
Επιδαπέδι�ι �υτ�σίδηρ�ι λέ�ητες αερί�υ
µε αυτ�µατη ανά�λε�η και ηλεκτρ�νική
ρύθµιση της �λ�γας

�δηγίες �ρήσης για τ� �ρήστη και τ�ν εγκαταστάτη

Η BAXI S.p.A., µία 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 και ηλεκτρικών θερµαντήρων νερ�ύ) 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�τητα 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.UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI
QUALITA' DELLE AZIENDE

 i - iN



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 πρ�ϊ�ντ�ς της BAXI ικαν�π�ιεί τις πρ�σδ�κίες σας: καλή λειτ�υργία,
απλ�τητα και ευκ�λία στη �ρήση.

Σας παρακαλ�ύµε, να µη �υλά$ετε αυτ� τ� �υλλάδι� �ωρίς να τ� δια�άσετε: περιέ�ει
�ρήσιµες πληρ���ρίες για τη σωστή και απ�δ�τική λειτ�υργία τ�υ λέ�ητά σας.

% λέ�ητας BAXI διαθέτει σήµανση CE, σε συµµ�ρ�ωση µε
τις �ασικές απαιτήσεις π�υ διατυπών�υν �ι ακ�λ�υθες
�δηγίες:
- %δηγία Αερίων 90/396/Ε%Κ
- %δηγία Απ�δ�σεων 92/42/Ε%Κ
- %δηγία Ηλεκτρ�µαγνητικής Συµ�ατ�τητας 89/336/Ε%Κ
- %δηγία *αµηλής Τάσης 73/23/Ε%Κ

Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακ�ύλες, π�λυστυρένι�
κλπ.) πρέπει να �υλάσσ�νται µακριά απ� παιδιά, καθώς απ�τελ�ύν
πιθανή εστία κινδύν�υ.
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Η παρ�ύσα συσκευή µπ�ρεί να εγκατασταθεί και να
λειτ�υργεί µ�ν� σε �ώρ�υς π�υ διαθέτ�υν µ�νιµ�
αερισµ� σύµ�ωνα µε τ�υς Ισ�ύ�ντες Καν�νισµ�ύς
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%ι �δηγίες π�υ ακ�λ�υθ�ύν παρέ��υν σηµαντικές �δηγίες για τ�
άναµµα και τη �ρήση της συσκευής.

%ι τε�νικές σηµειώσεις και �ι �δηγίες π�υ απευθύν�νται στ�υς
εγκαταστάτες πρ�κειµέν�υ να τ�υς ��ηθήσ�υν στην �ρθή εκτέλεση
της εγκατάστασης, �ρίσκ�νται στ� δεύτερ� µέρ�ς τ�υ εγ�ειριδί�υ.

1. Γενική περιγρα�ή
%ι λέ�ητες SLIM είναι επιδαπέδι�ι �υτ�σίδηρ�ι λέ�ητες αερί�υ
υψηλής απ�δ�σης, µε άµεσ� άναµµα τ�υ καυστήρα, ηλεκτρ�νικ�
έλεγ�� ι�νισµ�ύ της �λ�γας και ηλεκτρ�νική ρύθµισης της παρ��ής
αερί�υ, π�υ �ρησιµ�π�ι�ύνται ως γεννήτριες για εγκαταστάσεις
θέρµανσης µ�ν�κατ�ικιών µε �εστ� νερ�.
Η σειρά SLIM διατίθεται σε δύ� µ�ντέλα.

�δηγίες για τ� �ρήστη

2. �δηγίες πριν απ� την
εγκατάσταση

Αυτ�ί �ι λέ�ητες �ρησιµεύ�υν για θέρµανση νερ�ύ σε θερµ�κρασίες
�αµηλ�τερες απ� τη θερµ�κρασία �ρασµ�ύ σε ατµ�σ�αιρική πίεση.
Πρέπει να συνδέ�νται µε εγκαταστάσεις θέρµανσης συµ�ατές µε τις
επιδ�σεις και την ισ�ύ τ�υς.

Αναθέστε την εγκατάσταση τ�υ λέ�ητα σε ειδικευµέν� µη�ανικ�,
σύµ�ωνα µε τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς, και �ε�αιωθείτε �τι
εκτελ�ύνται �ι παρακάτω ενέργειες:

• Σ��λαστική έκπλυση �λ�κληρης της σωλήνωσης για την
απ�µάκρυνση τυ��ν υπ�λειµµάτων.

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

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ I

1a: Μ�ντέλα iN �ωρίς υδραυλικά ε�αρτήµατα

µ�ντέλα �ν�µαστική θερµική  µειωµένη θερµική αριθ. στ�ι�είων
λέ�ητα  παρ��ή ισ�ύς εναλλάκτη

kW kW
1.230 iN 22,1 11,8 4
1.300 iN 29,7 14,9 5
1.400 iN 40 20,6 6
1.490 iN 48,7 24,5 7
1.620 iN 62,2 31,6 9

1b: Μ�ντέλα i µε υδραυλικά ε�αρτήµατα

µ�ντέλα �ν�µαστική θερµική  µειωµένη θερµική αριθ. στ�ι�είων
λέ�ητα  παρ��ή ισ�ύς εναλλάκτη

kW kW
1.150 i 14,9/12,8 8,5 3
1.230 i 22,1 11,8 4
1.300 i 29,7 14,9 5
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3. �δηγίες πριν απ� τη θέση
σε λειτ�υργία

Τ� άναµµα τ�υ λέ�ητα για πρώτη ��ρά πρέπει να ανατίθεται σε
πρ�σωπικ� τ�υ ε$�υσι�δ�τηµέν�υ Σέρ�ις π�υ θα �ρείτε στ� σ�ετικ�
έντυπ� και τ� �π�ί� πρέπει να ελέγ$ει:

• Τη συµµ�ρ�ωση των παραµέτρων τ�υ λέ�ητα (ηλεκτρικ� ρεύµα,
αέρι�) µε τις ρυθµίσεις των συστηµάτων τρ���δ�σίας.

• Τη συµµ�ρ�ωση της εγκατάστασης µε τ�υς ισ�ύ�ντες
καν�νισµ�ύς.

• Την κατάλληλη ηλεκτρική σύνδεση στ� δίκτυ� και γείωση της
συσκευής.

Επισηµαίνεται �τι η ηλεκτρική ασ�άλεια της συσκευής
επιτυγ�άνεται µ�ν�ν �ταν συνδεθεί σωστά σε απ�τελεσµατική
εγκατάσταση γείωσης, σύµ�ωνα µε τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς
ασ�αλείας για τις εγκαταστάσεις. % λέ�ητας πρέπει να συνδεθεί
µε µ�ν��ασικ� δίκτυ� τρ���δ�σίας 230 V + γείωση µέσω τ�υ
διατιθέµεν�υ τριπ�λικ�ύ καλωδί�υ τηρώντας την π�λικ�τητα ΦΑΣΗ
(L) - %Υ∆ΕΤΕΡ% (N).
Η σύνδεση πρέπει να γίνεται µέσω διπ�λικ�ύ διακ�πτη µε άν�ιγµα
επα�ών τ�υλά�ιστ�ν 3 mm. Σε περίπτωση αντικατάστασης τ�υ
ηλεκτρικ�ύ καλωδί�υ πρέπει να �ρησιµ�π�ιηθεί εναρµ�νισµέν�
καλώδι� “HAR H05 VV-F” 3x1 mm2 µε µέγιστη διάµετρ� 8 mm.

Eικ�να 1: Πίνακας λέ�ητα

Υπ�µνηµα:
1 ∆ιακ�πτης επιλ�γής “Θερινή λειτ�υργία” -

“"ειµερινή λειτ�υργία” - “Επανα��ρά”
2 ∆ιακ�πτης ρύθµισης θερµ�κρασίας νερ�ύ

λέ�ητα
3 ∆ιακ�πτης ρύθµισης θερµ�κρασίας νερ�ύ

µπ�ιλερ
4 Ένδει�η ύπαρ�ης τάσης
5 Ένδει�η λειτ�υργίας παραγωγής 8εστ�ύ νερ�ύ
6 Ένδει�η λειτ�υργίας θέρµανσης
7 Ένδει�η ύπαρ�ης �λ�γας
8 Ένδει�η διακ�πής αερί�υ
9 Ένδει�η υπερθέρµανσης

10 Ένδει�η ανεπαρκ�ύς ελκυσµ�ύ
11 Ένδει�η επέµ�ασης πιε8�στάτη αερί�υ (1.620)
12 Ένδει�η ανωµαλίας ανι�νευτή 8εστ�ύ νερ�ύ
13 Ένδει�η ανωµαλίας ανι�νευτή θέρµανσης
14 Υπ�δ��ή ρ�λ�γι�ύ πρ�γραµµατισµ�ύ
8-9-10-11-12-13

Θερµ�µετρ� νερ�ύ θέρµανσης

Η λειτ�υργία παραγωγής 8εστ�ύ νερ�ύ είναι ενεργή µ�ν� µε τη µ�νάδα µπ�ιλερ

03
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4. �δηγίες για τ� άναµµα
Για την πρ�σ�αση στα �ειριστήρια τ�υ λέ�ητα, πρέπει να αν�ί$ετε τ�
δια�ανές καπάκι πρ�στασίας τ�υ πίνακα. Τ� κάλυµµα αν�ίγει απ� πάνω
πρ�ς τα κάτω.

Για να αν�ί$ετε την µπρ�στινή π�ρτα τ�υ λέ�ητα, τρα�ή$τε την απ�
τις επάνω γωνίες, έτσι ώστε να ελευθερωθεί απ� τ� περί�ληµα.

Για να ανάψετε σωστά τ�ν καυστήρα, ενεργήστε ως ε$ής:

• Τρ���δ�τήστε µε ρεύµα τ� λέ�ητα.
• Αν�ί$τε τ� ρ�υµπινέτ� τ�υ αερί�υ.
• Βε�αιωθείτε �τι η εγκατάσταση είναι γεµάτη µε νερ� στη σωστή

πίεση (�λ. §7).
• Γυρίστε τ� διακ�πτη τ�υ επιλ�γέα (αρ. 1 Εικ. 1) για να επιλέ$ετε τη

θέση �ειµερινής λειτ�υργίας .

• Ρυθµίστε τ� θερµ�στάτη δωµατί�υ (εάν υπάρ�ει) στην επιθυµητή
θερµ�κρασία.

• Γυρίστε τ� δείκτη τ�υ διακ�πτη ρύθµισης θερµ�κρασίας νερ�ύ
θέρµανσης (αρ. 2 Εικ. 1) έτσι ώστε να επιτυγ�άνεται η επιθυµητή
λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα.

Για µεγαλύτερη ε$�ικ�ν�µηση ενέργειας και �ικ�ν�µική λειτ�υργία,
συνιστάται η τ�π�θέτηση τ�υ διακ�πτη ρύθµισης θερµ�κρασίας στη
θέση “COMFORT”, αναλ�γως µε τις συνθήκες τ�υ περι�άλλ�ντ�ς.

Σηµαντικ�: µε τ� διακ�πτη (αρ. 1 Εικ. 1) στη θέση “*ειµερινή

Λειτ�υργία”  είναι αναγκαία λίγα λεπτά αναµ�νής σε κάθε

επέµ�αση τ�υ �ειριστηρί�υ ρύθµισης της θέρµανσης (αρ. 2 Εικ 2). Για
άµεσ� νέ� άναµµα τ�υ καυστήρα τ�π�θετήστε τ� διακ�πτη (1) στη
θέση (0) και στη συνέ�εια πάλι στη θέση “*ειµερινή λειτ�υργία”.

Πρ�ειδ�π�ίηση: κατά τ� άναµµα για πρώτη ��ρά, µέ�ρι να σταµατήσει
η εκρ�ή τ�υ αέρα π�υ περιέ��υν �ι σωλήνες αερί�υ, είναι πιθαν�ν �
καυστήρας να µην ανά�ει µε συνεπακ�λ�υθη εµπλ�κή τ�υ λέ�ητα
(κ�κκινη ένδει$η αναµµένη αρ. 8 εικ�να 1).
Στην περίπτωση αυτή συνιστάται να επαναλά�ετε τη διαδικασία
απ�κατάστασης, µέ�ρι να �τάσει αέρι� στ�ν καυστήρα, τ�π�θετώντας
πρ�σωρινά τ� διακ�πτη (αρ. 1 εικ. 1) στη θέση .

4.1 Λειτ�υργία µε µ�νάδα µπ�ιλερ

% διακ�πτης ρύθµισης θερµ�κρασίας νερ�ύ µπ�ιλερ (αρ. 3 Εικ. 1) είναι
ενεργ�ς µ�ν�ν �ταν υπάρ�ει τ� µπ�ιλερ. Στην περίπτωση αυτή
µπ�ρείτε να ρυθµίσετε τη θερµ�κρασία τ�υ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
γυρνώντας τ� διακ�πτη στην επιθυµητή τιµή τ�υ �εστ�ύ νερ�ύ.

Με τ� διακ�πτη θερινής/�ειµερινής λειτ�υργίας στη θέση �ειµερινής

λειτ�υργίας , µ�λις επιτευ�θεί η επιλεγµένη θερµ�κρασία για τ�

νερ� τ�υ µπ�ιλερ, � λέ�ητας τίθεται αυτ�µατα στην υπηρεσία της
εγκατάστασης θέρµανσης (πρ�τεραι�τητα νερ�ύ �ικιακής �ρήσης).
Μπ�ρείτε να απ�κλείσετε τη λειτ�υργία “�εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής
�ρήσης” γυρνώντας τ� διακ�πτη (αρ. 3 Εικ. 1) στην ελά�ιστη τιµή π�υ
αντιστ�ι�εί στην αντιπαγωτική πρ�στασία τ�υ µπ�ιλερ.

Με τ� διακ�πτη θερινής/�ειµερινής λειτ�υργίας στη θέση θερινής

λειτ�υργίας , � καυστήρας παραµένει αναµµέν�ς και η αντλία τ�υ

µπ�ιλερ λειτ�υργεί µ�ν�ν �ταν η θερµ�κρασία τ�υ νερ�ύ στ� µπ�ιλερ
πέσει κάτω απ� την επιλεγµένη τιµή µε τ�ν αντίστ�ι�� διακ�πτη.

5. Ρύθµιση θερµ�κρασίας
δωµατί�υ

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ε$�πλισµένη µε θερµ�στάτη δωµατί�υ
για τ�ν έλεγ�� της θερµ�κρασίας στα δωµάτια.
Σε περίπτωση πρ�σωρινής απ�υσίας τ�υ θερµ�στάτη δωµατί�υ, �ταν
� λέ�ητας ανά�ει για πρώτη ��ρά, µπ�ρείτε να ελέγ$ετε τη
θερµ�κρασία δωµατί�υ µέσω τ�υ συστήµατ�ς ρύθµισης της
θερµ�κρασίας τ�υ νερ�ύ στ� λέ�ητα (αρ.. 2 Εικ. 1). Στην περίπτωση
αυτή η αντλία της θέρµανσης λειτ�υργεί συνε�ώς.
Για να αυ$ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� δε$ι�στρ��α
και για να τη µειώσετε, αριστερ�στρ��α.

6. Σ�ήσιµ� τ�υ λέ�ητα
Για να σ�ήσετε σωστά τ�ν καυστήρα, ενεργήστε ως ε$ής:

ΠΡ�ΣΩΡΙΝ�
• Γυρίστε τ� διακ�πτη (αρ. 1 Εικ. 1) στη θέση (0) έτσι ώστε να σ�ήσει

η ενδεικτική λυ�νία τρ���δ�σίας (αρ. 4 Εικ. 1). Με τ�ν τρ�π� αυτ�
διακ�πτεται η ηλεκτρική τρ���δ�σία τ�υ λέ�ητα.

�ΛΙΚ�
• Σε περίπτωση π�υ η εγκατάσταση δεν πρ�κειται να �ρησιµ�π�ιηθεί

για µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα, κλείστε τ� ρ�υµπινέτ� αερί�υ.

7. Πλήρωση τ�υ λέ�ητα
Σηµαντικ�: ελέγ�ετε συ�νά εάν, µε την εγκατάσταση κρύα, η ένδει$η
πίεσης στ� µαν�µετρ� εγκατάστασης (για τα µ�ντέλα iN) ή στ�
µαν�µετρ� λέ�ητα (για τα µ�ντέλα i) κυµαίνεται απ� 0,5 έως 1 bar.
Σε περίπτωση π�υ η πίεση είναι µικρ�τερη απ�καταστήστε τις
ενδεδειγµένες τιµές µέσω τ�υ συστήµατ�ς πλήρωσης της
εγκατάστασης.
Συνιστάται η πλήρωση να γίνεται π�λύ αργά ώστε να διευκ�λύνεται η
ε$αέρωση.
Η πλήρωση της εγκατάστασης δεν πρέπει να πραγµατ�π�ιείται µε τ�
λέ�ητα �εστ�.

Σε περίπτωση π�υ παρατηρ�ύνται συ�νές πτώσεις πίεσης, �ητήστε
την επέµ�αση τ�υ Σέρ�ις.
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8. Απ�στράγγιση
εγκατάστασης

Η απ�στράγγιση της εγκατάστασης µπ�ρεί να γίνει απ� τ� ειδικ�
ρ�υµπινέτ� π�υ �ρίσκεται στ� κάτω µέρ�ς τ�υ �υτ�σιδήρ�υ
εναλλάκτη η πρ�σ�αση στ� �π�ί� επιτρέπεται αν�ίγ�ντας την
µπρ�στινή π�ρτα τ�υ λέ�ητα.
Για να �λ�κληρωθεί η διαδικασία, συνδέστε τ� ρ�υµπινέτ� µε την
απ��έτευση µέσω εύκαµπτ�υ σωλήνα ενεργώντας ως ε$ής:

• Τ�π�θετήστε τ�ν εύκαµπτ� σωλήνα στ� συνδετήρα σωλήνα π�υ
υπάρ�ει στ� στ�µι� τ�υ ρ�υµπινέτ�υ.

• Xε�ιδώστε αργά τ� δακτύλι� τ�υ ρ�υµπινέτ�υ.
• Αν�ί$τε τις �αλ�ίδες απ�στράγγισης των θερµαντικών σωµάτων,

αρ�ί��ντας απ� εκείνα π�υ �ρίσκ�νται στην υψηλ�τερη θέση.

Απαγ�ρεύεται αυστηρά η απ�στράγγιση µέσω της �αλ�ίδας ασ�αλείας
τ�υ λέ�ητα.

9. Παρατεταµένη θέση εκτ�ς
λειτ�υργίας της
εγκατάστασης -
Αντιπαγωτική πρ�στασία

Συνιστάται να απ��εύγετε την απ�στράγγιση �λ�κληρης της
εγκατάστασης θέρµανσης, καθώς �ι συ�νές αλλαγές νερ�ύ απ�τελ�ύν
αιτία σ�ηµατισµ�ύ ά�ρηστων και επι�λα�ών αλάτων στ� εσωτερικ�
τ�υ λέ�ητα και των θερµαντικών σωµάτων.
Σε περίπτωση π�υ � λέ�ητας δε �ρησιµ�π�ιείται κατά τη διάρκεια
τ�υ �ειµώνα και υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ, συνιστάται να πρ�σθέσετε
στ� νερ� της εγκατάστασης κατάλληλα διαλύµατα αντιπαγωτικ�ύ π�υ
πρ��ρί��νται για τ� σκ�π� αυτ� (π.�. πρ�πυλενική γλυκ�λη σε
συνδυασµ� µε αναστ�λείς διά�ρωσης και καθαλατώσεων).
% λέ�ητας διαθέτει λειτ�υργία “αντιπαγωτικής” πρ�στασίας η �π�ία,
�ταν η θερµ�κρασία κατάθλιψης πέσει κάτω απ� τ�υς 5°C, θέτει σε
λειτ�υργία τ�ν καυστήρα έως �τ�υ η θερµ�κρασία κατάθλιψης �θάσει
τ�υς 30 °C.
Αυτή η λειτ�υργία είναι ενεργή εάν:
• � λέ�ητας τρ���δ�τείται µε ηλεκτρισµ�.
• � διακ�πτης (1) δεν �ρίσκεται στη θέση (0).
• υπάρ�ει αέρι�.
• η πίεση της εγκατάστασης είναι η πρ�καθ�ρισµένη.
• � λέ�ητας δε �ρίσκεται σε κατάσταση εµπλ�κής.

Εάν υπάρ�ει µπ�ιλερ, � λέ�ητας διαθέτει λειτ�υργία “αντιπαγωτικής”
πρ�στασίας και για τ� νερ� �ικιακής �ρήσης. % ηλεκτρ�νικ�ς έλεγ��ς
�ρ�ντί�ει ώστε η θερµ�κρασία τ�υ να µην πέ�τει κάτω απ� τ�υς 5°C.
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1 διακ�πτης επιλ�γής “Θερινή λειτ�υργία” -
“"ειµερινή λειτ�υργία” - “Επανα��ρά”

4 ένδει�η ύπαρ�ης τάσης
5 ένδει�η λειτ�υργίας παραγωγής 8εστ�ύ

νερ�ύ (µε µ�νάδα µπ�ιλερ)
6 ένδει�η λειτ�υργίας θέρµανσης
7 ένδει�η παρ�υσίας �λ�γας (καυστήρας

αναµµέν�ς)
8 ένδει�η διακ�πής αερί�υ
9 ένδει�η υπερθέρµανσης

10 ένδει�η ανεπαρκ�ύς ελκυσµ�ύ
11 ένδει�η επέµ�ασης πιε8�στάτη αερί�υ

(1.620)
12 ένδει�η ανωµαλίας ανι�νευτή 8εστ�ύ νερ�ύ

(µε µ�νάδα µπ�ιλερ)
13 ένδει�η ανωµαλίας ανι�νευτή θέρµανσης

8-9-10-11-12-13
θερµ�µετρ� νερ�ύ θέρµανσης

10. Λειτ�υργία ενδεικτικών
λυ�νιών, επανα��ρά,
σήµανση ανωµαλιών

%ι ενδεί$εις 8-13 εµ�ανί��υν τη θερµ�κρασία της εγκατάστασης
θέρµανσης (�ταν δεν ανα��σ�ήν�υν).

Η ένδει$η ανεπαρκ�ύς ελκυσµ�ύ (10)  ανά�ει σε περίπτωση �λικής
ή µερικής έµ�ρα$ης της καµινάδας και/ή ανεπαρκ�ύς ελκυσµ�ύ.

Στις συνθήκες αυτές � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής και
�ι ενδεικτικές λυ�νίες (10 και 8) παραµέν�υν σταθερά αναµµένες.
Μετά την ε$άλειψη της αιτίας π�υ πρ�κάλεσε την επέµ�αση, για να
απ�κατασταθ�ύν �ι �µαλές συνθήκες λειτ�υργίας, γυρίστε πρ�ς
στιγµή τ� διακ�πτη (1) στη θέση .

Η ένδει$η επέµ�ασης θερµ�στάτη ασ�αλείας (9)  ανά�ει σε

περίπτωση υψηλών τιµών θερµ�κρασίας τ�υ νερ�ύ στ� κύκλωµα της
εγκατάστασης λ�γω τες καν�νισµ�ύς, τήµατ�ς ρύθµισης.

Στις συνθήκες αυτές � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής και η
ενδεικτική λυ�νία (9) ανά�ει σταθερά.
Μετά την ε$άλειψη της αιτίας π�υ πρ�κάλεσε την επέµ�αση, για να
απ�κατασταθ�ύν �ι �µαλές συνθήκες λειτ�υργίας, γυρίστε πρ�ς
στιγµή τ� διακ�πτη (1) στη θέση , α��ύ πρ�ηγ�υµένως περιµένετε
να µειωθεί η θερµ�κρασία κατάθλιψης τ�υ λέ�ητα περίπ�υ κατά 20°C.

Yταν εµ�ανί�εται η ένδει$η ανωµαλίας  ταυτ��ρ�να ανα��σ�ήνει

και η σήµανση  .

Για τ� µ�ντέλ� 1.620 iN
Η ένδει$η επέµ�ασης τ�υ Πιε��στάτη αερί�υ (11)  σε περίπτωση
�αµηλών τιµών πίεσης τρ���δ�σίας αερί�υ.
Στις συνθήκες αυτές � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση αναµ�νής και η
ενδεικτική λυ�νία (11) ανά�ει σταθερά έως �τ�υ ε$αλει�θεί η αιτία
της επέµ�ασης.

Απαγ�ρεύεται η απενεργ�π�ίηση αυτών των διατά�εων ασ�αλείας

Η ένδει$η διακ�πής αερί�υ (8)  ανά�ει σε περίπτωση διακ�πής της

παρ��ής αερί�υ ή ατελ�ύς εσωτερικής ανά�λε$ης τ�υ κεντρικ�ύ
καυστήρα (αναλαµπή).

Στις συνθήκες αυτές � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής
ασ�αλείας.
Για να απ�κατασταθ�ύν �ι �µαλές συνθήκες λειτ�υργίας, γυρίστε πρ�ς
στιγµή τ� διακ�πτη (1) στη θέση .

Σε περίπτωση επανειληµµένης επέµ�ασης εν�ς εκ των συστηµάτων
ασ�αλείας, απευθυνθείτε στ� Σέρ�ις.

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

12. �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 ε$�υσι�δ�τηµέν� Σέρ�ις µετά τ�
τέλ�ς κάθε περι�δ�υ λειτ�υργίας.
Με την πρ�σεγµένη συντήρηση ε$ασ�αλί�εται η �ικ�ν�µική
λειτ�υργία της εγκατάστασης.

% ε$ωτερικ�ς καθαρισµ�ς της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται µε
απ�ρρυπαντικά σε σκ�νη, δια�ρωτικά και/ή εύ�λεκτα πρ�ϊ�ντα (π.�.
�εν�ίνη, �ιν�πνευµα κλπ.) και πρέπει να εκτελείται πάντα µε τη
συσκευή εκτ�ς λειτ�υργίας.

oce_010706_0200

 13  12  11  10  9  8

 7  6  5  4  1
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�δηγίες για τ�ν εγκαταστάτη

%ι τε�νικές σηµειώσεις και �ι �δηγίες π�υ ακ�λ�υθ�ύν απευθύν�νται
στ�υς εγκαταστάτες πρ�κειµέν�υ να τ�υς ��ηθήσ�υν στην �ρθή
εκτέλεση της εγκατάστασης.

%ι �δηγίες π�υ α��ρ�ύν τ� άναµµα και τη �ρήση τ�υ λέ�ητα
�ρίσκ�νται στ� πρώτ� µέρ�ς τ�υ παρ�ντ�ς εγ�ειριδί�υ.

ΠΡ�Σ�"Η:
- Κατά τη µετακίνηση της συσκευής εκτ�ς συσκευασίας, τ� κάλυµµα

τ�υ πίνακα µπ�ρεί να αν�ί$ει κατά λάθ�ς και να υπ�στεί �ηµίες
πρ�σκρ�ύ�ντας σε αντικείµενα. Σε περίπτωση π�υ η εγκατάσταση
απαιτεί κάπ�ια ιδιαίτερη µετακίνηση της συσκευής, συνιστάται να
ασ�αλί�εται τ� κάλυµµα µε αυτ�κ�λλητη ταινία.

- Τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακ�ύλες, π�λυστυρένι�
κλπ.) πρέπει να �υλάσσ�νται µακριά απ� παιδιά, καθώς απ�τελ�ύν
πιθανή εστία κινδύν�υ.

- Στα µ�ντέλα 1.400 iN - 1.490 iN - 1.620 iN ελέγ$τε την παρ�υσία
της συσκευασίας π�υ περιέ�ει τ� κάλυµµα αντιανεµικής
πρ�στασίας.

1. Ε�ωτερικές διαστάσεις
Μ�ντέλα 1.230 iN, 1.300 iN

H = 850

L = 600
680

010706_0300

C

B

A
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Μ�ντέλα 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN

Μ�ντέλα 1.150 i, 1.230 i, 1.300 i

Ε�άρτηµα σε �ωριστή
συσκευασία.

B

A

C

010706_0500

H = 1490
1490
1650

L = 635
715
875

010706_0400

A

B

C

H = 850

L = 520
600
680



11

ΠΙΝΑΚΑΣ I
Μ�ντέλα iN �ωρίς υδραυλικά ε�αρτήµατα

µ�ντέλα διαστάσεις συνδέσεις       �ωρητ. σε νερ�
λέ�ητα ύψ�ς H πλάτ�ς �άθ�ς L καµινάδα κατάθλιψη επιστρ��ή αέρι�

mm mm mm Ø mm A B C l

1.230 iN 850 350 600 130 1 1/4" f 1 1/4" f 1/2" m 11,8
1.300 iN 850 350 680 140 1 1/4" f 1 1/4" f 1/2" m 14,6
1.400 iN 1490 350 635 160 1 1/4" f 1 1/4" f 3/4" m 17,4
1.490 iN 1490 350 715 160 1 1/4" f 1 1/4" f 3/4" m 20,2
1.620 iN 1650 350 875 180 1 1/4" f 1 1/4" f 3/4" m 25,8

ΠΙΝΑΚΑΣ II
Μ�ντέλα i µε υδραυλικά ε�αρτήµατα

µ�ντέλα διαστάσεις συνδέσεις       �ωρητ. σε νερ�
λέ�ητα ύψ�ς H πλάτ�ς �άθ�ς L καµινάδα κατάθλιψη επιστρ��ή αέρι�

mm mm mm Ø mm A B C l

1.150 i 850 350 520 110 3/4" m 1 1/4" f 1/2" m 9,0
1.230 i 850 350 600 130 3/4" m 1 1/4" f 1/2" m 11,8
1.300 i 850 350 680 140 3/4" m 1 1/4" f 1/2" m 14,6

2. Γενικές πληρ���ρίες
Η εγκατάσταση και η συντήρηση τ�υ λέ�ητα πρέπει να εκτελ�ύνται
απ� ε$ειδικευµέν� πρ�σωπικ�.

Εκτ�ς αυτών, έ�ετε υπ�ψη σας �τι:
• % λέ�ητας πρέπει να συνδέεται µε τ� δίκτυ� παρ��ής αερί�υ µέσω

µεταλλικ�ύ σωλήνα, ενώ πριν τ� λέ�ητα πρέπει να εγκαθίσταται
ρ�υµπινέτ� διακ�πής της παρ��ής.

• Στ� �ώρ� στ�ν �π�ί� εγκαθίσταται � λέ�ητας πρέπει να εισρέει �
αναγκαί�ς αέρας για την �µαλή καύση τ�υ αερί�υ µε τ� �π�ί�
λειτ�υργεί η συσκευή. Κατά συνέπεια θα πρέπει να δηµι�υργηθ�ύν
ελεύθερα αν�ίγµατα �ωρίς εµπ�δια µε επι�άνεια τ�υλά�ιστ�ν 6
cm2 για κάθε kW (860 kcal/h) εγκατεστηµένης θερµικής παρ��ής
µε ελά�ιστη τιµή 100 cm2.

• Για την απ��υγή κινδύνων απαγ�ρεύεται η λειτ�υργία στ�ν ίδι�
�ώρ� απ�ρρ��ητήρων, τ�ακιών και παρ�µ�ιων συστηµάτων
ταυτ��ρ�να µε τ� λέ�ητα.

• % λέ�ητας πρέπει να συνδέεται άµεσα µε απ�τελεσµατική
καπν�δ��� για την απαγωγή των πρ�ϊ�ντων της καύσης. Η διατ�µή
της σύνδεσης µετα$ύ λέ�ητα και καπν�δ���υ δεν πρέπει να είναι
µικρ�τερη απ� τη διατ�µή τ�υ συνδέσµ�υ της συσκευής. Η
καµινάδα πρέπει να �ρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση και δεν
πρέπει να παρ�υσιά�ει αν�ίγµατα ή ρωγµές π�υ µπ�ρ�ύν να
πρ�καλέσ�υν µείωση ελκυσµ�ύ.

• % λέ�ητας µπ�ρεί να συνδεθεί µε παντ�ς τύπ�υ θερµαντική πλάκα,
καλ�ρι�έρ, αερ�θερµ�, δισωλήνι�υ ή µ�ν�σωλήνι�υ τύπ�υ.
Ωστ�σ�, �ι διατ�µές τ�υ κυκλώµατ�ς πρέπει να υπ�λ�γί��νται
σύµ�ωνα µε τις κ�ινές µεθ�δ�υς λαµ�άν�ντας υπ�ψη τις
διαθέσιµες �αρακτηριστικές καµπύλες παρ��ής-µαν�µετρικ�ύ
ύψ�υς στην πλάκα και π�υ ανα�έρ�νται στην § 18.

• Σε περίπτωση ε$ωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να απ��εύγεται
η έκθεση τ�υ λέ�ητα στις ατµ�σ�αιρικές συνθήκες, �πως άνεµ�,
νερ� και παγετ� π�υ θα µπ�ρ�ύσαν να επηρεάσ�υν τη λειτ�υργία
και την ασ�άλεια. Η µη τήρηση της �δηγίας αυτής καθιστά την
εγγύηση άκυρη και �ωρίς ν�µική ισ�ύ. Για τ� σκ�π� αυτ� συνιστάται
η δηµι�υργία �ώρ�υ εγκατάστασης πρ�στατευµέν�υ απ� τις
καιρικές συνθήκες.

• Τ� άναµµα τ�υ λέ�ητα για πρώτη ��ρά πρέπει να εκτελείται απ�
τ� ε$ειδικευµέν� Σέρ�ις.

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

3. �δηγίες πριν απ� την
εγκατάσταση

Αυτ�ί �ι λέ�ητες �ρησιµεύ�υν για θέρµανση νερ�ύ σε θερµ�κρασίες
�αµηλ�τερες απ� τη θερµ�κρασία �ρασµ�ύ σε ατµ�σ�αιρική πίεση.
Πρέπει να συνδέ�νται µε εγκατάσταση θέρµανσης συµ�ατή µε τις
επιδ�σεις και την ισ�ύ τ�υς.
Πριν συνδέσετε τ� λέ�ητα, απαιτείται:

• Σ��λαστική έκπλυση �λ�κληρης της σωλήνωσης για την
απ�µάκρυνση τυ��ν υπ�λειµµάτων απ� διάν�ι$η σπειρωµάτων,
συγκ�λλήσεις, και διαλύτες π�υ ενδε��µένως υπάρ��υν στα
διά��ρα ε$αρτήµατα τ�υ κυκλώµατ�ς θέρµανσης.

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

• % έλεγ��ς εάν � λέ�ητας διαθέτει σταθερ� αγωγ� απαγωγής των
καυσαερίων στ� περι�άλλ�ν µε διάµετρ� π�υ να µην είναι
µικρ�τερη απ� τ� κ�λάρ� της καπν�δ���υ.

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

• Έλεγ��ς, σε περίπτωση σύνδεσης σε υ�ιστάµενες καµινάδες, �τι
αυτές έ��υν καθαριστεί πρ�σεκτικά καθώς, σε αντίθετη περίπτωση,
τα υπ�λείµµατα µπ�ρ�ύν να απ�κ�λληθ�ύν απ� τα τ�ι�ώµατα κατά
τη λειτ�υργία και να �ρά$�υν τ�ν αγωγ� απαγωγής καυσαερίων,
πρ�καλώντας επικίνδυνες καταστάσεις.
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Eικ�να 1: Υδραυλικά διαγράµµατα εγκαταστάσεων θέρµανσης µε 8ώνες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ DΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ DΩΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ�ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡ%ΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΡ%ΦΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΕΠΙΣΤΡ%ΦΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡ%ΦΗΣ

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡ%ΦΗΣ

ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ _ΩΝΗΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ _ΩΝΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΛΕΒΗΤΑ

ΡΥΘΜΙ_%ΜΕΝ% BYPASS
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

4.2 Σύνδεση αερί�υ

Η σύνδεση τ�υ αερί�υ και η πρώτη θέση σε λειτ�υργία πρέπει να
γίν�υν απ� ε$ειδικευµέν� τε�νικ� σύµ�ωνα µε τ�υς ισ�ύ�ντες
καν�νισµ�ύς.
Συνδέστε τ� σωλήνα τρ���δ�σίας αερί�υ τ�υ λέ�ητα στ� δίκτυ�
παρ��ής αερί�υ µέσω µεταλλικ�ύ σωλήνα εγκαθιστώντας ένα
ρ�υµπινέτ� διακ�πής πριν τ� λέ�ητα.
%ι διαστάσεις και τ� ύψ�ς τ�υ συνδέσµ�υ τ�υ σωλήνα αερί�υ τ�υ
λέ�ητα ανα�έρ�νται στ�ν πίνακα I ή II.

4. Εγκατάσταση
Μετά τ�ν πρ�σδι�ρισµ� της ακρι�ής θέσης τ�υ λέ�ητα, η εγκατάσταση
πρέπει να γίνει λαµ�άν�ντας υπ�ψη την ευ�έρεια της συντήρησης (η
µπρ�στινή π�ρτα πρέπει να αν�ίγει).
Για να υπ�λ�γίσετε τ� �άρ�ς π�υ ασκεί � λέ�ητας στ� δάπεδ�, θα
πρέπει να συνεκτιµήσετε και τ� �άρ�ς τ�υ νερ�ύ (�λ. πίνακα I ή II).
Τ� δάπεδ� δεν πρέπει να είναι απ� εύ�λεκτ� υλικ�.
Ενδε��µένως τ�π�θετήστε ένα θερµ�µ�νωτικ� άκαυστ� πάνελ κάτω
απ� τ� λέ�ητα.

4.1. Σύνδεση µε την εγκατάσταση θέρµανσης

Εκτελέστε την τ�π�θέτηση στην εγκατάσταση θέρµανσης $εκινώντας
απ� τη θέση των συνδέσεων (�ι διαστάσεις και �ι συνδέσεις
ανα�έρ�νται στ�ν πίνακα I ή II). Συνιστάται η εγκατάσταση δύ�
ρ�υµπινέτων διακ�πής στην κατάθλιψη και στην επιστρ��ή τ�υ
κυκλώµατ�ς θέρµανσης, τα �π�ία διατίθενται κατ�πιν παραγγελίας
και επιτρέπ�υν την απ��υγή της απ�στράγγισης �λης της
εγκατάστασης θέρµανσης σε περίπτωση εκτέλεσης σηµαντικών
εργασιών.

Είναι επίσης αναγκαία η εγκατάσταση συστήµατ�ς αυτ�µατης
πλήρωσης και συνδέσµων τριών τεµα�ίων τ�σ� στην υδραυλική
σύνδεση �σ� και στην παρ��ή αερί�υ.
Τα µ�ντέλα iN δεν διαθέτ�υν δ��εί� διαστ�λής και �αλ�ίδα ασ�αλείας.
�ι διατά�εις αυτές πρέπει να υπάρ��υν στην εγκατάσταση και να είναι
κατάλληλα διαστασι�λ�γηµένες αναλ�γως µε τη θερµική παρ��ή και
τη �ωρητικ�τητα της εγκατάστασης.

Η σύνδεση στην καµινάδα πρέπει να γίνει µε µεταλλικ� σωλήνα
κατάλληλης διαµέτρ�υ (�λ. πίνακα Ι, ΙΙ), ανθεκτικ� στ� �ρ�ν� και στις
συνήθεις µη�ανικές καταπ�νήσεις, στη θερµ�τητα και στη δράση των
πρ�ϊ�ντων της καύσης και των ενδε��µενων συµπυκνωµάτων τ�υς.
Η σύνδεση στην καπν�δ��� συνιστάται να εκτελείται έτσι ώστε να

επιτρέπεται η απ�σύνδεσή της απ� τ� λέ�ητα για να διευκ�λύν�νται
έτσι �ι επεµ�άσεις συντήρησης.
Τα µ�ντέλα 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN διαθέτ�υν σύστηµα αντιανεµικής
πρ�στασίας και ρύθµισης τ�υ ελκυσµ�ύ π�υ δεν είναι ενσωµατωµέν�
στην καπν�δ���. Τ� σύστηµα αυτ� απ�τελεί αναπ�σπαστ� τµήµα τ�υ
λέ�ητα.

ΑΠΑΓ�ΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ "ΩΡΙΣ Τ� ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΥΤ�

Σε περίπτωση εγκατάστασης µε �ώνες π�υ διαθέτει µη�αν�κίνητες
�αλ�ίδες, είναι αναγκαία η σύνδεση εν�ς Bypass µετα$ύ της
κατάθλιψης και της επιστρ��ής τ�υ λέ�ητα, παρεµ�άλλ�ντας µια
�αλ�ίδα υπερ�είλισης µε ρυθµι��µεν� άν�ιγµα (τ� Bypass δεν είναι
αναγκαί� στις εγκαταστάσεις π�υ διαθέτ�υν αντλίες �ώνης).

Η εκκένωση τ�υ λέ�ητα επιτυγ�άνεται µε τη �αλ�ίδα απ�στράγγισης
π�υ �ρίσκεται στα δε$ιά τ�υ �υτ�σιδηρ�ύ σώµατ�ς.
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5. Ηλεκτρική σύνδεση
%ι λέ�ητες διατίθενται πλήρεις µε ηλεκτρικές συνδέσεις και καλώδι�
τρ���δ�σίας.
Η ηλεκτρική ασ�άλεια της συσκευής επιτυγ�άνεται µ�ν�ν �ταν
συνδεθεί σωστά σε απ�τελεσµατική εγκατάσταση γείωσης, σύµ�ωνα
µε τ�υς ισ�ύ�ντες καν�νισµ�ύς ασ�αλείας για τις εγκαταστάσεις.
% λέ�ητας πρέπει να συνδεθεί µε µ�ν��ασικ� δίκτυ� τρ���δ�σίας
230 V + γείωση µέσω τ�υ διατιθέµεν�υ τριπ�λικ�ύ καλωδί�υ τηρώντας
την π�λικ�τητα ΦΑΣΗ (L) - %Υ∆ΕΤΕΡ% (N).
Η σύνδεση πρέπει να γίνεται µέσω διπ�λικ�ύ διακ�πτη µε άν�ιγµα
επα�ών τ�υλά�ιστ�ν 3 mm.
Σε περίπτωση αντικατάστασης τ�υ ηλεκτρικ�ύ καλωδί�υ πρέπει να
�ρησιµ�π�ιηθεί εναρµ�νισµέν� καλώδι� “HAR H05 VV-F” 3x1 mm2 µε
µέγιστη διάµετρ� 8 mm.

5.1. Πρ�σ�αση στη �άση ακρ�δεκτών
τρ���δ�σίας

• ∆ιακ�ψτε την τρ���δ�σία τ�υ λέ�ητα µέσω τ�υ διπ�λικ�ύ
διακ�πτη.

• Α�αιρέστε τ� κάλυµµα τρα�ώντας τ� πρ�ς τα πάνω.
• Αν�ί$τε την µπρ�στινή π�ρτα τρα�ώντας την απ� τις πάνω γωνίες.
• Xε�ιδώστε τις δύ� �ίδες π�υ συγκρατ�ύν τ�ν πίνακα.
• Γυρίστε τ�ν πίνακα πρ�ς τα εµπρ�ς.
• Xε�ιδώστε τις �ίδες και �γάλτε τ� τρ���δ�τικ�.
• Η ασ�άλεια τα�είας τή$εως των 2A είναι ενσωµατωµένη στη �άση

ακρ�δεκτών τρ���δ�σίας (εικ�να 2).

(L) = ΦΑΣΗ - κα�έ
(N) = �Υ∆ΕΤΕΡ� - γαλά8ι�
( ) = ΓΕΙΩΣΗ κίτριν�-πράσιν�
(1) (2) = Ακρ�δέκτες θερµ�στάτη δωµατί�υ

oc
e.

94
02

25
07

15

Eικ�να 2: κεντρική �άση ακρ�δεκτών

Ασ�άλεια

5.2. Σύνδεση θερµ�στάτη καυσαερίων
(µ�ν� για µ�ντέλα 1.400 iN - 1.490 iN - 1.620 iN)

Για τη λειτ�υργία των µ�ντέλων αυτών είναι αναγκαία η ηλεκτρική
σύνδεση τ�υ θερµ�στάτη καυσαερίων π�υ �ρίσκεται στ� σύστηµα
ρύθµισης ελκυσµ�ύ και αντιανεµικής πρ�στασίας.
Συνδέστε τ� συνδετήρα στ� θερµ�στάτη καυσαερίων και ασ�αλίστε
τ�ν µε τ� ελατήρι� και τ� κ�λάρ� π�υ διατίθενται, ακ�λ�υθώντας τις
�δηγίες π�υ διατίθενται µε τ� ε$άρτηµα.
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5.3. Σύνδεση αντλίας
(µ�ν� για µ�ντέλα iN)

Τα µ�ντέλα αυτά διατίθενται �ωρίς κυκλ���ρητή. Εάν θέλετε η αντλία
της εγκατάστασης να ελέγ�εται απευθείας απ� τ� λέ�ητα, θα πρέπει
να εκτελέσετε την ακ�λ�υθη διαδικασία σύνδεσης:

• ∆ιακ�ψτε την τρ���δ�σία τ�υ λέ�ητα µέσω τ�υ διπ�λικ�ύ
διακ�πτη.

• Αν�ί$τε και �γάλτε την µπρ�στινή π�ρτα τ�υ λέ�ητα και τ�
κάλυµµα.

• Περάστε τ� ηλεκτρικ� καλώδι� της αντλίας απ� τ�υς �δηγ�ύς
καλωδί�υ (�ρησιµ�π�ιήστε εναρµ�νισµέν� καλώδι� “HAR H05 VV-
F” 3x0,75 mm2 µε µέγιστη διάµετρ� 8 mm). Αν�ί$τε τη �άση
ακρ�δεκτών τρ���δ�σίας �πως περιγρά�εται στην παράγρα��:
“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στη �άση ακρ�δεκτών
τρ���δ�σίας”.

• Εκτελέστε τη σύνδεση σύµ�ωνα µε τ� σ�έδι� ηλεκτρικής
συνδεσµ�λ�γίας.

01
07

06
_0

60
0

Εικ�να 2a: σύνδεση αντλίας

µετακυκλ���ρία
3 λεπτά

µετακυκλ���ρία
4 ώρες

Α
Ν

ΤΛ
ΙΑ

Α
Ν

ΤΛ
ΙΑ
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6. Ηλεκτρική συνδεσµ�λ�γία
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Eικ�να 3: Σ�έδια ηλεκτρικής συνδεσµ�λ�γίας θερµ�στατών 8ώνης και τρ���δ�σίας αντλιών και �αλ�ίδων

ΣΗΜ.: Εάν �ι ηλεκτρ��αλ�ίδες 8ώνης δεν είναι διπλής τρ���δ�σίας,
δεν πρέπει να λαµ�άν�νται υπ�ψη �ι συνδέσεις µε διακεκ�µµένες
γραµµές.
Τα ρελέ 8ώνης δεν είναι αναγκαία εάν �ρησιµ�π�ι�ύνται
ηλεκτρ��αλ�ίδες µε µικρ�διακ�πτη τερµατισµ�ύ διαδρ�µής.

ΛΕΒΗΤΑΣ

_ΩΝΗ 1
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

_ΩΝΗ 2
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

_ΩΝΗ N
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

ΗΛΕΚΤΡ%ΒΑΛΒΙ∆Α
_ΩΝΗΣ QAA73

ΛΕΒΗΤΑΣ

03
01

_2
00

3

QAA73

ΒΑΣΗ ΑΚΡ%∆ΕΚΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ QAA73

_ΩΝΗ 1
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

_ΩΝΗ 2
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

_ΩΝΗ N
ΘΕΡΜ%ΣΤΑΤΗΣ

∆ΩΜΑΤΙ%Υ

ΒΑΣΗ
ΑΚΡ%∆ΕΚΤΩΝ
ΤΡ%Φ%∆%ΣΙΑΣ

ΒΑΣΗ ΑΚΡ%∆ΕΚΤΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ QAA73

ΑΝΤΛΙΑ
_ΩΝΗΣ 1 QAA73

QAA73

7. Σύνδεση θερµ�στάτη
δωµατί�υ

• Αν�ί$τε την κεντρική �άση ακρ�δεκτών �πως περιγρά�εται στην
παράγρα�� 5.1.

• Βγάλτε τ� �ρα�υκυκλωτήρα απ� τ�υς ακρ�δέκτες (1) και (2) της
κεντρικής �άσης ακρ�δεκτών (�λ. ηλεκτρική συνδεσµ�λ�γία § 6).

• Περάστε τ� διπ�λικ� καλώδι� απ� τ�υς �δηγ�ύς καλωδίων τ�υ
λέ�ητα και συνδέστε τ� στ�υς δύ� αυτ�ύς ακρ�δέκτες
(�ρησιµ�π�ιήστε εναρµ�νισµέν� καλώδι� “HAR H05 VV-F” 2 x 0,75
mm2 µε µέγιστη διάµετρ� 8 mm).

Εγκαταστάσεις µε 8ώνες
Σε περίπτωση εγκατάστασης µε �ώνες, �ι διά��ρ�ι θερµ�στάτες
δωµατίων πρέπει να συνδέ�νται σύµ�ωνα µε τ� διάγραµµα της εικ. 3.
%ι �αλ�ίδες �ώνης ή �ι αντλίες πρέπει να τρ���δ�τ�ύνται �ωριστά
απ� τ� λέ�ητα ακ�λ�υθώντας τα σ�έδια ηλεκτρικής συνδεσµ�λ�γίας
της εικ. 3.
Εάν η αντλία τ�υ λέ�ητα έ�ει µεγαλύτερ� µαν�µετρικ� ύψ�ς απ� τις
αντλίες �ώνης, ρυθµίστε την στην πρώτη τα�ύτητα ή απ�µ�νώστε
την ηλεκτρικά (µ�ντέλα i).

Με κλιµατικ� ρυθµιστή QAA73
Η αντλία και η �αλ�ίδα της ελεγ��µενης �ώνης απ� τ�ν κλιµατικ�
ρυθµιστή πρέπει να συνδέ�νται ηλεκτρικά σύµ�ωνα µε τ� σ�έδι�
συνδεσµ�λ�γίας της εικ. 3.

Περίπτωση 1: Εγκατάσταση �ωρίς ε�ωτερικ� ανι�νευτή:
Η θερµ�κρασία κατάθλιψης π�υ πρ��λέπεται για τις µεµ�νωµένες
�ώνες πρέπει να ρυθµί�εται µέσω τ�υ συστήµατ�ς ρύθµισης
θερµ�κρασίας τ�υ κυκλώµατ�ς θέρµανσης π�υ �ρίσκεται στ�ν πίνακα
�ειριστηρίων τ�υ λέ�ητα (2).
Σε περίπτωση ταυτ��ρ�νης αίτησης θερµ�τητας απ� την κεντρική
�ώνη π�υ ελέγ�εται απ� τ� ρυθµιστή QAA73 και απ� µία απ� τις άλλες
�ώνες, η θερµ�κρασία κατάθλιψης είναι η ανώτερη µετα$ύ της
θερµ�κρασίας π�υ επε$εργά�εται � QAA73 και εκείνης π�υ έ�ει
επιλε�θεί µε τ� π�τενσι�µετρ� τ�υ λέ�ητα.

Περίπτωση 2: Εγκατάσταση µε ε�ωτερικ� ανι�νευτή:
Η θερµ�κρασία κατάθλιψης π�υ πρ��λέπεται για τις µεµ�νωµένες
�ώνες είναι αυτή π�υ επε$εργά�εται η ηλεκτρ�νική πλακέτα αναλ�γως
µε την ε$ωτερική θερµ�κρασία και την επιλεγµένη καµπύλη
θέρµανσης �πως περιγρά�εται στ� κε�άλαι� “Σύνδεση ε$ωτερικ�ύ
ανι�νευτή”.
Σε περίπτωση ταυτ��ρ�νης αίτησης θερµ�τητας απ� την κεντρική
�ώνη π�υ ελέγ�εται απ� τ� ρυθµιστή QAA73 και απ� µία απ� τις άλλες
�ώνες, η θερµ�κρασία κατάθλιψης είναι η ανώτερη µετα$ύ της
θερµ�κρασίας π�υ επε$εργά�εται � QAA73 και εκείνης π�υ
επε$εργά�εται η ηλεκτρ�νική πλακέτα τ�υ λέ�ητα.

ΒΑΣΗ
ΑΚΡ%∆ΕΚΤΩΝ
ΤΡ%Φ%∆%ΣΙΑΣ
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8. Σύνδεση ρ�λ�γι�ύ
πρ�γραµµατισµ�ύ
(πρ�αιρετικ� ε�άρτηµα)

%ι λέ�ητες παρέ��υν τη δυνατ�τητα τ�π�θέτησης �ρ�ν�διακ�πτη
πρ�γραµµατισµ�ύ (ηµερήσι�υ ή ε�δ�µαδιαί�υ τύπ�υ) διαµέτρ�υ 62
mm, για τ�ν πρ�γραµµατισµ� των ωραρίων λειτ�υργίας θέρµανσης.

Για την εγκατάσταση τ�υ πρ�γραµµατιστή ενεργήστε ως ε$ής:

Πρ�γραµµατιστής θέρµανσης
• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� �πως περιγρά�εται στην παράγρα�� 5.1:

“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στ� τρ���δ�τικ�”.
• Κ�ψτε µε ένα κ��τη στην εγ�άρα$η τα στηρίγµατα τ�υ καπακι�ύ

π�υ �ρίσκεται στην αριστερή πλευρά τ�υ πίνακα.
• Τ�π�θετήστε τ�ν πρ�γραµµατιστή σ�ίγγ�ντας τις �ίδες στις

ειδικές υπ�δ��ές.
• Βγάλτε τ�ν κίτριν� �ρα�υκυκλωτήρα απ� τη �άση ακρ�δεκτών A3

της κεντρικής ηλεκτρ�νικής πλακέτας (επα�ές 2-4) και συνδέστε
τις επα�ές “κ�ινή και συνήθως αν�ικτή” τ�υ πρ�γραµµατιστή.

• Συνδέστε τις επα�ές τ�υ µ�τέρ τ�υ πρ�γραµµατιστή στη �άση
ακρ�δεκτών A3 της κεντρικής ηλεκτρ�νικής πλακέτας (επα�ές 1-
3).

Σε περίπτωση π�υ � �ρησιµ�π�ι�ύµεν�ς πρ�γραµµατιστής λειτ�υργεί
µε µπαταρία, α�ήστε ελεύθερ�υς τ�υς ακρ�δέκτες (1 - 3) τ�υ
συνδετήρα Α3.
Για τη σωστή σύνδεση τ�υ πρ�γραµµατιστή, �ρησιµ�π�ιήστε τ� σ�έδι�
ηλεκτρικής συνδεσµ�λ�γίας της εικ�νας 4.

Eικ�να 4: Σύνδεση ρ�λ�γι�ύ πρ�γραµµατισµ�ύ

Πρ�γραµµατιστής παραγωγής 8εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης (µε
µ�νάδα µπ�ιλερ)

• �γάλτε τ�ν κίτριν� �ρα�υκυκλωτήρα απ� τη �άση ακρ�δεκτών Μ2
τ�υ λέ�ητα (επα�ές 5-6) και συνδέστε τις επα�ές “κ�ινή και
συνήθως αν�ικτή” τ�υ πρ�γραµµατιστή.

Τ� καλώδι� σύνδεσης πρέπει να περνά απ� �δηγ� καλωδί�υ.

Για τη σωστή σύνδεση των πρ�γραµµατιστών, �ρησιµ�π�ιήστε τ�
σ�έδι� ηλεκτρικής συνδεσµ�λ�γίας της εικ�νας 4.

Για τις µ�νάδες µπ�ιλερ SLIM UB 80 - 120 δεν πρέπει να λαµ�άν�νται
υπ�ψη �ι συνδέσεις αυτές, αλλά να τηρ�ύνται �ι �δηγίες π�υ
διατίθενται µε τη συσκευή.

04
04

_3
00
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ΠΡ%ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡ%ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΜΠ%ΪΛΕΡ

ΛΕΒΗΤΑΣ

ΠΛΑΚΕΤΑ ΒΑΣΗ
ΑΚΡ%∆ΕΚΤΩΝ M2
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9. Σύνδεση µπ�ιλερ
παραγωγής 8εστ�ύ νερ�ύ
�ικιακής �ρήσης

%ι λέ�ητες παρέ��υν δυνατ�τητα σύνδεσης µε µ�νάδα µπ�ιλερ για
την παραγωγή �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης. Μπ�ρείτε να
πρ�µηθευτείτε τη µ�νάδα µπ�ιλερ απ� την BAXI ή απ� τ� εµπ�ρι�.

Για την υδραυλική σύνδεση ακ�λ�υθήστε τ� διάγραµµα της εικ�νας
5.

03
12

_1
50

5

Eικ�να 5: ∆ιάγραµµα υδραυλικής σύνδεσης µπ�ιλερ

ΥΠ�ΜΝΗΜΑ:
UB - Μ�ΝΑ∆Α ΜΠ�ΪΛΕΡ
UR - Μ�ΝΑ∆Α ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
PS - ΑΝΤΛΙΑ ΜΠ�ΪΛΕΡ
PR - ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
SB - ΑΝΙ"ΝΕΥΤΗΣ ΜΠ�ΪΛΕΡ
MR1 - ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μ�ΝΤΕΛΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ Ε^ΑΡΤΗΜΑΤΑ
MR2 - ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μ�ΝΤΕΛΩΝ "ΩΡΙΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ Ε^ΑΡΤΗΜΑΤΑ
RR - ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
MB - ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΠ�ΪΛΕΡ
RB - ΕΠΙΣΤΡ�ΦΗ ΜΠ�ΪΛΕΡ

Για την ηλεκτρική σύνδεση ε�αρµ�στε τις �δηγίες π�υ ακ�λ�υθ�ύν,
αναλ�γως µε την περίπτωση.
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9.1 Μπ�ιλερ τ�υ εµπ�ρί�υ π�υ δεν διατίθεται
απ� την BAXI

(τ� µπ�ιλερ πρέπει να διαθέτει υπ�δ��ή θερµ�στάτη µε διάµετρ�
µεγαλύτερη απ� 7 mm)

Για την ε�αρµ�γή αυτή είναι αναγκαία η �ρήση τ�υ κιτ “αισθητήρας
�εστ�ύ νερ�ύ - καλώδι� σύνδεσης αντλίας” π�υ διατίθεται ως
α$εσ�υάρ.
Για τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση τ�υ µπ�ιλερ µε τ� λέ�ητα ενεργήστε
ως ε$ής ελέγ��ντας επίσης την εικ�να 6:

• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� �πως περιγρά�εται στην παράγρα�� 5.1:
“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στ� τρ���δ�τικ�”.

• Συνδέστε τ� 5π�λικ� καλώδι� π�υ διατίθεται µε τ� κιτ στ�
συνδετήρα A8 της ηλεκτρ�νικής πλακέτας και στ�υς ακρ�δέκτες
1 και 2 της �άσης ακρ�δεκτών M2 (µαύρ� και κ�κκιν� καλώδι�),
α��ύ α�αιρέσετε την ηλεκτρική αντίσταση. Συνδέστε τέλ�ς τ�
faston γείωσης.

• Μετακινήστε ένα απ� τα δύ� άκρα τ�υ κίτριν�υ �ρα�υκυκλωτήρα
“Πρ�γραµµατιστής παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ” απ� τ�ν ακρ�δέκτη
5 στ�ν ακρ�δέκτη 6 της �άσης ακρ�δεκτών M2 (ενεργ�π�ίηση
λειτ�υργίας παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ).

• Περάστε τ� καλώδι� απ� τ�υς ειδικ�ύς �δηγ�ύς και στερεώστε
τ�ν 6π�λικ� συνδετήρα στ� πίσω µέρ�ς τ�υ λέ�ητα µε τις
διατιθέµενες �ίδες, α��ύ α�αιρέσετε τα καπάκια τ�υ συνδετήρα.

Ανι�νευτής 8εστ�ύ νερ�ύ
• Συνδέστε τ�ν ανι�νευτή �εστ�ύ νερ�ύ στ�υς ακρ�δέκτες T1 και T2

τ�υ 6π�λικ�ύ συνδετήρα και τ�π�θετήστε τ� συνδετήρα στην
υπ�δ��ή τ�υ µπ�ιλερ (υπ�δ��ή ανι�νευτή θερµ�στάτη).

Αντλία µπ�ιλερ
• Συνδέστε την αντλία µπ�ιλερ στ�υς ακρ�δέκτες (L1 - N - ) τ�υ

6π�λικ�ύ συνδετήρα �ρησιµ�π�ιώντας εναρµ�νισµέν� καλώδι�
“HAR VV - F” 3 x 0,75 mm2.

Κλείστε τα καπάκια τ�υ 6π�λικ�ύ συνδετήρα.

Eικ�να 6: Σύνδεση ηλεκτρικ�ύ καλωδί�υ - ανι�νευτή 8εστ�ύ νερ�ύ

ΑΝΤΛΙΑ ΜΠ%ΪΛΕΡ

ΑΝΙ*ΝΕΥΤΗΣ ΜΠ%ΪΛΕΡ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
ΒΡΑ*ΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ
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9.2 Μ�νάδα µπ�ιλερ BAXI SLIM UB 80 - 120

Για τη σωστή σύνδεση µετα$ύ τ�υ µπ�ιλερ µε τ�υ λέ�ητα ενεργήστε
�πως περιγρά�εται στη συνέ�εια συµ��υλευ�µεν�ι και τις �δηγίες
π�υ διατίθενται µε τ� µπ�ιλερ:

• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� τ�υ λέ�ητα �πως περιγρά�εται στην
παράγρα�� 5.1: “Ηλεκτρική σύνδεση - Πρ�σ�αση στ�
τρ���δ�τικ�”.

• Συνδέλικ� καλώδι� π�υ ε$έρ�εται απ� τ� µπ�ιλερ στ�υς
ακρ�δέκτες 5 και 6 της �άσης ακρ�δεκτών M2 (γκρί�� - πράσιν�
καλώδι�), α��ύ πρώτα α�αιρέσετε τ�ν κίτριν� �ρα�υκυκλωτήρα.
Περάστε τ� καλώδι� απ� τ�υς ειδικ�ύς �δηγ�ύς καλωδίων τ�υ
λέ�ητα.

Αντλία µπ�ιλερ
• Συνδέστε την αντλία µπ�ιλερ στ�υς ακρ�δέκτες (37) και (39) της

πλακέτας καλωδίωσης τ�υ µπ�ιλερ (�ρησιµ�π�ιήστε ένα
εναρµ�νισµέν� καλώδι� “HAR VV - F” 3 x 0,75 mm2).

Πρ�σ��ή: � διακ�πτης ρύθµισης 8εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης (αρ. 3 εικ�να
1) πρέπει να παραµείνει στη µέγιστη θέση.
Η ρύθµιση νερ�ύ �ρήσης πρέπει να γίνει στ� διακ�πτη π�υ υπάρ�ει
στ� µπ�ιλερ.

05
03

_2
10

1

Eικ�να 7: Ηλεκτρική σύνδεση µε µ�νάδα µπ�ιλερ SLIM UB 80 - 120

ΚΑΛΩ∆I� ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

ΜΗΝ ΑΦΑiΡΕiΤΕ ΤΗΝ
ΑΝΤiΣΤΑΣΗ

ΚΑΛΩ∆I� ΤP�Φ�∆�ΣIΑΣ

SLIM UB 80 - 120Μ�ΝΑ∆Α ΜΠ�ΪΛΕΡ

ΒΑΣΗ ΑΚΡ�∆ΕΚΤΩΝ ΤΡ�Φ�∆�ΣΙΑΣ

ΛΕΒΗΤΑΣ

ΒΑΣΗ ΑΚΡ�∆ΕΚΤΩΝ ΜΠ�ΪΛΕΡ
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9.3 Μ�νάδα µπ�ιλερ BAXI SLIM UB 80 - 120
INOX

Για τη σωστή ηλεκτρική σύνδεση τ�υ µπ�ιλερ µε τ� λέ�ητα ενεργήστε
�πως περιγρά�εται στη συνέ�εια συµ��υλευ�µεν�ι και τις �δηγίες
π�υ διατίθενται µε τ� µπ�ιλερ:

• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� �πως περιγρά�εται στην παράγρα�� 5.1:
“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στ� τρ���δ�τικ�”.

• Συνδέστε τ� 5π�λικ� καλώδι� π�υ διατίθεται µε τ� µπ�ιλερ στ�
συνδετήρα A8 της ηλεκτρ�νικής πλακέτας και στ�υς ακρ�δέκτες
1 και 2 της �άσης ακρ�δεκτών M2 (µαύρ� και κ�κκιν� καλώδι�),
α��ύ α�αιρέσετε την ηλεκτρική αντίσταση.
Συνδέστε τέλ�ς τ� faston γείωσης (�λ. εικ�να 6).

• Μετακινήστε ένα απ� τα δύ� άκρα τ�υ κίτριν�υ �ρα�υκυκλωτήρα
“Πρ�γραµµατιστής παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ” απ� τ�ν ακρ�δέκτη
5 στ�ν ακρ�δέκτη 6 της �άσης ακρ�δεκτών M2 (ενεργ�π�ίηση
λειτ�υργίας παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ).

• Περάστε τ� καλώδι� απ� τ�υς ειδικ�ύς �δηγ�ύς και στερεώστε
τ�ν 6π�λικ� συνδετήρα στ� πίσω µέρ�ς τ�υ λέ�ητα µε τις
διατιθέµενες �ίδες, α��ύ α�αιρέσετε τα καπάκια τ�υ συνδετήρα
(εικ�να 6).

Ανι�νευτής 8εστ�ύ νερ�ύ
• Συνδέστε µε τ� διπ�λικ� καλώδι� π�υ διατίθεται µε τ�ν ε$�πλισµ�

τ�υς ακρ�δέκτες (T1 και T2) τ�υ 6π�λικ�ύ συνδετήρα µε τη 2π�λική
�άση ακρ�δεκτών τ�υ µπ�ιλερ (Εικ�να 8).

Αντλία µπ�ιλερ
• Συνδέστε την αντλία µπ�ιλερ στ�υς ακρ�δέκτες (L1 - N - ) τ�υ

6π�λικ�ύ συνδετήρα �ρησιµ�π�ιώντας εναρµ�νισµέν� καλώδι�
“HAR VV - F” 3 x 0,75 mm2 (Εικ�να 8).

Κλείστε τα καπάκια τ�υ 6π�λικ�ύ συνδετήρα.

Eικ�να 8: Ηλεκτρική σύνδεση µε µ�νάδα µπ�ιλερ BAXI SLIM UB INOX

SB - ΑΝΙ"ΝΕΥΤΗΣ ΜΠ�ΪΛΕΡ
UB - Μ�ΝΑ∆Α ΜΠ�ΪΛΕΡ
PS - ΑΝΤΛΙΑ ΜΠ�ΪΛΕΡ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΚ�ΝΑ 6

Μ%ΝΑ∆Α ΜΠ%ΪΛΕΡ

ΑΝΤΛΙΑ ΜΠ%ΪΛΕΡ
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Eικ�να 9: σύνδεση ε�ωτερικ�ύ ανι�νευτή

10.1 Εγκατάσταση και σύνδεση ε�ωτερικ�ύ
ανι�νευτή

% ε$ωτερικ�ς ανι�νευτής πρέπει να εγκατασταθεί σε ε$ωτερικ� τ�ί��
τ�υ κτιρί�υ τηρώντας τις ακ�λ�υθες �δηγίες:
• Εγκαταστήστε τ�ν ανι�νευτή σε ��ρει�/��ρει�ανατ�λικ� τ�ί��

απ��εύγ�ντας την άµεση έκθεση στην ηλιακή ακτιν���λία.
• Απ��ύγετε τ�ί��υς στ�υς �π�ί�υς σ�ηµατί�εται υγρασία και µ�ύ�λα.
• Βε�αιωθείτε �τι � τ�ί��ς παρέ�ει ικαν�π�ιητική θερµ�µ�νωση.
• Απ��ύγετε την εγκατάσταση κ�ντά σε ανεµιστήρες, στ�µια

απαγωγής υδρατµών ή τ�άκια.

Η στερέωση στ�ν τ�ί�� πρέπει να γίνει µε δύ� �ύπα π�υ διατίθενται
µε τ�ν ε$�πλισµ�, ακ�λ�υθώντας τις τε�νικές �δηγίες π�υ
συν�δεύ�υν τ� ε$άρτηµα.
Η ηλεκτρική σύνδεση τ�υ ε$ωτερικ�ύ ανι�νευτή πρέπει να γίνει µε
δύ� αγωγ�ύς ελά�ιστης διατ�µής 0,5 mm2 και µέγιστ�υ µήκ�υς 20 m
(δεν είναι αναγκαία η τήρηση της π�λικ�τητας).
Τ� καλώδι� σύνδεσης λέ�ητα-ανι�νευτή πρέπει να συνδεθεί απ� τη
µία πλευρά στη �άση ακρ�δεκτών τ�υ ανι�νευτή και να ασ�αλιστεί
µε τ�ν ειδικ� στεγαν� �δηγ� καλωδί�υ και απ� την άλλη στη �άση
των �ιδωτών ακρ�δεκτών τ�υ λέ�ητα.
Για την έ$�δ� τ�υ καλωδί�υ απ� τ� λέ�ητα πρέπει να �ρησιµ�π�ι�ύνται
�ι ειδικ�ί �δηγ�ί και να ασ�αλί�ει µε έναν απ� τ�υς ελεύθερ�υς
�δηγ�ύς στ� τρ���δ�τικ� τ�υ λέ�ητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΛΩ∆Ι% ΑΝΙ*ΝΕΥΤΗ
ΠΛΑΚΕΤΑ

10. Σύνδεση ε�ωτερικ�ύ
ανι�νευτή
(πρ�αιρετικ� ε�άρτηµα)

Η συσκευή παρέ�ει τη δυνατ�τητα σύνδεσης µε ε$ωτερικ� ανι�νευτή
π�υ διατίθεται κατ�πιν παραγγελίας και είναι σε θέση να ρυθµίσει
αυτ�ν�µα την τιµή της θερµ�κρασίας κατάθλιψης τ�υ λέ�ητα
αναλ�γως µε τη µετρ�ύµενη ε$ωτερική θερµ�κρασία και τ�ν
πρ�γραµµατισµέν� συντελεστή Kt της εγκατάστασης.
Για την τ�π�θέτηση τ�υ ε$αρτήµατ�ς αυτ�ύ και την ηλεκτρική τ�υ
σύνδεση, συµ��υλευθείτε την εικ�να π�υ ακ�λ�υθεί καθώς και τις
�δηγίες π�υ διατίθενται µε τ�ν ε$ωτερικ� ανι�νευτή.
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10.2 Επιλ�γή καµπύλης λειτ�υργίας

Με τ�ν ε$ωτερικ� ανι�νευτή συνδεδεµέν�, τ� σύστηµα ρύθµισης της
θερµ�κρασίας τ�υ κυκλώµατ�ς θέρµανσης εκτελεί τη λειτ�υργία
ρύθµισης τ�υ συντελεστή διασπ�ράς Kt.
%ι εικ�νες π�υ ακ�λ�υθ�ύν παρ�υσιά��υν την αντιστ�ι�ία µετα$ύ των
θέσεων τ�υ διακ�πτη και των πρ�γραµµατι��µενων καµπυλών. Εκτ�ς
απ� τις απεικ�νι��µενες, µπ�ρ�ύν να επιλε�θ�ύν και ενδιάµεσες
καµπύλες.

TM = Κλίµακα θερµ�κρασίας κατάθλιψης
Te = ε�ωτερική θερµ�κρασία

00
09

01
06

00

ΣΗΜΑΝΤΙΚ%: η τιµή της θερµ�κρασίας κατάθλιψης TM ε$αρτάται απ�
τη θέση τ�υ διακ�πτη T.RISC. (�λ. §13). Η µέγιστη πρ�γραµµατι��µενη
θερµ�κρασία µπ�ρεί να είναι 85 ή 45°C.

SWITCH
T.RISC

OFF

SWITCH
T.RISC

ON

00
09

01
05

00
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11. Σύνδεση κλιµατικ�ύ
ρυθµιστή QAA73
(πρ�αιρετικ� ε�άρτηµα)

Η σύνδεση τ�υ κλιµατικ�ύ ρυθµιστή QAA73 µε την ηλεκτρ�νική
πλακέτα πρέπει να γίνει µε τη �ρήση πλακέτας διασύνδεσης π�υ
διατίθεται µα�ί µε τ� ε$άρτηµα.
Η πλακέτα αυτή πρέπει να συνδεθεί στ� συνδετήρα A7 της
ηλεκτρ�νικής πλακέτας τ�υ λέ�ητα. % ρυθµιστής QAA73 πρέπει να
συνδεθεί στ�υς ακρ�δέκτες (+) και (-) της �άσης ακρ�δεκτών
σύνδεσης π�υ διατίθεται µε τ� ρυθµιστή. Η τήρηση της π�λικ�τητας
δεν είναι αναγκαία για τη σύνδεση (εικ�να 10).
� �ρα�υκυκλωτήρας στη �άση ακρ�δεκτών τρ���δ�σίας
(ακρ�δέκτες 1 και 2) για τη σύνδεση τ�υ θερµ�στάτη δωµατί�υ πρέπει
να α�αιρεθεί.
Συµ��υλευθείτε τις �δηγίες π�υ συν�δεύ�υν τα δύ� ε$αρτήµατα για
τ� σωστ� τρ�π� τ�π�θέτησης και �ρήσης.
%ι �δηγίες π�υ διατίθενται µε τ�ν κλιµατικ� ρυθµιστή QAA73
περιλαµ�άν�υν επίσης τις πληρ���ρίες για:
• τ�ν πρ�γραµµατισµ� των ρυθµι��µενων παραµέτρων απ� τ�

�ρήστη
• την επιλ�γή της γλώσσας
• τη �ρήση τ�υ πλήκτρ�υ πληρ���ριών.

Eικ�να 10: Σύνδεση κλιµατικ�ύ ρυθµιστή QAA73

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΒΡΑ"ΥΚΥΚΛΩΤΗΡΑ

ΥΠ�ΜΝΗΜΑ:
N.C. Επα�ή συνήθως κλειστή
C Κ�ινή
N.A. Επα�ή συνήθως αν�ικτή
+ Θετικ�ς π�λ�ς τηλε�ειρισµ�ύ
- Αρνητικ�ς π�λ�ς τηλε�ειρισµ�ύ
S.EXT Ε�ωτερικ�ς ανι�νευτής

"ΡΩΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ:
M Κα�έ
N Μαύρ�
C Γαλά8ι�
R Κ�κκιν�
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πλακέτα διασύνδεσης

ρυθµιστής QAA73

ε�ωτερικ�ς
ανι�νευτής
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QAA73: Παράµετρ�ι ρυθµι8�µενες απ� τ�ν εγκαταστάτη (Σέρ�ις)

Πιέ��ντας ταυτ��ρ�να τα δύ� πλήκτρα PROG επί τρία τ�υλά�ιστ�ν
δευτερ�λεπτα, έ�ετε πρ�σ�αση στη λίστα των εµ�ανι��µενων ή/και
ρυθµι��µενων παραµέτρων απ� τ�ν εγκαταστάτη.
Πιέστε ένα απ� τα δύ� αυτά πλήκτρα για να αλλά$ετε την παράµετρ�
για εµ�άνιση ή τρ�π�π�ίηση.
Πιέστε τ� πλήκτρ� [+] ή [-] για να αλλά$ετε την εµ�ανι��µενη τιµή.
Πιέστε πάλι ένα απ� τα πλήκτρα PROG για απ�θήκευση της αλλαγής.
Πιέστε τ� πλήκτρ� πληρ���ριών ( ) για έ$�δ� απ� τ�ν
πρ�γραµµατισµ�.
Στη συνέ�εια παρ�υσιά��νται µ�ν�ν �ι παράµετρ�ι κ�ινής �ρήσης:

Γραµµή Παράµετρ�ς κλίµακα Εργ�στασιακή
τιµή

70 Κλίση HC1 2,5…40 15

72 Μέγ. κατάθλιψη HC1 25…85 85

74 Τύπ�ς κτιρί�υ Βαριά, Ελα�ριά
Ελα�ριά

75 Αντιστάθµιση on HC1  on HC1
περι�άλλ�ντ�ς on HC2

on HC1+HC2
µηδενική

77 Αυτ�µατη πρ�σαρµ�γή Ανενεργή-ενεργή Ενεργή
καµπυλών θέρµανσης

78 Βελτιστ�π�ίηση εκκίνησης Μέγ. 0…360 min 0

79 Βελτιστ�π�ίηση στ�π Μέγ. 0…360 min 0

90 ACS set µειωµέν� 5…60 35

91 Πρ�γραµµα ACS 24 ώρες/ηµέρα 24 ώρες/ηµέρα
PROG HC-1h
PROG HC
PROG ACS

93 ACS Πλήκτρ� *ωρίς ECO *ωρίς ECO
Με ECO

Σύντ�µη περιγρα�ή των παραµέτρων:

Γραµµή Παράµετρ�ς

70 Επιλ�γή κλίσης της καµπύλης θέρµανσης

72 Μέγιστη θερµ�κρασία κατάθλιψης της εγκατάστασης θέρµανσης

74 Επιλ�γή τύπ�υ µ�νωσης κτιρί�υ

75 Ενεργ�π�ίηση/απενεργ�π�ίηση επίδρασης της θερµ�κρασίας δωµατί�υ. Εάν
απενεργ�π�ιηθεί πρέπει να υπάρ�ει � ε$ωτερικ�ς ανι�νευτής.

77 Αυτ�µατη πρ�σαρµ�γή της καµπύλης θέρµανσης αναλ�γως µε τη
θερµ�κρασία τ�υ δωµατί�υ

78 Μέγιστ� α�άνς ανάµµατ�ς τ�υ λέ�ητα σε σ�έση µε τ� ωριαί� πρ�γραµµα για
τη �ελτιστ�π�ίηση της θερµ�κρασίας τ�υ δωµατί�υ

79 Μέγιστ� α�άνς σ�ησίµατ�ς τ�υ λέ�ητα σε σ�έση µε τ� ωριαί� πρ�γραµµα
για τη �ελτιστ�π�ίηση της θερµ�κρασίας τ�υ δωµατί�υ

90 Λειτ�υργία ECO - Θερµ�κρασία τ�υ �εστ�ύ νερ�ύ στη �άση OFF τ�υ
πρ�γραµµατισµ�ύ της παραµέτρ�υ 91

91 Επιλ�γή τύπ�υ πρ�γράµµατ�ς για τ� �εστ� νερ� �ικιακής �ρήσης. Η επιλ�γή
PROG ACS πρ�ϋπ�θέτει τ�ν καθ�ρισµ� τ�υ πρ�γράµµατ�ς µέσω των
παραµέτρων 30÷36.

93 Ενεργ�π�ίηση της λειτ�υργίας ECO. Πρ�γραµµατίστε και την παράµετρ� 90

Σε περίπτωση σύνδεσης ε$ωτερικ�ύ ανι�νευτή µε τη συσκευή, �ι
επιλεγ�µενες καµπύλες εµ�ανί��νται στη γρα�ική παράσταση.
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- σήµανση ανωµαλιών

Σε περίπτωση ανωµαλίας, στην �θ�νη τ�υ QAA73 ανα��σ�ήνει τ�

σύµ��λ� .
Πιέ��ντας τ� πλήκτρ� πληρ���ριών ( ) µπ�ρείτε να εµ�ανίσετε τ�ν
κωδικ� �λά�ης και την περιγρα�ή της εντ�πισθείσας ανωµαλίας.

Κωδικ�ς �θ�νη Περιγρα�ή ανωµαλίας

10 Ε$ωτερικ�ς ανι�νευτής Βλά�η αισθητήρα ε$ωτερικ�ύ ανι�νευτή ή απενεργ�π�ίηση
της παραµέτρ�υ 75

20 Ανι�νευτής λέ�ητα Βλά�η αισθητήρα NTC κατάθλιψης

50 Ανι�νευτής ACS Βλά�η αισθητήρα NTC �εστ�ύ νερ�ύ

60 Ανι�νευτής δωµατί�υ Βλά�η QAA73

110 STB λέ�ητα Επέµ�αση θερµ�στάτη ασ�αλείας

133 Απ�υσία �λ�γας Απ�υσία αερί�υ

151 BMU Εσωτερικ� σ�άλµα πλακέτας λέ�ητα
∆ιακ�ψτε την ηλεκτρική τρ���δ�σία τ�υ λέ�ητα επί 10
δευτερ�λεπτα

160 Τα�. ανεµιστήρα ∆εν επετεύ�θη τ� �ρι� τα�ύτητας τ�υ ανεµιστήρα

162 Πιε��στάτης αέρα Απ�υσία σήµατ�ς έγκρισης πιε��στάτη αέρα

164 Πιε��στάτης θέρµανσης Απ�υσία σήµατ�ς έγκρισης πιε��στάτη υδραυλικ�ύ
δια��ρικ�ύ

TM = Κλίµακα θερµ�κρασίας κατάθλιψης
Te = ε�ωτερική θερµ�κρασία
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12. Ε�αέρωση και απεµπλ�κή
αντλίας

12.1 Ε�αέρωση (µ�ν� για τα µ�ντέλα i)

Στην πρώτη διαδικασία πλήρωσης της εγκατάστασης θα πρέπει να
ε$αερωθεί � αέρας π�υ ενδε��µένως υπάρ�ει στην εγκατάσταση.
Για την ε$αέρωση, ενεργήστε ως ε$ής:
• Κλείστε τ� ρ�υµπινέτ� αερί�υ.
• Αν�ί$τε την µπρ�στινή π�ρτα τ�υ λέ�ητα.
• Με τ�ν κυκλ���ρητή της εγκατάστασης σε λειτ�υργία, λασκάρετε

την τάπα π�υ είναι �ιδωµένη στ�ν ά$�να της αντλίας έτσι ώστε να
διευκ�λύνετε την έ$�δ� τ�υ αέρα.

• Βιδώστε την τάπα της αντλίας.
Εν ανάγκη, επαναλά�ετε περισσ�τερες ��ρές την ίδια διαδικασία.
Συνιστάται η συγκέντρωση τ�υ νερ�ύ π�υ τρέ�ει κατά την επέµ�αση.

12.2 Απεµπλ�κή

% λέ�ητας διαθέτει σύστηµα κατά της εµπλ�κής της αντλίας, τ� �π�ί�,
σε περίπτωση απ�υσίας αίτησης θερµ�τητας επί 24 συνε�είς ώρες,
θέτει αυτ�µατα σε λειτ�υργία την αντλία επί ένα λεπτ�.
Η λειτ�υργία αυτή είναι ενεργή εάν � λέ�ητας τρ���δ�τείται
ηλεκτρικά και � διακ�πτης (1) δεν �ρίσκεται στη θέση (0).
Ωστ�σ�, εάν µετά απ� µεγάλ� �ρ�νικ� διάστηµα εκτ�ς λειτ�υργίας ή
κατά τ� πρώτ� άναµµα καταστεί αναγκαία η απεµπλ�κή της αντλίας,
αρκεί να α�αιρέσετε την τάπα π�υ είναι �ιδωµένη στ�ν ά$�να, να
τ�π�θετήσετε ένα κατσα�ίδι και να γυρίσετε µερικές στρ��ές τ�
ρ�τ�ρα ώστε να $εµπλ�κάρει και να τεθεί εύκ�λα σε κίνηση.
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13. Ρυθµίσεις π�υ πρέπει να
εκτελεστ�ύν στην κύρια
ηλεκτρ�νική πλακέτα

Με τ� διακ�πτη στη θέση (OFF):

T.RISC. πεδί� θερµ�κρασίας λέ�ητα σε θέρµανση 30÷85°C
GPL λειτ�υργία της συσκευής µε ΜΕΘΑΝΙ%
T-off �ρ�ν�ς αναµ�νής 3 λεπτών σε λειτ�υργία θέρµανσης
POMPA �ρ�ν�ς µετακυκλ���ρίας λέ�ητα σε θέρµανση, 3 λεπτά

έως την επέµ�αση τ�υ θερµ�στάτη δωµατί�υ
D.POMPA � διακ�πτης πρέπει να �ρίσκεται πάντα στη θέση ON

Με τ� διακ�πτη στη θέση (ON):

T.RISC. πεδί� θερµ�κρασίας λέ�ητα σε θέρµανση 30÷45°C
GPL λειτ�υργία της συσκευής µε υγραέρι� (LPG)
T-off �ρ�ν�ς αναµ�νής 10 δευτερ�λέπτων σε λειτ�υργία

θέρµανσης
POMPA �ρ�ν�ς µετακυκλ���ρίας λέ�ητα σε θέρµανση, 4 ώρες

έως την επέµ�αση τ�υ θερµ�στάτη δωµατί�υ

ΣΗΜ. �ι ρυθµίσεις π�υ περιγρά��νται πρέπει να εκτελ�ύνται �ωρίς �
λέ�ητας να τρ���δ�τείται µε ηλεκτρισµ�.
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ΥΠ�ΜΝΗΜΑ
1 Παρ��ή πίεσης - έ��δ�ς
2 Παρ��ή πίεσης - είσ�δ�ς
3 Ηλεκτρ��αλ�ίδα
4 ∆ιαµ�ρ�ωτής µε

σύστηµα ρύθµισης Μέγ.
και Ελά�.

Eικ�να 11: ΒΑΛΒΙ∆Α SIT SIGMA 845

14. Τρ�π�ς αλλαγής αερί�υ
%ι λέ�ητες µπ�ρ�ύν να ρυθµιστ�ύν για �ρήση µεθανί�υ(G20) ή
υγραερί�υ (G30 Β�υτάνι�, G31 Πρ�πάνι�) απ� τ� ε$�υσι�δ�τηµέν�
Σέρ�ις Τε�νικής Β�ήθειας.

Για να �ρησιµ�π�ιήσετε τ�υς λέ�ητες µε δια��ρετικ� αέρι� απ� εκείν�
για τ� �π�ί� έ��υν ρυθµιστεί, πρέπει να εκτελέσετε την ακ�λ�υθη
διαδικασία:

• Αν�ί$τε και �γάλτε την µπρ�στινή π�ρτα τ�υ λέ�ητα.
• Συνδέστε δύ� µαν�µετρα, κατά πρ�τίµηση νερ�ύ, στις παρ��ές

πίεσης (αρ. 1 και 2 εικ. 10) της �αλ�ίδας αερί�υ, α��ύ λασκάρετε
τις αντίστ�ι�ες �ίδες.
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ρύθµιση µέγιστης
ρύθµιση ελά�ιστης

Μπεκ καυστήρα 9505080301

Αντικατάσταση µπεκ καυστήρα

• Αναλ�γως µε τ� αέρι�, αντικαταστήστε τα µπεκ τ�υ κεντρικ�ύ
καυστήρα �ρ�ντί��ντας να τα σ�ί$ετε καλά µε τη σ�ετική �άλκινη
τσιµ�ύ�α. Συµ��υλευθείτε τ�υς πίνακες ΙΙΙ.

Αλλαγή τάσης στ� διαµ�ρ�ωτή

• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� �πως περιγρά�εται στην παράγρα�� 5.1:
“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στ� τρ���δ�τικ�”.

• Τ�π�θετήστε τ� διακ�πτη αναλ�γως µε τ� �ρησιµ�π�ι�ύµεν� τύπ�
αερί�υ (�λ. §13).

Επαναρρύθµιση Μέγ. και Ελά�. τ�υ ρυθµιστή πίεσης

�Ν�ΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣ"ΥΣ
• Αν�ί$τε τ� ρ�υµπινέτ� τ�υ αερί�υ, γυρίστε τ� διακ�πτη (1) στη

θέση �ειµερινής λειτ�υργίας και περιµένετε να ανάψει � λέ�ητας.
• Βε�αιωθείτε �τι η δυναµική πίεση τρ���δ�σίας τ�υ λέ�ητα π�υ

µετριέται στην παρ��ή πίεσης (αρ. 2 εικ. 10) της �αλ�ίδας αερί�υ
είναι σωστή (30 mbar για ��υτάνι�, 37 mbar για πρ�πάνι� ή 20 mbar
για �υσικ� αέρι�).

• Βγάλτε τ� καπάκι τ�υ διαµ�ρ�ωτή και γυρίστε τ�ν �ρει�άλκιν�
δακτύλι� έως �τ�υ επιτευ�θ�ύν �ι τιµές πίεσης π�υ αναγρά��νται
στ�υς πίνακες ΙΙΙ για τ� συγκεκριµέν� µ�ντέλ� λέ�ητα.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΣ"ΥΣ
• Απ�συνδέστε ένα καλώδι� τρ���δ�σίας τ�υ διαµ�ρ�ωτή και

$e�ιδώστε την κ�κκινη �ίδα έως �τ�υ επιτευ�θεί η τιµή πίεσης
π�υ αντιστ�ι�εί στη µειωµένη ισ�ύ (�λ. πίνακες IV, αναλ�γως µε τ�
µ�ντέλ� τ�υ λέ�ητα).

• Τέλ�ς, συνδέστε τ� καλώδι�, τ�π�θετήστε τ� καπάκι τ�υ
διαµ�ρ�ωτή και σ�ί$τε τις �ίδες στερέωσης.

Ρύθµιση θερµικής ισ�ύ�ς θέρµανσης

Μπ�ρείτε να ρυθµίσετε την ισ�ύ θέρµανσης αναλ�γως µε τις
πραγµατικές ανάγκες της εγκατάστασης. Για τη ρύθµιση, ενεργήστε
ως ε$ής:

• Γυρίστε τ� διακ�πτη (1) στη θέση �ειµερινής λειτ�υργίας και
περιµένετε να ανάψει � λέ�ητας (ένδει$η λειτ�υργίας θέρµανσης
αναµµένη (6)).

• Αν�ί$τε τ� τρ���δ�τικ� �πως περιγρά�εται στην παράγρα�� 5.1:
“Ηλεκτρική σύνδεση Πρ�σ�αση στ� τρ���δ�τικ�” και γυρίστε τη
�ίδα τ�υ π�τενσι�µετρ�υ P3 MAX. R στην κεντρική ηλεκτρ�νική
πλακέτα, έως �τ�υ επιτευ�θεί η τιµή πίεσης στ�υς καυστήρες π�υ
αναγρά�εται στ�υς πίνακες IV αναλ�γως µε την ισ�ύ και τ� µ�ντέλ�
τ�υ λέ�ητα.

Ρύθµιση πιε8�στάτη αερί�υ (µ�ντέλ� 1.620 iN)

• Στ� µ�ντέλ� 1.620 iN είναι αναγκαία η ρύθµιση τ�υ πιε��στάτη
αερί�υ γυρνώντας τ� δείκτη στην αντίστ�ι�η τιµή (13 mbar G20,
20 mbar G30 και 25 mbar G31).

Τελικ�ί έλεγ��ι

• Κλείστε τ�ν πίνακα.
• Βγάλτε τα µαν�µετρα και κλείστε τις παρ��ές πίεσης.
• Τ�π�θετήστε την ανταλλακτική ετικέτα της µετατρ�πής �π�υ

αναγρά�εται � τύπ�ς τ�υ αερί�υ και η ρύθµιση.
• Τ�π�θετήστε την π�ρτα.
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15. Πίνακες κατανάλωσης - µπεκ

Πίνακας III-a ΑΕΡΙ% G.20 - p.c.i. = 34,02 MJ/m3

Μ�ντέλ� ∆ιάµετρ�ς Μέγιστη/ελά�ιστη Μέγιστη πίεση Ελά�ιστη πίεση Πίεση
 λέ�ητα κεντρικ�ύ µπεκ κατανάλωση ισ�ύ�ς καυστήρων καυστήρων τρ���δ�σίας

mm m3/h mbar mbar mbar
1.150 i 2,6 1,74/1,00 9,1 2,9 20

1.230 i - iN 3,15 2,59/1,43 9,2 5,0 20
1.300 i - iN 3,5 3,49/1,80 10,6 5,0 20

1.400 iN 4,1 4,69/2,43 10,3 2,9 20
1.490 iN 4,5 5,72/2,91 10,8 2,9 20
1.620 iN 5,2 7,30/3,70 10,8 2,9 20

Πίνακας III-b ΑΕΡΙ% G.30 - p.c.i. = 45,65 MJ/Kg

Μ�ντέλ� ∆ιάµετρ�ς Μέγιστη/ελά�ιστη Μέγιστη πίεση Ελά�ιστη πίεση Πίεση
 λέ�ητα κεντρικ�ύ µπεκ κατανάλωση ισ�ύ�ς καυστήρων καυστήρων τρ���δ�σίας

mm Kg/h mbar mbar mbar
1.150 i 1,5 1,12/0,75 27,5 9,3 30

1.230 i - iN 1,75 1,93/1,06 27,7 8,8 30
1.300 i - iN 2,05 2,60/1,34 27,3 6,9 30

1.400 iN 2,4 3,50/1,81 27,2 6,9 30
1.490 iN 2,65 4,26/2,17 27,2 6,4 30
1.620 iN 2,95 5,44/2,76 26,9 7,4 30

Πίνακας III-c ΑΕΡΙ% G.31 - p.c.i. = 46,34 MJ/Kg

Μ�ντέλ� ∆ιάµετρ�ς Μέγιστη/ελά�ιστη Μέγιστη πίεση Ελά�ιστη πίεση Πίεση
 λέ�ητα κεντρικ�ύ µπεκ κατανάλωση ισ�ύ�ς καυστήρων καυστήρων τρ���δ�σίας

mm Kg/h mbar mbar mbar
1.150 i 1,5 1,10/0,74 35,3 10,5 37

1.230 i - iN 1,75 1,90/1,05 35,5 8,2 37
1.300 i - iN 2,05 2,56/1,32 35,1 8,2 37

1.400 iN 2,4 3,45/1,79 35,3 8,2 37
1.490 iN 2,65 4,20/2,13 34,8 7,7 37
1.620 iN 2,95 5,36/2,72 35,3 8,7 37

Σηµείωση: Η κατανάλωση των δια��ρων τύπων αερίων ανα�έρεται στ�υς 15°C και 1013 mbar.
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SLIM 1.150 i

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

2,9 9,3 10,5 8,5 7300 Ελά�ιστη ισ�ύς

3,6 14,5 18,7 9,3 8000

4,5 18,4 23,6 10,5 9000

5,6 22,7 29,2 11,6 10000

6,7 27,5 35,3 12,8 11000

8,0 14,0 12000

9,1 14,9 12800 Μέγιστη ισ�ύς

SLIM 1.230 i - iN

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

8,8 8,2 11,8 10150 Ελά�ιστη ισ�ύς

9,3 11,9 12,8 11000

11,0 14,2 14,0 12000

13,0 16,6 15,1 13000

5,0 15,0 19,3 16,3 14000

5,7 17,3 22,1 17,4 15000

6,5 19,6 25,2 18,6 16000

7,4 22,2 28,4 19,8 17000

8,3 24,9 31,9 20,9 18000

9,2 27,7 35,5 22,1 19000 Μέγιστη ισ�ύς

Πίνακας IV: πίεση στ�υς καυστήρες- απ�δ�σης ισ�ύ�ς

SLIM 1.300 i - iN

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

6,9 8,2 14,9 12800 Ελά�ιστη ισ�ύς

7,7 9,8 15,7 13500

8,8 11,3 16,9 14500

10,1 13,0 18,0 15500

11,4 14,7 19,2 16500

5,0 12,9 16,5 20,3 17500

5,6 14,4 18,5 21,5 18500

6,2 16,0 20,5 22,7 19500

6,9 17,6 22,7 23,8 20500

7,5 19,4 25,0 25,0 21500

8,3 21,3 27,3 26,2 22500

9,0 23,2 29,8 27,3 23500

9,8 25,2 32,4 28,5 24500

10,6 27,3 35,1 29,7 25500 Μέγιστη ισ�ύς
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SLIM 1.400 iN

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

2,9 6,9 8,2 20,6 17700 Ελά�ιστη ισ�ύς

3,0 7,9 10,2 21,5 18500

3,3 8,7 11,3 22,7 19500

3,7 9,7 12,5 23,8 20500

4,0 10,6 13,8 25,0 21500

4,4 11,6 15,1 26,2 22500

4,8 12,7 16,5 27,3 23500

5,2 13,8 17,9 28,5 24500

5,7 14,9 19,4 29,7 25500

6,1 16,1 20,9 30,8 26500

6,6 17,4 22,6 32,0 27500

7,1 18,7 24,2 33,1 28500

7,6 20,0 26,0 34,3 29500

8,1 21,4 27,7 35,5 30500

8,6 22,8 29,6 36,6 31500

9,2 24,3 31,5 37,8 32500

9,8 25,8 33,5 39,0 33500

10,3 27,2 35,3 40,0 34400 Μέγιστη ισ�ύς

Πίνακας IV: πίεση στ�υς καυστήρες- απ�δ�σης ισ�ύ�ς

SLIM 1.490 iN

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

2,9 6,4 7,7 24,5 21070 Ελά�ιστη ισ�ύς

3,0 7,5 9,6 25,6 22000

3,3 8,2 10,5 26,7 23000

3,5 8,9 11,4 27,9 24000

3,8 9,7 12,4 29,1 25000

4,2 10,5 13,4 30,2 26000

4,5 11,3 14,5 31,4 27000

4,8 12,1 15,5 32,6 28000

5,2 13,0 16,7 33,7 29000

5,5 13,9 17,8 34,9 30000

5,9 14,9 19,0 36,0 31000

6,3 15,9 20,3 37,2 32000

6,7 16,9 21,6 38,4 33000

7,1 17,9 22,9 39,5 34000

7,5 19,0 24,3 40,7 35000

8,0 20,1 25,7 41,9 36000

8,4 21,2 27,1 43,0 37000

8,9 22,4 28,6 44,2 38000

9,4 23,6 30,1 45,3 39000

9,8 24,8 31,7 46,5 40000

10,3 26,0 33,3 47,7 41000

10,8 27,2 34,8 48,7 41900 Μέγιστη ισ�ύς
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SLIM 1.620 iN

Πίεση καυστήρων Θερµική ισ�ύς

ΑΕΡΙ� G20 ΑΕΡΙ� G30 ΑΕΡΙ� G31 kW kcal/h

mbar mbar mbar

2,9 6,9 8,7 31,6 27200 Ελά�ιστη ισ�ύς

3,1 7,6 10,0 33,1 28500

3,3 8,2 10,7 34,3 29500

3,5 8,7 11,5 35,5 30500

3,7 9,3 12,2 36,6 31500

4,0 9,9 13,0 37,8 32500

4,2 10,5 13,8 39,0 33500

4,5 11,2 14,7 40,1 34500

4,8 11,8 15,5 41,3 35500

5,0 12,5 16,4 42,4 36500

5,3 13,2 17,3 43,6 37500

5,6 13,9 18,3 44,8 38500

5,9 14,7 19,2 45,9 39500

6,2 15,4 20,2 47,1 40500

6,5 16,2 21,2 48,3 41500

6,8 17,0 22,3 49,4 42500

7,1 17,8 23,3 50,6 43500

7,5 18,6 24,4 51,7 44500

7,8 19,5 25,5 52,9 45500

8,2 20,3 26,7 54,1 46500

8,5 21,2 27,8 55,2 47500

8,9 22,1 29,0 56,4 48500

9,2 23,0 30,2 57,6 49500

9,6 24,0 31,5 58,7 50500

10,0 24,9 32,7 59,9 51500

10,4 25,9 34,0 61,0 52500

10,8 26,9 35,3 62,2 53500 Μέγιστη ισ�ύς

Πίνακας IV: πίεση στ�υς καυστήρες- απ�δ�σης ισ�ύ�ς
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16. ∆ιατά�εις ελέγ��υ και
ασ�αλείας

%ι λέ�ητες κατασκευά��νται για να ικαν�π�ι�ύν �λες τις
πρ�διαγρα�ές των ευρωπαϊκών πρ�τύπων ανα��ράς, ειδικ�τερα
διαθέτ�υν:

• Αυτ�µατη ηλεκτρ�νική ανά�λε$η.
Κατ�πιν αιτήσεως των συστηµάτων ρύθµισης, η πλακέτα
ανά�λε$ης πρ�καλεί την εκκένωση των ηλεκτρ�δίων ανά�λε$ης
και, αν�ίγ�ντας τη �αλ�ίδα αερί�υ, πρ�καλεί τ� άναµµα τ�υ
καυστήρα. Ταυτ��ρ�να, ελέγ�ει τ�ν �µαλ� σ�ηµατισµ� της �λ�γας
µέσω εν�ς ανι�νευτή ι�νισµ�ύ.
Εάν η �λ�γα δεν σ�ηµατιστεί εντ�ς τ�υ �ρ�ν�υ ασ�αλείας, �
λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής (κ�κκινη ένδει$η 8
αναµµένη) και µ�ν� µετά την απ�κατάσταση της αιτίας επέµ�ασης
επιτρέπεται τ� άναµµα περιστρέ��ντας στιγµιαία τ� διακ�πτη
επιλ�γής (1) στη θέση .

• Σύστηµα ρύθµισης θερµ�κρασίας νερ�ύ θέρµανσης
Τ� σύστηµα αυτ� καθ�ρί�ει τη µέγιστη θερµ�κρασία τ�υ νερ�ύ
κατάθλιψης στ� κύκλωµα θέρµανσης. Μπ�ρεί να ρυθµιστεί απ�
την ελά�ιστη τιµή των 30°C έως τη µέγιστη τιµή των 85°C.
Για να αυ$ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� (2)
δε$ι�στρ��α και για να τη µειώσετε αριστερ�στρ��α.

• Ηλεκτρ�νική ρύθµιση της �λ�γας
Αναλ�γως µε τη θέση τ�υ διακ�πτη τ�υ συστήµατ�ς ρύθµισης
θερµ�κρασίας στ� κύκλωµα θέρµανσης (2), � ηλεκτρ�νικ�ς
έλεγ��ς δια�είρισης τ�υ λέ�ητα ρυθµί�ει την ισ�ύ τ�υ καυστήρα
σε συνάρτηση µε τις πραγµατικές συνθήκες θερµικής εναλλαγής.

• Θερµ�στάτης καυσαερίων
Τ� σύστηµα αυτ� διακ�πτει τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα σε περίπτωση
��υλωµένης καπν�δ���υ ή/και ανεπαρκ�ύς ελκυσµ�ύ.
Στις συνθήκες αυτές, � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής
(�ι κ�κκινες ενδεί$εις 10 και 8 ανα��σ�ήν�υν) και µ�ν� µετά την
απ�κατάσταση της αιτίας επέµ�ασης επιτρέπεται τ� άναµµα
περιστρέ��ντας στιγµιαία τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση .

ΑΠΑΓ�ΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑ^ΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Θερµ�στάτης ασ�αλείας
% θερµ�στάτης ασ�αλείας, � αισθητήρας τ�υ �π�ί�υ �ρίσκεται
στην κατάθλιψη τ�υ κυκλώµατ�ς λέ�ητα, διακ�πτει τη λειτ�υργία
τ�υ λέ�ητα σε περίπτωση υπερθέρµανσης τ�υ νερ�ύ στ� κύκλωµα
θέρµανσης λ�γω ανωµαλίας τ�υ συστήµατ�ς ρύθµισης.
Στις συνθήκες αυτές, � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση εµπλ�κής
(�ι κ�κκινες ενδεί$εις 9 και 8 ανα��σ�ήν�υν) και µ�ν� µετά την
απ�κατάσταση της αιτίας επέµ�ασης επιτρέπεται τ� άναµµα
περιστρέ��ντας στιγµιαία τ� διακ�πτη επιλ�γής (1) στη θέση .

• Πιε��στάτης αερί�υ (µ�ντέλ� 1.620)
Τ� σύστηµα αυτ� διακ�πτει τη λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα σε περίπτωση
�αµηλών τιµών πίεσης τρ���δ�σίας αερί�υ.
Στις συνθήκες αυτές � λέ�ητας τίθεται σε κατάσταση αναµ�νής
(η κ�κκινη ένδει$η 11 ανα��σ�ήνει) έως �τ�υ ε$αλει�θεί η αιτία
της επέµ�ασης.

ΑΠΑΓ�ΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΠΕΝΕΡΓ�Π�ΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑ^ΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Μετακυκλ���ρία  αντλίας
Η µετακυκλ���ρία της αντλίας επιτυγ�άνεται ηλεκτρ�νικά, έ�ει
διάρκεια 3 λεπτών και ενεργ�π�ιείται σε κάθε επέµ�αση τ�υ
θερµ�στάτη δωµατί�υ. Αυτή η λειτ�υργία είναι ενεργή και για την
αντλία τ�υ µπ�ιλερ.

• Σύστηµα αντιπαγωτικής πρ�στασίας (κύκλωµα θέρµανσης)
Η ηλεκτρ�νική δια�είριση τ�υ λέ�ητα είναι ε��διασµένη µε
“αντιπαγωτική” πρ�στασία στη λειτ�υργία θέρµανσης ώστε µε
θερµ�κρασία κατάθλιψης µικρ�τερης των 5 °C να τίθεται σε
λειτ�υργία � καυστήρας µέ�ρι η θερµ�κρασία κατάθλιψης να
�θάσει περίπ�υ τ�υς 30 °C.
Η λειτ�υργία αυτή είναι ενεργή εάν � λέ�ητας τρ���δ�τείται
ηλεκτρικά, � διακ�πτης (1) δεν �ρίσκεται στη θέση (0) και η
τρ���δ�σία αερί�υ είναι αν�ι�τή.

Λειτ�υργία αντι-µπλ�καρίσµατ�ς αντλίας
Σε περίπτωση π�υ δεν υπάρ�ει αίτηση θερµ�τητας για �ρ�νικ�
διάστηµα 24 συνε�ών ωρών, η αντλία τίθεται αυτ�µατα σε
λειτ�υργία επί 1 λεπτ�.
Η λειτ�υργία αυτή είναι ενεργή εάν � λέ�ητας τρ���δ�τείται
ηλεκτρικά και � διακ�πτης (1) δεν �ρίσκεται στη θέση (0). Αυτή η
λειτ�υργία είναι ενεργή και για την αντλία τ�υ µπ�ιλερ.

• Βαλ�ίδα υδραυλικής ασ�αλείας κυκλώµατ�ς θέρµανσης
(µ�ντέλα i)
Τ� σύστηµα αυτ� είναι ρυθµισµέν� στα 3 bar, ε$υπηρετεί τ�
κύκλωµα θέρµανσης και επεµ�αίνει �ταν η πίεση τ�υ κυκλώµατ�ς
υπερ�εί αυτήν την τιµή.
Συνιστάται η σύνδεση της �αλ�ίδας ασ�αλείας σε απ��έτευση µε
σι��νι.

• Σύστηµα ρύθµισης θερµ�κρασίας �εστ�ύ νερ�ύ �ικιακής �ρήσης
(µε µ�νάδα µπ�ιλερ)
Τ� σύστηµα αυτ� καθ�ρί�ει τη µέγιστη θερµ�κρασία τ�υ �εστ�ύ
νερ�ύ στ� µπ�ιλερ. Μπ�ρεί να ρυθµιστεί απ� την ελά�ιστη τιµή
των 5°C έως τη µέγιστη τιµή των 65°C.
Για να αυ$ήσετε τη θερµ�κρασία, γυρίστε τ� �ειριστήρι� (3)
δε$ι�στρ��α και για να τη µειώσετε αριστερ�στρ��α.

• Λειτ�υργία πρ�στασίας απ� τη λεγεωνέλα (µε µ�νάδα µπ�ιλερ)
Κατά διαστήµατα µιας ε�δ�µάδας, � ηλεκτρ�νικ�ς έλεγ��ς τ�υ
λέ�ητα ανε�ά�ει τη θερµ�κρασία τ�υ νερ�ύ στ� µπ�ιλερ σε
θερµ�κρασία π�υ υπερ�αίνει τ�υς 60°C.
Η λειτ�υργία αυτή ενεργ�π�ιείται επίσης µία ώρα µετά την
ηλεκτρική τρ���δ�σία ή την επανα��ρά τ�υ λέ�ητα και
�πωσδήπ�τε α��ύ ικαν�π�ιηθεί τ� αίτηµα θερµ�τητας για
θέρµανση.
Η λειτ�υργία αυτή είναι ενεργή εάν � διακ�πτης παραγωγής �εστ�ύ
νερ�ύ (3) είναι ρυθµισµέν�ς στ� ελά�ιστ� ή αν τ� ρ�λ�ι
πρ�γραµµατισµ�ύ παραγωγής �εστ�ύ νερ�ύ δεν απαιτεί
θερµ�τητα.

• Σύστηµα αντιπαγωτικής πρ�στασίας κυκλώµατ�ς �εστ�ύ νερ�ύ (µε
µ�νάδα µπ�ιλερ)
Σε περίπτωση π�υ � διακ�πτης ρύθµισης της θερµ�κρασίας �εστ�ύ
νερ�ύ (3) �ρίσκεται στ� ελά�ιστ�, � ηλεκτρ�νικ�ς έλεγ��ς
�ρ�ντί�ει να διατηρεί τη θερµ�κρασία πάνω απ� τ�υς 5 °C.

ΑΠΑΓ�ΡΕΥΕΤΑΙ Η "ΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣ�Υ
ΑΠ�ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ Τ�Υ ΚΥΚΛΩΜΑΤ�Σ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
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Eικ�να 12: Επιδ�σεις παρ��ής ε��δ�υ/µαν�µετρικ�ύ ύψ�υς στην πλάκα

ΠΑΡ�"Η Ε^�∆�Υ m3/h

ΕΠΙ∆�ΣΕΙΣ ΠΑΡ�"ΗΣ Ε^�∆�Υ - ΜΑΝ�ΜΕΤΡΙΚ�Υ ΥΨ�ΥΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ
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19. Επιδ�σεις παρ��ής ε��δ�υ/
πτώσης πίεσης στην πλάκα
(µ�ν� για µ�ντέλα iN)

µ�ντέλα
λέ�ητα 1.230 iN 1.300 iN 1.400 iN 1.490 iN 1.620 iN

Πτώσεις πίεσης
∆t = 15°C 45 30 90 130 200
mm H2O

17. Έλεγ��ς παραµέτρων
καύσης

Για την επί τ�π�υ µέτρηση της απ�δ�σης καύσης και της υγιεινής
των πρ�ϊ�ντων της καύσης είναι αναγκαία η διάν�ι$η �πής στ�ν αγωγ�
απαγωγής καυσαερίων σε απ�σταση απ� τ� λέ�ητα 2 ��ρές
µεγαλύτερη απ� την εσωτερική διάµετρ� τ�υ αγωγ�ύ. Μέσω της �πής
αυτής µπ�ρ�ύν να µετρηθ�ύν �ι ακ�λ�υθες παράµετρ�ι:

• Θερµ�κρασία πρ�ϊ�ντων της καύσης.
• Συγκέντρωση �$υγ�ν�υ (O2) ή, εναλλακτικά, δι�$ειδί�υ τ�υ

άνθρακα (CO2).
• Συγκέντρωση µ�ν�$ειδί�υ τ�υ άνθρακα (CO).

Η µέτρηση της θερµ�κρασίας τ�υ αέρα καύσης πρέπει να γίνεται κ�ντά
στην είσ�δ� τ�υ αέρα στ� λέ�ητα. Η �πή, η διάν�ι$η της �π�ίας πρέπει
να γίνει απ� τ�ν υπεύθυν� εγκατάστασης κατά την πρώτη θέση σε
λειτ�υργία, πρέπει να είναι κλειστή έτσι ώστε να ε$ασ�αλί�εται η
στεγαν�τητα τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής των πρ�ϊ�ντων της καύσης κατά
τη διάρκεια της �µαλής λειτ�υργίας.

18. Επιδ�σεις παρ��ής ε��δ�υ
/ µαν�µετρικ�ύ ύψ�υς
στην πλάκα
(µ�ν� για µ�ντέλα i)

Η �ρησιµ�π�ι�ύµενη αντλία είναι υψηλ�ύ µαν�µετρικ�ύ ύψ�υς και
�αµηλ�ύ θ�ρύ��υ, κατάλληλη για �ρήση σε �λ�υς τ�υς τύπ�υς
µ�ν�σωλήνιας ή δισωλήνιας εγκατάστασης θέρµανσης.
Η αντλία τ�υ λέ�ητα µπ�ρεί να λειτ�υργήσει µε τη µέγιστη τα�ύτητα
(III). Η �ρήση της πρώτης τα�ύτητας πρέπει να απ��εύγεται καθώς �ι
επιδ�σεις �αρακτηριστικά παρ��ής/µαν�µετρικ�ύ ύψ�υς δεν
ικαν�π�ι�ύν τις συνθήκες �µαλής �ρήσης.
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20. Συντήρηση και καθαρισµ�ς
τ�υ λέ�ητα

Για την �µαλή και �ικ�ν�µική λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα, είναι αναγκαί�
να ελέγ��νται, να καθαρί8�νται και να υπ��άλλ�νται σε σέρ�ις περίπ�υ
κάθε �ρ�ν�.
Ειδικ�τερα είναι αναγκαί� να ελέγ�εται:
• Εάν η εγκατάσταση είναι γεµάτη µε νερ� στη σωστή πίεση και εάν

η κυκλ���ρία τ�υ νερ�ύ απ� την αντλία είναι �µαλή.
• Τ� άναµµα και η καύση τ�υ καυστήρα.
• Η λειτ�υργία των συστηµάτων ρύθµισης και ασ�αλείας

(θερµ�στάτης καυσαερίων, θερµ�στάτης ασ�αλείας,
θερµ�αντίσταση NTC).

• Η λειτ�υργία τ�υ ηλεκτρ�νικ�ύ ελέγ��υ.
• Η πίεση τ�υ αερί�υ στα µπεκ και η κατανάλωση αερί�υ.
• Η απ�δ�ση της καπν�δ���υ και η καθαρι�τητα των σωλήνων

απαγωγής των πρ�ϊ�ντων της καύσης.

Θα πρέπει επίσης να πρ��λέπεται και � καθαρισµ�ς τ�υ �υτ�σιδήρ�υ
εναλλάκτη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜ�Σ "ΥΤ�ΣΙ∆ΗΡ�Υ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

Για τ�ν καθαρισµ� τ�υ �υτ�σιδήρ�υ εναλλάκτη θα πρέπει να
α�αιρέσετε την καπν�δ��� και τη µ�νάδα καυστήρα.

Α�αίρεση καπν�δ���υ:

• Βγάλτε τ� σωλήνα σύνδεσης τ�υ απ� τ� λέ�ητα στην καπν�δ���.
• Βγάλτε τ� σύστηµα αντιανεµικής πρ�στασίας-ρύθµισης ελκυσµ�ύ

και εν ανάγκη απ�συνδέστε τ� καλώδι� τ�υ θερµ�στάτη
καυσαερίων (για τα µ�ντέλα 1.400 iN, 1.490 iN, 1.620 iN).

• Α�αιρέστε τ� κάλυµµα τρα�ώντας τ� πρ�ς τα πάνω.
• Xε�ιδώστε τ� στήριγµα τ�υ θερµ�στάτη καυσαερίων.
• Xε�ιδώστε τη σταυρ��ιδα στερέωσης της καπν�δ���υ.
• Για να �γάλετε τ�ν απ�ρρ��ητήρα, ανασηκώστε τ�ν και

περιστρέψτε τ�ν ταυτ��ρ�νως ελα�ρά.

Συνιστάται η αντικατάσταση τ�υ στ�κ�υ στεγάνωσης της καπν�δ���υ
µετά απ� κάθε α�αίρεση.

Α�αίρεση µ�νάδα καυστήρα:

• Xε�ιδώστε τα τρία πα$ιµάδια στερέωσης της πλάκας στ�
�υτ�σίδηρ� σώµα.

• Απ�συνδέστε τη γραµµή αερί�υ απ� τ� σύνδεσµ� π�υ �ρίσκεται
µετά τη �αλ�ίδα αερί�υ και $ε�ιδώστε τα ηλεκτρ�δια ανά�λε$ης
και ανί�νευσης.

• Στη συνέ�εια µπ�ρείτε να �γάλετε τη µ�νάδα καυστήρα απ� τ�
�υτ�σιδηρ� σώµα. Συνιστάται η αντικατάσταση τ�υ µ�νωτικ�ύ
πάνελ απ� κεραµικές ίνες µετά απ� κάθε α�αίρεση.

• Μπ�ρείτε να καθαρίσετε τ� �υτ�σιδηρ� σώµα µε µια ��ύρτσα
στ�υς αγωγ�ύς των καυσαερίων.

ΠΡ�Σ�"Η: Μετά απ� �π�ιαδήπ�τε επέµ�αση στ� κύκλωµα αερί�υ,
είναι αναγκαί� να ελέγ�ετε εάν �ι σύνδεσµ�ι είναι απ�λυτα στεγαν�ί
και εάν υπάρ��υν διαρρ�ές αερί�υ. Συνιστάται ωστ�σ� �ι έλεγ��ι
αυτ�ί να διενεργ�ύνται απ� ε�ειδικευµέν� πρ�σωπικ� τ�υ
ε��υσι�δ�τηµέν�υ Σέρ�ις.
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21. Τε�νικά �αρακτηριστικά
SLIM Μ�ντέλα i Μ�ντέλα iN

Μ�ντέλ� λέ�ητα 1.150 i 1.230 i 1.300 i 1.230 iN 1.300 iN 1.400 iN 1.490 iN 1.620 iN
Θερµική παρ��ή G20/G30-G31

kW 16,5/14,2 24,5 33 24,5 33 44,4 54,1 69

Μειωµένη θερµική παρ��ή
kW 9,5 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35

Θερµική ισ�ύς G20/G30-G31
kW 14,9/12,8 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2

Μειωµένη θερµική ισ�ύς
kW 8,5 11,8 14,9 11,8 14,9 20,6 24,5 31,6

Αριθµ�ς στ�ι�είων �υτ�σιδηρ�ύ σώµατ�ς
3 4 5 4 5 6 7 9

Μέγιστη πίεση νερ�ύ στ� κύκλωµα θέρµανσης
bar 3 3 3 3 3 3 3 3

*ωρητικ�τητα δ��εί�υ διαστ�λής
l 10 10 10 - - - - -

Πίεση δ��εί�υ διαστ�λής
bar 1 1 1 - - - - -

∆ιάµετρ�ς σωλήνα απαγωγής Ø
mm 110 130 140 130 140 160 160 180

Θερµ�κρασία καυσαερίων µεθανί�υ (*)
°C 94 96 110 96 110 120 136 122

Παρ��ή µά�ας καυσαερίων µεθανί�υ (*)
kg/h 54 84 110 84 110 144 156 200

Τύπ�ς αερί�υ - µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι� µεθάνι�
ή LPG ή LPG ή LPG ή LPG ή LPG ή LPG ή LPG ή LPG

Πίεση τρ���δ�σίας µεθανί�υ G20
mbar 20 20 20 20 20 20 20 20

Πίεση τρ���δ�σίας ��υτανί�υ G30
mbar 30 30 30 30 30 30 30 30

Πίεση τρ���δ�σίας πρ�πανί�υ G31
mbar 37 37 37 37 37 37 37 37

Τάση ηλεκτρικής τρ���δ�σίας
V 230 230 230 230 230 230 230 230

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

%ν�µαστική ηλεκτρική ισ�ύς
W 120 120 120 15 15 15 15 15

Βάρ�ς
kg 89 113 136 103 126 150 174 224

Βαθµ�ς πρ�στασίας IPX 4D

(*) Παράγ�ντας υπ�λ�γισµ�ύ για διαστασι�λ�γηση καπν�δ���υ
1 mbar = 10,197 mm H

2
O

1000 W = 860 kcal/h
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