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1. Γεληθά 

 πκβνπιέο πνπ πξέπεη λα δηαβάζεηε 

Απηέο νη νδεγίεο είλαη γηα ηνλ επηηνίρην ιέβεηα αεξίνπ Thermal, εηξά Roc, 

κνληέιν LL1GBQ24-B26CG. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή εγθαηάζηαζε, 

ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θξαηήζηε απηφ 

ην έληππν γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ ιέβεηα 
Βεβαησζείηε φηη έρεηε νιφθιεξν ην εγρεηξίδην. ην ΒΗΒΛΗΟ ΤΝΣΖΡΖΖ (πνπ 

επξίζθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ζηηο ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ) ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη 

ε δ/ζε θαη ηα ηειέθσλα ηνπ εγθαηαζηάηε θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο πψιεζεο ηνπ 

ιέβεηα. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή πξφβιεκα έρεηε επηθνηλσλήζηε άκεζα καδί 

ηνπο. 

 
Γηα ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο ηνπ ιέβεηα επηβάιιεηαη ε εηήζηα ζπληήξεζή ηνπ, έηζη 

ψζηε λα έρεηε πάληα έλα αμηφπηζην θαη απνδνηηθφ ιέβεηα. 

Γηα ηνλ εγθαηαζηάηε 
Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ θχιινπ ειέγρνπ ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ - ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ - ΒΗΒΛΗΟ 

ΤΝΣΖΡΖΖ απνηειεί ηκήκα ηεο ζσζηήο εγθαηάζηαζεο θαη είλαη ππνρξεσηηθφ 

γηα ηελ ηζρχ ηεο ΔΓΓΤΖΖ απηνχ ηνπ ιέβεηα. Γηα ηε δηεπθφιπλζή ζαο δηαηεξείηε 

ηα έληππα ηνπ ιέβεηα θαζαξά θαη εχθνια πξνζβάζηκα. 

 
Πξνηείλνπκε ηελ ρξήζε πξνζηαηεπηηθψλ ξνχρσλ θαη γαληηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ηερληθψλ εξγαζηψλ. 

 
Βεβαησζείηε φηη ν πειάηεο ζαο είλαη ελήκεξνο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ιέβεηα θαη ησλ πιήθηξσλ ρεηξηζκνχ. 

 
Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ ή ηνπ ίδηνπ ηνπ ιέβεηα (εθεμήο θαη 

«κνλάδα» ή θαη «κνλάδα αεξίνπ») ππαθνχζηε ζηνπο λφκνπο αλαθχθισζεο 

πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ. 
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 Δμππεξέηεζε πειαηώλ 

Ζ Thermal Technology Roc , εγέηηδεο εηαηξείεο ζηε βηνκεραλία ζπζθεπψλ 

δεζηνχ λεξνχ δεζκεχνληαη ζηελ παξνρή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο κεηά ηελ πψιεζε. 

 

πληήξεζε 
Ζ εγγχεζε ηεο κνλάδαο αεξίνπ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο ηεο κνλάδαο 

απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε. Ζ εγγχεζε δελ ηζρχεη αλ ε κνλάδα δελ έρεη εγθαηαζηαζεί 

ζχκθσλα ηηο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ, ή κε ηξφπν πνπ δελ 

εγθξίλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο. 

Ζ εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθψλ. Αθαηάιιειε εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη απψιεηα δσήο, ηξαπκαηηζκνχο ζε αλζξψπνπο θαη δψα θαη θζνξά 

πεξηνπζίαο γηα ηα νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ή ε εηαηξία  (απνθιεηζηηθφο 

αληηπξφζσπνο ηνπ θαηαζθεπαζηή) δε θέξνπλ θακία επζχλε. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία πξέπεη ε κνλάδα λα 

ζπληεξείηαη θάζε ρξφλν απφ πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθψλ αεξίσλ 

θαπζίκσλ. 

εκείσζε! 
Δάλ γλσξίδεηε φηη ε κνλάδα θαηέζηε ειαηησκαηηθή ή παξνπζηάδεη κε 

θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά κελ ηελ ρξεζηκνπνηήζεηε κέρξη λα επηζθεπαζηεί απφ 

πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν. 

Γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα, θζνξά ή ηξαπκαηηζκφ πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ 

κε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο ν θαηαζθεπαζηήο θαη ε εηαηξία δελ 

αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε. 

 Οδεγίεο γηα ηνλ εγθαηαζηάηε 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο θαη ην πξψην άλακκα πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλν ζπλεξγείν ηερληθψλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο εθάζηνηε 

λφκνπο, θαλνληζκνχο θαη θψδηθεο θαιήο πξαθηηθήο ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζεο.. 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα ν εγθαηαζηάηεο ηερληθφο πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη φηη ν ρξήζηεο έρεη ιάβεη ζσζηή ελεκέξσζε κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθαιή ρξήζε ηεο κνλάδαο θαη έρεη παξαιάβεη ην 

εγρεηξίδην «ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ». 
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Απηή ε κνλάδα (ιέβεηαο) έρεη ζρεδηαζηεί λα παξάγεη θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Πξέπεη λα 
ζπλδεζεί ζε έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο πνπ λα είλαη 
ζπκβαηφ κε ηελ απφδνζε ηνπ. 

Ζ ρξήζε ηεο κνλάδαο είλαη κφλν γηα ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Ο θαηαζθεπαζηήο 
δελ θέξεη θακία επζχλε γηα δεκηέο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ απφ αθαηάιιειε ρξήζε 
ηεο ζπζθεπήο ή απνηπρία ζπκκφξθσζεο κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζε απηφ ην 
εγρεηξίδην. 

Ζ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη φιεο νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνπο 
λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Αθαηάιιειε ή άηερλε 
εγθαηάζηαζε κπνξεί λα βιάςεη αλζξψπνπο, δψα θαη πιηθά αγαζά. 

Μφιηο αλνίμεηε ηελ ζπζθεπαζία βεβαησζείηε φηη ε κνλάδα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη 
δελ ιείπνπλ ηκήκαηά ηεο, δηαθνξεηηθά επηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο θαη 
κελ πξνρσξήζεηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο. 

Κξαηήζηε καθξηά απφ ηα παηδηά φια ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο (θιηπο, πιαζηηθέο 
ζαθνχιεο, κνλσηηθά πιηθά θιπ) γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ηνπο. 
Αλ ν ιέβεηαο δελ ιεηηνπξγεί θαιά παξαθαινχκε ηεξκαηίζηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαη 
θιείζηε ηελ βαιβίδα αεξίνπ κέρξη λα πξνβείηε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο. 
Δπηθνηλσλήζηε κε πηζηνπνηεκέλν ηερληθφ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ή κε ην θαηάζηεκα 
πψιεζεο ηεο κνλάδαο αεξίνπ. 

Πξηλ μεθηλήζηε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο ζηνλ ιέβεηα βεβαησζείηε 
φηη έρεηε βγάιεη ηελ πξίδα ξεχκαηνο θαη έρεηε θιείζεη ηελ βάλα αεξίνπ. Όηαλ ηειεηψζεηε 
πξέπεη λα θάλεηε έιεγρν ζηηο ζσιελψζεηο θαη κεηά ζηελ απφδνζε θαη ζπκπεξηθνξά ηεο 
κνλάδαο. 

Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε πάληα γλήζηα αληαιιαθηηθά. Με ζπκκφξθσζε κε ηηο 
παξαπάλσ νδεγίεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη ηελ 
απφδνζε ηνπ. Πιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ηζρχεη ε ΔΓΓΤΖΖ 
ηεο κνλάδαο θαη ν θαηαζθεπαζηήο καδί κε ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ θαη ην θαηάζηεκα 
πψιεζεο δε θέξνπλ θακία επζχλε. 

Γηα λα θαζαξίζεηε εμσηεξηθά ην ιέβεηα ρξεζηκνπνηείζηε παλί κε ζαπνπλφλεξν. Με 
ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά απνξξππαληηθά, εληνκνθηφλα θαη ηνμηθά πξντφληα γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηεο κνλάδαο. Όηαλ ν ιέβεηαο ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο ζσζηέο 
νδεγίεο ζα έρεη αζθαιή, απνδνηηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγία. Αλ 
ρξεζηκνπνηήζεηε άιια εμαξηήκαηα ή παξειθφκελεο άιιεο ζπζθεπέο θαη εμαξηήκαηα 
βεβαησζείηε φηη απηά είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη αζθαιή. 

 ήκαλζε CE 

H ζήκαλζε CE δειψλεη ηελ ζπκκφξθσζε ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο νδεγίεο: 

2009/142/EC, ζπζθεπέο αεξίνπ 

2009/125/EU, ελεξγεηαθή απφδνζε (εθαξκφδνληαο ηελ απαίηεζε 813/2013) 

2010/30/EU, ελεξγεηαθή ζήκαλζε (εθαξκφδνληαο ηελ απαίηεζε 811/2013) 

2014/30/ΔU, ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα 

2014/35/EU, ρακειήο ηάζεο 
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2. Οδεγίεο αζθάιεηαο 

 Υξήζε 

Απηή ε κνλάδα είλαη γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε γηα ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ 

ρξήζεο. Δγθαηάζηαζε γηα άιιε ρξήζε είλαη αθαηάιιειε. 

 
Οη απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο είλαη : παξνρή ξεχκαηνο 220-230 V / 50 Hz θαη 

απαηηείηαη θαιή γείσζε. ε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ απαηηείηαη πίεζε 17-25 mbar 

θαη πίεζε δηθηχνπ λεξνχ 1,2 - 2 bar. Αλ δελ ππάξρνπλ νη παξαπάλσ ηηκέο ε 

κνλάδα κπνξεί λα κε ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 
 

 Δγθαηάζηαζε θαη ξύζκηζε 

Ζ εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

πηζηνπνηεκέλν ηερληθφ αεξίσλ θαπζίκσλ θαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ρξήζε ελφο ιέβεηα αεξίνπ. 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ηεο κνλάδαο αεξίνπ ζε δσκάηην πξνυπνζέηεη ηνλ θαιφ εμαεξηζκφ 

ηνπ δσκαηίνπ θαη ηελ κε ρξήζε απηνχ ζαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν. 

 
 Κάλνληαο εξγαζίεο ηξνπνπνίεζεο ζηνλ ρώξν ηεο 

κνλάδαο 

Σα παξαθάησ δελ επηδέρνληαη αιιαγέο : 

- Ζ επηηνίρηα κνλάδα (ιέβεηαο) 

- Οη παξνρέο αεξίνπ, λεξνχ θαη ξεχκαηνο. 

- Ο νκναμνληθφο (δηπιφο) θαπλαγσγφο (εηζαγσγή - απαγσγή αέξα) 

- Ζ βαιβίδα αζθαιείαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

- Γνκηθέο παξεκβάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ιέβεηα 

 
Παξαθαινχκε κελ κεηαθηλείηε ηελ κνλάδα αθνχ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη 

ξπζκηζηεί. 
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Πξνζνρή! 

Κξαηήζηε καθξηά απφ ηελ θαπλνδφρν (θαπλαγσγφ) ηεο κνλάδαο εχθιεθηα πιηθά 

γηαηί αλαπηχζζνληαη ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο ησλ 80
ν
C. 

 Έιεγρνο κνλάδαο 

Θα πξέπεη λα θάλεηε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο κία θνξά ηνλ ρξφλν. πληζηάηαη ε 

ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο λα πξαγκαηνπνηείηαη πξίλ ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο 

πεξηφδνπ. 
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3. Πεξηγξαθή πξντόληνο 

 Πίλαθαο ειέγρνπ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Υξνλνδηαθφπηεο 2. Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο 3. Αχμεζε 
4. Έλαξμε/Παχζε (Ηζρχο) 5. Οζφλε 

6. Μείσζε 7. Δπαλαθνξά 8. Γηαθφπηεο ζεξηλήο/ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο 

 Δλδείμεηο 
 
 

Πξφγξακκα 
ζέξκαλζεο 

 

 
Δπίπεδν ηζρχνο 

Έλδεημε 
ζεξκνθξαζίαο 
ζέξκαλζεο 

Καηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο 
ζέξκαλζεο 

Έλδεημε ψξαο 
/ εβδνκάδαο 

 

Καηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο 

Έλδεημε 
ζεξκνθξαζίαο 
λεξψλ 
ρξήζεσο 

 

 
Υεηκεξηλή Γπζιεηηνπξγία Υξνλνδηαθφπηεο Αληηπαγσηηθή Θεξκνζηάηεο Καινθαηξηλή 
ιεηηνπξγία θαηάζηαζε ρψξνπ ιεηηνπξγία 
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 Δζσηεξηθή δνκή κνλάδαο 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο 

θαπζαεξίσλ 

2. Δλαιιάθηεο 

3. Καπζηήξαο 

4. Ζιεθηξφδην αλάθιεμεο 

5. Αηζζεηήξαο θιφγαο 

6. Αλεκηζηήξαο 

7. Μίθηεο αέξα - αεξίνπ 

8. Κηλεηήξαο ηξίνδεο βαιβδίδαο 

9. Πιαθνεηδήο ελαιιάθηεο 

10. Ρπζκηζηήο πίεζεο λεξνχ 

11. Αηζζεηήξαο δεζηνχ λεξνχ 

12. Πξνζηαζία ππεξζέξκαλζεο 

13. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξψλ 

ζέξκαλζεο 

14. Γνρείν δηαζηνιήο 

15. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο λεξψλ 

επηζηξνθήο 

16. Βαιβίδα αζθαιείαο 

17. Αηζζεηήξαο ξνήο 

18. Κπθινθνξεηήο 

19. ηθφλη 

20. Βαιβίδα αεξίνπ 

21. Κνπηί ειεθηξνληθήο πιαθέηαο 
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 Γηαζηάζεηο  
Μνλάδα κέηξεζεο: ρηιηνζηά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Α. Αέξην Β. Εεζηφ λεξφ ρξήζεο C. Παξνρή λεξνχ 

D. Δπηζηξνθή λεξψλ ζέξκαλζεο E. Παξνρή δεζηψλ λεξψλ ζέξκαλζεο 
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 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
 

ΣΤΠΟ 
 

THERMAL Roc 

LL1GBQ24-

B26CG 
Ιζρύο 

Χθέιηκε Ηζρχο 
 

 24,8 

Διάρηζηε σθέιηκε ηζρχο 
 

 
 

 

Χθέιηκε ηζρχο ζπκπχθλσζεο (50
0
C / 30

0
C)  26 

Χθέιηκε ηζρχο (80
0
C / 60

0
C) 

 

 24 

Διάρηζηε σθέιηκε ηζρχο (80
0
C / 60

0
C) 

 

 
 

 

Χθέιηκε ηζρχο ζπκπχθλσζεο (50
0
C / 30

0
C) 

 

 
 

 

ΑΠΟΓΟΗ 
Απφδνζε ζέξκαλζεο (80

0
C / 60

0
C) 

 

 98 

Απφδνζε ζέξκαλζεο (50
0
C / 30

0
C) 

 

 
 

 

Απφδνζε κεξηθνχ θνξηίνπ, 30% 
 

 
 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
Παξνρή θπζηθνχ αεξίνπ (NG)  2.6 

Παξνρή πγξαεξίνπ (LPG)  1.96 

Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ (NG)  
 

 

Αληηπαγσηηθή ζεξκνθξαζία  
 

 

Διάρηζηε πνζφηεηα δεζηνχ λεξνχ  
 

 

Μέγηζηε πίεζε δεζηνχ λεξνχ  
 

 

Διάρηζηε πίεζε δεζηνχ λεξνχ 
 

 
 

 

Γνρείν δηαζηνιήο 
 

 
 

 

Πίεζε δνρείνπ δηαζηνιήο 
 

  

Μέγηζηε πίεζε λεξψλ ζέξκαλζεο   

Πίεζε παξνρήο θπζηθνχ αεξίνπ (NG)   

Πίεζε παξνρήο πγξαεξίνπ (LPG) 
 

 
 

 

ΔΠΙΓΟΔΙ 
Μέγηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζέξκαλζεο 

 

 
 

 

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ζέξκαλζεο 
 

 
 

 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ   

Διάρηζηε ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ   

Παξνρή δεζηνχ λεξνχ (Γt = 25)  13.8 

Παξνρή δεζηνχ λεξνχ (Γt = 30)  11.2 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ 
Ζιεθηξηθή ηζρχο 

 

 
 

 

Διάρηζηε ηζρχο (stand by) 
 

 
 

 

Tάζε ξεχκαηνο / ζπρλφηεηα ξεχκαηνο V / Ζz  

Kαηεγνξία πξνζηαζίαο  
 Καηεγνξία Η 

Βαζκφο πξνζηαζίαο κνλάδαο  
 IPX4D 
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4. Δγθαηάζηαζε κνλάδαο 

 εκεία πξνζνρήο 

ηελ Δπξσπατθή έλσζε ε εγθαηάζηαζε θαη ε ξχζκηζε ηεο κνλάδαο πξέπεη λα 

γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν ηερληθφ αεξίσλ θαπζίκσλ θαη λα είλαη ζχκθσλεο κε 

ηα πξφηππα εγθαηάζηαζεο, αζθάιεηαο θαη πγείαο. 

Καλνληζκνί ειέγρνπ επηθίλδπλσλ πιηθώλ 
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο είλαη νπδέηεξα 

θαη δελ ρξεηάδνληαη θακία ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπληήξεζεο. 

Απνθχγεηε λα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα ζε ζεκείν πνπ ζηελ εηζαγσγή αέξα ηεο 

κνλάδαο κπνξεί λα εηζέιζνπλ δηάθνξα ρεκηθά αέξηα. 

 Δμαεξηζκόο 

Σν δσκάηην ή ν ρψξνο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ε κνλάδα δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξν 

εμαεξηζκφ. Αλ ε κνλάδα αεξίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ζε εξκάξην ή ζε δσκάηην δελ 

ρξεηάδεηαη επηπιένλ εμαεξηζκφο γηα ηελ ςχμε ηεο. 

 Παξνρή αεξίνπ 

Ζ εγθαηάζηαζε αεξίνπ θαη ν έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλνληζκνχο. Πξέπεη ην κέγεζνο ηεο ζσιήλαο παξνρήο αεξίνπ λα είλαη 

επαξθέο λα θαιχςεη θαη άιιεο ζπζθεπέο αεξίνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξνρήο. 
 
 

 Παξνρή ξεύκαηνο 

Ζ κνλάδα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220-230 V/ 50 Ζz, AC. πλδέζηε ηελ κνλάδα κε ην 

ξεχκα αθνχ πξψηα επηβεβαηψζεηε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα. Ζ απαίηεζε είλαη 

230 V, +/- 15%. ε πεξηνρέο κε αζηάζεηα ξεχκαηνο (ππέξηαζε/ππφηαζε) είλαη 

απαξαίηεηε ε ζχλδεζε ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ ΣΑΔΧ. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: 
Δίλαη ππνρξεσηηθφ ε παξνρή ξεχκαηνο λα έρεη γείσζε. 

 
 

12 



 Παξνρή λεξνύ 

Ζ κνλάδα είλαη θαηάιιειε κφλν γηα ζθξαγηζκέλα ζπζηήκαηα ρσξίο δηαξξνέο. Ζ 

κέγηζηε πίεζε παξνρήο λεξνχ είλαη 6 bar γηα ηα δεζηά λεξά ρξήζεο. Γηα 

κεγαιχηεξεο πηέζεηο ζηελ παξνρή λεξνχ επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε ΜΔΗΧΣΖ 

ΠΗΔΖ. 

 
ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπή ηξνθνδνηεί πνιιέο θαηαλαιψζεηο δεζηνχ λεξνχ 

θαη απαηηείηαη παξνρή κεγαιχηεξε ησλ 12 ιίηξσλ αλά ιεπηφ, δνθηκάζηε λα 

ρακειψζεηε ηε ζεξκνθξαζία δεζηνχ λεξνχ ή λα θιείζεηε θάπνηεο βξχζεο. 

Νηνπο 
πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ ή βαιβίδσλ εμηζνξξφ- 

πεζεο πίεζεο ζηα ληνπο. 

Οη παξαθάησ ζεκεηώζεηο δίλνληαη γηα γεληθέο νδεγίεο: 
Αλ ε κνλάδα εγθαηαζηαζεί ζε ππάξρνλ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθαηξεζνχλ 

πξψηα αθαζαξζίεο θαη ζσκαηίδηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

Απαγνξεχεηαη ξεηά ε κνλάδα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία αλ πξψηα δελ έρεη γεκίζεη 

ην θχθισκα κε λεξφ. 

ε πεξηνρέο κε ζθιεξά λεξά ή ζε θπθιψκαηα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

λεξνχ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη θίιηξα ή ζπζθεπέο απνζθιή- 

ξπλζεο γηα λα απνθεχγνληαη επηθαζήζεηο αιάησλ ζηνλ θεληξηθφ ελαιιάθηε 

ζέξκαλζεο. Ζ επηθάζηζε αιάησλ κπνξεί λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ απφδνζε 

ηεο κνλάδαο επεηδή κηθξέο πνζφηεηεο επηθαζήζεσλ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

κεγάιε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ κεηαιιηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ζπλεπψο λα 

απμήζνπλ ηελ ζεξκνθξαζηαθή θαηαπφλεζε ηνπ ελαιιάθηε. 

Υξεζηκνπνηείηε κφλν θαηάιιεια γηα ηα κέηαιια ηνπ ζπζηήκαηνο αληηδηα- 

βξσηηθά ή αληηςπθηηθά πγξά. 

Πεξηνδηθά ειέγρεηε ην PH ηνπ κίγκαηνο λεξνχ/αληηςπθηηθνχ ηνπ θπθιψκαηνο ηεο 

κνλάδαο θαη αληηθαηαζηήζηε ην αλ απηφ βξεζεί εθηφο νξίσλ πνπ θαζνξίδεη ν 

θαηαζθεπαζηήο (7<PH<8). 

 
ΜΖΝ ΑΝΑΜΔΗΓΝΤΔΣΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΗΓΖ ΑΝΣΗΦΤΚΣΗΚΧΝ. 

ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κε ηελ ρξήζε απιψλ πιαζηηθψλ ζσιήλσλ 

δεκηνπξγνχληαη νμείδηα θαη βαθηήξηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε 

ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Γηα λα απνθεπρζεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηείηε 

ζσιήλεο κε θξάγκα νμπγφλνπ. Αλ δελ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέηνηεο ζσιήλεο 

(θξάγκαηνο νμπγφλνπ) είλαη απαξαίηεην λα αλεμαξηνπνηήζεηε πδξαπιηθά ηελ 

κνλάδα αεξίνπ απφ απηφ ησλ ζσιήλσλ ζέξκαλζεο κε ρξήζε πιαθνεηδψλ 

ελαιιαθηψλ ζεξκφηεηαο. 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ 
Απνηπρία ζηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ αθπξψλεη ηελ ΔΓΓΤΖΖ ηνπ ιέβεηα. 

ΔΛΔΓΥΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 
Ζ κνλάδα είλαη ειεθηξνληθά ειεγρφκελε θαη είλαη θαηάιιειε γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζχγρξνλνπο ειεθηξνληθνχο ζεξκνζηάηεο θαη ρξνλνζεξκνζηάηεο 

ηεο αγνξάο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηέηνησλ νξγάλσλ είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

ΘΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
Ζ κνλάδα κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε θαηάιιειν εζσηεξηθφ ηνίρν. 

Θα ρξεηαζηεί ερνκφλσζε αλ ε εγθαηάζηαζε γίλεη ζε δηαρσξηζηηθφ ηνίρσκα. 

Πξφβιεςε πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε ηνπ θαπλαγσγνχ θαη ηνπ 

ηεξκαηηθνχ ηνπ ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, γηα ηελ αζθαιή θαη απνδνηηθή απαγσγή 

ησλ θαπζαεξίσλ. 

Σν δσκάηην ή ην ληνπιάπη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κπνξεί λα θηηζηεί ή λα 

ηξνπνπνηεζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ. Γελ είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη επηπιένλ 

εμαεξηζκφο γηα ιφγνπο ςχμεο ηεο κνλάδαο. 
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Απνρέηεπζε ζπκππθλσκάησλ 
Ο ζσιήλαο απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ πξέπεη λα έρεη κία ζπλερφκελε θιίζε 

2,5
ν   

θαη πξέπεη λα εηζαρζεί γηα ηνπιάρηζηνλ 50 ρηι. κέζα ζε έλα θαηάιιειν 

αληηδηαβξσηηθφ θεληξηθφ ζσιήλα απνρέηεπζεο. Ο ζσιήλαο απνρέηεπζεο 

ζπκππθλσκάησλ πξέπεη λα έρεη ειάρηζηε δηάκεηξν 22 ρηι. θαη κήθνο φρη 

κεγαιχηεξν ησλ 3 κέηξσλ. 

 
● ε εμσηεξηθά κέξε πξνζηαηέςηε ηνλ έλαληη παγεηνχ κε εμσηεξηθή κφλσζε. 

● Γεκηνπξγήζηε κία παγίδα (ζηθφλη) κε λεξφ ηνπιάρηζηνλ 7,5 εθ. κήθνπο. 

● πληζηάηαη ε ηνπνζέηεζε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο αέξα. 

 
 
 

 
Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ελφο 

θηηξίνπ, ε εηαηξεία THERMAL ζπληζηά ηελ ηνπνζέηεζε 

νπδεηεξνπνηεηή ζπκππθλσκάησλ, ακέζσο κεηά ηελ κνλάδα 

αεξίνπ. 

 
Δλεκεξσζείηε γηα ηνπο νπδεηεξνπνηεηέο απφ ην ηκήκα ππνζηήξημεο 

ηεο εηαηξείαο.  
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 Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο 

Παξαθαινχκε βεβαησζείηε φηη είζηε ελήκεξνο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηά- 

ζηαζεο πξηλ μεθηλήζεηε. 

Σα εμαξηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε πεξηγξάθνληαη ζηελ αθφινπζε ιίζηα θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζπζθεπαζία ηνπ ιέβεηα: 

 

Κνπηί ιέβεηα ● Δπηηνίρηα κνλάδα αεξίνπ (Λέβεηαο) 

Πιαζηηθή ζαθνχια εγθαηάζηαζεο 
● Βάζε ζηήξημεο 

● Βίδεο ζηήξημεο 5,5*65 

Κνπηί θαπλνδφρνπ 
● Σεξκαηηθή νκνθεληξηθή 1 κέηξνπ 

● 90
ν 
γσληά 

 
αθνχια εγγξάθσλ 

● Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο 

● Οδεγίεο ρξήζεο 

● Δγγχεζε 

 Δγθαηάζηαζε κνλάδαο εθηόο σξώλ θνηλήο εζπρίαο 

Παξαθαινχκε λα ζπκκνξθψλεζηε κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηεο κνλάδαο. Γψζηε πξνζνρή ζηηο ψξεο θνηλήο εζπρίαο. 
 
 

 

 Αλνίγνληαο ηελ ζπζθεπαζία 

Ο ιέβεηαο είλαη ζπζθεπαζκέλνο ζε ζθιεξφ ραξηφθνπην θαη πξνζηαηεπκέλνο κε 

αθξνιέμ. Γψζηε πξνζνρή ζην βέινο πάλσ ζην θνπηί. Θα πξέπεη λα δείρλεη πξνο 

ηα θάησ φηαλ ζα αλνίγεηε ην θνπηί (δείηε ην παξαθάησ δηάγξακκα). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθφλα 5.1 Γηάγξακκα αλνίγκαηνο ζπζθεπαζίαο 



 Διάρηζηεο δηαζηάζεηο θαη απνζηάζεηο γηα 
εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα δηαζθαιίζεηε 

ηνπιάρηζηνλ ηηο παξαθάησ δηαζηάζεηο (εηθφλα 5.2) 

- Διεχζεξε απφζηαζε θάησ πιεπξάο 400 ρηι. 

- Διεχζεξε πιατλή απφζηαζε 200 ρηι. 

- Διεχζεξε απφζηαζε επάλσ πιεπξάο 400 ρηι. 

- Διεχζεξε απφζηαζε απφ κπξνζηά 500 ρηι. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δηθφλα 5.2 Διάρηζηεο απνζηάζεηο γηα εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε 

 

● Δάλ ν ηνίρνο είλαη ιεπηφο ζπληζηνχκε ηελ κφλσζε ηνπ. 

● Γηα απνθπγή αλεπηζχκεησλ ζνξχβσλ ε κνλάδα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί 

ζσζηά, ρσξίο βία θαη φιεο νη ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα λα είλαη ζηαζεξά θαη 

ζηηβαξά εγθαηεζηεκέλα. 
 
 
 

εκείσζε: 
Βεβαησζείηε φηη ηεξνχληαη νη αλσηέξσ ειάρηζηεο απνζηάζεηο γηα ηελ κνλάδα 

αεξίνπ. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε, εάλ είλαη αλάγθε λα εθηειέζεηε εξγαζίεο 

πεξηκεηξηθά ηεο κνλάδαο (πρ δηαθνζκεηηθέο) παξαθαινχκε βεβαησζείηε φηη 

ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθάιεηαο, εηδάιισο είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεαζηεί ε ρξήζε θαη ε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο ζην κέιινλ. 
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 Γηάζηαζε νπήο ζσιήλαο 
θαπλνδόρνπ 

Ο ιέβεηαο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε θάζεην 
επίπεδν ζε ζπκπαγή, ζηηβαξφ ηνίρν ηθαλφ 
λα αληέμεη ην βάξνο ηεο κνλάδαο. Διέγμηε 
ηελ ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ βάξνπο φισλ 
ησλ ζπλδεηήξσλ. 

Καζνξίζηε ηελ ζέζε ηνπ νκφθεληξνπ θαπλα- 
γσγνχ θαη ζεκεηψζηε ηελ ζην ηνίρν (εηθφλα 
5.3). 

 

πκβνπιή: Ο ιέβεηαο δελ πξέπεη 
λα εγθαηαζηαζεί ζε εχθιεθηε επηθάλεηα 
ηνίρνπ. 

● Υξεζηκνπνηείζηε δξάπαλν γηα λα θάλεηε 
κία νπή δηακέηξνπ 120 ρηι γηα λα πεξάζεη ν 
νκφθεληξνο  θαπλαγσγφο  ( Φ 120 ζ ην 
δηάγξακκα). 

● Υξεζηκνπνηείζηε νχπα γηα λα ζηεξίμεηε ηελ 
κνλάδα ζηε βάζε ζηήξημεο ηεο. 

● εθψζηε ηελ κνλάδα έηζη ψζηε νη δχν 
ηεηξάγσλεο νπέο, ζηνλ πίζσ νξηδφληην δπγν- 
ζηάηε ζηήξημεο ηαηξηάδνπλ ζηα άγθηζηξα 
πάλσ ζηνλ ηνίρν. Καηεβάζηε ηελ κνλάδα ζηγά 
έηζη ψζηε νη δχν ηεηξάγσλεο νπέο ηνπ 
νξηδφληηνπ δπγνζηάηε λα εηζέιζνπλ κέζα ζην 
άγθηζηξν (εηθφλα 5.4). 

 
 
 
 

Θέζε αλνίγκαηνο 
νπήο θαπλνδφρνπ 
κε ην θίιηξν αέξα 

 
 
 
 

Βάζε 
ζηήξημεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δηθφλα 5.3 Οπή ζηήξημεο 
 
 
 

Δηθφλα 5.4 Γηάγξακκα εγθαηάζηαζεο 



 Δγθαηάζηαζε θαπλoδόρνπ, εηζαγσγήο - εμαγσγήο 
αέξα 

Σν θαηάζηεκα πψιεζεο, καδί κε ηελ κνλάδα αεξίνπ ζαο παξέρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα 
ηελ ηειηθή ζέζε ηεο θαπλνδφρνπ. Υσξίο απηέο ηηο ιχζεηο ε κνλάδα δελ κπνξεί λα 
ιεηηνπξγήζεη. 

Μελ αγνξάδεηε ηπραίνπο θαπλαγσγνχο (θαπλνδφρνπο) απφ ηελ αγνξά, κε πηζηνπνη- 
εκέλνπο, νχηε λα πξνβαίλεηε ζε ηδηνθαηαζθεπέο. Τπάξρεη θίλδπλνο αηπρεκάησλ, δεκηψλ 
θαη δπζιεηηνπξγηψλ ηεο κνλάδαο. 

εκείσζε: Ζ κνλάδα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έηζη ψζηε ε απφιεμε (θαηάιεμε) 
ηεο θαπλνδφρνπ λα είλαη ζηνλ πεξηβάιινληα, εμσηεξηθφ, ρψξν. Ζ απφιεμε ηεο 
θαπλνδφρνπ δελ ζα πξέπεη λα θαηαιήγεη ζε άιια δσκάηηα ή ρψξνπο φπσο ηνπαιέηεο, 
ζθέπαζηξα θιπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε απφιεμε ηεο θαπλνδφρνπ λα αθήλεη θελφ γηα ηελ 
θπθινθνξία ηνπ αέξα. Ζ ιάζνο εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδφρνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
δεκηά ή αιινίσζε ρξψκαηνο ζε γεηηνληθά θηίξηα γηα απηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 
ζε ζεκείν πνπ δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά. Αθνινπζείηε πάληα ηνπο ζρεηηθνχο 
λφκνπο ηεο πνιηηείαο. ε θαηξφ κε θξχν ε πςειή ζπκπχθλσζε είλαη δπλαηφλ λα 
ειεπζεξψζεη πγξαζία θαη απηή λα δηαθχγεη απφ ηελ θαπλνδφρν. Θα πξέπεη λα 
ππνινγηζηεί απηή ε παξάκεηξνο απφ ηνλ εγθαηαζηάηε. 

Αλ ε απφιεμε ηεο θαπλνδφρνπ είλαη ιηγφηεξν απφ 1 κέηξν απφζηαζε απφ κπαιθφλη, 
έδαθνο, ή επίπεδε νξνθή πνπ κπνξνχλ λα θηάζνπλ νη άλζξσπνη ηφηε, έλα θαηάιιειν 
αλνμείδσην πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα ηελ απφιεμε , είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί. 
Οη ειάρηζηεο απνδεθηέο απνζηάζεηο αζθαιείαο ηεο απφιεμεο ηεο θαπλνδφρνπ 
πξνζδηνξίδνληαη απφ ην παξαθάησ ζρήκα. 

 
 
 
 
 
 
 

Δηθφλα 5.5 
 
 

Α. Καηεπζείαλ θάησ απφ αλνηθηφ παξάζπξν 
Β. Οξηδφληηα απφ έλα αλνηθηφ παξάζπξν 

C. Κάησ απφ πδξνξνέο, ζσιήλεο απνρέηεπζεο 
D. Κάησ απφ καξθίδεο 

E. Κάζεηα ζε ζσιήλεο απνρέηεπζεο ή νκβξίσλ 
F. Απφ εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή γσλία 
Ζ. Απφ επηθάλεηα απέλαληη ζε απφιεμε 
Η. Απφ απφιεμε απέλαληη ζε απφιεμε 

J. Kάζεηα απφ απφιεμε ζηνλ ίδην ηνίρν 

Κ. Οξηδφληηα απφ κία άιιε απφιεμε ζηνλ ίδην ηνίρν 

300 ρηι. 

300 ρηι. 
75 ρηι. 

200 ρηι. 
75 ρηι. 

300 ρηι. 
500 ρηι. 

500 ρηι. 
1500 ρηι. 

300 ρηι. 
 

ε θάζε πεξίπησζε αθνινπζείηε πηζηά ηνπο λόκνπο ηεο 
πνιηηείαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ. 



θηθηήξαο 
θαπλνδφρνπ 

Διάρηζην κήθνο = 500 ρηι. 

ύζηεκα θαπλνδόρνπ 
Ζ παξερφκελε θαπλνδφρνο 1000 ρηι. 

πεξηιακβάλεη: 

1. θξαγηζηηθά γηα νξηδφληηα 

θαπλνδφρν θαη εμσηεξηθφ ηνίρν 

2. 90
ν 
Γσλία 

3. θηθηήξα θαπλνδφρνπ 30 ρηι. 

4. θηθηήξα θαπλνδφρνπ 48 ρηι. 

5. Δζσηεξηθφ δαθηπιίδη 

6. θξαγηζηηθφ γηα ην εμσηεξηθφ ηνίρν     

 
 

Καλνληθή εγθαηάζηαζε θαπλνδόρνπ 
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Δγθαηάζηαζε ρσξίο πξνέθηαζε 
Δπίπεδν 

Δγθαηάζηαζε κε επέθηαζε 
Δπίπεδν

 
Δπίπεδν 

Διάρηζηε θιίζε 3
ν
 

εκείσζε: 
Ο θαπλνδφρνο δελ πξέπεη λα έρεη επαθή ή λα είλαη θνληά ζε εχθιεθηα πιηθά 

θαη δελ πξέπεη λα πεξλάεη κέζα απφ ηνίρνπο ή άιιεο θαηαζθεπέο πνπ είλαη 

απφ εχθιεθηα πιηθά. 

Όηαλ αληηθαζηζηνχκε παιηνχο ιέβεηεο νη θαπλνδφρνη πξέπεη λα αληηθα- 

ζίζηαληαη θαη απηνί. 

εκαληηθό: 
Βεβαησζείηε φηη ν θαπλνδφρνο δελ είλαη κπινθαξηζκέλνο. 

Βεβαησζείηε φηη ν θαπλνδφρνο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ζηεξεσζεί ζχκθσλα 

κε ηηο παξαθάησ νδεγίεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δμαξηήκαηα νκναμνληθήο θαπλνδφρνπ (Φ 60/100): 

1 x ηιηθνλνχρν δαθηπιίδη (60 ρηι.) 

1 x Γσλία 90
ν

 

2 x θξαγηζηηθφ δαθηπιίδη (θνιάξν) γηα εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνίρν 

1 x Σεξκαηηθφ θαπλνδφρνπ (1 κέηξν-60/100) 

2 x θηθηήξεο θαπλνδφρνπ 

4 x Βίδεο 

2 x θξαγηζηηθά δαθηπιίδηα 
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Δηθφλα  5.6 

 

 
Αθνχ ηνπνζεηήζεηε ηνλ ιέβεηα ζηνλ ηνίρν, ζηεξεψζηε ην ιαζηηρέλην δαθηπιίδη 

ηεο θαπλνδφρνπ ζηελ βάζε ζχλδεζεο ηνπ ιέβεηα. Σνπνζεηήζηε ηελ γσληά κέζα 

ζηελ θαπλνδφρν θαη πεξηζηξέςηε ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

 
εκείσζε: ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα ηεο βάζεο ηεο θαπλνδφρνπ, ε γσληά κπνξεί 

λα πεξηζηξαθεί θαηά 360
ν
. 

 
Πξηλ εγθαηαζηήζεηε ηελ θαπλνδφρν βεβαησζείηε φηη ην κέγηζην κήθνο απηήο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 8 κέηξα (εηθφλα 5.6) θαη ππνινγίζηε ζσζηά φιεο ηηο γσλίεο θαη 

θιίζεηο. Θα πξέπεη λα κεηψζεηε ην κέγηζην κήθνο ηεο θαπλνδφρνπ θαηά 1 κέηξν 

γηα θάζε 90
ν 
γσλία θαη 0,5 κέηξν γηα θάζε 45

ν 
γσλία. 
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 Δγθαηάζηαζε 

ζσιελώζεσλ     

εκείσζε: 
Παξαθαινχκε βεβαησζείηε φηη νη πηλαθίδεο πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία θαη ηα 
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηακπέια ηνπ ιέβεηα ζπκθσλνχλ κε ηελ λνκνζεζία 
ησλ ρσξψλ πνπ πξννξίδεηαη ν ιέβεηαο θαη φηη ε θαηεγνξία αεξίνπ είλαη 
θαηάιιειε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνλάδα. 

 
Ζ θεληξηθή βαιβίδα ηεο εγθαηάζηαζεο αεξίνπ πξέπεη λα αληέρεη ζε δνθηκή κε 
πίεζε 50 mbar. ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ αγσγνχ αεξίνπ πξψηα πξέπεη λα θιείζεηε 
ηελ θεληξηθή βάλα αεξίνπ γηα λα απνθχγεηε ηπρφλ δηαξξνή αεξίνπ. 

 
Ζ ειάρηζηε δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ παξνρήο αεξίνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν 
ιέβεηαο ιεηηνπξγεί κε κέγηζηε απφδνζε ε πίεζε ηνπ αεξίνπ ζηελ είζνδν ηνπ 
ιέβεηα δελ είλαη κηθξφηεξε ησλ 20 mbar γηα θπζηθφ αέξην. 

ύλδεζε λεξνύ 
Πξηλ ζπλδέζεηε ηελ παξνρή λεξνχ βεβαησζείηε φηη ην ζρεηηθφ ζχζηεκα 
ζσιελψζεσλ έρεη θαζαξηζηεί πιήξσο. Αλ φρη, παξαθαινχκε θαζαξίζηε 
δηεμνδηθά ην θχθισκα ηεο ζέξκαλζεο. 

 
Διέγμηε θαη βεβαησζείηε φηη ε κέγηζηε πίεζε παξνρήο λεξνχ ζηνλ ιέβεηα δελ 
είλαη κεγαιχηεξε ησλ 6 bar. Δάλ ε πίεζε ππεξβαίλεη ηα 6 bar ηνπνζεηήζηε 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ κεησηή πίεζεο ζηελ παξνρή λεξνχ βαιβίδα. 

 
Πξηλ ηελ ζχλδεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαζαξίζηε πξνζεθηηθά ηηο 
ζσιελψζεηο ησλ θπθισκάησλ ζέξκαλζεο απφ μέλα ζσκαηίδηα . Γηαθνξεηηθά 
φια απηά ηα μέλα πιηθά ζα επηθαζήζνπλ κέζα ζηνλ ιέβεηα θαη ζα πξνθαιέζνπλ 
ζεκαληηθή δεκηά. Σαπηφρξνλα βεβαησζείηε φηη έρεη γίλεη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο 
ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. 

 
Μελ αζθείηε ππεξβνιηθή πίεζε ζχζθημεο ζηα δηάθνξα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο. 
Τπάξρεη θίλδπλνο δεκηάο θαη δηαξξνήο. 
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Βαιβίδα αζθαιείαο 

Ζ εμαγσγή ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ απνρέηεπζε ηνπ 
δηακεξίζκαηνο κε κία ζσιήλα, δηαθνξεηηθά ππάξρεη θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ 
θαη δεκηψλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ιέβεηα θαη ν αληηπξφζσπνο ηνπ 
δελ αλαιακβάλνπλ θακία επζχλε γηα απηφ. 

Γηάγξακκα θακπύιεο ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ύλδεζε κε ηελ παξνρή ξεύκαηνο 
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● Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεί ξεχκα 220-230 V / 50 Hz 

● Παξαθαινχκε αθνινπζήζηε ηα επφκελα βήκαηα φηαλ ζα ιεηηνπξγήζεηε ηελ 
κνλάδα αεξίνπ: 
- Μελ αγγίδεηε ηελ κνλάδα αεξίνπ κε βξεγκέλα κέιε ηνπ ζψκαηφο ζαο ή/θαη 

γπκλά πφδηα. 
- Μελ ηξαβάηε ηα θαιψδηα ξεχκαηνο. 
- Μελ εθηίζεηαη ηελ κνλάδα θαηεπζείαλ ζηνλ ήιην θαη ζηελ βξνρή. 
- Μελ επηηξέπεηε ζε παηδηά θαη ζε κε έκπεηξνπο αλζξψπνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ κνλάδα. 
 

● Ο ρξήζηεο δελ πξέπεη λα αιιάδεη ηα θαιψδηα ξεχκαηνο. Αλ ην θαιψδην 
ξεχκαηνο ππνζηεί δεκηά ή θζνξά θιείζηε ηελ κνλάδα. 

 
● Γηα ηελ ειεθηξηθή αζθάιεηα ηεο κνλάδαο αεξίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζσζηή θαη 
θαιή γείσζε ζχκθσλα κε ηνπο ηνπηθνχο θαλφλεο αζθαιείαο ηεο πνιηηείαο. 

 
● Οη παξαπάλσ βαζηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα 
πηζηνπνηνχληαη. Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πσιεηήο δελ αλαιακβάλνπλ θακία 
επζχλε γηα φπνηεο δεκηέο πξνθιεζνχλ απφ έιιεηςε γείσζεο. 

 
● Διέγμηε ηελ παξνρή θαη ην θχθισκα ξεχκαηνο γηα λα εμαζθαιίζεηε φηη ην 
παξερφκελν ξεχκα ηαηξηάδεη κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νη 
νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ πηλαθίδα ηεο. 

 
● Παξαθαινχκε ρξεζηκνπνηείηε ξεπκαηνδφηεο θαη ξεπκαηνιήπηεο πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνη θαη ζχκθσλνη κε ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο. 

 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ λα ρξεζηκνπνηείηε πνιχπξηδν, ή κπαιαληέδεο ή 
κεηαζρεκαηηζηέο γηα ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζηελ κνλάδα. 
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5. Ρύζκηζε ιέβεηα 

Πξνεηδνπνίεζε: Ζ κνλάδα αεξίνπ (ιέβεηαο) κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν γηα παξνρή ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Ζ κνλάδα έρεη 

θαηαζθεπαζηεί γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηελ ηξέρνπζα 

Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη θαλνληζκνχο, άξα δελ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν. Αλ ε κνλάδα εγθαηαζηαζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζα πξνθιεζεί 

δπζιεηηνπξγία αθφκα θαη δεκηά ζηελ ίδηα ηελ κνλάδα. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί ζε εζσηεξηθφ ρψξν, ζε θαηαθφξπθν ηνίρν πνπ λα αληέρεη ην βάξνο 

ηεο κνλάδαο θαη λα αθνινπζνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα 

εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε (ζει. 19). 

εκείσζε: Πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ κνλάδα γηα πξψηε θνξά ην ζηθφλη 

ζπκππθλσκάησλ πξέπεη λα γεκίζεη κε λεξφ. πλεπψο πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηελ 

θαπλνδφρν αδεηάζηε έλα πνηήξη λεξφ κέζα ζην άλνηγκα ηεο θαπλνδφρνπ. 

Μπνξείηε λα γεκίζεηε κε λεξφ ην ζηθφλη μεβηδψλνληαο ζην θάησ κέξνο ηνπ 

ιέβεηα ηελ δηάθαλε ηάπα ειέγρνπ θαη θαζαξηζκνχ θαη λα αδεηάζεηε ην λεξφ ζε 

απηφ ην ζεκείν. ην ηέινο βηδψζηε θαιά ηελ ηάπα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Πξνεηδνπνίεζε: 
Αλεπαξθήο πνζφηεηα λεξνχ ζην ζηθφλη κπνξεί λα ειεπζεξψζεη θαπζαέξην ζηνλ 

ρψξν ηεο κνλάδαο. 

Πξηλ   ηελ   έλαπζε   ηεο   κνλάδαο   βεβαησζείηε   γηα   ηα   αθφινπζα:   

α) ε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο ν ιέβεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε δίθηπν ζέξκαλζεο 

αληίζηνηρν                  κε                  ηελ                  ηζρχ                  ηνπ 

β)Σν θχθισκα ζέξκαλζεο είλαη θαζαξφ θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί αθαζαξζίεο θαη 

ζθνππίδηα                                                                                               

γ)Σν θαχζηκν αέξην είλαη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηε κνλάδα 

δ)Γελ παξεκπνδίδεηαη ε έμνδνο-είζνδνο ηεο θακηλάδαο. 



 Έιεγρνο παξνρήο ξεύκαηνο 

Διέγμηε αλ ην ξεχκα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο κνλάδαο θαη ησλ λφκσλ ηεο 
πνιηηείαο, ηελ πνιηθφηεηα ηνπ ξεχκαηνο θαη ηελ ζσζηή γείσζε. Πξνβιήκαηα κε 
ηελ παξνρή ξεχκαηνο ζα νδεγήζνπλ ζε αθαηάιιειε ιεηηνπξγία αθφκε ζε δεκηά 
ηεο κνλάδαο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί αθφκα θαη βιάβε ζηνλ ρξήζηε. 

 Καζαξηζκόο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

Καζαξίζηε πξνζεθηηθά φιν ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο γηα λα αθαηξεζνχλ ηα 
ππνιείκκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ κείλεη κέζα ζην ζχζηεκα πξηλ απηφ ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία γηα λα απνθχγεηε δεκηά ζηελ κνλάδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
κειινληηθήο ρξήζεο απηήο. 

 Γέκηζκα     ζπζηήκαηνο      κε      λεξό 

Γέκηζκα λεξνύ ζην θύθισκα δεζηνύ λεξνύ 

ρξήζεο 
Αλνίμηε ηελ βάλα δεζηνχ λεξνχ θαη κία ζπλδεδεκέλε κε ηε κνλάδα βξχζε ή ληνπο 
δεζηνχ λεξνχ κέρξη ην λεξφ λα εμέιζεη απφ ην ζεκείν παξνρήο δεζηνχ λεξνχ ηεο 
κνλάδαο. 

Γέκηζκα λεξνύ ζην θύθισκα ζέξκαλζεο 
● Αλνίμηε ηελ βάλα παξνρήο λεξνχ ζηελ κνλάδα θαη γεκίζηε κε λεξφ ην θχθισκα 
ζέξκαλζεο κέρξη ην καλφκεηξν λα δείμεη 1 - 1,2 bar. Κιείζηε ηελ βάλα. 
● Ξεβηδψζηε 2 ζηξνθέο ηελ βαιβίδα εμαέξσζεο ηνπ θπθινθνξεηή. Δμαεξψζηε ηα 
ζεξκαληηθά ζψκαηα. 
● Μεηά θαη ηελ εμαέξσζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζπκπιεξψζηε κε λεξφ ηελ 
κνλάδα έλα ε πίεζε έρεη πέζεη θάησ απφ ην φξην ηνπ 1 - 1,2 bar. Κιείζηε ηελ βάλα 
πιήξσζεο λεξνχ. 

Πξνεηδνπνίεζε: To ζχζηεκα δελ ζα πξέπεη λα έρεη πίεζε 
κεγαιχηεξε ηνπ 1,2 bar. 
Πάληα λα ζπκάζηε λα θιείλεηε ηελ βάλα παξνρήο λεξνχ ακέζσο κεηά ην γέκηζκα 
κε λεξφ. 
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 Έιεγρνο πξηλ ηελ πξώηε ιεηηνπξγία 

Μεηά ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ελεκεξψζηε ηνλ ηειηθφ ρξήζηε γηα ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηεο κνλάδαο θαη γηα ηηο ζσζηέο δηαδηθαζίεο ζε πεξίπησζε βιάβεο, νζκήο αεξίνπ θιπ. 

εκείσζε γηα ηελ πξώηε ιεηηνπξγία 
Ζ πξψηε έλαπζε πξέπεη ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ λα γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν , απφ ηελ πνιηηεία, 
ηερληθφ αεξίσλ θαπζίκσλ θαη άξηζην γλψζηε ηεο κνλάδαο αεξίνπ THERMAL, ζεηξά 
Roc. Πξηλ ηελ πξψηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, βεβαησζείηε γηα ηηο παξαθάησ 
πιεξνθνξίεο: 
● Σα δεδνκέλα ηεο κνλάδαο ηαηξηάδνπλ κε ηα δεδνκέλα ηνπ ξεχκαηνο, ηνπ λεξνχ θαη ηεο 
παξνρήο αεξίνπ. 

● Αλεκπφδηζηε θαπλνδφρνο. 

● Ζ νκναμνληθή θαπλνδφρνο έρεη εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 
θαη λφκνπο ηεο πνιηηείαο. 

● Βεβαησζείηε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ειάρηζηνπ ρψξνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο, φηαλ έπηπια ή άιια αληηθείκελα είλαη θνληά ζηελ κνλάδα. 

● Βεβαησζείηε φηη νη ζσιελψζεηο ζέξκαλζεο θαη δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο είλαη θαζαξέο. 

● Βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρνπλ δηαξξνέο ζηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Πξνζνρή! 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ απζηεξά ζηα παηδηά θαη ζε κε έκπεηξα άηνκα λα ξπζκίδνπλ ην 
ιέβεηα αεξίνπ. 

Παξαθαινχκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην, θαζψο θαη ηηο ΟΓΖΓΗΔ 
ΥΡΖΔΧ. 

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ξσηήζηε ηνλ ηερληθφ εγθαηαζηάηε, ζπληεξεηή ή ην 
θαηάζηεκα πψιεζεο ΠΡΗΝ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα. 

Κύθισκα λεξώλ ρξήζεο 
Αλνίμηε ηελ βάλα λεξνχ παξνρήο 

● Βεβαησζείηε φηη ε βάλα παξνρήο λεξνχ είλαη αλνηθηή. Μπνξείηε λα ην ειέγμεηε αλ 
αλνίμεηε κηα βξχζε δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο θαη ηξέμεη λεξφ. 

Κύθισκα ζέξκαλζεο 
● Βεβαησζείηε φηη είλαη αλνηθηέο νη βάλεο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο λεξψλ 
ζέξκαλζεο. 

● Απαγνξεχεηαη λα πεηξάδεηε ηελ βαιβίδα αζθαιείαο. 

Έιεγρνο ηεο πίεζεο ζπζηήκαηνο 
Διέγμηε ηελ πδξαπιηθή πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην καλφκεηξν. Ο δείθηεο ζα πξέπεη λα 
είλαη κεηαμχ 1 θαη 1,2 bar φηαλ ε κνλάδα είλαη θξχα. Αλ ν δείθηεο είλαη θάησ απφ 1,0 Bar 
ζπκπιεξψζηε κε λεξφ ην ζχζηεκα αθνινπζψληαο ην θεθάιαην «ΤΜΠΛΖΡΧΖ 
ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΝΔΡΟ». 
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πκπιεξώλνληαο λεξό ζηελ κνλάδα αεξίνπ 
Όηαλ παξαηεξήζεηε φηη ε πίεζε είλαη ρακειφηεξε απφ 1 - 1,2 bar ζην καλφκεηξν πξέπεη 
λα ζπκπιεξψζεηε λεξφ ζηελ κνλάδα. Όηαλ ε ζπζθεπή αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί κπνξεί λα 
ππάξρεη θάπνηα πνζφηεηα αέξα ζην ζχζηεκα. Ο αέξαο κπνξεί λα βγεη απφ ην ζχζηεκα 
θαζψο ε ζπζθεπή ιεηηνπξγεί. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πίεζε ζα θαηέβεη έηζη ψζηε ζα 
πξέπεη λα ζπκπιεξψζνπκε λεξφ ακέζσο. Απηή είλαη θαλνληθή ζπκπεξηθνξά, θαη δελ 
απνηειεί ιφγν αλεζπρίαο. 

Πξνζνρή: Αλ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψλεηε ζπρλά λεξφ κεηά απφ καθξά 

πεξίνδν 
ιεηηνπξγίαο απηφ δείρλεη φηη θάπνπ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ππάξρεη δηαξξνή. Διέγμηε ην 
ζχζηεκα θαη ζθξαγίζηε ην ζεκείν δηαξξνήο γηα λα απνθχγεηε ηελ ζπρλή ζπκπιήξσζε 
λεξνχ. 

Πξνθπιάμεηο ζηελ ξύζκηζε αεξίνπ 
Ζ κνλάδα αεξίνπ (ιέβεηαο) αεξίνπ πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί απφ έλαλ πηζηνπνηεκέλν 
ηερληθφ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο πνιηηείαο. Απφ θαθή 
εγθαηάζηαζε κπνξεί λα πξνθιεζνχλ θζνξέο πεξηνπζίαο θαη ηξαπκαηηζκνί αλζξψπσλ 
θαη δψσλ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο κνλάδαο αεξίνπ θαη ν πσιεηήο δελ αλαιακβάλνπλ θακία 
επζχλε γηα απηφ. 
Πξηλ γίλεη ε εγθαηάζηαζε βεβαησζείηε φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ αεξίνπ είλαη 
θαζαξή έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα πνπ ζα επεξεάδνπλ ηελ θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Ο πηζηνπνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο πξέπεη λα θάλεη ηνπο παξαθάησ 
ειέγρνπο πξηλ ηελ πξψηε έλαπζε (ιεηηνπξγία): 
Α)                  Έιεγρνο                 ηεο                 ζηεγαλφηεηαο                 αεξίνπ. 
Β) Ο ηχπνο αεξίνπ πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηνλ ηχπν αεξίνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πηλαθίδα 
ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ιέβεηα. 
Γ) Πξνζαξκνγή ηεο πίεζεο παξνρήο αεξίνπ ζχκθσλα κε ηελ απαίηεζε ηεο κνλάδαο 
αεξίνπ. 
Γ) Ζ παξνρή ηνπ αεξίνπ πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηελ απαίηεζε ηνπ ιέβεηα αεξίνπ θαη 
πξέπεη λα εμνπιίδεηαη κε φξγαλα ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο 
λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο πνιηηείαο. 

Δηδηθή νδεγία γηα ηελ ρξήζε αεξίνπ 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΡΖΣΑ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζσιήλα παξνρήο αεξίνπ γηα γείσζε ηεο 
κνλάδαο αεξίνπ. 
Κιείλεηε ηελ βάλα παξνρήο αεξίνπ φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπζθεπή . 
Κιείλεηε ηελ θεληξηθή βάλα παξνρήο αεξίνπ φηαλ πξφθεηηαη λα απνπζηάζεηε γηα θαηξφ 
απφ ην ζπίηη. πληζηνχκε επίζεο λα αδεηάζεηε ην λεξφ απφ ην θχθισκα ζέξκαλζεο θαη 
απφ ην θχθισκα λεξψλ ρξήζεο γηα λα απνθχγεηε ην πάγσκα ησλ ζσιελψζεσλ. 

Όηαλ ππάξρεη κπξσδηά αεξίνπ: 
Α) Μελ θαπλίδεηε 
Β)          Μελ          ρξεζηκνπνηείηε           θακία           ειεθηξηθή           ζπζθεπή 
Β)   Αλνίμηε   θαηεπζείαλ   ην   παξάζπξν   θαη    εμαεξίζηε   θαιά    ην   δσκάηην. 
Γ) Κιείζηε ηελ θεληξηθή βάλα παξνρήο αεξίνπ θαζψο θαη ηελ βάλα αεξίνπ ηεο κνλάδαο 
Γ) Δπηθνηλσλήζηε άκεζα κε ηνλ ηερληθφ ζπληήξεζεο θαη κε ην θαηάζηεκα πψιεζεο ηεο 
ζπζθεπήο. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Υξνλνδηαθφπηεο 2. Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο 3. Αχμεζε 4.  Έλαξμε/Παχζε (Ηζρχο) 
5. Οζφλε 6. Μείσζε 7. Δπαλαθνξά 8. Γηαθφπηεο ζεξηλήο/ρεηκεξηλήο  ιεηηνπξγίαο 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

Ο πηζηνπνηεκέλνο εγθαηαζηάηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο πξψηεο έλαπζεο ηεο 
κνλάδαο αεξίνπ θαη λα εμεγήζεη ζηνλ ρξήζηε πσο λα ηελ ρξεζηκνπνηεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πξψηεο έλαπζεο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπλερψο ε πίεζε παξνρήο αεξίνπ. 

Πξνεηδνπνίεζε: Μελ βάδεηε ηελ κνλάδα ζε ιεηηνπξγία αλ δελ έρεη εγθαηαζηαζεί 

πξψηα ε δηπιή νκναμνληθή θαπλνδφρνο (δείηε ζρεηηθέο νδεγίεο). ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 
ζέξκαλζεο ε κνλάδα ρξεηάδεηαη 2 ιεπηά γηα λα θζάζεη ηελ νλνκαζηηθή απφδνζε κεηά ηελ 
έλαπζε. Μέζα ζηα 2 απηά ιεπηά ε πνζφηεηα ηνπ αεξίνπ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 
νλνκαζηηθή δπλαηφηεηα παξνρήο αεξίνπ. Απηή ε ξχζκηζε ππάξρεη γηα ηελ αζθαιή έλαπζε. 

 

 

Δλεξγνπνίεζε / απελεξγνπνίεζε κνλάδαο 
● Παηήζηε ην πιήθηξν [Έλαξμε / Παχζε ] γηα ελαιιαγή κεηαμχ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ. 

Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο λεξνύ ζέξκαλζεο 
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ζέιεηε λα νξίζεηε ζεξκνθξαζία 55

ν
C ζηα λεξά ζέξκαλζεο : 

● ηελ θαηάζηαζε ρεηκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ρσξίο δήηεζε δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο παηήζηε ην 
θνπκπί [Αχμεζε / Μείσζε ] γηα λα ξπζκίζεηε ηε ζεξκνθξαζία λεξψλ ζέξκαλζεο (ε 
έλδεημε ζεξκνθξαζίαο ζα αλαβνζβήλεη). Δπηιέγεηε ηνλ αξηζκφ 55. 
● Σν πιήθηξν δεζηψλ λεξψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ είκαζηε ζε θαηάζηαζε 
ζέξκαλζεο. Παηήζηε ην πιήθηξν (ελεξγνπνίεζε) θαη αλνίμηε ηελ βξχζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 
Απηή ζα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηελ ζεξκνθξαζία λεξψλ ρξήζεο πνπ έρεηε επηιέμεη. 
● Παηήζηε ην πιήθηξν δεζηψλ λεξψλ γηα απελεξγνπνίεζε. Ζ κνλάδα ζα επηζηξέςεη ζηελ 
θαηάζηαζε ζέξκαλζεο. 

Ρύζκηζε ζεξκνθξαζίαο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο 
Γηα παξάδεηγκα, φηαλ επηιέγεηε λα νξίζεηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ρξήζεο ηνπο 45

ν
C. 

● ε θαινθαηξηλή ιεηηνπξγία παηήζηε ην πιήθηξν [Αχμεζε / Μείσζε ] γηα λα νξίζεηε ηελ 
ζεξκνθξαζία λεξνχ. Αλαβνζβήλεη ε έλδεημε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οξίζηε ην 45 ζαλ επηιεγκέλε 
ζεξκνθξαζία. ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο δεζηνχ λεξνχ, ηα πιήθηξα αχμεζε θαη κείσζε 
κεηαβάιινπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνχ λεξνχ θαη φρη ηεο ζέξκαλζεο, αθφκα θαη θαηά ηε 
ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία. 
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Λεηηνπξγία θαη ρξήζε ηεο νζόλεο ειέγρνπ. 
● Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο: έλαξμε ζε θαηάζηαζε κε δπζιεηηνπξγίαο, παηήζηε καιαθά ην 
πιήθηξν ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο ιεηηνπξγίεο: 

Ύπλνπ - Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη ζην 80% ηεο επηιεγκέλεο ζεξκνθξαζίαο. 
Καλνληθή - Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο νξηζζείζεο ηηκέο. 
Άλεζεο - Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη ζηελ κέγηζηε ηζρχ. 

Ρύζκηζε ξνινγηνύ 
Ρχζκηζε ξνινγηνχ (κε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε 20'' ζα γίλεη απηφκαηε απνζήθεπζε ηεο 
φπνηαο ξχζκηζεο θαη ηεξκαηηζκφο). ε θαηάζηαζε κε ιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν 
[Ρνιφτ ]γηα πεξηζζφηεξν απφ 5'' γηα λα νξίζεηε ηα ιεπηά ηεο ψξαο κε ηα πιήθηξα 
[Αχμεζε  / Μείσζε ]. Παηήζηε μαλά ην πιήθηξν [Ρνιφτ ] γηα λα νξίζεηε ηελ ψξα. 
Παηήζηε μαλά ην πιήθηξν [Ρνιφτ ] γηα λα νξίζεηε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Παηήζηε ην 
πιήθηξν [Ρνιφτ ] ή ην πιήθηξν [Παχζεο ] γηα λα ηεξκαηίζεηε ηελ  ξχζκηζε. 
(εηξά ξπζκίζεσλ: Λεπηά - Ώξα - Ζκέξα - Έμνδνο). 

Δλεξγνπνίεζε ρξνλνδηαθόπηε 
Με ηε κνλάδα ελεξγνπνηεκέλε ζε ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία πηέζηε ην πιήθηξν [Υξνλνδηα- 
θφπηεο ] γηα λα νξίζεηε ηελ «εκέξα» (ζε δηαθνπή ξεχκαηνο απελεξγνπνηείηαη ε 
επηινγή ζαο). Δλεξγνπνηήζεηε ην εκεξήζην πξφγξακκα (θαηάζηαζε "εκέξαο"). ηελ 
νζνλε εκθαλίδεηαη ην εηθνλίδην [Υξνλνδηαθφπηεο ], νη ψξεο ηεο εκέξαο θαη κφλν ε 
εκέξα ηεο εβδνκάδαο ζηελ νπνία βξηζθφκαζηε. Ξαλαπαηήζηε ην πιήθηξν [Υξνλνδηα- 
θφπηεο ] γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ην εβδνκαδηαίν πξφγξακκα (θαηάζηαζε 
"εβδνκάδαο").ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη ηψξα θαη νη ππφινηπεο κέξεο ηεο εβδνκάδαο κε 
κπιε ρξψκα). 
(εηξά ξπζκίζεσλ: εκέξα - εβδνκάδα - απελεξγνπνίεζε). 

Ρύζκηζε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο 
Ρχζκηζε εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ε κε εηζαγσγή ζηνηρείσλ ζε 20'' ζα απνζεθεχζεη 
ηελ ηειεπηαία επηινγή θαη ζα γίλεη απηφκαηνο ηεξκαηηζκφο) . 
ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο "εκέξαο", παηήζηε ην πιήθηξν [Ρνιφτ ] γηα πεξηζζφηεξν απφ 
5'' γηα λα ξπζκίζεηε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο (απφ 00: 00 έσο 23:59). 
Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε πξψηε ρξνληθή πεξίνδνο. Με ην πιήθηξν [Ρνιφτ ] 
επηιέγεηε ηηο δηαθνξεηηθέο ψξεο ηεο εκέξαο. ε θάζε ψξα παηήζηε ην πιήθηξν [Αχμεζε ] 
γηα ηηο ψξεο πνπ επηζπκείηε ζέξκαλζε θαη ην πιήθηξν [Μείσζε ] γηα ηηο ππφινηπεο 
ψξεο. ηελ νζφλε ζα εκθαλίδνληαη κφλν νη ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ε ζέξκαλζε ζα είλαη 
ελεξγή. Όηαλ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηηο επηιεγκέλεο ψξεο, παηήζηε ην πιήθηξν [Έλαξμε 
/ Παχζε ] γηα λα απνζεθεχζεηε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο. 

Ρύζκηζε εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο 
Ρχζκηζε                                εβδνκαδηαίνπ                                 πξνγξάκκαηνο. 
ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο "εβδνκάδαο", παηήζηε παξαηεηακέλα ην θνπκπί [Ρνιφτ ] γηα 
πεξηζζφηεξν απφ 5'' γηα λα ξπζκίζεηε εβδνκαδηαίν πξφγξακκα. (Ρχζκηζε απφ ηε 
Γεπηέξα έσο ηελ Κπξηαθή θαη ζηε ζπλέρεηα θαζεκεξηλά απφ ηηο 00:00 έσο ηηο 23:00). 
ηελ νζφλε λα αλαβνζβήλεη κε πνξηνθαιί ρξψκα ε εκέξα "1". Με ηα πιήθηξα [Αχμεζε ] 
θαη [Μείσζε ] επηιέγεηε ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία ζέιεηε λα νξίζεηε ηηο ψξεο 
ιεηηνπξγίαο. Με πνξηνθαιί ρξψκα πάληα αλαβνζβήλεη ε επηινγή ζαο. Παηψληαο ην 
πιήθηξν [Ρνιφτ ] επηιέγεηε ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα κε ηνλ ίδην 
ηξφπν πνπ ξπζκίδεηε ην εκεξήζην πξφγξακκα. Απνζεθεχζηε ηελ επηινγή ζαο κε ην 
πιήθηξν [Έλαξμε / Παχζε ] ή κε παηψληαο θαλέλα πιήθηξν γηα 20''. 
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5.6 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο παξακέηξσλ 

Απηνξξύζκηζε αλεκηζηήξα 
ε θαηάζηαζε κε δπζιεηηνπξγίαο, πηέζηε ην πιήθηξν (ρεηκψλα/θαινθαίξη) γηα 
πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα γηα λα μεθηλήζεη απηφκαηα ν αλεκηζηήξαο ηεο 
κνλάδαο ηελ απηνξξχζκηζε ηνπ (Ο αλεκηζηήξαο ζα ξπζκίζεη ηελ ηζρχ ηνπ απφ ην 
ρακειφηεξν ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο ην πςειφηεξν, αλάινγα κε ηελ ηζρχ πνπ εκείο 
έρνπκε νξίζεη ζηελ κνλάδα). Θα αλαβνζβήλεη ε έλδεημε FL ζηελ ρακειή ηαρχηεηα θαη ε 
έλδεημε FH ζηελ πςειή ηαρχηεηα, ηφηε απηφκαηα ν αλεκηζηήξαο ζα ζψζεη ηηο ηηκέο θαη 
αθνινχζσο ζα ηεξκαηίζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

1. Πεξηγξαθή εηθνληδίσλ νζόλεο (ζβεζηά ζε θαηάζηαζε κε 

ιεηηνπξγίαο) 
 

 
Πξφγξακκα ζέξκαλζεο 

 
 

Δπίπεδν ηζρχνο 

Έλδεημε 
ζεξκνθξαζίαο 
ζέξκαλζεο 

 
Δπηινγή θαηάζηαζεο 
ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο 

Έλδεημε ψξαο 
/ εβδνκάδαο 

 

Καηάζηαζε 
ιεηηνπξγίαο 

 

Έλδεημε 
ζεξκνθξαζίαο 
λεξψλ 
ρξήζεο 

 

 
Υεηκεξηλή 
ιεηηνπξγία 

 
Γπζιεηηνπξγία  Υξνλνδηαθφπηεο Αληηπαγσηηθή 

θαηάζηαζε 

 
Θεξκνζηάηεο 

ρψξνπ 

 
Καινθαηξηλή 
ιεηηνπξγία 

 

Η ιεηηνπξγία ησλ πιήθηξσλ ζηελ νζόλε ειέγρνπ 
● Πιήθηξν [Έλαξμε / Παύζε ] - Δλεξγνπνηεί - απελεξγνπνηεί ηε κνλάδα θαη 
ιεηηνπξγεί σο πιήθηξν επηβεβαίσζεο ξπζκίζεσλ. 

● Πιήθηξν [Πάλσ ] - Αχμεζε. Π.ρ. απμήζηε ηε ζεξκνθξαζία ή ξπζκίζηε ηελ παξάκεηξν. 
● Πιήθηξν [Κάησ ] - Μείσζε . Π.ρ κεηψζηε ηε ζεξκνθξαζία ή ξπζκίζηε ηελ παξάκεηξν. 
● Πιήθηξν [ιεηηνπξγίαο ] - Πιήθηξν επηινγήο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ: 
Νπθηεξηλήο  - Καλνληθήο  - Άλεζεο  
● Πιήθηξν [Δπαλαθνξά ] - επαλαθνξά θαη επαλεθθίλεζε φηαλ παξνπζηαζηεί 
δπζιεηηνπξγία. Παηήζηε ην γηα πεξηζζφηεξα απφ ην 5'' ζε θαηάζηαζε κε δπζιεηηνπξγίαο 
γηα λα ειέγμεηε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

● Πιήθηξν  [Υξνλνδηαθόπηε   ] - ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ελεξγνπνηεί θαη 
απε- λεξγνπνηεί ηνλ ρξνλνδηαθφπηε. Με ηε κνλάδα απελεξγνπνηεκέλε παηήζηε γηα 
πάλσ απφ 5'' γηα λα ξπζκίζεηε ηελ ψξα θαη εβδνκάδα. 

● Πιήθηξν [ Λεηηνπξγίαο   ] - ελαιιαγή κεηαμχ ρεηκεξηλήο θαη ζεξηλήο ιεηηνπξγίαο. 
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Δπεμεγήζεηο εηθνληδίσλ νζόλεο 
● Δηθνλίδην ρεηκώλα : επηινγή γηα ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία. 

● Δηθνλίδην βιάβεο : αλαβνζβήλεη ζε πεξίπησζε βιάβεο. 

● Δηθνλίδην παγεηνύ : Αλάβεη φηαλ ε κνλάδα κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία «αληηπαγσηηθή». 

● Δηθνλίδην ρξνλνδηαθόπηε  : Σν εηθνλίδην αλάβεη φηαλ έρεη 

ελεξγνπνηεζεί ν ρξνλνδηαθφπηεο. 

● Δηθνλίδην ζεξκνζηάηε : Αλάβεη φηαλ ε κνλάδα είλαη ζε ιεηηνπξγία. 

● Δηθνλίδην θαινθαηξηνύ  : Δπηινγή γηα θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

● Δηθνλίδην ζέξκαλζεο : Αλάβεη φηαλ ιεηηνπξγεί ε ζέξκαλζε. 

● Δηθνλίδην δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο : Αλάβεη φηαλ έρνπκε ξνή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. 

● Δηθνλίδην λπθηεξηλήο ιεηηνπξγίαο : Αλάβεη φηαλ ελεξγνπνηείηαη. 

● Δηθνλίδην θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο : Αλάβεη φηαλ ελεξγνπνηείηαη. 

● Δηθνλίδην άλεζεο : Αλάβεη φηαλ ελεξγνπνηείηαη. 

● Δηθνλίδην ώξαο    Ρνιφτ, αλαβνζβήλεη δείρλνληαο ηελ ηξέρνπζα ψξα. 

● Δηθνλίδην εκεξώλ εβδνκάδαο Γείρλεη ηελ ελεξγνπνίεζε εβδνκα- 

δηαίνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηελ ηξέρνπζα εκέξα κε πνξηνθαιί ρξψκα. 

● Δηθνλίδην ώξαο ρξνλνδηαθόπηε       : Γείρλεη ηηο ψξεο πνπ ζα 

είλαη αλνηθηή/θιεηζηή ε κνλάδα. 

● Δηθνλίδην θιόγαο θαη ηζρύνο  : Αλαβνζβήλεη ε θιφγα φηαλ ελεξγνπνηεζεί ε 

κνλάδα δείρλνληαο παξάιιεια ην επίπεδν ηζρχνο ζε 6 κέξε. 

● Δηθνλίδην ζεξκνθξαζίαο : Γείρλεη, α) ηελ ζεξκνθξαζία λεξψλ ζέξκαλζεο 

θαη β) ηνλ θσδηθφ βιάβεο . 

● Δηθνλίδηνδεζηνύ λεξνύ ρξήζεο : Γείρλεη α) ηελ ζεξκνθξαζία λεξνχ ρξήζεσο 

θαη β) ηνλ θσδηθφ βιάβεο. 
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Ζ κνλάδα είλαη εμνπιηζκέλε κε δχν ζεκεία (νπέο) ειέγρνπ απφ φπνπ κπνξείηε 
λα ειέγμεηε θαη λα αλαιχζεηε ηελ θαχζε ηνπ αεξίνπ κίγκαηνο ηεο κνλάδαο. 
Γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηνλ αλαιπηή θαπζαεξίσλ, μεβηδψζηε πξψηα ην 
πξνζηαηεπηηθφ θαπάθη φπσο ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 
 
 

Όηαλ θάλεηε αλάιπζε θαπζαεξίσλ ή ξχζκηζε ηζρχνο, ην CO2 ζην αέξην θαη ε 
ηαρχηεηα αλεκηζηήξα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 
  LL1GBQ24-B26CG 

Πξνζδηδφκελε ηζρχο 
ζέξκαλζεο 

Σαρχηεηα αλεκηζηήξα 
(ζηξνθέο) 

Co2 % 

Μέγηζηε ηζρχο ζέξκαλζεο 6200 - 6600 9,2 +/- 0,2 

Διάρηζηε ηζρχο ζέξκαλζεο 1700 - 2400 8,8 +/- 0,2 

 
Πξνζνρή 

Δάλ ε πίεζε παξνρήο αεξίνπ δελ είλαη κεηαμχ 17 - 25 mbar, ηφηε ζηακαηήζηε ηελ 
δηαδηθαζία έλαπζεο. Αθνχ ξπζκίζεηε ηελ πίεζε, νξίζηε ηελ ηζρχ θαη ειέγμηε ηελ 
ζηεγαλφηεηα ηεο κνλάδαο ζε φια ηα ζεκεία ειέγρνπ. 

5.7 Αλάιπζε θαπζαεξίσλ 
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5.9 Άιιεο ξπζκίζεηο 

 

Υσξίο ε κνλάδα λα είλαη ζε θαηάζηαζε ξχζκηζεο ή ζε θαηάζηαζε βιάβεο, 
παηήζηε ην “reset” γηα πεξηζζφηεξν απφ 5 δεπηεξφιεπηα γηα λα εηζέξζεηε ζηε 
ιεηηνπξγία επηζθφπεζεο ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ηε κνλάδαο. Με ηα 
θνπκπηά “αχμεζε” θαη “κείσζε” βιέπεηε ηηο δηάθνξεο παξακέηξνπο. Καηά ζεηξά 
(παηψληαο ην θνπκπί “αχμεζε”) νη παξάκεηξνη πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε 
είλαη: 
● t1 : Θεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο ζέξκαλζεο 
● t2 : Θεξκνθξαζία αηζζεηήξα ΕΝΥ 
● t3: Θεξκνθξαζία λεξνχ επηζηξνθήο θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο 
● t4: Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ 
● t5: Θεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ αηζζεηήξα (Θα εκθαλίζεη -20 νC αλ ε ζπζθεπή 

δελ είλαη ζπλδεδεκέλε κε εμσηεξηθφ αηζζεηήξην) 
● U: Σάζε παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
● F: ζηξνθέο αλεκηζηήξα αλά ιεπηφ / 10 
● L: ηηγκηαία Ρνή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 
● W: ηηγκηαία ηζρχο θπθινθνξεηή 

 

1. Λεηηνπξγία ειέγρνπ κέγηζηεο ηζρύνο (FH) 

Με ηε κνλάδα ζε ιεηηνπξγία, πηέζηε ην θνπκπί επηινγήο ρεηκεξηλήο/ 
θαινθαηξηλήο ιεηηνπξγίαο ηαπηφρξνλα κε ην θνπκπί “αχμεζε” γηα πάλσ απφ 5 
δεπηεξφιεπηα. Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη ζηε κέγηζηε ηζρχ γηα 2 ιεπηά. Γηα λα 
εμέιζεηε απφ ηε ιεηηνπξγία παηήζηε ην δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο. Αλ θαηά ηε 
ιεηηνπξγία ειέγρνπ κέγηζηεο ηζρχνο νη αληίζηνηρνη αηζζεηήξεο αληρλεχζνπλ 
ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 85

ν
C ζηελ πξνζαγσγή ηνπ θπθιψκαηνο 

ζέξκαλζεο ή δεζηνχ λεξνχ, ε κνλάδα ζα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία κέγηζηεο 
ηζρχνο θαη ζα θιείζεη. Καηά ηε ιεηηνπξγία κέγηζηεο ηζρχνο ν αλεκηζηήξαο 
ιεηηνπξγεί ζηε κέγηζηε ηαρχηεηα θαη αθνχγεηαη πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο θάζε 3 
δεπηεξφιεπηα. 
Καηά ηε ιεηηνπξγία κέγηζηεο ηζρχνο ε νζφλε ελαιιάζζεηαη κεηαμχ ησλ αλσηέξσ 
εηθφλσλ. ηε κία ππάξρνπλ νη ελδείμεηο “80 νC” (ε ζεξκνθξαζία ηνπ αηζζεηήξα 
πξνζαγσγήο ζέξκαλζεο) θαη “FH” (έλδεημε ιεηηνπξγίαο κέγηζηεο ηζρχνο) θαη 
ζηελ άιιε ε έλδεημε “6600” πνπ είλαη νη κέγηζηεο ζηξνθέο αλά ιεπηφ ηνπ 
αλεκηζηήξα. 

2. Λεηηνπξγία ειέγρνπ ειάρηζηεο ηζρύνο (FL) 

Όηαλ ε κνλάδα θάλεη αλάθιεμε ζε θαινθαηξηλή θαη ζε ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία, 
πηέζηε ην θνπκπί επηινγήο ρεηκεξηλήο/θαινθαηξηλήο ιεηηνπξγίαο ηαπηφρξνλα κε 
ην θνπκπί “κείσζεο” γηα πάλσ απφ 5 δεπηεξφιεπηα. Ζ κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη 
ζηε ειάρηζηε ηζρχ γηα 2 ιεπηά ή κέρξη λα πηέζεηε ην πιήθηξν “Power”. Γηα λα 
εμέιζεηε απφ ηε ιεηηνπξγία παηήζηε ην δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο. Αλ θαηά ηε 

5.8 Δπηζθόπεζε παξακέηξσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 
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5.10 Ρύζκηζε εξγνζηαζηαθώλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγία ειέγρνπ ειάρηζηεο ηζρχνο νη αληίζηνηρνη αηζζεηήξεο αληρλεχζνπλ 
ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ησλ 85 νC ζηελ πξνζαγσγή ηνπ θπθιψκαηνο 
ζέξκαλζεο ή δεζηνχ λεξνχ, ε κνλάδα ζα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία ειάρηζηεο 
ηζρχνο θαη ζα θιείζεη. Καηά ηε ιεηηνπξγία κέγηζηεο ηζρχνο ν αλεκηζηήξαο 
ιεηηνπξγεί ζηελ ειάρηζηε ηαρχηεηα θαη αθνχγεηαη πξνεηδνπνηεηηθφο ήρνο θάζε 3 
δεπηεξφιεπηα. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο παξνπζηαζηεί θάπνην 
ζθάικα ε κνλάδα επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ηεο ιεηηνπξγία αλάινγα κε ηνλ ηχπν 
ηνπ ζθάικαηνο. 

3. Απηόκαηε ξύζκηζε ζηξνθώλ αλεκηζηήξα 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηε κνλάδαο παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ζεξηλήο/ρεηκεξηλήο 
ιεηηνπξγίαο γηα πάλσ απφ 5 δεπηεξφιεπηα. Καηά ηε ιεηηνπξγία απηή ν 
αλεκηζηήξαο απηφκαηα ξπζκίδεηαη ζηελ απνζεθεπκέλε ειάρηζηε θαη κέγηζηε 
ηαρχηεηα. Ζ νζφλε αληίζηνηρα εκθαλίδεη ηηο ελδείμεηο “FL”θαη “FH”. Με ηελ 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε κνλάδα επηζηξέθεη ζηελ αξρηθή νζφλε. Καηά ηελ 
απηφκαηε ξχζκηζε ηνπ αλεκηζηήξα ε κνλάδα δελ απνθξίλεηαη ζην πάηεκα 
πιήθηξσλ. 

4. Πξνζηαζία από κε θαηάιιειε ηάζε ξεύκαηνο 
- Πξνζηαζία απφ ρακειή ηάζε: Όηαλ ε κνλάδα αληρλεχζεη ηάζε κηθξφηεξε 
ησλ 150 Volt, ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ε νζφλε εκθαλίδεη ελαιιάμ ηελ 
έλδεημε “LU” θαη ηελ ηάζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο. Όηαλ ε ηάζε ηνπ ξεχκαηνο 
ππεξβεί ηα 165 Volt, ε κνλάδα επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. 
- Πξνζηαζία απφ πςειή ηάζε: Όηαλ ε κνλάδα αληρλεχζεη ηάζε κεγαιχηεξε ησλ 
270 Volt, ζηακαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ε νζφλε εκθαλίδεη ελαιιάμ ηελ έλδεημε 
“ΖU” θαη ηελ ηάζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο. Όηαλ ε ηάζε ηνπ ξεχκαηνο επαλέιζεη 
ζε ηηκέο θάησ ησλ 256 Volt, ε κνλάδα επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο. 

 
 

(ΠΡΟΟΥΗ: Οη παξαθάησ ξπζκίζεηο κπνξνύλ λα αθπξώζνπλ ηελ εγγύεζε) 

1. Δηζαγσγή θσδηθνύ πξόζβαζεο 
Με ηε κνλάδα θιεηζηή, παηήζηε ην πιήθηξν επηινγήο ιεηηνπξγίαο γηα 
πεξηζζφηεξν απφ 10 δεπηεξφιεπηα. Όηαλ ζηελ νζφλε αλαβνζβήλεη ε έλδεημε 
“00” ε κνλάδα είλαη έηνηκε λα δερζεί είζνδν ζηνηρείσλ. Παηήζηε ην πιήθηξν 
“αχμεζε” κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε “11”. ηε ζπλέρεηα παηήζηε ην πιήθηξν 
“Power” γηα λα απνθηήζεηε πξφζβαζε ζην θχξην κελνχ. Αλ δε δνζεί ν ζσζηφο 
θσδηθφο ή δελ παηεζεί θαλέλα πιήθηξν γηα 20 δεπηεξφιεπηα ε κνλάδα ζα 
θιείζεη. 

2. Μελνύ 
ην θχξην κελνχ εκθαλίδεηαη ε παξαθάησ εηθφλα. Ζ έλδεημε “H0” ζηα αξηζηεξά 
ζεκαίλεη φηη είζηε ζην θχξην κελνχ. Ζ έλδεημε “15” ζηα αξηζηεξά καο 
ππνδεηθλχεη ζε πνηα επηινγή ηνπ κελνχ βξίζθεζηε. Παηψληαο ηα πιήθηξα 
“αχμεζε” θαη ”κείσζε” επηιέμηε ην επηζπκεηφ ππνκελνχ θαη κε ην πιήθηξν 
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“Power” επηβεβαηψζηε ηελ επηινγή ζαο. Γηα λα βγείηε απφ ην θεληξηθφ κελνχ 
επηιέμηε ηελ έλδεημε “qu” θαη παηήζηε ην πιήθηξν “Power” ή κελ θάλεηε ηίπνηα 
γηα 20 δεπηεξφιεπηα. Γηα λα εμέιζεηε απφ θάπνην ππνκελνχ παηήζηε ην πιήθηξν 
“Power” γηα λα ζψζεηε ηελ επηινγή ζαο θαη λα επηζηξέςεηε ζην θχξην κελνχ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ γηα 20 δεπηεξφιεπηα ε κνλάδα δε δερζεί θάπνηα είζνδν ε 
κνλάδα ζα απνζεθεχζεη ηε ξχζκηζε θαη ζα θιείζεη. Οη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο 
πνπ είλαη πξνζβάζηκεο απφ ην θχξην κελνχ εκθαλίδνληαη παξαθάησ: 

3. Μελνύ αλαδήηεζεο ζθαικάησλ 
ηελ νζφλε αλαβνζβήλεη ε έλδεημε “HE”. Παηήζηε ην πιήθηξν “Power” γηα λα 
εηζέιζεηε ζην ππνκελνχ αλαδήηεζεο ζθαικάησλ. Με ηα πιήθηξα “αχμεζε” θαη 
”κείσζε” κπνξείηε λα δείηε ηνπο 10 πην πξφζθαηνπο θσδηθνχο ζθαικάησλ πνπ 
παξνπζίαζε ε κνλάδα. (“1” είλαη ν πην πξφζθαηνο θσδηθφο) 

4. Πιεξνθνξίεο επηινγώλ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 

λεξνύ ζέξκαλζεο από ηελ 

επηζπκεηή γηα ηελ 

επαλεθθίλεζε ηνπ ιέβεηα 
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1. Ρίμηε έλα πνηήξη λεξφ απφ ηελ θαπλνδφρν ψζηε λα γεκίζεη ην ζηθφλη ζπκππ- 
θλσκάησλ 
2. Αλάςηε ην ιέβεηα ψζηε λα αξρίζεηε ηε ξχζκηζε. 

 

3. Ρπζκίζηε ηε κνλάδα ψζηε λα δνπιεχεη ζηε κέγηζηε ηζρχ θαη ρξεζηκνπνηψληαο 
αλαιπηή θαπζαεξίσλ, ρξεζηκνπνηείζηε έλα ίζην θαηζαβίδη 2.5 mm γηα ηε 
ξχζκηζε ηεο βίδαο Α. Ζ πνζφηεηα CO2 ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 9.2±0,1%. 
(Γπξίζηε δεμηφζηξνθα γηα λα κεηψζεηε ηελ ηηκή θαη αξηζηεξφζηξνθα γηα λα 
απμήζεηε). Πξνζέμηε ηε δχλακε πνπ εμαζθείηε. Ζ πξνηεηλφκελε ξνπή είλαη 
1.0Nm. 

4. Αθνχ ηειεηψζεηε ηε ξχζκηζε ζηε κέγηζηε ηζρχ, ξπζκίζηε ηε κνλάδα ψζηε λα 
ιεηηνπξγεί ζηελ ειάρηζηε ηζρχ. Γηα λα ξπζκίζεηε ηε κνλάδα ρξεζηκνπνηείζηε έλα 
ίζην θαηζαβίδη 6.5 mm γηα λα απνκαθξχλεηε ηε βίδα Α θαη έλα θιεηδί άιιελ 4mm 
ψζηε λα πάξεηε έλδεημε CO2 8.8±0.1%(εδψ ε έλδεημε απμάλεη δεμηφζηξνθα θαη 
κεηψλεηαη αξηζηεξφζηξνθα).Πξνζέμηε ηε δχλακε πνπ εμαζθείηε. Ζ 
πξνηεηλφκελε ξνπή είλαη 1.0 Nm. Δπαλαηνπνζεηείζηε ηε βίδα Α φηαλ ηειεηψζεηε 
ηε ξχζκηζε. 

εκαληηθή ζεκείσζε: Μεηά ηε ξχζκηζε κέγηζηεο/ειάρηζηεο ηζρχνο 
θάληε επαλεθθίλεζε ηεο κνλάδαο γηα λα δείηε αλ ε αλάθιεμε είλαη θαλνληθή ή 
φρη. Αλ ε αλάθιεμε γίλεηαη κε δπζθνιία ζα πξέπεη λα απμήζεηε θαηάιιεια 
ηελ ηηκή ηνπ CO

2
. 

5.11 Πξώηε εθθίλεζε ηεο κνλάδαο 
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Παξάκεηξνη θαπζαεξίσλ 
 
 

 
 

Θεξκνθξαζία θαχζεο ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 
64

ν
C (ηηκή αλαθνξάο) 

 
 

Όγθνο θαπζαεξίσλ ζε 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 
Πεξίπνπ 550 γξ./ιεπηφ 

 
 

Θεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ 

ζηελ ειάρηζηε ηζρχ 
34

ν
C (ηηκή αλαθνξάο) 

 
 

Όγθνο θαπζαεξίσλ 

ζηελ ειάρηζηε ηζρχ 
Πεξίπνπ 100 γξ./ιεπηφ 

 
 

Πξνζηαζία ππεξζέξκαλζεο 

θαπζαεξίσλ 

 

90
ν
C 

 
 Σηκή αλαθνξάο CΟ2 8,6 - 9,4% 

 

 
 

Μέγηζηε δηαθνξηθή πίεζε 

κεηαμχ αέξα εηζαγσγήο 

θαη θαπζαεξίσλ 

 
100 Pa 

 
 

Μέγηζηε επηηξεπφκελε 

ζεξκνθξαζία αέξα θαχζεο 
90

ν
C 

Γψζηε πξνζνρή ζηελ εγθαηάζηαζε: ζε ζπλζήθεο δπλαηνχ αλεκηζκνχ ε 
επηζηξνθή θαπζαεξίσλ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 50 γξ./ιεπηφ. 

 

Σν ζπκπχθλσκα θαπζαεξίσλ κπνξεί λα ξέεη εζσηεξηθά ηεο κνλάδαο 
δηακέζνπ ηεο εζσηεξηθήο δηαδξνκήο ησλ θαπζαεξίσλ, αιιά δελ 
επηηξέπεηαη λα ξέεη εμσηεξηθά ηνπ βαζηθνχ ελαιιάθηε ζέξκαλζεο. 
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Ζ εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ πηζηνπνηεκέλν 

ηερληθφ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη πξφηππα ηεο πνιηηείαο. 

εκείσζε 
Οη επαγγεικαηίεο ηερληθνί είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηηο εηδηθέο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ εμαξηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο . Οη 

επαγγεικαηίεο ηερληθνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ θξαηηθή εηδηθή άδεηα πηζηνπνίεζεο γηα ηηο 

εγθαηαζηάζεηο. 

 
● Πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή ζπληήξεζε θιείζηε ηελ παξνρή ξεχκαηνο ηεο 

κνλάδαο απφ ηελ πξίδα ή ηνλ δηαθφπηε. 

● Μελ κπινθάξεηε ηελ έμνδν ηεο νκναμνληθήο θαπλνδφρνπ. 

● Όηαλ ε κνλάδα έρεη δεκηά ή δπζιεηηνπξγεί θιείζηε ην ξεχκα θαη κελ πξνζπαζήζεηε λα 

θάλεηε θακία επέκβαζε επηδηφξζσζεο ή άιιεο δηαρείξηζεο ηεο κνλάδαο. 

● Ζ κνλάδα κπνξεί λα επηζθεπαζηεί κφλν απφ πηζηνπνηεκέλν επαγγεικαηία θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γλήζηα αληαιιαθηηθά. Καηαπάηεζε ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηά ηεο κνλάδαο, θζνξά πεξηνπζίαο θαη ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

ρξήζηε. 

● Όηαλ απνθαζίζεηε λα κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ κνλάδα πξέπεη λα ιακβάλεηε θάπνηα 

κέηξα έηζη ψζηε λα κελ γίλνπλ επηθίλδπλα θάπνηα εμαξηήκαηα. 

● Δάλ απνθαζίζεηε ηελ κεηαθνξά θαη κεηεγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ζε λέν κέξνο, νη 

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΔΧ, ην ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ θαζψο θαη ε ΔΓΓΤΖΖ 

ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηελ κνλάδα. 

● Όια ηα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά ηεο κνλάδαο αεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηα γλήζηα 

θαη απηά πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο ή ν πσιεηήο. 

● Ο θαηαζθεπαζηήο θαη ν πσιεηήο ηεο κνλάδαο δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα 

νπνηαδήπνηε απψιεηα πεξηνπζίαο ή ηξαπκαηηζκνχ δψνπ ή αλζξψπνπ πνπ νθείιεηαη ζε 

θαθή ηνπνζέηεζε, ζπληήξεζε ή ρξήζε απφ άηνκα κε γλψζηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. 

● Μεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο βεβαησζείηε φηη ε κνλάδα είλαη πιήξεο (δεο ζρεηηθφ 

πίλαθα πεξηερνκέλσλ ζπζθεπαζίαο). Απνκαθξχλεηε παηδηά απφ ηελ ζπζθεπαζία επεηδή 

απηή πεξηέρεη κηθξά ηεκάρηα επηθίλδπλα γηα παηδηά (πιαζηηθέο ζαθνχιεο, αθξνιέμ θιπ) 

● Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ζπζθεπή εάλ απηή δπζιεηηνπξγεί ζηε θάζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Διάηε ζε επαθή ακέζσο κε ηνλ εγθαηαζηάηε ηερληθφ θαη ην θαηάζηεκα 

πψιεζεο ηεο κνλάδαο. 

● Γηα ηνλ εμσηεξηθφ θαζαξηζκφ ηεο κνλάδαο ρξεζηκνπνηήζηε έλα πγξφ παλί θαη 

ζαπνπλφλεξν. Απνθχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ρεκηθά θαη δηαβξσηηθά απνξξππαληηθά . 

6. Πξνθπιάμεηο ζπληήξεζεο 
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Ζ κνλάδα αεξίνπ THERMAL, ζεηξά Roc έρεη αληηπαγσηηθή πξνζηαζία. 
Αλ ε κνλάδα είλαη OFF ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (έρεη ξεχκα θαη αέξην) θαη ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο πέζεη θάησ απφ 5

ν
C ε κνλάδα ζα αξρίζεη λα 

ιεηηνπξγεί απηφκαηα γηα λα δεζηάλεη ην λεξφ ηεο ζπζηήκαηνο κέρξη ηνπο 30
ν
C. 

 
Πξνεηδνπνίεζε 

Ζ αληηπαγσηηθή πξνζηαζία δελ εμαζθαιίδεη φηη ην λεξφ θπθινθνξεί ζε φιν ην 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Αλ ε κνλάδα ζηακαηήζεη λα ιεηηνπξγεί γηα πνιιέο ψξεο ζε 
πνιχ θξχν θαηξφ κπνξεί λα παγψζεη ην ζχζηεκα. Αλ είζηε ζην ζπίηη θαηά ηελ 
δηάξθεηα πεξηφδνπ ςχρνπο βεβαησζείηε φηη έρεηε ηελ ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο 
αλνηθηή θαη θξαηήζηε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θάζε δσκαηίνπ πάλσ απφ ην ζεκείν 
παγεηνχ. 
Όηαλ φκσο ππάξρεη εμσηεξηθή αηηία φπσο δηαθνπή παξνρήο αεξίνπ ή ξεχκαηνο ή 
έρεη κπινθαξηζηεί ε έμνδνο ηεο θαπλνδφρνπ ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα 
ζβήζεη ηε κνλάδα απηφκαηα θαη γηα απηφ δελ ζα κπνξεί ε κνλάδα λα 
πξνζηαηεπζεί απφ ηνλ παγεηφ. 
Γηα λα απνθχγεηε ηέηνηα πεξίπησζε, αλ δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη ζην ζπίηη γηα 
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε πεξηφδνπο ζέξκαλζεο κπνξείηε λα δεηήζεηε απφ 
ηνλ ηερληθφ ζαο λα αδεηάζεη ην λεξφ απφ ηελ κνλάδα θαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο . 

 
Πξνεηδνπνίεζε 

Όηαλ ε κνλάδα επξίζθεηαη ζε αληηπαγσηηθή ιεηηνπξγία κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 
κπεη ζε ιεηηνπξγία θαχζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν βεβαησζείηε φηη ππάξρεη παξνρή 
αεξίνπ θαη φηη ην ζχζηεκα είλαη γεκάην κε λεξφ. 

6.1 Αληηπαγσηηθή πξνζηαζία 
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Κσδηθόο 
βιάβεο Δπεμήγεζε 

θσδηθνύ 
Αίηην Αληηκεηώπη

ζε 

Δ 1 Καπζαέξηα 
Ζ θακηλάδα είλαη κπινθαξηζκέλε ή 
ππάξρεη ζθάικα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 
αλεκηζηήξα 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ 2 
Αηζζεηήξην NTC 
ζέξκαλζεο 

Πηζαλή απνζχλδεζε ή βξαρπθχθισκα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ 3 
Αηζζεηήξην NTC 
λεξψλ ρξήζεο 

Πηζαλή απνζχλδεζε ή βξαρπθχθισκα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ 4 
Τπεξζέξκαλζε 
λεξνχ 

Θεξκνθξαζία λεξνχ > 93
ν
C 

Κιείδσκα, 
πηζαλή 
επαλάιεςε 

Δ 5 Βαιβίδα αεξίνπ Βιάβε ζηελ βαιβίδα αεξίνπ Κιέηδσκα 

Δ 6 Αλάθιεμε Γελ αληρλεχεηαη θιφγα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ 7 
θάικα αλχπαξθηεο 
θσηηάο 

Γελ ιεηηνπξγεί ε αλίρλεπζε 
θιφγαο θαχζεο 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

 
Δ 8 

Αηζζεηήξην NTC 
επηζηξνθήο λεξψλ 
ζέξκαλζεο 

Θεξκνθξαζία λεξψλ > 90
ν
C ή 

απνζχλδεζε, ή βξαρπθχθισκα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ 9 
Αηζζεηήξην NTC 
θαπζαεξίσλ 

Θεξκνθξαζία λεξψλ > 90
ν
C ή 

απνζχλδεζε, ή βξαρπθχθισκα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ Α 
Δμσηεξηθφ 
αηζζεηήξην NTC 

Απνζχλδεζε ή βξαρπθχθισκα 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

Δ b 
Γπζιεηηνπξγία 
θσηηάο 

Τπάξρεη θιφγα 4'' κεηά 
ηνλ ηεξκαηηζκφ κνλάδαο 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

E C Βιάβε επηθνηλσλίαο 
Γελ επηθνηλσλεί ε κνλάδα κε 
ηελ ειεθηξνληθή δηάηαμε (Plc) 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

E t 
Βιάβε ζεξκνζηάηε 
αζθαιείαο 
ππεξζέξκαλζεο 

Απνζπλδεδεκέλνο 
ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο 

Κιέηδσκα 

E P 
θάικα παξνρήο 
λεξνχ 

Γελ ιεηηνπξγεί ν πξεζζνζηάηεο 
λεξνχ (πίεζεο λεξνχ) 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

E E EEPROM βιάβε θάικα δεδνκέλσλ απνζήθεπζεο 
EEPROM 

Κιείδσκα 

EL 
Γπζιεηηνπξγία 
θπθινθνξεηή 

Βιάβε θπθινθνξεηή ή παξνρή 
ηζρχνο < 12 W 

Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

LV Υακειή ηάζε Σάζε ξεχκαηνο < 158 Volt 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

HV Τςειή ηάζε Σάζε ξεχκαηνο > 262 Volt 
Απηφκαηε 
επαλαθνξά 

6.2 Δλδείμεηο βιάβεο ζηελ νζόλε 
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7.1 Βαζηθή 
απνζπλαξκνιόγεζε 

 
 

Βαζηθή απνζπλαξκνιόγεζε 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία    
     

               Υξφλνο: 3 ιεπηά 

 

 
Υξεζηκνπνηείζηε 
θαηζαβίδη γηα λα 
βγάιεηε ηηο δχν 
βίδεο απφ ηελ βάζε 

 
 

εθψζηε ην 
πιαζηηθφ θαπάθη 
απφ θάησ 

 

  
Πεξηζηξέςηε ηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα 
πξνο ηα θάησ 

 

Βαζηθή απνζπλαξκνιόγεζε 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία      

 
 
 
 
 
 
 

 
Αθαηξέζηε ηηο επάλσ θαη 
θάησ δχν βίδεο ηνπ 
πιατλνχ θαπαθηνχ θαη 
ηηο δχν βίδεο ηνπ 
θαπαθηνχ. Καηεβάζηε 
ην θαπάθη 

 

 
Ξεβηδψζηε ηηο ηέζζεξηο 
βίδεο ηνπ θαπαθηνχ 
ζηεγαλφηεηαο 

 

 

Απνζπλαξκνινγήζηε 
ην θαπάθη ζηεγαλφηεηαο 

7. Οδεγίεο απνζπλαξκνιόγεζεο 
κνλάδαο αεξίνπ THERMAL Roc 
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7.2 Δμαξηήκαηα ειεθηξηθώλ κεξώλ 

Βαζηθή 
απνζπλαξκνιόγεζε 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία 

 

 
 
 

Ξεβηδψζηε ηηο ηέζζεξηο 
Βίδεο ζην κπξνζηηλφ 
ηκήκα ηνπ πιατλνχ 
θαιχκκαηνο. 

 

 
 
 

Απνζπλαξκνινγήζηε 
ηα πιατλά θαιχκκαηα 

 

 

 

Κνπηί ειεθηξηθώλ εμαξηεκάησλ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 4 ιεπηά  

 

Βγάιηε ηηο βίδεο θαη απφ 
ηηο δχν πιεπξέο ηνπ 
ειεθηξηθνχ θνπηηνχ 

 

 
Βγάιηε ην πίζσ 
θάιπκκα πξνο 
ηα πάλσ 
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Αιιαγή ειεθηξηθήο αζθάιεηαο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 4 ιεπηά  

 

 

Αλνίμηε ην θνπηί ησλ 
ειεθηξηθψλ φπσο 
ζην ζρήκα 

 

 

Αθαηξέζηε ηελ 
αζθάιεηα 

 
 
 
 
 

 

 

Αληηθαηάζηαζε RCB 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 6 ιεπηά  

 

 
Αλνίγεηε ην θνπηί 
ειεθηξηθψλ φπσο 
ζην ζρήκα 

 

 
Βγάιηε ηηο ηέζζεξηο 
βίδεο ηνπ RCB 

 
 
 
 

 

 
 

 
Αθαηξέζηε ην RCB 
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Αληηθαηάζηαζε νζόλεο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 13 ιεπηά  

 

 

Βγάιηε ηηο ηξείο βίδεο 
ζηελ πίζσ πιεπξά 
ηνπ θαιχκκαηνο ηεο 
νζφλεο 

 
 
 
 

 
 
 

Αθαηξέζηε ην 
θάιπκκα νζφλεο 

 

 

Αληηθαηάζηαζε νζόλεο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία 

 

 

Βγάιηε ηηο ηέζζεξηο 
βίδεο απφ ην πίζσ 
θάιπκκα ηεο νζφλεο 

 
 
 

 

 
Βγάιηε ην 
πίζσ θάιπκκα 

 
 
 

 
 

 
Βγάιηε ηελ νζφλε 
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Απνζπλαξκνιόγεζε ηξίνδεο βαιβίδαο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 5 ιεπηά  

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Πξψηα βγάιηε ηελ Ξεβηδψζαηε ηελ 
αζθάιεηα θαη κεηά ζχλδεζε ηνπ κνηέξ κε 
βγάιηε έμσ ην κνηέξ γαιιηθφ θιεηδί θαη 
ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ βγάιηε ην εζσηεξηθφ 

άμνλα άμνλα ηξίνδν εμάξηεκα ζηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ 

 

Απνζπλαξκνιόγεζε βαιβίδαο 
παξάθακςεο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 5 ιεπηά  

 
 
 

 

 
Γπξίζηε θαη βγάιηε έμσ 
ηνλ δηαθφπηε πίεζεο 
λεξνχ ρεηξνθίλεηα 

 

 

 

Ξεβηδψζηε κε γαιιηθφ 
θιεηδί ηελ βαιβίδα 
παξάθακςεο θαη βγάιηε 
ηελ έμσ ζηελ 
θαηεχζπλζε ηνπ άμνλα 

 

7.3 Κύθισκα λεξνύ 
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Απνζπλαξκνιόγεζε βαιβίδαο αζθαιείαο 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 5 ιεπηά  

 
 
 
 

 

 
Αθαηξέζηε ηελ 
αζθάιεηα ηεο 
βαιβίδαο 

 
 
 

 
 

Βγάιηε έμσ 
ηελ βαιβίδα 
ρεηξνθίλεηα 

 

 

Απνζπλαξκνιόγεζε απηόκαηνπ 
εμαεξηζηηθνύ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 2 ιεπηά  

 
 
 
 

 

 
Βγάιηε ην εμαεξηζηηθφ 
ρεηξνθίλεηα 
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Απνζπλαξκνιόγεζε θπθινθνξεηή 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 12 ιεπηά  

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Ξεβηδψζηε ηηο ηξεηο Ξερσξίζηε ηελ βάζε Βγάιηε έμσ ηελ 
κπξνζηηλέο βίδεο πνπ απφ ην πδξαπιηθφ αληιία απφ ηελ 
είλαη γηα ηελ ζχλδεζε 
κε ην πδξαπιηθφ 

θχθισκα δεμηά πιεπξά 

θχθισκα   

 

Απνζπλαξκνιόγεζε πιαθνεηδνύο 
ελαιιάθηε 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 3 ιεπηά  

   

Ξεβηδψζηε ηηο δχν βίδεο Ξερσξίζηε ηελ βάζε Βγάιηε έμσ ηνλ 
ηνπ πιαθνεηδή απφ ην θχθισκα λεξνχ πιαθνεηδή ελαιιάθηε 
ελαιιάθηε κε θιεηδηά 
ΑΛΔΝ, 5 ρηι. 

φπσο θαίλεηαη ζην 
ζρήκα 

πξνο ηα θάησ 
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Απνζπλαξκνιόγεζε ζπζηήκαηνο 
θαύζεο 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία Υξφλνο: 5 ιεπηά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ξεβηδψζηε ηηο ηξεηο βίδεο 
ηνπ επάλσ θαπαθηνχ κε 
εμαεξηζηηθφ ην ζηφκην. 
Βγάιηε ην θαπάθη. 
Ξεβηδψζηε ην. 

  

 

Απνζπλαξκνιόγεζε ζπζηήκαηνο θαύζεο 

 
Δξγαιεία 

 
 
 
 
 
 
 
Ξεβηδψζηε ηηο δχν βίδεο 
ζπγθξάηεζεο ηνπ 
ειεθηξφδηνπ αλάθιεμεο 
θαη ηνπ αηζζεηεξίνπ 
αλίρλεπζεο θιφγαο φπσο 
θαίλεηαη ζην ζρήκα. 
Μεηά βγάιηε έμσ ην 
ειεθηξφδην αλάθιεμεο 
θαη ην αηζζεηήξην 
αλίρλεπζεο θιφγαο. 

  

7.4 ύζηεκα θαύζεο 
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Απνζπλαξκνιόγεζε αλεκηζηήξα 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία 

 

 
Υξφλνο: 8 ιεπηά  

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζνχκε ηελ 
βαζηθή κέζνδν 

 
Ξεβηδψζηε ηα ηέζζεξα 

Ξεβηδψζηε ηελ ζχλδεζε 
ζσιήλα αεξίνπ κε 24 ρηι 

απνζπλαξκνιφγεζεο παμηκάδηα πνπ είλαη θιεηδί θαη βγάιηε ηνλ 
ηνπ ζθξαγηζηηθνχ ελζσκαησκέλα κε ηνλ αλεκηζηήξα αθνχ έρεηε 
θαιχκκαηνο αλεκηζηήξα, μεβηδψζεη ηνλ ζσιήλα 

ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο. κε θιεηδί 8 ρηι αεξίνπ. 

 

Απνζπλαξκνιόγεζε θαπζηήξα 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία              Υξφλνο: 12 ιεπηά 

 

 
 
Ξεβηδψζηε ηηο νθηψ 
βίδεο ζην επάλσ κέξνο 
ηνπ θαπαθηνχ ηνπ 

 

 
 
Ξεβηδψζηε ηηο ηξεηο 
βίδεο ηνπ θαπαθηνχ 

 

 
 
Βγάιηε έμσ ηνλ 

θαπζηήξα ηνπ θαπζηήξα θαπζηήξα 
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Απνζπλαξκνιόγεζε θύξηνπ 
ελαιιάθηε 

 
 

 
Δξγαιεία Υξφλνο: 23 ιεπηά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ξεβηδψζηε ηηο πέληε 
βίδεο ηεο απφιεμεο 
ηνπ θαπλαγσγνχ θαη 
βγάιηε ηε θιάληδα 
ηεο απφιεμεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αθνινπζήζηε ηε 
βαζηθή κέζνδν 
απνζπλαξκνιφγεζεο 
θαη αθαηξέζηε ην 
αξηζηεξφ θάιπκκα 

 
 
 
 
 
 
 

 
Αθαηξέζηε ηελ αζθάιεηα 
ηνπ ζσιήλα λεξνχ 
εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο 
θαη κεηά μεβηδψζηε ηα 
παμηκάδηα έλσζεο ηνπ 
ζσιήλα ζέξκαλζεο 
λεξνχ εηζαγσγήο θαη 
εμαγσγήο κε 30 ρηι 
θιεηδί θαη βγάιηε έμσ 
ηνλ ζσιήλα. 

 

Απνζπλαξκνιόγεζε θύξηνπ ελαιιάθηε 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Δξγαιεία 
                           

 

 

 
 

Βγάιηε έμσ ηελ ζσιήλα 
απνρέηεπζεο 
ζπκππθλσκάησλ 

 

 
 

Ξεβηδψζηε ηηο ηέζζεξηο 
βίδεο πνπ ν ελαιιάθηεο 
ζεξκφηεηαο ζπλδέεηαη 
κε ηελ θάησ βάζε θαη 
κεηά βγάιηε έμσ φινλ 
ηνλ ελαιιάθηε 
ζεξκφηεηαο. 
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Πιαθνεηδήο ελαιιάθηεο 

πληήξεζε: Τπνρξεσηηθά κία θνξά ηα δχν έηε 
ή φπνηε είλαη απαξαίηεην. 
Μέζνδνο: Αμηνινγήζηε ηνλ απφ ηελ απφδνζε 
δεζηψλ λεξψλ ρξήζεο 

 

 

Βαιβίδα αζθαιείαο 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: νπηηθφο έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο 
αλ είλαη απαξαίηεηνο 

 
 

 

Αηζζεηήξαο ξνήο λεξνύ 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: νπηηθφο έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο 
αλ είλαη απαξαίηεηνο 

 

 

Γνρείν δηαζηνιήο 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: Μέηξεζε πίεζεο δνρείνπ 
(πξέπεη λα είnai 1 bar κε θελφ δνρείν) 

 

 

Ηιεθηξόδηα αλάθιεμεο θαη ειέγρνπ θιόγαο 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: νπηηθφο έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο 
αλ είλαη απαξαίηεηνο, ηήξεζε απφζηαζεο απφ ηνλ θ 
κέηξεζε ειεθηξηθψλ ηφλησλ (> 1 κΑ) 

απζηήξα,  

Καπζηήξαο 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: νπηηθφο έιεγρνο / θαζαξηζκφο 
αλ είλαη απαξαίηεηνο. 

 

 

7.5 πληήξεζε 
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Αλεκηζηήξαο 
 

 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: Οπηηθφο έιεγρνο / 
θαζαξίζηε ηνλ αλ είλαη απαξαίηεην 

 

 

Κύξηνο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: Οπηηθφο έιεγρνο / 
θαζαξίζηε ηνλ αλ είλαη απαξαίηεην 

 

 

ηθόλη ζπκππθλσκάησλ 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: Οπηηθφο έιεγρνο / 
θαζαξίζηε ην αλ είλαη απαξαίηεην 
(πξνζζέζηε λεξφ κεηά απφ θάζε εξγαζία) 

 
 

 

 
Κπθινθνξεηήο 

 
 

πληήξεζε: Κάζε ρξφλν 
Μέζνδνο: Διέγμηε αλ ην AAV είλαη αλνηθηφ, 
νπηηθφο έιεγρνο, θαζαξηζκφο αλ είλαη απαξαίηεην 

 

 



 

 

 
ÐðåñïñóÜóçò ÁéñèçóÞðáò ÁéñèçóÞðáò ÁéñèçóÞðáò ÁéñèçóÞðáò ÁéñèçóÞðáò ÁéñèçóÞðáò ÈåðíïñóÜóçò Çëåêóðüäéï Çëåêóðüäéï 

 

Ðáðï÷Þ 
 

Åîùóåðéêüò 
 

ÊéìçóÞðáò 
 

ÊõêëïôïðçóÞò 
 

Âáëâßäá 
 

ÁìåíéñóÞðáò ÁéñèçóÞðéï 
ìåðïý ðïÞò ìåðïý èåðíïêðáñßáò èåðíïêðáñßáò èåðíïêðáñßáò èåðíïêðáñßáò èåðíïêðáñßáò ÷þðïõ åëÝã÷ïõ áìÜôëåîçò ðåýíáóïò êõêëïôïðçóÞò óðßïäçò âÜìáò ìåðþì èÝðíáìñçò áåðßïõ õðåðèÝðíáìñçò 

ìåðïý 
èÝðíáìñçò 

ìåðïý ÷ðÞñçò ìåðïý 
åðéñóðïôÞò 
èÝðíáìñçò 

êáõñáåðßùì ðåðéâÜëëïìóïò ôëüãáò ÁC- 230 V 
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Μελ πεηάηε ηνλ ΟΤΓΔΣΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ζηνλ θάδν 
απνξξηκκάησλ, όπσο θαη θακία ζπζθεπή θαη 

εμάξηεκα. Αλαθπθιώζηε ηνλ ή επηζηξέςηε ηνλ ζηελ 

εηαηξία πνπ ζα θξνληίζεη ηε ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ. 

 

Γηα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηεο κνλάδαο αεξίνπ, ηελ απνθπγή 
θζνξψλ θαη ηελ ζπλερή δηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ζε πςειά επίπεδα 
ιεηηνπξγίαο, ε εηαηξία THERMAL, ζπληζηά ζηνλ ηειηθφ ηδηνθηήηε θαη ρξήζηε 
ηεο κνλάδαο αεξίνπ Roc  λα εγθαηαζηήζεη ζην ζχζηεκα ηεο κνλάδαο: 

● Μαγλεηηθό θίιηξν κεηαιιηθώλ κηθξνζσκαηηδίσλ ζην θχθισκα 
ζέξκαλζεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε κηθξνζσκαηηδίσλ. Καζαξφηεξν λεξφ 
θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο κεηψλεη πηζαλέο βιάβεο ζηελ κνλάδα. 

● Μεραληθό θίιηξν κηθξνζσκαηηδίσλ, ζην θχθισκα ζέξκαλζεο γηα 
ηελ ζπγθξάηεζε κε κεηαιιηθψλ κηθξνζσκαηηδίσλ θαη ηπρφλ ιάζπεο. Με απηφ 
ηνλ ηξφπν εμαζθαιίδεηε φηη έρεηε πάληα έλα θαζαξφ θχθισκα. 

● πζθεπή θίιηξνπ αέξα. Σν θίιηξν αέξα ζα θηιηξάξεη ηα ζσκαηίδηα ζθφλεο 
ηνπ αέξα πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ζάιακν θαχζεο κε απνηέιεζκα ηελ 
κείσζε δπζιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αχμεζε δσήο ηεο κνλάδαο. 

● Μαγλεηηθό απνζθιεξπληή (soGener) πξηλ ηελ είζνδν λεξνχ ζηνλ 
πιαθνεηδή ελαιιάθηε γηα ηελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ επηθαζήζεσλ αιάησλ. 
Απμάλεη ηελ δσή ηνπ πιαθνεηδνχο ελαιιάθηε ηεο κνλάδαο, δηαηεξεί ζε πςειφ 
επίπεδν ηελ απφδνζε ηνπ. 

● Οπδεηεξνπνηεηή ζπκππθλσκάησλ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο ζπληζηάηαη ζηνλ ρξήζηε λα εγθαηαζηήζεη ζηελ έμνδν ησλ 
ζπκππθλσκάησλ ηεο κνλάδαο έλαλ νπδεηεξνπνηεηή νμέσλ. Ο 
νπδεηεξνπνηεηήο ζπγθξαηά ηα ζεητθά νμέα εμηζνξξνπψληαο ην PH ηνπ λεξνχ 

θαη δελ επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. 
 

ΠΡΟΣΑΣΔΦΣΔ ΣΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΔ ΑΠΛΔ 

ΠΡΑΞΔΙ. 

ΜΙΑ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΔΙΝΑΙ Η ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ. 

9. Πξόζζεηα κέηξα αζθάιεηαο ηεο 
κνλάδαο αεξίνπ THERMAL 

 
 
 

O S C A R 
INDUSTRIES 
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Ζ κνλάδα αεξίνπ THERMAL, ζεηξά Roc, κνληέιν LL1GBQ24-B26CG, 
σθέιηκεο ηζρχνο 24,8 kW/h είλαη κία ζχγρξνλε ειεθηξηθή / ειεθηξνληθή 
ζπζθεπή πνπ ειέγρεηαη ζπλερψο, ζηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, απφ 
κηθξνυπνινγηζηή κέζσ ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη θαη νη παξάκεηξνη θαχζεο ηεο 
κνλάδαο αεξίνπ . 

 
Οη νξηζζείζεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαχζεο απφ ην εξγνζηάζην, ηηκέο πνπ έρεη 
ε κνλάδα πνπ έρεηε αγνξάζεη, αλαθέξνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο θαλνληθέο 
πνπ δελ έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο θαη πνπ νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ είλαη 
απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα νλνκαζηηθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο (π.ρ. Διάρηζην - 
Μέγηζην Ηζρχνο) 

 
Δάλ ε εγθαηάζηαζε ζαο απαηηεί λα αιιάμεηε ηηο παξακέηξνπο θαχζεο, κελ 
πξνρσξήζεηε ζηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη ειάηε ακέζσο ζε επαθή 
κε ην ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ γηα λα παξαιάβεηε ηηο νδεγίεο αιιαγήο παξακέηξσλ 
θαχζεο. 

 
Σν ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ζαο λα ζαο εμππεξεηήζεη 
εμαζθαιίδνληαο γηα ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ηεο κνλάδαο κία άξηζηε ιεηηνπξγία 
ηεο κνλάδαο επηηπγράλνληαο πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε, κέγηζηε δπλαηή 
νηθνλνκία ρξήζεο κε κεδεληθνχο ξχπνπο. 

 
 
ΤΦΗΛΗ ΑΠΟΓΟΗ - ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ - 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. 

Αλ ζηελ δηάξθεηα ηήο πξψηεο έλαπζεο δηαπηζηψζεηε αηειή θαχζε ηελ νπνία δελ 
κπνξείηε κε ηελ βνήζεηα αλαιπηή θαπζαεξίσλ λα αληηκεησπίζεηε, ειάηε 
ακέζσο ζε επαθή κε ην ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ γηα βνήζεηα θαη νδεγίεο. 

Μελ δηζηάδεηε λα επηθνηλσλείηε κε ην ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ γηα φπνην κηθξφ ή 
κεγάιν ηερληθφ ζέκα ζαο απαζρνιεί. 

 
Οη κεραληθνί, νη ηερληθνί θαη ε δηεχζπλζε είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ζαο. 

10. Αιιαγή παξακέηξσλ θαύζεο 
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THERMAL 

     ROC 
INDUSTRIES 

 

Ζ  THERMAL Tecnhology είλαη επαηζζεηνπνηεκέλε ζε ζέκαηα 
πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ αλαθχθισζε 
φισλ ησλ πιηθψλ, πξντφλησλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, παξάγεη 
ή δηαθηλεί. 

 
Με απηφ ην πλεχκα ραξάζζεη θαη πξάηηεη θάζε λέα θαηαζθεπαζηηθή ή 
εκπνξηθή δξάζε θαη πξνζπαζεί ε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο λα πξνζβιέπεη, 
εθηφο φισλ ησλ άιισλ, θαη ζε έλα πην θαζαξφ πεξηβαιινληηθά κέιινλ. 

 
Μπνξείηε θαη εζείο απφ ηελ κεξηά ζαο λα ζπκβάιιεηε ζηελ αλαθχθισζε ησλ 
πξντφλησλ πνπ έρεηε ήδε ρξεζηκνπνηήζεη. Μελ πεηάηε ζηνπο θάδνπο 
απνξξηκκάησλ ειεθηξηθά, ειεθηξνληθά ή κεραληθά κέξε ησλ ζπζθεπψλ . 
Δλεκεξσζείηε απφ ην δηαδίθηπν γηα ηα θέληξα αλαθχθισζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 
Διιάδα ή ειάηε ζε επαθή κε ην ΣΔΥΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ γηα λα ζαο θαζνδεγήζεη 
ζρεηηθά κε ηα θέληξα αλαθχθισζεο πνπ είλαη πην θνληά ζηελ πεξηνρή ζαο. 
Οδεγίεο αλαθχθισζεο κπνξείηε λα ιάβεηε θαη απφ ηνλ Γήκν ηεο πεξηνρήο ζαο. 
Δηδηθά γηα ηνπο νπδεηεξνπνηεηέο νμέσλ κπνξείηε, αθνχ πξψηα ηνπο 
ζπζθεπάζεηε ζσζηά θαη κε αζθάιεηα, λα ηνπο παξαδψζεηε ζ η ν λ  
α λ η η π ξ φ ζ σ π ν  κ α ο .   

 

Η THERMAL Technology ΔΒΔΣΑΙ ΣΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΧΝΔΙ ΟΛΔ ΣΙ 

ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙ 
 

11. Αλαθύθισζε ζπζθεπήο θαη 
εμαξηεκάησλ 



 

 

 


