή στο Σέρβις για να σας υποδείξουν τα κατάλληλα µέτρα για την ασφάλειά σας. 
• Κύκλωµα νερού οικιακής χρήσης
Η εκκένωση του κυκλώµατος νερού οικιακής χρήσης πρέπει να γίνει αφού κλείσετε το µετρητή του νερού και τη 
βάνα εισόδου κρύου νερού της εγκατάστασης: 
- Ανοίξτε µια βρύση ζεστού νερού 
- Λασκάρετε το παξιµάδι στο ρακόρ του κρύου νερού οικιακής χρήσης. 
 
• Κύκλωµα θέρµανσης
Εκτελέστε µία από τις ακόλουθες ενέργειες: 
1) Αδειάστε το κύκλωµα της εγκατάστασης θέρµανσης 
2) Προστατέψτε την εγκατάσταση θέρµανσης µε αντιψυκτικό προϊόν. Ο περιοδικός έλεγχος του βαθµού 
προστασίας που παρέχει το αντιψυκτικό αποτελεί µια περαιτέρω εγγύηση 
3) Αφήστε την εγκατάσταση να λειτουργήσει µε µειωµένη ταχύτητας γυρνώντας το θερµοστάτη δωµατίου στη θέση 
"αντιπαγωτική λειτουργία" (µεταξύ 5 και 10 °C) 
4) Αφήστε το λέβητα συνδεδεµένο µε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Η συσκευή διαθέτει σύστηµα προστασίας από τον 
παγετό που θέτει σε λειτουργία τον κυκλοφορητή και τον καυστήρα. 
 



18 Ανωµαλίες λειτουργίας 
 
Πρόβληµα Αιτία Λύση 

∆ιακοπή αερίου 
∆ιακοπή νερού 
∆ιακοπή ρεύµατος 

Κάνετε τους απαραίτητους 
ελέγχους (αέριο, νερό, διακόπτες, 
ασφάλειες...) 

Παρουσία νερού στο κύκλωµα 
αερίου 

Μπορεί να παρουσιαστεί µετά 
από µεγάλο χρονικό διάστηµα 
εκτός λειτουργίας. 
Επαναλάβετε τις ενέργειες του 
κεφ. 7. 

Ο λέβητας δεν ανάβει 

∆ιακοπή από επέµβαση του 
θερµοστάτη δωµατίου 

Ρυθµίστε το θερµοστάτη δωµατίου 

Κόκκινη ενδεικτική λυχνία 
αναµµένη. ∆ιακοπή έκτακτης 
ανάγκης. 

 Περιµένετε λίγα λεπτά. 
Πιέστε το µπουτόν επαναφοράς 
25 (εικ. 20): η κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία σβήνει, ο κύκλος έναυσης 
επαναλαµβάνεται. 
Σε περίπτωση που το πρόβληµα 
παραµένει, απευθυνθείτε σε 
εξειδικευµένο τεχνικό. 

Θόρυβος από την εγκατάσταση 
του λέβητα 
 
 
 
Θέρµανση των σωµάτων κατά τη 
ΘΕΡΙΝΗ λειτουργία. 

Παρουσία αέρα ή ανεπαρκής 
πίεση 
 
 
 
Φαινόµενο σιφονισµού στην έξοδο 
του κυκλώµατος από το λέβητα. 

Αδειάστε την εγκατάσταση 
θέρµανσης και καθαρίστε την ή 
αποκαταστήστε την πίεση. Βλ. 
κεφ. 7. 
 
Τη θερινή περίοδο κλείσετε τη 
βάνα θέρµανσης 31 (εικ. 21) και 
ανοίξτε την πάλι την περίοδο της 
θέρµανσης. 

 
Εάν οι λύσεις αυτές δεν έχουν αποτέλεσµα, απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο τεχνικό. 



19 Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μοντέλο MX2 24 CF 
Ισχύς θέρµανσης     Pn 7,5 - 24 KW 
Ρυθµιζόµενη ισχύς ζεστού νερού οικιακής χρήσης Pn max 24 kW 
Τύπος B11BS (φυσικός ελκυσµός-ασφάλεια υπερχείλισης) 
Κατηγορία 

 
II 2E+3+ 

Απαιτούµενη παροχή ανανέωσης αέρα για τροφοδοσία αέρα καύσης  V 48 m3/h 

Παροχή µάζας καυσαερίων     Μ 20 g/s 
Θερµοκρασία µάζας καυσαερίων 121°C 
Ειδική παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης (∆Τ: 30 K)  D 11,4 l/min 
Παροχή ανάφλεξης ζεστού νερού οικιακής χρήσης 2 l/min 
Ελάχιστη παροχή κυκλώµατος θέρµανσης 300 l/h 
Ελάχιστη πίεση για λειτουργία ζεστού νερού  Pw min 0,1 bar 
Μέγιστη πίεση κυκλώµατος ζεστού νερού  Pw max 10 bar 
Μέγιστη πίεση κυκλώµατος θέρµανσης   Pw max 3 bar 
Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία λειτουργίας θέρµανσης από 35 έως 85°C 
Ρυθµιζόµενη θερµοκρασία A-C-S από 40 έως 60°C 
Ηλεκτρική τάση 230 V µονοφασικό - 50 Hz 
Ισχύς 90 W 
Ηλεκτρική προστασία IP X4D 
Ονοµαστική παροχή αερίου (15°C-1013 mbar) Μέγ. παροχή Ελάχ. παροχή 
        Qn 26,0 kW 12,0 kW 
G 20 34,02 MJ/m3 στα 20 mbar    Vr 2,75 m3/h 1,27 m3/h 
G 30 45,6 MJ/m3 στα 28-30 mbar    Vr 2,05 kg/h 0,95 kg/h 
G 31 46,4 MJ/m3 στα 37 mbar    Vr 2,02 kg/h 0,93 kg/h 
 Φυσ. Προπ. 
Ø µπεκ     Κανονισµός NAT Gas 125 LPG Gas 77 
     Μπεκ 1/100 mm 125 77 
     Αριθ. µπεκ 12 12 
 
Οι λέβητες έχουν µελετηθεί για λειτουργία µε φυσικό αέριο ή υγραέριο. Η µετατροπή του αερίου πρέπει να γίνεται 
µόνον από εξειδικευµένο τεχνικό. 
 
 
 


