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�δηγίες Εγκαταστάτη και �ρήστη
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Η BAXI S.p.A., µια απ� τις µεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επι�ειρήσεις στην κατασκευή συσκευών κεντρικής θέρµανσης και �εστ�ύ νερ�ύ για
�ικιακή �ρήση (επίτ�ι�ων λε�ήτων αερί�υ, λε�ήτων δαπέδ�υ, ηλεκτρικών θερµαντήρων νερ�ύ και ατσάλινων θερµαντικών πλακών) έ�ει
απ�κτήσει τ� πιστ�π�ιητικ� CSQ συµµ�ρ�ωσης µε τα πρ�τυπα UNI EN ISO 9001. Αυτ� τ� πιστ�π�ιητικ� εγγυάται �τι τ� Σύστηµα Π�ι�τητας
π�υ ε�αρµ��εται στ� εργ�στάσι� της BAXI S.p.A., στ� Bassano del Grappa, �π�υ κατασκευάστηκε � λέ�ητάς σας, ικαν�π�ιεί τις πρ�διαγρα�ές
τ�υ πρ�τύπ�υ UNI EN ISO 9001, τ� �π�ί� είναι τ� αυστηρ�τερ� πρ�τυπ� και α��ρά �λες τις �αθµίδες �ργάνωσης και �λ� τ� πρ�σωπικ�
λειτ�υργίας π�υ εµπλέκεται στις διαδικασίες παραγωγής και διαν�µής.
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Αγαπητέ Πελάτη,

Είµαστε �έ�αι�ι �τι � νέ�ς σας λέ�ητας θα
ικαν�π�ιήσει �λες τις απαιτήσεις σας.

Η αγ�ρά εν�ς απ� τα πρ�ϊ�ντα της BAXI
ικαν�π�ιεί τις πρ�σδ�κίες σας: καλή
λειτ�υργία, απλ�τητα και ευκ�λία στη �ρήση.

Μην πετά'ετε αυτ� τ� �υλλάδι�, �ωρίς
πρ�ηγ�υµένως να τ� δια�άσετε: εδώ,
µπ�ρείτε να �ρείτε �ρισµένες π�λύ �ρήσιµες
πληρ���ρίες, �ι �π�ίες θα σας ��ηθήσ�υν
να λειτ�υργήσετε τ� λέ�ητά σας σωστά και
απ�δ�τικά.

Μην α�ήνετε µέρη της συσκευασίας (πλαστικές σακ�ύλες,
π�λυστυρένι�, κλπ.) κ�ντά σε παιδιά, καθώς απ�τελ�ύν ενδε��µενη
πηγή κινδύν�υ.

$ι λέ�ητες BAXI �έρ�υν την ένδει'η CE, σε συµµ�ρ�ωση
πρ�ς τις �ασικές απαιτήσεις π�υ διατυπών�νται στις
παρακάτω $δηγίες:
- $δηγία Αερίων 90/396/Ε$Κ
- $δηγία Απ�δ�σης 92/42/Ε$Κ
- $δηγία Ηλεκτρ�µαγνητικής Συµ�ατ�τητας 89/336/Ε$Κ
- $δηγία Dαµηλής Τάσης 73/23/Ε$Κ
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�δηγίες π�υ α��ρ�ύν τ� �ρήστη

�δηγίες πριν απ	 την
εγκατάσταση
Αυτ�ς � λέ�ητας είναι σ�εδιασµέν�ς για να θερµαίνει νερ� σε
θερµ�κρασίες �αµηλ�τερες απ� τη θερµ�κρασία �ρασµ�ύ τ�υ νερ�ύ,
σε συνθήκες ατµ�σ�αιρικής πίεσης. $ λέ�ητας πρέπει να είναι
συνδεδεµέν�ς µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και µε ένα
σύστηµα παρ��ής �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης, σε συµµ�ρ�ωση
πρ�ς τις επιδ�σεις και την ισ�ύ ε'�δ�υ τ�υ.
Αναθέστε την εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα σε έναν Ειδικευµέν�
Μη�ανικ� Σέρ�ις και �ε�αιωθείτε �τι εκτελ�ύνται �ι παρακάτω
ενέργειες:

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

�) 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
περισσ�τερες λεπτ�µέρειες, δείτε τ� σηµείωµα στη συσκευασία
και την ετικέτα πάνω στην ίδια τη συσκευή.

γ) πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι � ελκυσµ�ς τ�υ
τερµατικ� τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων είναι �
κατάλληλ�ς. Επίσης, πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί
�τι τ� τερµατικ� δεν παρεµπ�δί�εται καθώς και �τι δεν
πραγµατ�π�ιείται απαγωγή καυσαερίων απ� �π�ιαδήπ�τε άλλη
συσκευή µέσω τ�υ ίδι�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων, εκτ�ς
κι αν � αγωγ�ς είναι ειδικά σ�εδιασµέν�ς για να συλλέγει
καυσαέρια π�υ πρ�έρ��νται απ� περισσ�τερες απ� µία συσκευές,
σε συµµ�ρ�ωση µε τ�υς ισ�ύ�ντες ν�µ�υς και τις ισ�ύ�υσες
διατά'εις.

δ) πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι, σε περίπτωση π�υ
� αγωγ�ς απαγωγής καυσαερίων έ�ει συνδεθεί σε πρ�-
υπάρ��ντες αγωγ�ύς απαγωγής καυσαερίων, έ�ει διε'α�θεί
σ��λαστικ�ς καθαρισµ�ς καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρ�ει
κίνδυν�ς να απ�σπαστ�ύν στερεά υπ�λείµµατα καύσης κατά τη
λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα 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�. Ε'ασ�αλίστε �τι εκτελ�ύνται �ι παρακάτω
ενέργειες:
α) συµµ�ρ�ωση των παραµέτρων τ�υ λέ�ητα (ηλεκτρικ� ρεύµα,

νερ�, αέρι�) µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τρ���δ�σίας.
�) συµµ�ρ�ωση της εγκατάστασης µε τ�υς ισ�ύ�ντες ν�µ�υς και

τις ισ�ύ�υσες διατά'εις.
γ) κατάλληλη σύνδεση µε την παρ��ή ρεύµατ�ς και γείωση της

συσκευής.

Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και
�ωρίς ν�µική ισ�ύ.
Πριν απ� τη θέση σε λειτ�υργία, α�αιρέστε τ� πρ�στατευτικ�
πλαστικ� κάλυµµα απ� τη συσκευή. Μη �ρησιµ�π�ιείτε εργαλεία ή
εκτριπτικά απ�ρρυπαντικά, καθώς µπ�ρεί να πρ�καλέσετε �θ�ρά
στις �αµµένες επι�άνειες.

Πρ�ειδ�π�ίηση: Κατά τ� άναµµα για πρώτη ��ρά, µέ�ρι να
σταµατήσει η εκρ�ή τ�υ αέρα π�υ περιέ�εται στ�υς σωλήνες τ�υ
αερί�υ, � καυστήρας µπ�ρεί να µην ανά�ει αµέσως κι αυτ� πιθαν�ν
να πρ�καλέσει 'απ��ρα'η' τ�υ λέ�ητα. Σε τέτ�ιες περιπτώσεις, σας
συνιστ�ύµε να επαναλά�ετε τη διαδικασία έναυσης µέ�ρι να
πρ�σα�θεί αέρι� στ�ν καυστήρα και να ρυθµίσετε για λίγ� τ�
διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση ( ) (�λ. επίσης εικ�να 4).

Εικ	να 1
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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 ( ) λειτ�υργία,
4) γυρίστε τα ρυθµιστικά �ειριστήρια κεντρικής θέρµανσης (12) και

�εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης (13) για να ανάψετε τ�ν κεντρικ�
καυστήρα.

Για να αυ'ήσετε τις τιµές της θερµ�κρασίας γυρίστε τ� �ειριστήρι�
δε'ι�στρ��α ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε τ� �ειριστήρι�
αριστερ�στρ��α.
Κατά τη θερινή λειτ�υργία ( ) � κεντρικ�ς καυστήρας και η αντλία
θα 'εκινήσ�υν να λειτ�υργ�ύν µ�ν� �ταν υπάρ'ει �ήτηση για �εστ�
νερ�.
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Εικ	να 3α
Στρ	�ιγγα
πλήρωσης

Ρύθµιση θερµ�κρασίας
δωµατί�υ
Τ� σύστηµα πρέπει να είναι ε'�πλισµέν� µε θερµ�στάτη δωµατί�υ
(�λ. σ�ετικές διατά'εις) για τ�ν έλεγ�� της θερµ�κρασίας µέσα στα
δωµάτια.
Σε περίπτωση π�υ δεν υπάρ�ει θερµ�στάτης δωµατί�υ, κατά τ�
άναµµα για πρώτη ��ρά, είναι δυνατ�ς � έλεγ��ς της θερµ�κρασίας
δωµατί�υ περιστρέ��ντας τ� �ειριστήρι� (12).
Για να αυ'ήσετε τις τιµές της θερµ�κρασίας γυρίστε τ� �ειριστήρι�
δε'ι�στρ��α ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε τ� �ειριστήρι�
αριστερ�στρ��α. Η ηλεκτρ�νική διαµ�ρ�ωση της �λ�γας επιτρέπει
στ� λέ�ητα να �τάσει στη ρυθµισµένη θερµ�κρασία,
πρ�σαρµ���ντας την παρ��ή αερί�υ πρ�ς τ�ν καυστήρα στην
πραγµατική παρ��ή �ήτησης τ�υ εναλλάκτη θερµ�τητας.

Ρύθµιση θερµ�κρασίας 'εστ�ύ
νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
Η �αλ�ίδα αερί�υ διαθέτει λειτ�υργία ηλεκτρ�νικής διαµ�ρ�ωσης
�λ�γας, η �π�ία ενεργ�π�ιείται ανάλ�γα µε τις ρυθµίσεις τ�υ
�ειριστηρί�υ ρύθµισης της θερµ�κρασίας �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής
�ρήσης (13) και ανάλ�γα µε την π�σ�τητα τ�υ νερ�ύ π�υ αντλείται
απ� τις στρ��ιγγες.
Αυτή η ηλεκτρ�νική διάτα'η επιτρέπει τη διατήρηση της
θερµ�κρασίας τ�υ νερ�ύ π�υ ε'έρ�εται απ� τ� λέ�ητα στα ίδια,
σταθερά επίπεδα ακ�µη και �ταν αντλ�ύνται µικρές π�σ�τητες
νερ�ύ.
Για να αυ'ήσετε τις τιµές της θερµ�κρασίας γυρίστε τ� �ειριστήρι�
δε'ι�στρ��α ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε τ� �ειριστήρι�
αριστερ�στρ��α.

Πλήρωση τ�υ λέ�ητα
Σηµαντικ�: Θα πρέπει να ελέγ�ετε, ανά τακτά �ρ�νικά διαστήµατα, �τι
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 ανάπτυ'ης υπερπίεσης,
αν�ί'τε τη �αλ�ίδα απ�στράγγισης τ�υ λέ�ητα (Εικ�να 3�).
Σε περίπτωση π�υ η πίεση είναι µικρ�τερη απ� την πρ��λεπ�µενη,
αν�ί'τε τη στρ��ιγγα πλήρωσης τ�υ λέ�ητα (Εικ�να 3α).

Εικ	να 2 Επανα��ρά �ειµερινή λειτ�υργία ΣΒΗΣΤ�Σ (OFF) Θερινή λειτ�υργία

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

Σας συνιστ�ύµε να αν�ίγετε τη στρ��ιγγα π�λύ αργά ώστε να
δια�εύγει � αέρας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτ�υργίας, � διακ�πτης επιλ�γής
Θερινής/ Dειµερινής λειτ�υργίας (παρ. 1, εικ�να 4) πρέπει να
�ρίσκεται στη θέση OFF (0)
Σε περίπτωση π�υ σηµειώνεται συ�νά πτώση πίεσης, αναθέστε τ�ν
έλεγ�� τ�υ λέ�ητα σε έναν Ειδικευµέν� Μη�ανικ� Σέρ�ις.
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Εικ	να 3�
Σηµεί� απ�στράγγισης

$ λέ�ητας είναι ε��διασµέν�ς µε έναν υδραυλικ� αισθητήρα
δια��ράς πίεσης, � �π�ί�ς µπλ�κάρει τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα σε
περίπτωση π�υ λείπει νερ� ή π�υ η αντλία έ�ει υπ�στεί απ��ρα'η.
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�δηγίες για τ� σέρ�ις
Για να διατηρείται η απ�δ�τική και ασ�αλής λειτ�υργία τ�υ λέ�ητά
σας, αναθέστε τ�ν έλεγ�� τ�υ σε έναν Ειδικευµέν� Μη�ανικ� Σέρ�ις,
µετά τ� τέλ�ς κάθε περι�δ�υ λειτ�υργίας.
Με τ� πρ�σεκτικ� σέρ�ις ε'ασ�αλί�εται η �ικ�ν�µική λειτ�υργία
τ�υ συστήµατ�ς.
Μην καθαρί�ετε τ� ε'ωτερικ� περί�ληµα της συσκευής µε
εκτριπτικά, δια�ρωτικά και/ ή π�λύ εύ�λεκτα καθαριστικά (δηλ:
�εν�ίνη, �ιν�πνευµα και �ύτω καθε'ής). Να διακ�πτετε, πάντ�τε,
την παρ��ή ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς πρ�ς τη συσκευή πριν απ� τ�ν
καθαρισµ� της (�λ. εν�τητα "Σ�ήσιµ� τ�υ λέ�ητα").

Ενδεί0εις- ενεργ�π�ίηση
διάτα0ης ασ�αλείας
1 ∆ιακ	πτης επιλ�γής "Θερινή λειτ�υργία" - "�ειµερινή λειτ�υργία" -

"Επανα��ρά"
2 Ένδει0η µπλ�καρίσµατ�ς αερί�υ
3 � θερµ�στάτης υπερθέρµανσης έ�ει ανάψει
4 Ένδει0η απ	�ρα0ης αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων
5 Έλλειµµα νερ�ύ
6 Ένδει0η ανωµαλίας αισθητήρα 'εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
7 Ένδει0η ανωµαλίας αισθητήρα κεντρικής θέρµανσης
8 Ένδει0η ύπαρ0ης τάσης
9 Ένδει0η λειτ�υργίας παραγωγής 'εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
10 Ένδει0η λειτ�υργίας κεντρικής θέρµανσης
11 Ένδει0η ύπαρ0ης �λ	γας

Τα σήµατα 2-7 δεί�ν�υν τη θερµ�κρασία π�υ έ�ει επιτευ�θεί είτε
απ� τ� σύστηµα θέρµανσης είτε απ� τ� �εστ� νερ� �ικιακής �ρήσης,
ανάλ�γα µε τη �ητ�ύµενη λειτ�υργία ένδει'ης θερµ�κρασίας -
θερµ�κρασία συστήµατ�ς ή �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης- π�υ έ�ει
ενεργ�π�ιηθεί.
Σε περίπτωση ανωµαλίας, � τύπ�ς της ανωµαλίας υπ�δηλώνεται
µε ένα �ωτειν� σήµα π�υ ΑΝΑΒ$ΣΒΗΝΕΙ.

Εάν η ενεργ�π�ίηση της διάτα'ης ασ�αλείας επαναλη�θεί, καλέστε
τις ε'�υσι�δ�τηµένες Υπηρεσίες Τε�νικής Β�ήθειας.

Σ�ήσιµ� τ�υ λέ�ητα
Για να σ�ήσετε τ� λέ�ητα, θα πρέπει πρώτα να διακ�ψετε την παρ��ή
ρεύµατ�ς πρ�ς αυτ�ν. Pταν � διακ�πτης επιλ�γής (1) �ρίσκεται
στη θέση (0) � λέ�ητας παραµένει ανενεργ�ς, αλλά τα ηλεκτρικά
κυκλώµατα της συσκευής ε'ακ�λ�υθ�ύν να είναι υπ� τάση.

Παρατεταµένη α�ρησία τ�υ
συστήµατ�ς. Αντιπαγωτική
πρ�στασία
(σύστηµα κεντρικής θέρµανσης)
Σας συνιστ�ύµε να απ��εύγετε την απ�στράγγιση �λ�κληρ�υ τ�υ
συστήµατ�ς, καθώς �ι αλλαγές νερ�ύ απ�τελ�ύν αιτία σ�ηµατισµ�ύ
ά�ρηστων και επι�λα�ών επικαθίσεων ασ�εστ�λιθ�υ στ� εσωτερικ�
τ�υ λέ�ητα και στα θερµαντικά στ�ι�εία.
Σε περίπτωση π�υ � λέ�ητας δε �ρησιµ�π�ιηθεί κατά τ� �ειµώνα
και, κατά συνέπεια, είναι εκτεθειµέν�ς στ�ν κίνδυν� παγώµατ�ς,
συνιστ�ύµε να πρ�σθέσετε µια π�σ�τητα αντιπαγωτικ�ύ,
κατάλληλ�υ για τ� συγκεκριµέν� σκ�π�, στ� νερ� π�υ περιέ�εται
στ� σύστηµα (π.�.: πρ�πυλεν�γλυκ�λη, συνδυασµένη µε αναστ�λείς
διά�ρωσης και αναστ�λείς σ�ηµατισµ�ύ καθαλατώσεων).
$ι διατά'εις ηλεκτρ�νικ�ύ �ειρισµ�ύ των λε�ήτων περιλαµ�άν�υν
µια 'αντιπαγωτική λειτ�υργία' στ� σύστηµα κεντρικής θέρµανσης,
µε τη ��ήθεια της �π�ίας � λέ�ητας επιτυγ�άνει θερµ�κρασία ρ�ής
θερµ�τητας 30° C �ταν η θερµ�κρασία ρ�ής θερµ�τητας τ�υ
συστήµατ�ς πέσει κάτω απ� τ�υς 5°C.
Η λειτ�υργία αντιπαγωτικής πρ�στασίας ενεργ�π�ιείται, ε�' �σ�ν:
* η παρ��ή ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς πρ�ς τ� λέ�ητα είναι

ενεργ�π�ιηµένη,
* τ� ��ηθητικ� ρ�υµπινέτ� αερί�υ είναι αν�ικτ�,
* η πίεση στ� σύστηµα είναι η απαιτ�ύµενη,
* δεν έ�ει σηµειωθεί απ��ρα'η τ�υ λέ�ητα.

Αλλαγή αερί�υ
Αυτ�ί �ι λέ�ητες, �ι �π�ί�ι είναι κατασκευασµέν�ι για λειτ�υργία
µε �υσικ� αέρι�, µπ�ρ�ύν να µετατραπ�ύν ώστε να εργά��νται µε
υγραέρι� (LPG).
$π�ιαδήπ�τε αλλαγή αερί�υ πρέπει να εκτελείται απ� Ειδικευµέν�
Μη�ανικ� Σέρ�ις.

Σήµατα
ανωµαλίας
ενδεικτικών

λυ�νιών LED π�υ
ανα��σ�ήν�υν

Περιγρα�ή Λύση

Καλέστε την ε'�υσι�δ�τηµένη
Υπηρεσία Τε�νικής Β�ήθειας.
Μετακινήστε στιγµιαία τ� διακ�πτη
επιλ�γής 1 στη θέση 

Καλέστε την ε'�υσι�δ�τηµένη
Υπηρεσία Τε�νικής Β�ήθειας

Καλέστε την ε'�υσι�δ�τηµένη
Υπηρεσία Τε�νικής Β�ήθειας

Καλέστε την ε'�υσι�δ�τηµένη
Υπηρεσία Τε�νικής Β�ήθειας

∆είτε τ� κε�άλαι� "Πλήρωση τ�υ

συστήµατ�ς", στη σελίδα 6

Μετακινήστε στιγµιαία τ� διακ�πτη

επιλ�γής 1 στη θέση 

Μετακινήστε στιγµιαία τ� διακ�πτη

επιλ�γής 1 στη θέση 

Εναπ�θεση ασ�εστ�λιθ�υ
(καθαλάτωση) στ� κύκλωµα �εστ�ύ
νερ�ύ �ικιακής �ρήσης

$ µετρητικ�ς σωλήνας θέρµανσης έ�ει
σπάσει

$ µετρητικ�ς σωλήνας �εστ�ύ
νερ�ύ �ικιακής �ρήσης έ�ει σπάσει

Έλλειψη νερ�ύ στ� κύκλωµα
θέρµανσης

∆εν υπάρ�ει αναρρ��ηση

Παρέµ�αση θερµ�στάτη ασ�αλείας

Μπλ�κάρισµα αερί�υ

Εικ	να 4
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�δηγίες π�υ α��ρ�ύν τ�ν εγκαταστάτη

Γενικές πληρ���ρίες

Πρ�ειδ�π�ίηση: Pταν � διακ�πτης επιλ�γής (1) είναι ρυθµισµέν�ς

στη θέση Dειµερινής λειτ�υργίας ( ) µπ�ρεί να �ρειαστεί να
περιµένετε µερικά λεπτά κάθε ��ρά π�υ �ρησιµ�π�ιείτε τ�
�ειριστήρι� ρύθµισης της θερµ�κρασίας κεντρικής θέρµανσης (5).
Για να ανάψετε 'ανά τ�ν κεντρικ� καυστήρα, τ�π�θετήστε αµέσως
τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση (0) και, κατ�πιν, και πάλι στη

θέση ( ). ∆ε �ρειά�εται να περιµένετε �ταν � λέ�ητας �ρίσκεται σε
λειτ�υργία παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης, σε µ�ντέλα
π�υ διαθέτ�υν τέτ�ια δυνατ�τητα.

$ι ακ�λ�υθες παρατηρήσεις και �δηγίες απευθύν�νται στ�υς
Μη�ανικ�ύς Σέρ�ις πρ�κειµέν�υ να τ�υς ��ηθήσ�υν να εκτελέσ�υν
την εγκατάσταση �ωρίς σ�άλµατα. $ι �δηγίες π�υ α��ρ�ύν τ�
άναµµα και τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα, περιέ��νται στην εν�τητα
'$δηγίες π�υ α��ρ�ύν τ� �ρήστη'.
Σηµειώστε �τι η εγκατάσταση, η συντήρηση και η λειτ�υργία των
�ικιακών συσκευών αερί�υ πρέπει να εκτελείται απ�κλειστικά απ�
ειδικευµέν� πρ�σωπικ�, σε συµµ�ρ�ωση πρ�ς τα ισ�ύ�ντα πρ�τυπα.
Παρακαλ�ύµε, λά�ετε υπ�ψη σας τα ε'ής:
* Αυτ�ς � λέ�ητας µπ�ρεί να συνδεθεί µε �π�ι�δήπ�τε τύπ�

θερµ�µεταδ�τικών πλακών, καλ�ρι�έρ, αερ�θερµων µε διπλ� ή
µ�ν� σωλήνα τρ���δ�σίας. Ωστ�σ�, σ�εδιάστε τα τµήµατα τ�υ
συστήµατ�ς �πως γίνεται συνήθως, λαµ�άν�ντας υπ�ψη τις
διαθέσιµες επιδ�σεις παρ��ής ε'�δ�υ / ύψ�υς αντλίας, �πως
παρ�υσιά��νται στη σελίδα 14.

* Μην α�ήνετε στ�ι�εία της συσκευασίας (πλαστικές σακ�ύλες,
π�λυστυρένι�, κλπ.) κ�ντά σε παιδιά, καθώς απ�τελ�ύν
ενδε��µενη πηγή κινδύν�υ.

* Τ� άναµµα τ�υ λέ�ητα για πρώτη ��ρά πρέπει να εκτελείται απ�
Ειδικευµέν� Μη�ανικ� Σέρ�ις.

Η µη τήρηση των παραπάνω θα καταστήσει την εγγύηση άκυρη και
�ωρίς ν�µική ισ�ύ.

�δηγίες πριν απ	 την
εγκατάσταση
Αυτ�ς � λέ�ητας είναι σ�εδιασµέν�ς για να θερµαίνει νερ� σε
θερµ�κρασίες �αµηλ�τερες απ� τη θερµ�κρασία �ρασµ�ύ τ�υ νερ�ύ,
σε συνθήκες ατµ�σ�αιρικής πίεσης. $ λέ�ητας πρέπει να είναι
συνδεδεµέν�ς µε ένα σύστηµα κεντρικής θέρµανσης και, στα µ�ντέλα
π�υ διαθέτ�υν τέτ�ια δυνατ�τητα, µε ένα σύστηµα παρ��ής �εστ�ύ
νερ�ύ, σε συµµ�ρ�ωση πρ�ς τις επιδ�σεις και την ισ�ύ ε'�δ�υ τ�υ.
Πρ�τ�ύ συνδέσετε τ� λέ�ητα, �ε�αιωθείτε �τι έ��υν εκτελεστεί �ι
παρακάτω ενέργειες:

α) 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
περισσ�τερες λεπτ�µέρειες, δείτε τ� σηµείωµα στη συσκευασία
και την επιγρα�ή πάνω στην ίδια τη συσκευή.

�) πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι � ελκυσµ�ς τ�υ
τερµατικ� τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων είναι � κατάλληλ�ς.
Επίσης, πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι τ� τερµατικ�
δεν παρεµπ�δί�εται καθώς και �τι δεν πραγµατ�π�ιείται απαγωγή
καυσαερίων απ� �π�ιαδήπ�τε άλλη συσκευή µέσω τ�υ ίδι�υ
αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων, εκτ�ς κι αν � αγωγ�ς είναι ειδικά
σ�εδιασµέν�ς για να συλλέγει καυσαέρια π�υ πρ�έρ��νται απ�
περισσ�τερες απ� µία συσκευές, σε συµµ�ρ�ωση µε τ�υς ισ�ύ�ντες
ν�µ�υς και τις ισ�ύ�υσες διατά'εις.

γ) πρ�σεκτικ�ς έλεγ��ς για να διαπιστωθεί �τι, σε περίπτωση π�υ �
αγωγ�ς απαγωγής καυσαερίων έ�ει συνδεθεί σε πρ�-υπάρ��ντες
αγωγ�ύς απαγωγής καυσαερίων, έ�ει διε'α�θεί σ��λαστικ�ς
καθαρισµ�ς καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, υπάρ�ει κίνδυν�ς να
απ�σπαστ�ύν στερεά υπ�λείµµατα καύσης κατά τη λειτ�υργία τ�υ
λέ�ητα και να �ρά'�υν τ�ν αγωγ� απαγωγής καυσαερίων.

Για να ε'ασ�αλί�εται η σωστή λειτ�υργία της συσκευής και για να
µην ακυρωθεί η εγγύηση, τηρήστε τις ακ�λ�υθες πρ��υλά'εις

1. Κύκλωµα 'εστ�ύ νερ�ύ
εάν η σκληρ�τητα τ�υ νερ�ύ είναι µεγαλύτερη απ� 20 °F (1 °F = 10
mg ανθρακικ�ύ ασ�εστί�υ ανά λίτρ� νερ�ύ) εγκαταστήστε ένα
σύστηµα �ελτιωτικής επε'εργασίας νερ�ύ µε λειτ�υργία
π�λυ�ωσ��ρικών αλάτων ή παρεµ�ερή, σε συµµ�ρ�ωση µε τις
ισ�ύ�υσες διατά'εις

2. Κύκλωµα θέρµανσης
2.1. σε καιν�ύρι� σύστηµα

Πριν πρ��ωρήσετε στην εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα, τ� σύστηµα
θα πρέπει να καθαριστεί και να απ�πλυθεί π�λύ καλά και µε
�ρήση των κατάλληλων δικών σας πρ�ϊ�ντων, πρ�κειµέν�υ να
απ�µακρυνθ�ύν εντελώς απ� τ� σύστηµα τυ��ν ά�ρηστα
ρινίσµατα απ� διάν�ι'η σπειρωµάτων, θραύσµατα
συγκ�λλήσεων και διαλύτες, ε�' �σ�ν υπάρ��υν

2.2. στ� υπάρ��ν σύστηµα:
Πριν πρ��ωρήσετε στην εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα, τ� σύστηµα
πρέπει να καθαριστεί και να απ�πλυθεί µε �ρήση των
κατάλληλων δικών σας πρ�ϊ�ντων, πρ�κειµέν�υ να
απ�µακρυνθ�ύν λασπ�νερα και ρύπ�ι

Για την απ��υγή καταστρ��ής των µεταλλικών, πλαστικών και
ελαστικών µερών, να �ρησιµ�π�ιείτε µ�ν� �υδέτερα καθαριστικά,
δηλ. µη �'ινα και µη αλκαλικά καθαριστικά (π.�. SENTINEL X400
και X100), ενώ θα πρέπει να εργαστείτε µε αυστηρή συµµ�ρ�ωση
πρ�ς τις �δηγίες τ�υ κατασκευαστή

Να θυµάστε �τι η παρ�υσία 'ένων σωµάτων στ� σύστηµα θέρµανσης
µπ�ρεί να επηρεάσει δυσµενώς τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα (π.�.
υπερθέρµανση και θ�ρυ�ώδης λειτ�υργία τ�υ εναλλάκτη θερµ�τητας)
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Τ� υπ	δειγµα για την
εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα στ�ν
τ�ί��
Α��ύ απ��ασίσετε π�υ θα εγκατασταθεί � λέ�ητας, κ�λλήστε µε
ταινία τ� υπ�δειγµα στ�ν τ�ί��.
Συνδέστε τη σωλήνωση στα στ�µια εισαγωγής αερί�υ και νερ�ύ, τα
�π�ία υπάρ��υν εκ των πρ�τέρων διατεταγµένα, στην κάτω λωρίδα
τ�υ υπ�δείγµατ�ς.
Σας συνιστ�ύµε να τ�π�θετήσετε δύ� ρ�υµπινέτα διακ�πής G3/4
(τα �π�ία διατίθενται µε αίτησή σας) στη σωλήνωση παρ��ής και
επιστρ��ής τ�υ συστήµατ�ς κεντρικής θέρµανσης. Με τα
ρ�υµπινέτα, θα επιτρέπεται η εκτέλεση σηµαντικών εργασιών στ�
σύστηµα �ωρίς αυτ� να απ�στραγγί�εται πλήρως.

Μέγεθ�ς λέ�ητα

MR: Παρ��ή θερµ	τητας G3/4
US: Έ0�δ�ς 'εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης G1/2
GAS: Εισαγωγή αερί�υ στ� λέ�ητα G3/4
ES: Εισαγωγή κρύ�υ νερ�ύ G1/2
RR: Επιστρ��ή θερµ	τητας G3/4

Ανε'άρτητα µε τ� εάν εγκαθιστάτε τ� λέ�ητα σε ένα πρ�ϋπάρ��ν
σύστηµα ή εάν τ� αντικαθιστάτε, σας συνιστ�ύµε να τ�π�θετήσετε
και ρυθµιστικά ρε�ερ��υάρ στη σωλήνωση επιστρ��ής τ�υ
συστήµατ�ς καθώς και κάτω απ� τ� λέ�ητα, στα �π�ία θα
συλλέγ�νται �ι επικαθίσεις και �ι καθαλατώσεις π�υ µπ�ρεί να
έ��υν παραµείνει και να κυκλ���ρ�ύν στ� σύστηµα µετά τ�ν
καθαρισµ� τ�υ.
Pταν � λέ�ητας στερεωθεί πάνω στ� υπ�δειγµα, συνδέστε τ�υς
αγωγ�ύς απαγωγής καυσαερίων και αναρρ��ησης αέρα (τα
συνδετικά ε'αρτήµατα παρέ��νται απ� τ�ν κατασκευαστή),
σύµ�ωνα µε τις �δηγίες π�υ δίν�νται στις επ�µενες εν�τητες.
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∆υνατ	τητες εγκατάστασης αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων LAS

∆υνατ	τητες εγκατάστασης �ρι'	ντι�υ τερµατικ�ύ απαγωγής
καυσαερίων

020221_1200

σ�ιγκτήρας ασ�άλισης τσιµ�ύ�α

µπεκ εισ	δ�υ (*)

Αυτ�ς � τύπ�ς αγωγ�ύ επιτρέπει τ�σ� η κατάθλιψη των καυσαερίων
�σ� και η αναρρ��ηση τ�υ αέρα καύσης να γίν�νται εκτ�ς τ�υ
κτιρί�υ και σε περίπτωση π�υ τ�π�θετηθεί αγωγ�ς απαγωγής
καυσαερίων LAS.
Η �µ�α'�νική γωνία 90° επιτρέπει τη σύνδεση τ�υ λέ�ητα µε έναν
αγωγ� απαγωγής καυσαερίων - αναρρ��ησης αέρα υπ� �π�ιαδήπ�τε
κατεύθυνση, καθώς µπ�ρεί να περιστρα�εί κατά 360°. Επιπλέ�ν,
µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί ως ε�εδρική γωνία και να συνδυαστεί µε
�µ�α'�νικ� αγωγ� ή µε γωνία 45°.

(*) Σε περίπτωση π�υ τ� µήκ�ς τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων
υπερ�αίνει τ� 1 m, τ� µπεκ εισ�δ�υ πρέπει να α�αιρεθεί.

Εάν τ� στ�µι� ε'�δ�υ τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων είναι
τ�π�θετηµέν� ε'ωτερικά τ�υ κτιρί�υ, τ�τε η σωλήνωση απαγωγής
καυσαερίων - αναρρ��ησης αέρα πρέπει να πρ�ε'έ�ει τ�υλά�ιστ�ν
18mm απ� τ�ν τ�ί��, ώστε να υπάρ�ει περιθώρι� να τ�π�θετηθεί
κεραµίδι αλ�υµινί�υ για την απ�ρρ�ή τ�υ �ρ��ιν�υ νερ�ύ και να
στεγαν�π�ιηθεί πρ�κειµέν�υ να απ��εύγ�νται �ι διαρρ�ές νερ�ύ.
Ε'ασ�αλίστε ελά�ιστη καθ�δική κλίση 1 cm πρ�ς τα έ'ω ανά µέτρ�
αγωγ�ύ.

Κάθε γωνία 90° µειώνει τ� συν�λικ� µήκ�ς αγωγ�ύ κατά 1 µέτρ�.
Κάθε γωνία 45° µειώνει τ� συν�λικ� µήκ�ς αγωγ�ύ κατά 0,5 µέτρ�.
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∆ιάµετρ�ς τερµατικ�ύ
αγωγ�ύ απαγωγής

καυσαερίων

100 mm
133 mm

-

Κάθε γωνία 45° µειώνει τ�
µέγ. µήκ�ς τ�υ αγωγ�ύ
απαγωγής καυσαερίων

κατά

0,5 m
0,25 m
0,25 m

Κάθε γωνία 90° µειώνει
τ� µέγ. µήκ�ς τ�υ
αγωγ�ύ απαγωγής
καυσαερίων κατά

1 m
0,5 m
0,5 m

Μέγ. µήκ�ς αγωγών
απαγωγής καυσαερίων

5 m
15 m
30 m

Τερµατικ	 αγωγ�ύ
απαγωγής καυσαερίων

�µ�α0�νικ	
Κατακ	ρυ��, δύ� σωλήνων

�ρι'	ντι�, δύ� σωλήνων

Ε0ωτερική
διάµετρ�ς
αγωγ�ύ

100 mm
80 mm
80 mm

Εγκατάσταση αγωγών
απαγωγής καυσαερίων και
αναρρ	�ησης αέρα
Dάρη στα παρε��µενα συνδετικά ε'αρτήµατα και µ�νιµα
πρ�σαρτήµατα (τα �π�ία περιγρά��νται στη συνέ�εια), σας
εγγυ�µαστε εύκ�λη και ευέλικτη εγκατάσταση των λε�ήτων αερί�υ,
ε'αναγκασµέν�υ ελκυσµ�ύ.
$ λέ�ητας είναι ειδικά σ�εδιασµέν�ς για σύνδεση σε σύστηµα
σωλήνων απαγωγής καυσαερίων / εισαγωγής αέρα µε �µ�α'�νικ�,
κατακ�ρυ�� ή �ρι��ντι� τερµατικ�. Με τη ��ήθεια εν�ς κιτ
δια�ωρισµ�ύ, µπ�ρεί να εγκατασταθεί και σύστηµα δύ� σωλήνων.
Τ�π�θετήστε απ�κλειστικά και µ	ν� τα συνδετικά ε0αρτήµατα π�υ
παρέ�ει � κατασκευαστής.

...�µ�α0�νικ	ς (�µ�κεντρικ	ς) αγωγ	ς απαγωγής καυσαερίων -
αναρρ	�ησης αέρα

Εικ	να 8

Εικ	να 7
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Η γωνία 90° επιτρέπει τη σύνδεση τ�υ λέ�ητα µε έναν αγωγ�
απαγωγής καυσαερίων - αναρρ��ησης αέρα υπ� �π�ιαδήπ�τε
κατεύθυνση, καθώς µπ�ρεί να περιστρα�εί κατά 360°. Επιπλέ�ν,
µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί ως ε�εδρική γωνία και να συνδυαστεί µε
τ�ν αγωγ� ή µε γωνία 45°.

... 0ε�ωριστ�ί αγωγ�ί απαγωγής καυσαερίων - αναρρ	�ησης αέρα

Αυτ�ς � τύπ�ς σωλήνωσης επιτρέπει την κατάθλιψη των
καυσαερίων τ�σ� εκτ�ς τ�υ κτιρί�υ �σ� και µέσα σε µεµ�νωµέν�υς
αγωγ�ύς απαγωγής καυσαερίων.
Η αναρρ��ηση αέρα καύσης µπ�ρεί να πραγµατ�π�ιείται σε
δια��ρετική θέση απ� τη θέση στην �π�ία είναι τ�π�θετηµέν� τ�
τερµατικ� απαγωγής καυσαερίων.
Τ� κιτ δια�ωρισµ�ύ απ�τελείται απ� έναν αντάπτ�ρα αγωγ�ύ
απαγωγής καυσαερίων (100/80) και απ� έναν αντάπτ�ρα αγωγ�ύ
αναρρ��ησης αέρα.
Για τ�ν αντάπτ�ρα τ�υ αγωγ�ύ αναρρ��ησης αέρα, τ�π�θετήστε
τις �ίδες και τις τσιµ�ύ�ες π�υ α�αιρέσατε πρ�ηγ�υµένως απ� τ�
καπάκι.
Σε περίπτωση εγκατάστασης 'ε�ωριστών τερµατικών απαγωγής
καυσαερίων και αναρρ��ησης αέρα, πρέπει να α�αιρέσετε τ� µπεκ
εισ�δ�υ.

L max = 4 m L max = 4 m L max = 3 mL max = 2 m
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Για λεπτ�µερείς πληρ���ρίες σ�ετικά µε την εγκατάσταση των
συνδετικών ε'αρτηµάτων, ανατρέ'τε στα τε�νικά δεδ�µένα π�υ
συν�δεύ�υν τα συνδετικά ε'αρτήµατα.

∆υνατ	τητες εγκατάστασης κατακ	ρυ��υ τερµατικ�ύ απαγωγής
καυσαερίων

Αυτ�ς � τύπ�ς εγκατάστασης µπ�ρεί να πραγµατ�π�ιηθεί τ�σ� σε
επίπεδη �σ� και σε κεκλιµένη στέγη πρ�σαρµ���ντας ένα τερµατικ�,
ένα κεραµίδι για την απ�ρρ�ή τ�υ �ρ��ιν�υ νερ�ύ και ένα περί�ληµα
(συµπληρωµατικά συνδετικά ε'αρτήµατα παρέ��νται µε αίτησή σας).
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(L1 + L2) max  = 30 m

L max = 10 m
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Κάθε γωνία 90° µειώνει τ� συν�λικ� µήκ�ς αγωγ�ύ κατά 0,5
µέτρ�.
Κάθε γωνία 45° µειώνει τ� συν�λικ� µήκ�ς αγωγ�ύ κατά 0,25
µέτρ�.

∆υνατ	τητες εγκατάστασης 0ε�ωριστών �ρι'	ντιων τερµατικών
απαγωγής καυσαερίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚ�: Ε'ασ�αλίστε ελά�ιστη καθ�δική κλίση 1 cm πρ�ς
τα έ'ω ανά µέτρ� αγωγ�ύ.
Στην περίπτωση π�υ εγκαταστήσετε τ� κιτ περισυλλ�γής
συµπυκνωµάτων, η γωνία τ�υ αγωγ�ύ απ�στράγγισης πρέπει να
έ�ει κατεύθυνση πρ�ς τ� λέ�ητα.

ΣΗΜ: Στ�υς τύπ�υς C52, τα τερµατικά αναρρ��ησης αέρα καύσης
και απαγωγής πρ�ϊ�ντων καύσης δεν πρέπει, π�τέ, να
τ�π�θετ�ύνται σε αντικριστ�ύς τ�ί��υς τ�υ κτιρί�υ.

Τ� µέγιστ� µήκ�ς τ�υ αγωγ�ύ αναρρ��ησης πρέπει να είναι 10
µέτρα.
Εάν τ� µήκ�ς τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων υπερ�αίνει τα 6
m, τ�τε τ� κιτ περισυλλ�γής συµπυκνωµάτων (τ� �π�ί�
παρέ�εται ως α'εσ�υάρ) πρέπει να τ�π�θετηθεί κ�ντά στ� λέ�ητα.

02
02

21
_0

80
0

02
02
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70
0
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Τ�π�θέτηση θερµ�στάτη δωµατί�υ
• απ�κτήστε πρ�σ�αση στ� µπλ�κ ακρ�δεκτών παρ��ής ρεύµατ�ς

(Εικ�να 11), �πως περιγρά�τηκε στην πρ�ηγ�ύµενη εν�τητα,
• α�αιρέστε τη γε�ύρωση π�υ είναι τ�π�θετηµένη στ�υς

ακρ�δέκτες (1) και (2),
• περάστε τ� διπλ� καλώδι� µέσα απ� την πρ�σδεση τ�υ πυρήνα

και συνδέστε τ� στ�υς δύ� ακρ�δέκτες.

Εικ	να 11

94
02

25
07

15

• διακ�ψτε την παρ��ή ρεύµατ�ς πρ�ς τ� λέ�ητα, �ρησιµ�π�ιώντας
τ� διπ�λικ� διακ�πτη,

• 'ε�ιδώστε τις δύ� �ίδες π�υ στερεών�υν την πλακέτα ελέγ��υ
πάνω στ� λέ�ητα,

• περιστρέψτε την πλακέτα ελέγ��υ,
• 'ε�ιδώστε τ� καπάκι και απ�κτήστε πρ�σ�αση στην καλωδίωση

(Εικ�να 10).

Στ� µπλ�κ ακρ�δεκτών παρ��ής ρεύµατ�ς, υπάρ�ει τ�π�θετηµένη
µια ασ�άλεια 2A τα�είας τή'ης (για να ελέγ'ετε ή να
αντικαταστήσετε την ασ�άλεια, τρα�ή'τε και α�αιρέστε την
ασ�αλει�θήκη).

(L) = Ρευµατ��	ρ�ς - κα�έ
(N) = �υδέτερ�ς - µπλε
( ) = Γείωση - κίτριν�/ πράσιν�
(1) (2)= ακρ�δέκτης θερµ�στάτη δωµατί�υ

Σύνδεση της παρ��ής
ρεύµατ�ς απ	 τ� δίκτυ�
Η ηλεκτρ�λ�γική ασ�άλεια της συσκευής είναι εγγυηµένη µ�ν� εάν
ε�αρµ�στεί η σωστή γείωση, σε συµµ�ρ�ωση πρ�ς τ�υς ισ�ύ�ντες
ν�µ�υς και τις ισ�ύ�υσες διατά'εις.
Συνδέστε τ� λέ�ητα σε µ�ν��ασική τρ���δ�σία 220-230V + γείωση,
�ρησιµ�π�ιώντας τ� παρε��µεν� καλώδι� τριών ακίδων και
�ε�αιωθείτε �τι έ�ετε κάνει τις συνδέσεις µε τη σωστή π�λικ�τητα.
�ρησιµ�π�ιήστε διπ�λικ	 διακ	πτη µε απ	σταση µετα0ύ των
επα�ών 3mm τ�υλά�ιστ�ν και στ�υς δύ� π	λ�υς.
Σε περίπτωση π�υ αντικαταστήσετε τ� καλώδι� παρ��ής ρεύµατ�ς,
πρ�σαρµ�στε ένα καλώδι� HAR H05 VV-F' 3x0,75mm2 µε µέγιστη
διάµετρ� 8mm.

...πρ	σ�αση στ� µπλ�κ ακρ�δεκτών της παρ��ής ρεύµατ�ς

CO2%
(L1+L2) MAX ΘΕΣΗ DΕΙΡΙΣΤΗΡΙ$Υ G.20 G.30 G.31

0÷4 1
4÷18 2 6,7 7,3 7,3

18÷30 3
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Εικ	να 9

δείκτης

άν�ιγµα

Σηµαντικ�: σε περίπτωση τ�π�θέτησης µ�ν�ύ αγωγ�ύ απαγωγής
καυσαερίων, �ε�αιωθείτε �τι είναι επαρκώς µ�νωµέν�ς (π.�.: µε
υαλ��άµ�ακα), σε �λα τα σηµεία �π�υ � αγωγ�ς περνά µέσα απ�
τ�ί��υς κτιρίων.
Για λεπτ�µερείς πληρ���ρίες σ�ετικά µε την εγκατάσταση των
συνδετικών ε'αρτηµάτων, ανατρέ'τε στα τε�νικά δεδ�µένα π�υ
συν�δεύ�υν τα συνδετικά ε'αρτήµατα.

Ρύθµιση �ειριστηρί�υ για σύστηµα 0ε�ωριστών αγωγών απαγωγής
καυσαερίων και αναρρ	�ησης αέρα

Η ρύθµιση αυτ�ύ τ�υ �ειριστηρί�υ είναι απαραίτητη για τη
�ελτιστ�π�ίηση των παραµέτρων απ�δ�σης και καύσης. $ σύνδεσµ�ς
τ�υ τµήµατ�ς αναρρ��ησης αέρα µπ�ρεί να περιστρα�εί µε σκ�π� τη
ρύθµιση της περίσσειας τ�υ αέρα καύσης ανάλ�γα µε τ� συν�λικ� µήκ�ς
των αγωγών απαγωγής καυσαερίων και εισαγωγής αέρα.
Γυρίστε αυτ� τ� �ειριστήρι� δε'ι�στρ��α για να αυ'ήσετε την
περίσσεια αέρα καύσης και αριστερ�στρ��α για να τη µειώσετε.

Για καλύτερη �ελτιστ�π�ίηση, µπ�ρεί να �ρησιµ�π�ιηθεί ένας αναλυτής
καυσαερίων, � �π�ί�ς θα µετρά την περιεκτικ�τητα των καυσαερίων σε CO2
�ταν � λέ�ητας απ�δίδει τη µέγιστη θερµ�τητα, ρυθµί��ντας �αθµιαία τ�ν
αέρα για να επιτευ�θεί η τιµή CO2 π�υ παρατίθεται στ�ν παρακάτω πίνακα
απ�, σε περίπτωση π�υ η ανάλυση δεί'ει µικρ�τερη τιµή.

Για τη σωστή εγκατάσταση αυτής της συσκευής, ανατρέ'τε και στα
τε�νικά δεδ�µένα π�υ συν�δεύ�υν τ� συνδετικ� πρ�σάρτηµά της.

L  max = 10 mL max  = 12 m
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∆υνατ	τητες εγκατάστασης 0ε�ωριστών κατακ	ρυ�ων
τερµατικών απαγωγής καυσαερίων

Εικ	να 10
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πλακέτα ακρ�δεκτών
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Πίνακας πιέσεων καυστήρα - παραγ	µενης θερµ	τητας

mbar mbar mbar kW kcal/h
G20 G30 G31
2,0 5,1 6,0 9,3 8.000 Μειωµένη θερµ�τητα ε'�δ�υ

2,3 5,7 6,9 10,5 9.000
2,7 6,6 8,5 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000
4,5 11,2 14,4 15,1 13.000
5,2 13,0 16,7 16,3 14.000
5,9 15,0 19,1 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000
7,6 19,2 24,6 19,8 17.000
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 22,1 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000
11,2 28,2 36,1 24,0 20.600 $ν�µαστική θερµ�τητα ε'�δ�υ

1 mbar = 10,197 mmH20

Πίνακας 1

Πίνακας κατανάλωσης - µπεκ εισαγωγής καυστήρα

Dρησιµ�π�ι�ύµεν� αέρι� G20 G30 G31

διάµετρ�ς κύρι�υ µπεκ εισαγωγής (mm) 1,28 0,74 0,74

αρ. µπεκ εισαγωγής 13 13 13

Πίνακας 2

Κατανάλωση σε συνθήκες 15 °C - 1013 mbar G20 G30 G31

$ν�µαστική θερµ�τητα ε'�δ�υ 2,78 m3/h 2,07 kg/h 2,04 kg/h

Μειωµένη θερµ�τητα ε'�δ�υ 1,12 m3/h 0,84 kg/h 0,82 kg/h

p.c.i. 34,02 MJ/m3 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg

Πίνακας 3

της �αλ�ίδας αερί�υ (Pc) και τ� µαν�µετρ�. (Η ίδια µέτρηση
µπ�ρεί να διε'α�θεί συνδέ�ντας τ� µαν�µετρ� µε τ� δ�κιµαστικ�
σηµεί� πίεσης (Pb), µετά α��ύ α�αιρέσετε τ� κάλυµµα πρ�σ�ψης
τ�υ στεγαν�ύ θαλάµ�υ),
Εάν µετρήσετε την πίεση των καυστήρων µε δια��ρετικ� τρ�π�,
µπ�ρεί να λά�ετε ελα�ρώς δια��ρετικ� απ�τέλεσµα, γεγ�ν�ς π�υ
��είλεται στ� �τι δε συνυπ�λ�γίστηκε η �αµηλή πίεση π�υ
αναπτύσσεται µέσα στ� στεγαν� θάλαµ� απ� τ�ν ανεµιστήρα.

Γ1.1) Πρ�σαρµ�γή στην �ν�µαστική θερµ	τητα ε0	δ�υ
• αν�ί'τε τη στρ��ιγγα αερί�υ και περιστρέψτε τ� διακ�πτη

επιλ�γής (1) για να ρυθµίσετε τ� λέ�ητα σε Dειµερινή λειτ�υργία
( ),

• αν�ί'τε µια �ρύση �εστ�ύ νερ�ύ µέ�ρις �τ�υ η παρ��ή απ�κτήσει
την τιµή 10 λίτρα/ λεπτ� ή µέ�ρι να �ε�αιωθείτε �τι πληρ�ύνται
�ι µέγιστες απαιτήσεις θέρµανσης,

• α�αιρέστε τ� κάλυµµα τ�υ ρυθµιστή,
• ρυθµίστε τη �ίδα απ� �ρεί�αλκ� τ�υ σωλήνα µέ�ρις �τ�υ

επιτευ�θ�ύν �ι ρυθµίσεις πίεσης π�υ δεί�νει � πίνακας 1,
• ελέγ'τε εάν η δυναµική πίεση τρ���δ�σίας τ�υ λέ�ητα, �πως

µετρήθηκε στ� δ�κιµαστικ� σηµεί� πίεσης της �αλ�ίδας
εισαγωγής αερί�υ (Pa) (Εικ�να 12) είναι σωστή (30 mbar για αέρι�
G30, 37 mbar για αέρι� G31, 20 mbar για �υσικ� αέρι�),

Γ2.1) Πρ�σαρµ�γή στη µειωµένη θερµ	τητα ε0	δ�υ (για �αλ�ίδα sit):
• απ�συνδέστε τ� καλώδι� τρ���δ�σίας τ�υ ρυθµιστή και

'ε�ιδώστε την κ�κκινη �ίδα µέ�ρι να επιτευ�θεί η τιµή ρύθµισης
της πίεσης, η �π�ία αντιστ�ι�εί σε µειωµένη θερµ�τητα ε'�δ�υ
(�λ. πίνακα 1),

• συνδέστε 'ανά τ� καλώδι� τρ���δ�σίας,
• τ�π�θετήστε στη θέση τ�υ τ� κάλυµµα τ�υ ρυθµιστή και

στεγαν�π�ιήστε τη �ίδα συγκράτησης.

Γ3) Τελικ�ί έλεγ��ι

�αλ�ίδα SIT
διαµ	ρ�. SIGMA 845

Εικ	να 12
9912221500

Pc

Pb

Pa

Τρ	π�ι αλλαγής αερί�υ
Μ�ν� Ειδικευµέν�ι Μη�ανικ�ί Σέρ�ις επιτρέπεται να
τρ�π�π�ιήσ�υν αυτ� τ� λέ�ητα πρ�κειµέν�υ να είναι σε θέση να
λειτ�υργήσει µε �υσικ� αέρι� (G20) ή υγραέρι� (G30, G31).

Εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες, µε τη σειρά π�υ παρατίθενται:

A) αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής τ�υ κεντρικ�ύ καυστήρα,
B) αλλά'τε την τάση τ�υ ρυθµιστή �αλ�ίδας αερί�υ,
C) συνε�ίστε, �ρί��ντας µια νέα µέγιστη και ελά�ιστη τιµή ρύθµισης

για τ� ρυθµιστή πίεσης.

A) Αντικατάσταση των µπεκ εισαγωγής τ�υ κεντρικ�ύ καυστήρα

• τρα�ή'τε και απ�σπάστε πρ�σεκτικά τ�ν κεντρικ� καυστήρα απ�
την έδρασή τ�υ,

• αντικαταστήστε τα µπεκ εισαγωγής τ�υ κεντρικ�ύ καυστήρα και
�ρ�ντίστε να τα σ�ί'ετε γρήγ�ρα για την απ��υγή διαρρ�ών. $ι
διάµετρ�ι των επιστ�µίων καθ�ρί��νται στ�ν πίνακα 2.

B) Αλλαγή της τάσης τ�υ ρυθµιστή �αλ�ίδας αερί�υ

• α�αιρέστε τ� κάλυµµα της πλακέτας ελέγ��υ,
• τ�π�θετήστε τη γέ�υρα της κάρτας ηλεκτρ�νικών ανάλ�γα µε

τ�ν τύπ� τ�υ �ρησιµ�π�ι�ύµεν�υ αερί�υ, �πως περιγρά�εται
στ� κε�άλαι� της σελίδας 13.

Γ) Καθ�ρισµ	ς τιµής ρύθµισης για τ� ρυθµιστή πίεσης

• συνδέστε τ� δ�κιµαστικ� σηµεί� θετικής πίεσης εν�ς
µαν�µέτρ�υ δια��ράς πίεσης (ενδε��µένως µαν�µέτρ�υ νερ�ύ)
µε τ� δ�κιµαστικ� σηµεί� πίεσης της �αλ�ίδας αερί�υ (Pb)
(Εικ�να 12) - συνδέστε τ� δ�κιµαστικ� σηµεί� αρνητικής πίεσης
τ�υ µαν�µέτρ�υ µε ένα ρακ�ρ σ�ήµατ�ς πρ�κειµέν�υ να
ενώσετε τη ρυθµιστική έ'�δ� τ�υ λέ�ητα, τη ρυθµιστική έ'�δ�

Σύνδεση ρ�λ�γι�ύ
πρ�γραµµατισµ�ύ
* συνδέστε τ� µ�τέρ τ�υ ρ�λ�γι�ύ πρ�γραµµατισµ�ύ στ�

συνδετήρα CN1 της κύριας πλακέτας (ακρ�δέκτες 1 και 2),
* συνδέστε τ� διακ�πτη τ�υ ρ�λ�γι�ύ πρ�γραµµατισµ�ύ στ�υς

ακρ�δέκτες (3 και 4) τ�υ συνδετήρα CN1 και α�αιρέστε τη
γε�ύρωση.

Σε περίπτωση π�υ τ�π�θετήσετε ρ�λ�ι πρ�γραµµατισµ�ύ µε µπαταρίες,
µη συνδέσετε τ�υς ακρ�δέκτες (1 και 2) τ�υ συνδετήρα CN1.
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Βαθµ�ν	µηση πλακέτας
ηλεκτρ�νικών κυκλωµάτων

Pταν η γε�ύρωση ή � διακ�πτης �ρίσκεται στη θέση (εικ. 13α):

GPL λειτ�υργία τ�υ συστήµατ�ς µε ΦΥΣΙΚ$ αέρι�
T-off �ρ�ν�ς αναµ�νής θέρµανσης, 3 λεπτά

Pταν η γε�ύρωση ή � διακ�πτης �ρίσκεται στη θέση (εικ. 13�):

GPL λειτ�υργία τ�υ συστήµατ�ς µε ΥΓΡΑΕΡΙ$ (LPG)
T-off �ρ�ν�ς αναµ�νής θέρµανσης, 10 δευτερ�λεπτα

ΣΗΜ Βε�αιωθείτε �τι � λέ�ητας έ�ει απ�συνδεθεί απ� την παρ��ή
ηλεκτρικ�ύ ρεύµατ�ς, πριν απ� την εκτέλεση ρυθµίσεων.

• Υδραυλική �αλ�ίδα ασ�αλείας (κύκλωµα θέρµανσης)
Αυτή η διάτα'η είναι ρυθµισµένη στην τιµή 3 bar και
�ρησιµ�π�ιείται στ� κύκλωµα θέρµανσης.

Η �αλ�ίδα ασ�αλείας θα πρέπει να συνδέεται σε απ��έτευση µε
σι��νι. Η �ρήση της �αλ�ίδας ως µέσ�υ για την απ�στράγγιση τ�υ
κυκλώµατ�ς θέρµανσης απαγ�ρεύεται αυστηρά.

∆ιατά0εις ελέγ��υ και
λειτ�υργίας
$ λέ�ητας είναι σ�εδιασµέν�ς σε πλήρη συµµ�ρ�ωση µε τα
Ευρωπαϊκά πρ�τυπα ανα��ράς και, συγκεκριµένα, είναι
ε'�πλισµέν�ς µε τα ε'ής:

• Π�τενσι�µετρ� ρύθµισης θερµ�κρασίας κεντρικής ρύθµισης
Αυτ� τ� π�τενσι�µετρ� ρυθµί�ει τη µέγιστη θερµ�κρασία της ρ�ής
θερµ�τητας της κεντρικής θέρµανσης. Τ� εύρ�ς θερµ�κρασιών
τ�υ κυµαίνεται απ� 30 °C (ελά�ιστη τιµή) έως 80 °C (µέγιστη
τιµή).
Για να αυ'ήσετε τις τιµές της θερµ�κρασίας γυρίστε τ�
�ειριστήρι� (12) δε'ι�στρ��α ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε
τ� �ειριστήρι� αριστερ�στρ��α.

• Π�τενσι�µετρ� ρύθµισης θερµ�κρασίας �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής
�ρήσης
Αυτ� τ� π�τενσι�µετρ� ρυθµί�ει τη µέγιστη θερµ�κρασία τ�υ
�εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης. Τ� εύρ�ς θερµ�κρασιών τ�υ
κυµαίνεται µετα'ύ 35 °C (ελά�ιστη τιµή) έως 55 °C (µέγιστη τιµή),
ανάλ�γα µε την παρ��ή εισαγωγής νερ�ύ.
Για να αυ'ήσετε τις τιµές της θερµ�κρασίας γυρίστε τ�
�ειριστήρι� (13) δε'ι�στρ��α ενώ για να τις µειώσετε, γυρίστε
τ� �ειριστήρι� αριστερ�στρ��α.

• ∆ιακ�πτη πίεσης αέρα για µ�ντέλα ε'αναγκασµέν�υ ελκυσµ�ύ
Αυτ�ς � διακ�πτης επιτρέπει τ� άναµµα τ�υ κεντρικ�ύ καυστήρα,
υπ� την πρ�ϋπ�θεση �τι η απ�δ�ση τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής
καυσαερίων είναι τέλεια.
Στην περίπτωση εν�ς απ� τα παρακάτω σ�άλµατα:
• τ� τερµατικ� απαγωγής καυσαερίων είναι ��υλωµέν�
• � σωλήνας Venturi είναι ��υλωµέν�ς
• � ανεµιστήρας έ�ει υπ�στεί απ��ρα'η
• η σύνδεση µετα'ύ τ�υ σωλήνα Venturi και τ�υ διακ�πτη

πίεσης αέρα δεν είναι ενεργή, � λέ�ητας θα παραµείνει σε
κατάσταση αναµ�νής και η λυ�νία (4) θα ανα��σ�ήνει.

• Θερµ�στάτη υπερθέρµανσης
Dάρη σ' έναν αισθητήρα, � �π�ί�ς είναι τ�π�θετηµέν�ς µέσα στη
ρ�ή θερµ�τητας, αυτ�ς � θερµ�στάτης διακ�πτη την παρ��ή τ�υ
αερί�υ πρ�ς τ�ν κεντρικ� καυστήρα, σε περίπτωση π�υ σηµειωθεί
υπερθέρµανση τ�υ νερ�ύ π�υ περιέ�εται στ� πρωτεύ�ν σύστηµα.
Κάτω απ� αυτές τις συνθήκες, � λέ�ητας υ�ίσταται απ��ρα'η
και τ�, εκ νέ�υ, άναµµά τ�υ (περιστρέ��ντας σύντ�µα τ�
διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση ( ) θα είναι ε�ικτ� µ�ν� α��ύ
ε'αλει�θεί η αιτία της ανωµαλίας.

Απαγ�ρεύεται η απενεργ�π�ίηση αυτής της διάτα'ης ασ�αλείας

• Ανι�νευτή ι�νισµ�ύ �λ�γας
Τ� ηλεκτρ�δι� ανί�νευσης �λ�γας, τ� �π�ί� είναι τ�π�θετηµέν�
στη δε'ιά πλευρά τ�υ καυστήρα, εγγυάται την ασ�αλή λειτ�υργία
σε περίπτωση διακ�πής της παρ��ής τ�υ αερί�υ ή σε περίπτωση
ατελ�ύς εσωτερικής ανά�λε'ης τ�υ κεντρικ�ύ καυστήρα. Σ' αυτή
την περίπτωση, � λέ�ητας υ�ίσταται απ��ρα'η. Περιστρέψτε,
στιγµιαία, τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση ( ) για να
επανα�ερθεί � λέ�ητας στις καν�νικές συνθήκες λειτ�υργίας.

• Αισθητήρα υδραυλικής πίεσης
Αυτή η διάτα'η επιτρέπει την ενεργ�π�ίηση τ�υ κεντρικ�ύ
καυστήρα µ�ν� στην περίπτωση π�υ η πίεση στ� σύστηµα είναι
µεγαλύτερη απ� 0,5 bar.

• Ε�εδρική λειτ�υργία της αντλίας
Η ηλεκτρ�νικά ελεγ��µενη, ε�εδρική λειτ�υργία της αντλίας
λειτ�υργεί 3 λεπτά, �ταν � λέ�ητας είναι ρυθµισµέν�ς σε
λειτ�υργία κεντρικής θέρµανσης, µετά τ� σ�ήσιµ� τ�υ καυστήρα
λ�γω εν�ς θερµ�στάτη δωµατί�υ ή της παρέµ�ασης µιας διάτα'ης
ασ�αλείας.
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• ∆ιάτα'η αντιπαγωτικής πρ�στασίας (σύστηµα κεντρικής
θέρµανσης)
$ι διατά'εις ηλεκτρ�νικ�ύ �ειρισµ�ύ των λε�ήτων
περιλαµ�άν�υν µια 'αντιπαγωτική λειτ�υργία' στ� σύστηµα
κεντρικής θέρµανσης, µε τη ��ήθεια της �π�ίας � λέ�ητας
επιτυγ�άνει θερµ�κρασία ρ�ής θερµ�τητας 30°C �ταν η
θερµ�κρασία της ρ�ής θερµ�τητας τ�υ συστήµατ�ς πέσει κάτω
απ� τ�υς 5 °C.
Αυτή η λειτ�υργία είναι ενεργ�π�ιηµένη �ταν η παρ��ή ρεύµατ�ς
πρ�ς τ� λέ�ητα είναι ενεργ�π�ιηµένη, η παρ��ή ρεύµατ�ς είναι
ενεργ�π�ιηµένη και η πίεση στ� σύστηµα είναι η απαιτ�ύµενη.

• Απ�τρ�πή απ��ρα'ης αντλίας
Σε περίπτωση π�υ δεν υπάρ�ει �ήτηση είτε για θερµ�τητα είτε
για σύστηµα κεντρικής θέρµανσης για 24 ώρες συνε�ώς, η αντλία
θα ενεργ�π�ιηθεί αυτ�µατα για 10 δευτερ�λεπτα.
Αυτή η λειτ�υργία ενεργ�π�ιείται, µε την πρ�ϋπ�θεση �τι η
παρ��ή ρεύµατ�ς πρ�ς τ� λέ�ητα είναι ενεργ�π�ιηµένη.
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Σ�ηµατικ	 διάγραµµα λέ�ητα

Υπ	µνηµα:
1 θερµ�στάτης υπερθέρµανσης
2 αισθητήρας υδραυλικής πίεσης
3 �αλ�ίδα αερί�υ
4 µη�ανισµ	ς πρ�σαγωγής αερί�υ µε µπεκ εισαγωγής
5 ηλεκτρ	δι� έναυσης
6 εναλλάκτης νερ�ύ - αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων
7 Αισθητήρας NTC 'εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
8 αντάπτ�ρας αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων
9 ανεµιστήρας

10 σηµεί� αρνητικής πίεσης
11 διακ	πτης πίεσης αέρα
12 σηµεί� θετικής πίεσης
13 αισθητήρας NTC συστήµατ�ς κεντρικής θέρµανσης
14 ηλεκτρ	δι� ανί�νευσης �λ	γας
15 κεντρικ	ς καυστήρας
16 δ��εί� διαστ�λής
17 αυτ	µατ�ς ε0αερισµ	ς
18 αντλία και δια�ωριστής αέρα
19 µαν	µετρ�
20 �αλ�ίδα ασ�αλείας
21 αυτ	µατη διακλάδωση
22 µικρ�διακ	πτης πρ�τεραι	τητας ρ�ής 'εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
23 στρ	�ιγγα πλήρωσης λέ�ητα
24 σηµεί� απ�στράγγισης λέ�ητα

εισαγωγή έ0�δ�ς νερ�ύ αέρι� εισαγωγή νερ�ύ επιστρ��ή
θερµ	τητας �ικιακής �ρήσης �ικιακής �ρήσης θερµ	τητας

∆ιάγραµµα 1

Επιδ	σεις παρ��ής ε0	δ�υ /
µαν�µετρικ�ύ αντλίας
Πρ�κειται για ένα υψηλ� στατικ� ύψ�ς αντλίας, τ� �π�ί� είναι
κατάλληλ� για εγκατάσταση �π�ι�υδήπ�τε τύπ�υ συστηµάτων
θέρµανσης µ�ν�ύ ή διπλ�ύ σωλήνα. Η �αλ�ίδα ε'αερισµ�ύ π�υ είναι
εγκατεστηµένη στην αντλία επιτρέπει τ� γρήγ�ρ� ε'αερισµ� τ�υ
συστήµατ�ς θέρµανσης.

Έλεγ��ς των παραµέτρων
καύσης
Για τα µέτρηση της απ�δ�σης της καύσης και των επιπέδων υγιεινής
των καυσαερίων, τα µ�ντέλα λε�ήτων ε'αναγκασµέν�υ ελκυσµ�ύ
είναι ε��διασµένα µε δύ� δ�κιµαστικά σηµεία πάνω στ�ν κωνικ�
σύνδεσµ�, τα �π�ία είναι ειδικά σ�εδιασµένα γι' αυτ� τ� σκ�π�.
Ένα απ� τα δύ� δ�κιµαστικά σηµεία είναι συνδεδεµέν� µε τ�ν αγωγ�
απαγωγής καυσαερίων, επιτρέπ�ντας ρυθµίσεις των στάνταρ
υγιεινής των καυσαερίων καθώς και της απ�δ�σης της καύσης.
Τ� δεύτερ� δ�κιµαστικ� σηµεί� συνδέεται µε τ�ν αγωγ�
αναρρ��ησης αέρα καύσης για τ�ν έλεγ�� της κυκλ���ρίας
καυσαερίων µέσα σ' αυτών, σε περίπτωση �µ�α'�νικών αγωγών.
Τ� δ�κιµαστικ� σηµεί� τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων επιτρέπει
τη µέτρηση των παρακάτω µεγεθών:
• θερµ�κρασία καυσαερίων,
• συγκέντρωση �'υγ�ν�υ (O2) ή, εναλλακτικά, συγκέντρωση

δι�'ειδί�υ τ�υ άνθρακα (CO2);
• συγκέντρωση µ�ν�'ειδί�υ τ�υ άνθρακα (CO).
Η θερµ�κρασία αέρα καύσης πρέπει να µετράται στ� δ�κιµαστικ�
σηµεί�, τ� �π�ί� είναι συνδεδεµέν� στ�ν αγωγ� αναρρ��ησης αέρα.

ΠΑΡ��Η Ε\�∆�Υ l/h

Μ
Α

Ν
�

Μ
Ε

Τ
Ρ

ΙΚ
�

 Α
Ν

Τ
Λ

ΙΑ
Σ

 m
H

2O

Εικ	να 14
99

12
07

01
00

Ρύθµιση θέσης τ�υ
ηλεκτρ�δί�υ έναυσης και
ανί�νευσης �λ	γας

02
05

21
_0

90
0



15

Εικ�ν�γρα�ηµέν� διάγραµµα
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Η BAXI S.p.A., στα πλαίσια της δέσµευσής της για συνε�ή �ελτίωση των πρ�ϊ�ντων της, διατηρεί τ� δικαίωµα να τρ�π�π�ιήσει τις πρ�διαγρα�ές π�υ περιέ��νται
στ� παρ�ν �π�ιαδήπ�τε στιγµή και �ωρίς πρ�ηγ�ύµενη ειδ�π�ίηση. Σκ�π�ς αυτών των $δηγιών είναι απλώς να δώσ�υν πληρ���ρίες �ρήσης στ�υς καταναλωτές
και σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει να εκλαµ�άν�νται ως συµ��λαι� µε τρίτ� πρ�σωπ�.

BAXI S.p.A.
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA

Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38089

Τε�νικά δεδ�µένα

$ν�µαστική θερµ�τητα εισ�δ�υ kW 26,3

Μειωµένη θερµ�τητα εισ�δ�υ kW 10,6

$ν�µαστική θερµ�τητα ε'�δ�υ kW 24

kcal/h 20.600

Μειωµένη θερµ�τητα ε'�δ�υ kW 9,3

kcal/h 8.000

$ν�µαστικ�ς �λικ�ς �αθµ�ς απ�δ�σης % 90,3

$λικ�ς �αθµ�ς απ�δ�σης για θερµ�τητα ε'�δ�υ 30% της �ν�µαστικής % 88

Μέγιστη πίεση συστήµατ�ς κεντρικής θέρµανσης bar 3

Dωρητικ�τητα δ��εί�υ διαστ�λής l 7

Πίεση δ��εί�υ διαστ�λής bar 0,5

Μέγ. πίεση συστήµατ�ς παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης bar 8

Ελά�. δυναµική πίεση DHW συστήµατ�ς παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης bar 0,2

Ελά�. παρ��ή ε'�δ�υ συστήµατ�ς παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης l/min 2,5

Παραγωγή �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης στ�υς T=25 °C l/min 13,7

Παραγωγή �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης στ�υς T=35 °C l/min 9,8

Ειδική παρ��ή ε'�δ�υ (*) l/min 11

∆ιάµετρ�ς �µ�κεντρικ�ύ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων mm 60

∆ιάµετρ�ς �µ�κεντρικ�ύ αγωγ�ύ αναρρ��ησης αέρα mm 100

∆ιάµετρ�ς αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων διπλ�ύ σωλήνα mm 80

∆ιάµετρ�ς αγωγ�ύ αναρρ��ησης αέρα διπλ�ύ σωλήνα mm 80

Μέγ. παρ��ή µά�ας καυσαερίων kg/s 0,020

Ελά�. παρ��ή µά�ας καυσαερίων kg/s 0,017

Μέγ. θερµ�κρασία καυσαερίων ΓC 146

Ελά�. θερµ�κρασία καυσαερίων ΓC 106

Τύπ�ς �ρησιµ�π�ι�ύµεν�υ αερί�υ — G20

— G30-G31

Πίεση τρ���δ�σίας �υσικ�ύ αερί�υ mbar 20

Πίεση τρ���δ�σίας ��υτανί�υ mbar 28-30

Πίεση τρ���δ�σίας πρ�πανί�υ mbar 37

Τάση ηλεκτρικής τρ���δ�σίας V 230

Συ�ν�τητα ηλεκτρικής τρ���δ�σίας Hz 50

$ν�µαστική παρ��ή ισ�ύ�ς W 170

Καθαρ� �άρ�ς kg 33,5

∆ιαστάσεις ύψ�ς mm 734

πλάτ�ς mm 400

�άθ�ς mm 317
Pρι� πρ�στασίας απ� υγρασία και διαρρ�ές νερ�ύ (**) IP X4D

(*) κατά EN 625
(**) κατά EN 60529


