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1 Επε�ήγηση συμ�λων και υπ�δεί�εις ασφαλείας
1 Επε�ήγηση συμ�λων και υπ�δεί�εις ασφαλείας

1.1 Eπε�ήγηση συμ�λων

Πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί�εις

Aι λέεις κλειδιά στην αρ�ή μιας πρ�ειδ�π�ιητικής 
υπ�δειης επισημαίν�υν τ� είδ�ς και τη 
σ��αρ�τητα των συνεπειών π�υ ενέ�ει η μη 
τήρηση των μέτρων για την απ�φυγή τ�υ 
κινδύν�υ.
• ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης υλικών Bημιών.
• ΠΡ�Σ�,Η σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης ελαφρών ή μέτριας σ��αρ�τητας 
τραυματισμών.

• ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ σημαίνει �τι υπάρ�ει 
κίνδυν�ς πρ�κλησης σ��αρών τραυματισμών.

• ΚΙΝΔΥΝ�Σ σημαίνει, �τι μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν 
τραυματισμ�ί π�υ μπ�ρεί να απ���ύν 
θανατηφ�ρ�ι.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες

Περαιτέρω σύμ�λα

1.2 Υπ�δεί�εις ασφαλείας
Aι παρ�ύσες �δηγίες εγκατάστασης και 
συντήρησης περιέ��υν σημαντικές πληρ�φ�ρίες 
για την ασφαλή και σωστή συναρμ�λ�γηση, 
έναρη λειτ�υργίας και συντήρηση τ�υ πιεστικ�ύ 
λέ�ητα Logano GE615. 

Aι �δηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 
απευθύν�νται σε εειδικευμέν�υς τε�νικ�ύς, �ι 
�π�ί�ι - �άσει της τε�νικής τ�υς κατάρτισης και 
εμπειρίας - διαθέτ�υν γνώσεις για τ� �ειρισμ� 
εγκαταστάσεων θέρμανσης, καθώς και 
εγκαταστάσεων αερί�υ.

Κατά τη συναρμ�λ�γηση και τη λειτ�υργία της 
εγκατάστασης τηρείτε πάντ�τε τ�υς καν�νισμ�ύς 
και τις �δηγίες π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα σας.

*ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� αυθεντικά ανταλλακτικά της 
Buderus. Για �λά�ες π�υ πρ�κλήθηκαν απ� 
ανταλλακτικά π�υ δεν διανέμ�νται απ� τη 
Buderus, η εταιρεία δεν αναλαμ�άνει καμία 
ευθύνη.

Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� έκρη�η εύφλεκτων αερίων
Κίνδυν�ς έκρηης σε περίπτωση �σμής αερί�υ!

B Απαγ�ρεύεται η γυμνή φλ�γα. Μην καπνίBετε. 
Μην �ρησιμ�π�ιείτε αναπτήρα.

B Απ�φεύγετε τη δημι�υργία σπινθήρων. Μην 
ενεργ�π�ιείτε ηλεκτρικ�ύς διακ�πτες, καθώς 
επίσης και τηλεφωνικές συσκευές, φις ή 
κ�υδ�ύνι.

B Κλείστε την κεντρική διάταη απ�μ�νωσης τ�υ 
αερί�υ.

B Αν�ίτε τα παράθυρα και τις π�ρτες.
B Πρ�ειδ�π�ιήστε τ�υς εν�ίκ�υς τ�υ σπιτι�ύ, 

�ωρίς �μως να �τυπήσετε τ� κ�υδ�ύνι.
B Καλέστε την εταιρεία παρ��ής αερί�υ �ταν 

�ρίσκεστε πλέ�ν εκτ�ς κτιρί�υ.
B Σε περίπτωση π�υ ακ�υστεί διαρρ�ή 

εγκαταλείψτε αμέσως τ� κτίρι�, εμπ�δίστε την 
είσ�δ� τρίτων, ειδ�π�ιήστε εκτ�ς κτιρί�υ την 
αστυν�μία και την πυρ�σ�εστική.

Υπ�δει�η για τ�ν πελάτη:
B Πρ�σέτε �τι η συναρμ�λ�γηση, η σύνδεση 

καυσίμ�υ και καυσαερίων, η πρώτη θέση σε 
λειτ�υργία, η ηλεκτρ�λ�γική σύνδεση και η 
συντήρηση επιτρέπεται να γίν�υν μ�ν� απ� 
ειδικευμένη τε�νική εταιρεία.

B Aι εργασίες στα τμήματα π�υ εμπεριέ��υν 
αέρι� θα γίν�νται απ� ε�υσι�δ�τημένη τε�νική 
εταιρεία.

Aι πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δείεις στ� 
κείμεν� επισημαίν�νται και 
πλαισιών�νται με ένα γκρι 
πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� σε γκρι 
φ�ντ�.

Εάν υπάρ�ει κίνδυν�ς λ�γω ρεύματ�ς 
στ� πρ�ειδ�π�ιητικ� τρίγων� υπάρ�ει 
σύμ��λ� κεραυν�ύ αντί για 
θαυμαστικ�.

Σημαντικές πληρ�φ�ρίες π�υ δεν 
αφ�ρ�ύν κινδύν�υς για άτ�μα ή 
αντικείμενα επισημαίν�νται με τ� 
διπλαν� σύμ��λ�. Δια�ωρίB�νται με 
γραμμές επάνω και κάτω απ� τ� 
κείμεν�.

Σύμ�λ� Ερμηνεία

B Ενέργεια

Παραπ�μπή σε άλλα σημεία τ�υ 
εγγράφ�υ ή σε άλλα έγγραφα

• Παράθεση/κατα�ώριση στη λίστα

– Παράθεση/κατα�ώριση στη λίστα
(2 o επίπεδ�)

Πίν. 1
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1 Επε�ήγηση συμ�λων και υπ�δεί�εις ασφαλείας
Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� δηλητηρίαση
Η ανεπαρκής παρ��ή αέρα μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
επικίνδυνη διαρρ�ή καυσαερίων!

B Βε�αιωθείτε �τι τα αν�ίγματα πρ�σαγωγής και 
εαγωγής αέρα δεν έ��υν μικρύνει ή κλείσει 
τελείως.

B Αν τ� πρ��λημα δεν απ�κατασταθεί άμεσα, δεν 
επιτρέπεται η λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα.

B Επισημάνετε εγγράφως τ� πρ��λημα και τ�ν 
κίνδυν� στ�ν ιδι�κτήτη.

Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� ηλεκτρ�πλη�ία, �ταν η 
συσκευή είναι αν�ικτή
B Πριν τ� άν�ιγμα της συσκευής: Διακ�ψτε την 

παρ��ή ηλεκτρικ�ύ ρεύματ�ς της 
εγκατάστασης θέρμανσης με τ� διακ�πτη 
έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης ή 
απ�μ�νώστε την απ� τ� δίκτυ� 
�ρησιμ�π�ιώντας την αντίστ�ι�η ασφάλεια τ�υ 
κτιρί�υ.

B Ασφαλίστε την εγκατάσταση θέρμανσης έναντι 
ακ�ύσιας επανενεργ�π�ίησης.

Κίνδυν�ς πυρκαγιάς λ�γω εύφλεκτων υλικών ή 
υγρών
B Μην απ�θηκεύετε εύφλεκτα υλικά ή υγρά στ� 

άμεσ� περι�άλλ�ν τ�υ λέ�ητα.

=ημιές στην εγκατάσταση λ�γω εσφαλμένης 
συναρμ�λ�γησης
B Για την κατασκευή και τη λειτ�υργία της 

εγκατάστασης θέρμανσης θα πρέπει να 
τηρ�ύνται �ι τε�νικ�ί καν�νες καθώς και �λες �ι 
π�λε�δ�μικές και ν�μικές διατάεις.

=ημιές στην εγκατάσταση λ�γω ανεπαρκ�ύς 
καθαρισμ�ύ και συντήρησης
B Εκτελείτε μια φ�ρά τ� �ρ�ν� καθαρισμ� και 

συντήρηση. Ελέγτε τ� σύν�λ� της 
εγκατάστασης θέρμανσης 
συμπεριλαμ�αν�μένης της διάταης 
ε�υδετέρωσης ως πρ�ς την απρ�σκ�πτη 
λειτ�υργία της.

B Για την απ�φυγή Bημιών στην εγκατάσταση, 
απ�καθιστάτε αμέσως τα πρ��λήματα.

=ημιές στην εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ
Σε περίπτωση παγετ�ύ η εγκατάσταση μπ�ρεί να 
παγώσει, εάν τ� ταμπλ� ρύθμισης δεν είναι 
ενεργ�π�ιημέν�.

B Iταν υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ, πρ�στατέψτε 
την εγκατάσταση θέρμανσης για να μην 
παγώσει. Με απενεργ�π�ιημέν� τ� ταμπλ� 
ρύθμισης, εκκενώστε τ� νερ� απ� τ� λέ�ητα, τ� 
μπ�ιλερ και τις σωληνώσεις της εγκατάστασης 
θέρμανσης.

Τραυματισμ�ί και υλικές ?ημιές λ�γω εσφαλμέν�υ 
	ειρισμ�ύ
A εσφαλμέν�ς �ειρισμ�ς μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
τραυματισμ�ύς και/ή υλικές Bημιές.

B Βε�αιωθείτε �τι τα παιδιά δεν �ρησιμ�π�ι�ύν τη 
συσκευή �ωρίς επί�λεψη, και �τι δεν παίB�υν με 
αυτήν.

B Βε�αιωθείτε �τι στη συσκευή έ��υν πρ�σ�αση 
μ�ν� άτ�μα π�υ είναι σε θέση να τη 
�ρησιμ�π�ιήσ�υν σωστά.

Ε��ικείωση τ�υ πελάτη
B Παραδώστε τις παρ�ύσες �δηγίες 

εγκατάστασης και συντήρησης στ�ν πελάτη.
B Εηγήστε στ�ν πελάτη τ�ν τρ�π� λειτ�υργίας 

και �ειρισμ�ύ της συσκευής.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!4



2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν

2.1 Επισκ�πηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
A λέ�ητας είναι ένας λέ�ητας �αμηλής 
θερμ�κρασίας κατά DIN EN 303 για καύση με 
πετρέλαι� ή αέρι�, με αδια�άθμητη ρύθμιση της 
θερμ�κρασίας τ�υ νερ�ύ λέ�ητα �ωρίς ελά�ιστη 
θερμ�κρασία επιστρ�φής.

Τα κύρια εαρτήματα τ�υ λέ�ητα για πιεστικ� 
καυστήρα Logano GE615 είναι:
• A κ�ρμ�ς τ�υ λέ�ητα μεταφέρει τη θερμ�τητα 

π�υ παράγεται απ� τ�ν καυστήρα στ� νερ� 
θέρμανσης.

• Τ� κάλυμμα λέ�ητα και η θερμ�μ�νωση 
εμπ�δίB�υν την απώλεια ενέργειας.

• Τ� ταμπλ� ρύθμισης ευπηρετεί στην επιτήρηση 
και τ�ν έλεγ�� �λων των ηλεκτρικών τμημάτων 
τ�υ καυστήρα.

Σ�. 1 Λέ	ητας για πιεστικ� καυστήρα 
Logano GE615

1 Κάλυμμα λέ�ητα (επένδυση)
2 Θερμ�μ�νωση
3 Κ�ρμ�ς λέ�ητα
4 Ταμπλ� ρύθμισης

2.2 Πρ�διαγραφ�μενη 	ρήση
A λέ�ητας για πιεστικ� καυστήρα Logano GE615 
πρ��ρίBεται για τη θέρμανση νερ�ύ θέρμανσης. 
Iλ�ι �ι καυστήρες πετρελαί�υ ή αερί�υ π�υ έ��υν 
ελεγ�θεί κατά EN 267 ή EN 676 μπ�ρ�ύν να 
�ρησιμ�π�ιηθ�ύν, αν τα πεδία λειτ�υργίας τ�υς 
συμφων�ύν με τα τε�νικά �αρακτηριστικά τ�υ 
λέ�ητα.

Κάθε άλλη �ρήση θεωρείται μη πρ�διαγραφ�μενη. 
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για �λά�ες π�υ 
πρ�καλ�ύνται απ� αυτή.

2.3 Δήλωση συμμ�ρφωσης ΕΚ
Τ� πρ�ϊ�ν αυτ� συμμ�ρφώνεται �σ�ν αφ�ρά την 
κατασκευή και τη λειτ�υργία τ�υ με τις �δηγίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τ�υς 
σ�ετικ�ύς εθνικ�ύς καν�νισμ�ύς. Η συμμ�ρφωση 
πιστ�π�ιείται με τη σήμανση CE.

Μπ�ρείτε να �ρείτε τη δήλωση συμμ�ρφωσης στ� 
internet στην ηλεκτρ�νική διεύθυνση 
www.buderus.de/konfo ή να τη Bητήσετε απ� τ� 
αρμ�δι� υπ�κατάστημα της Buderus.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 5



2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.4 Τε	νικά 	αρακτηριστικά

Σ�. 2 Συνδέσεις και διαστάσεις

Τε	νικά 	αρακτηριστικά και διαστάσεις

Μέγεθ�ς λέητα kW 570 660 740 820 920 1020 1110 1200

Στ�ι	εία λέητα Αριθμ�ς 9 10 11 12 13 14 15 16

�ν�μαστική 
θερμική ισ	ύς

kW 511 
–  

570

571 
–  

660

661 
–  

740

741 
–  

820

821 
–  

920

921 
–  

1020

1021 
–  

1110

1111 
–  

1200

Θερμική φ�ρτιση kW 546,6 
–  

616,2

610,7 
–  

713,5

707,0 
–  

800,0

792,5 
–  

886,5

878,1 
–  

994,6

985,0 
–  

1102,0

1092,0 
–  

1200,0

1188,0 
–  

1297,0

Συν�λικ� μήκ�ς 
λέητα (LG)

mm 1926 2096 2266 2436 2606 2776 2946 3116

Μήκ�ς κ�ρμ�ύ 
λέητα (LK)

mm 1804 1974 2144 2314 2484 2654 2824 2994

Εισαγωγή μη 
συναρμ�λ�γημέν�υ 
στ�ι	εί�υ λέητα

mm Πλάτ�ς 1096/Ύψ�ς 1640/Βάθ�ς 170

Εισαγωγή κ�ρμ�ύ 
λέητα

mm Πλάτ�ς 1096/Ύψ�ς 1640/Μήκ�ς LK

Μήκ�ς 
φλ�γ�θαλάμ�υ (LF)

mm 1525 1695 1865 2035 2205 2375 2545 2715

Διάμετρ�ς 
φλ�γ�θαλάμ�υ

mm 680

Βάθ�ς π�ρτας 
καυστήρα

mm 145

Βάρ�ς, καθαρ�1) kg 2505 2747 2990 3232 3475 3710 3953 4147

Πίν. 2 Τε�νικά �αρακτηριστικά και διαστάσεις.
1)Τ� 	άρ�ς �ωρίς συσκευασία είναι 4 – 5 % μικρ�τερ�.
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2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
Τε	νικά 	αρακτηριστικά και διαστάσεις

Περιε	�μεν� νερ� l 561 621 681 741 801 861 921 981

,ωρητικ�τητα αερί�υ l 922 1027 1132 1237 1342 1447 1552 1657

Θερμ�κρασία καυσαερίων1) 
Μερικ� φ�ρτί� 60 %

°C 140

Θερμ�κρασία 
καυσαερίων1) 
Πλήρες φ�ρτί�

°C 170 –  180

Ρ�ή μά?ας καυσαερίων, 
πετρέλαι�, 
μερικ� φ�ρτί� 60 %

°C 0,1537 0,1778 0,1995 0,2207 0,2479 0,2750 0,2992 0,3234

Ρ�ή μά?αςκαυσαερίων 
πετρελαί�υ,
πλήρες φ�ρτί�2)

kg/s 0,2320 
–  

0,2615

0,2592 
–  

0,3028

0,3001 
–  

0,3396

0,3364 
–  

0,3763

0,3727 
–  

0,4222

0,4181 
–  

0,4678

0,4635 
–  

0,5093

0,5043 
–  

0,5505

Ρ�ή μά?ας καυσαερίων 
αερί�υ, μερικ� φ�ρτί� 60%

kg/s 0,1542 0,1785 0,2002 0,2215 0,2488 0,2760 0,3003 0,3246

Ρ�ή μά?αςκαυσαερίων 
αερί�υ, πλήρες φ�ρτί�2)

kg/s 0,2328 
–  

0,2625

0,2602 
–  

0,3039

0,3012 
–  

0,3408

0,3376 
–  

0,3776

0,3741 
–  

0,4237

0,4196 
–  

0,4694

0,4652 
–  

0,5112

0,5061 
–  

0,5525

Περιεκτικ�τητα σε CO2, 
πετρέλαι�

% 13

Περιεκτικ�τητα σε CO2, 
αέρι�

% 10

Απαιτ�ύμεν�ς ελκυσμ�ς Pa 0

Αντίθλιψη mbar 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,5 5,4 5,8

Επιτρεπ�μενη θερμ�κρασία 
πρ�σαγωγής3)

°C 1104)

100 –  1205)

Επιτρεπ�μενη υπερπίεση 
λειτ�υργίας

bar 6

Μέγιστη 	ρ�νική σταθερά 
Τ ρυθμιστή θερμ�κρασίας

s 40

Μέγιστη 	ρ�νική σταθερά 
Τ επιτηρητή/περι�ριστή

s 40

Πίν. 3 Τε�νικά �αρακτηριστικά και διαστάσεις
1) Κατά DIN EN 303. Η ελά�ιστη θερμ�κρασία καυσαερίων για τ�ν υπ�λ�γισμ� της 

καπν�δ���υ κατά DIN 4704 είναι �αμηλ�τερη κατά περ. 12 K.
2) Τα στ�ι�εία για πλήρες φ�ρτί� αναφέρ�νται στην άνω και κάτω περι��ή �ν�μαστικής 

θερμικής ισ�ύ�ς.
3) $ρι� ασφαλείας (θερμικ� ασφαλείας). Μέγιστη επιτρεπ�μενη θερμ�κρασία 

πρ�σαγωγής = $ρι� ασφαλείας (θερμικ� ασφαλείας) – 18 K. 
Παράδειγμα: $ρι� ασφαλείας (θερμικ� ασφαλείας) = 100 °C, 
μέγιστη δυνατή θερμ�κρασία πρ�σαγωγής = 100 – 18 = 82 °C.

4) Επιτρεπ�μενη θερμ�κρασία πρ�σαγωγής για την Ελ	ετία.
5) Σύμφωνα με τ�υς τ�πικ�ύς καν�νισμ�ύς και τις διατά*εις (για �λες τις �ώρες).
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 7



2 Στ�ι	εία για τ� πρ�ϊ�ν
2.5 Πρ�σθετ�ς ε��πλισμ�ς 
Μπ�ρείτε να �ρείτε τα πρ�σθετα εαρτήματα στα 
ενημερωμένα έγγραφα πώλησης.

*ρησιμ�π�ιείτε απ�κλειστικά γνήσια εαρτήματα.

*ώρα Γερμανία

Καύσιμα Πετρέλαι� θέρμανσης EL 
κατά DIN 51 603

Υγραέρι� Φυσικ� αέρι� Βι�αέρι� (ειδικές 
συνθήκες λειτ�υργίας)

Σημείωση A λέ�ητας μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ�ν� με τα άνω αναφερ�μενα καύσιμα.

*ώρα Ελλάδα

Καύσιμα Πετρέλαι� θέρμανσης EL 

Πετρέλαι� θέρμανσης L 
(ελαφρύ πετρέλαι� 
"Schwechat 2000")

Υγραέρι� Φυσικ� αέρι� Βι�αέρι� (ειδικές 
συνθήκες λειτ�υργίας)

Σημείωση A λέ�ητας μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ�ν� με τα άνω αναφερ�μενα καύσιμα.

Πληρ�ύνται �ι απαιτήσεις τ�υ άρθρ�υ 15 a B-VG αναφ�ρικά με τις εκπ�μπές και τ� �αθμ� 
απ�δ�σης.

Iταν �ρησιμ�π�ιείται πετρέλαι� θέρμανσης L (ελαφρύ πετρέλαι� "Schwechat 2000"), 
απαιτείται καθαρισμ�ς και συντήρηση δύ� φ�ρές ετησίως.

*ώρα Ελ�ετία

Καύσιμα Πετρέλαι� θέρμανσης EL Υγραέρι� Φυσικ� αέρι� Βι�αέρι� (ειδικές 
συνθήκες λειτ�υργίας)

Σημείωση A λέ�ητας μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ�ν� με τα άνω αναφερ�μενα καύσιμα.

Aι τιμές ισ�ύ�ς π�υ αναφέρ�νται στ�ν πίνακα "Τε�νικά �αρακτηριστικά και διαστάσεις" 
είναι �ν�μαστικές τιμές.

Κατά τη λειτ�υργία στην πράη, κάπ�ιες απ� τις τιμές αυτές είναι πι� �αμηλές απ� τ� 
αναφερ�μεν� �ρι� ισ�ύ�ς, για να τηρ�ύνται �ι πρ�διαγραφές LRV.

*ώρα Π�λωνία

Καύσιμα Πετρέλαι� θέρμανσης EL Υγραέρι� Φυσικ� αέρι� Βι�αέρι� (ειδικές 
συνθήκες λειτ�υργίας)

Σημείωση A λέ�ητας μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ�ν� με τα άνω αναφερ�μενα καύσιμα.

Σύμφωνα με τ�ν PN-91/21B-2414 (p.2.5) �ι λέ�ητες με απ�δ�ση μεγαλύτερη απ� 100 kW 
πρέπει να ε�πλιστ�ύν απ� τ�ν ιδι�κτήτη με ασφάλεια έλλειψης νερ�ύ (SYR τύπ�υ 933.1).

*ώρα Iλες �ι �ώρες

Καύσιμα Πετρέλαι� θέρμανσης EL

(Ιώες μέγ. 
6,0 mm2/s στ�υς 20 °C)

Υγραέρι� Φυσικ� αέρι� Βι�αέρι� (ειδικές 
συνθήκες λειτ�υργίας)

Σημείωση A λέ�ητας μπ�ρεί να λειτ�υργήσει μ�ν� με τα άνω αναφερ�μενα καύσιμα.

Εκτελείτε τ�ν καθαρισμ� και τη συντήρηση μια φ�ρά τ� �ρ�ν�. Ελέγτε �λη την 
εγκατάσταση ως πρ�ς την απρ�σκ�πτη λειτ�υργία της. Απ�καταστήστε αμέσως τυ��ν 
ελαττώματα.

Πίν. 4 Καύσιμα 
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3 Καν�νισμ�ί
3 Καν�νισμ�ί

3.1 ,ώρ�ς τ�π�θέτησης

3.2 Π�ι�τητα νερ�ύ θέρμανσης
B Για την �ρθή �ρήση και επεεργασία τ�υ νερ�ύ 

πλήρωσης και συμπλήρωσης λά�ετε 
�πωσδήπ�τε υπ�ψη σας τ� �ι�λί� λειτ�υργίας 
π�υ συν�δεύει τα τε�νικά έγγραφα.

B Κατα�ωρήστε στ� �ι�λί� λειτ�υργίας την 
π�σ�τητα και την π�ι�τητα νερ�ύ πλήρωσης.

3.3 Απ�ρριψη και ανακύκλωση
B Φρ�ντίστε για την �ικ�λ�γική απ�ρριψη απ� 

ε�υσι�δ�τημένη αρ�ή των πρ�ς 
αντικατάσταση στ�ι�είων της εγκατάστασης 
θέρμανσης.

B Φρ�ντίστε ώστε τα υλικά συσκευασίας να 
απ�ρριφθ�ύν με τρ�π� φιλικ� πρ�ς τ� 
περι�άλλ�ν.

4 Συναρμ�λ�γηση

4.1 Έλεγ	�ς περιε	�μεν�υ 
παραγγελίας

A λέ�ητας μπ�ρεί να παραδ�θεί σε ενιαί� κ�ρμ� 
(συναρμ�λ�γημέν�ς) ή μη συναρμ�λ�γημέν�ς 
(μεμ�νωμένα στ�ι�εία λέ�ητα).

B Ελέγτε κατά την παράδ�ση τη συσκευασία για 
φθ�ρές.

B Ελέγτε εάν τ� περιε��μεν� της συσκευασίας 
π�υ σας παραδ�θηκε είναι πλήρες.

4.1.1 Παράδ�ση σε ενιαί� κ�ρμ�

4.1.2 Μη συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση

Κατά τη συναρμ�λ�γηση και τη 
λειτ�υργία της εγκατάστασης 
θέρμανσης τηρείτε τ�υς καν�νισμ�ύς 
και τις �δηγίες π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα 
σας!Τα στ�ι�εία στην πινακίδα τύπ�υ 
είναι καθ�ριστικά και πρέπει να 
λαμ�άν�νται υπ�ψη.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ!
B Τ�π�θετήστε την εγκατάσταση 

θέρμανσης σε ένα �ώρ� π�υ να 
πρ�στατεύεται απ� τ�ν παγετ�.

Ε�άρτημα Τεμά	ια Συσκευασία

Κ�ρμ�ς λέ�ητα 1 Παλέτα

Εαρτήματα σύνδεσης 1 Κ�υτί

Εαρτήματα 
συναρμ�λ�γησης

1 Κ�υτί

Καλύμματα συσκευασία Α 1 Κ�υτί

Καλύμματα συσκευασία Β 1 Κ�υτί

Θερμ�μ�νωση 1 Πλαστική 
σακ�ύλα

Πίν. 5 Περιε��μεν� παραγγελίας (παράδ�ση σε 
ενιαί� κ�ρμ�)

Ε�άρτημα Τεμά	ια Συσ-
κευασία

Μπρ�στιν�, πίσω και μεσαί� 
στ�ι�εί� με άνω σύνδεση 
πρ�σαγωγής και π�ρτα 
καυστήρα

1 Παλέτα

Μεσαία στ�ι�εία (ανάλ�γα με 
τ� μέγεθ�ς τ�υ καυστήρα)

2 – 5 Παλέτα

Εαρτήματα σύνδεσης 
�ασικής μ�νάδας, 
9 – 16 στ�ι�εία

1 Κ�υτί

Εαρτήματα σύνδεσης 
συμπληρωματικά 
(περιε��μεν� αναλ�γως τ�υ 
μεγέθ�υς τ�υ λέ�ητα)

1 Κ�υτί

Εαρτήματα 
συναρμ�λ�γησης

1 Κ�υτί

Καλύμματα συσκευασία Α 1 Κ�υτί

Καλύμματα συσκευασία Β 1 Κ�υτί

Θερμ�μ�νωση 1 Πλαστική 
σακ�ύλα

Σετ ντιBών με δέσμες 
ελατηρίων

Πίν. 6 Περιε��μεν� παραγγελίας 
(μη συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση)
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4 Συναρμ�λ�γηση
4.2 Εργαλεία και �ηθητικ� υλικ�
Για τη συναρμ�λ�γηση τ�υ λέ�ητα είναι αναγκαία 
τα αναφερ�μενα εργαλεία και ��ηθητικά υλικά (τα 
αντικείμενα π�υ αναφέρ�νται δεν 
περιλαμ�άν�νται στ� περιε��μεν� παραγγελίας).

• Τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα 2.3
• Σετ συναρμ�λ�γησης (κατ�πιν παραγγελίας)
• Σφυρί καθώς και ύλιν� σφυρί ή σφυρί απ� 

ε��νίτη
• Ημικυκλικ� στίλ�ωτρ�
• Κατσα�ίδι (σταυρωτ� ή εγκ�πής)
• Επίπεδη σμίλη, σφήνα, επίμηκες έλασμα
• Κλειδί SW 13, 19, 24, 36 και καστάνια SW 19
• Μάλλιν� ύφασμα καθαρισμ�ύ, πανί καθαρισμ�ύ
• Λεπτ� σμυριδ�παν�
• Μεταλλική ��ύρτσα
• Λάδι μη�ανής
• Διάλυμα (�ενBίνη ή διαλυτής)
• Αλφάδι, μέτρ�, κιμωλία, ρά�δ�ς ελέγ��υ 

επιπεδ�τητας

Σ�. 3 Τιράντες δεσίματ�ς λέ	ητα 2.3 
(διαστάσεις σε mm)

1 Αντίθετη φλάντBα
2 Πρ�σθετη φλάντBα
3 Εάρτημα τιράντας
4 Ρά�δ�ς έλης
5 Πρ�έκταση
6 Σφήνα (μέγεθ�ς 2.3)

4.3 Συνιστώμενες απ�στάσεις απ� τ�υς 
τ�ί	�υς

Για πι� εύκ�λη συναρμ�λ�γηση τ�υ λέ�ητα καθώς 
και για τ�ν καθαρισμ� και τη συντήρηση, τηρήστε 
τις συνιστώμενες απ�στάσεις απ� τ�υς τ�ί��υς. 
Πρέπει να τηρ�ύνται τ�υλά�ιστ�ν �ι 
αναφερ�μενες ελά�ιστες απ�στάσεις (εντ�ς 
παρενθέσεων).

Πρ�σέτε τ�ν αναγκαί� �ώρ� για τ� άν�ιγμα της 
π�ρτας τ�υ καυστήρα.

Η π�ρτα τ�υ καυστήρα μπ�ρεί να αναρτηθεί και να 
αν�ίγεται δειά ή αριστερά.

Η απ�σταση των μεντεσέδων απ� τ�υς τ�ί��υς 
πρέπει να είναι ανάλ�γη με την ακτίνα τ�υ 
καυστήρα (AB). Συνιστώμενη απ�σταση απ� τ�ν 
τ�ί�� AB + 100 mm.

Αν δεν τηρηθ�ύν �ι συνιστώμενες απ�στάσεις, 
δεν είναι εφικτ�ς � καθαρισμ�ς με τ� σετ 
καθαρισμ�ύ (πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς). Ως 
εναλλακτική λύση μπ�ρ�ύν να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν 
μικρ�τερες (περ. 1 m) και συναρμ�λ�γήσιμες 
συσκευές καθαρισμ�ύ ή να διεα�θεί υγρ�ς 
καθαρισμ�ς.

Σ�. 4 -ώρ�ς τ�π�θέτησης με λέ	ητα 
(διαστάσεις σε mm)

Στ�ι	εία Τιράντες 
δεσίματ�ς 

ανά πρ�ε��	ή 
λέητα

Στελέ	η 
επιμήκυνσης 

ανά πρ�ε��	ή 
λέητα

Μήκ�ς 
(συν�λικ�) 

mm

9 – 16 1 3 3080

Πίν. 7 Τιράντες δεσίματ�ς λέ	ητα μέγεθ�ς 2.3 
(πλήρως στην εργαλει�θήκη)

Μέγεθ�ς λέητα Απ�σταση Α (mm)

kW Στ�ι�εία συνιστώμενη τ�υλά�ιστ�ν

570 – 820 9 – 12 2300 1400

920 – 1200 13 – 16 3000 1500

Πίν. 8 Συνιστώμενες και ελά�ιστες απ�στάσεις 
απ� τ�υς τ�ί��υς
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4 Συναρμ�λ�γηση
4.3.1 Θεμέλι� και άση λέητα
Τ�π�θετήστε τ� λέ�ητα σε ένα θεμέλι� ύψ�υς 
50 – 100 mm (πρ�σέτε τις απ�στάσεις απ� τ�υς 
τ�ί��υς). Τ� θεμέλι� πρέπει να είναι επίπεδ� και 
�ριB�ντι�. Η μπρ�στινή ακμή τ�υ λέ�ητα να είναι 
ευθυγραμμισμένη με την ακμή τ�υ θεμελί�υ.

Σε περίπτωση π�υ δεν �ρησιμ�π�ιείται η �άση τ�υ 
λέ�ητα (πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς), πρέπει να 
�ρησιμ�π�ιηθεί κατά την κατασκευή τ�υ θεμελί�υ 
�αλυ��γωνία διαστάσεων 100 x 50 x 8 mm ή να 
τ�π�θετηθ�ύν �αλυ�δ�φυλλα διαστάσεων 
100 x 5 mm.

Σ�. 5 Διαστάσεις θεμελί�υ

4.4 Συναρμ�λ�γηση κ�ρμ�ύ λέητα
Γίνεται διάκριση μεταύ μη συναρμ�λ�γημένης 
παράδ�σης και παράδ�σης σε ενιαί� κ�ρμ�. Στην 
παράδ�ση σε ενιαί� κ�ρμ� � κ�ρμ�ς τ�υ λέ�ητα 
έ�ει ήδη συναρμ�λ�γηθεί απ� τ� εργ�στάσι� και 
έ�ει ελεγ�θεί ως πρ�ς τη στεγαν�τητά τ�υ. Αν � 
συναρμ�λ�γημέν�ς κ�ρμ�ς τ�υ λέ�ητα δεν 

μπ�ρεί να τ�π�θετηθεί ή να εγκατασταθεί εαιτίας 
των τ�πικών συνθηκών, η μη συναρμ�λ�γημένη 
παράδ�ση επιτρέπει την επιτ�πια συναρμ�λ�γησή 
τ�υ.

Στη συνέ�εια περιγράφεται η συναρμ�λ�γηση τ�υ 
κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα στη μη συναρμ�λ�γημένη 
παράδ�ση.

Για την περαιτέρω συναρμ�λ�γηση σε περίπτωση 
παράδ�σης σε ενιαί� κ�ρμ� κεφάλαι� 4.5, 
Σελίδα 17.

4.4.1 Διάτα�η των στ�ι	είων τ�υ λέητα

Σ�. 6 Συναρμ�λ�γημέν�ς κ�ρμ�ς λέ	ητα

1 Θεμέλι� και/ή �άση λέ�ητα π�υ απ�ρρ�φά τ�υς 
κραδασμ�ύς

2 Συλλέκτης καυσαερίων
3 Πίσω στ�ι�εί�
4 Μεσαί� στ�ι�εί� με σύνδεση πρ�σαγωγής
5 Μεσαί� στ�ι�εί�
6 ΝτίBα
7 Βέλ�ς καθ�δήγησης εγκατάστασης
8 Μπρ�στιν� στ�ι�εί�
9 Π�ρτα καυστήρα με πλάκα καυστήρα

Ως πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς διατίθεται 
μια �άση π�υ απ�ρρ�φά τ�υς 
κραδασμ�ύς. Η �άση τ�υ λέ�ητα 
εμπ�δίBει τη μετάδ�ση κραδασμών στ� 
θεμέλι� τ�υ λέ�ητα.

Αριθμ�ς 
στ�ι	είων

L1 
(Θεμέλι�)

L2 (Μήκ�ς 
ε�αρτήματ�ς 	άλυα)

9 1670 1470

10 1840 1640

11 2010 1810

12 2180 1980

13 2350 2150

14 2520 2320

15 2690 2490

16 2860 2660

Πίν. 9 Διαστάσεις θεμελί�υ για τα μήκη της 
�αλυ	δ�γωνίας και των �αλυ	δ�φυλλων

ΠΡ�Σ�,Η: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ 
λ�γω ανεπαρκώς ασφαλισμένων 
στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα!
B *ρησιμ�π�ιήστε για τη μεταφ�ρά των 

στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα κατάλληλα 
μέσα μεταφ�ράς, π.�. ένα καρ�τσάκι 
με ιμάντα, ένα καρ�τσάκι για σκάλες 
ή σκαλ�πάτια.

B Ασφαλίστε τα στ�ι�εία τ�υ λέ�ητα κατά 
τη μεταφ�ρά στ� μέσ� μεταφ�ράς, 
ώστε να απ�φευ�θεί η πτώση τ�υς.

B Ασφαλίστε τα στ�ι�εία τ�υ λέ�ητα με 
τ� ��ήθημα συναρμ�λ�γησης 
(πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς), για να μην 
ανατραπ�ύν. Βιδώστε πρώτα σφι�τά 
τ� πίσω στ�ι�εί� στ� ��ήθημα 
συναρμ�λ�γησης ( Σ�. 7).
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4 Συναρμ�λ�γηση
Η συναρμ�λ�γηση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα 
πραγματ�π�ιείται πάντα απ� πίσω πρ�ς τα 
μπρ�στά, εκινώντας δηλαδή απ� τ� πίσω στ�ι�εί� 
( Σ�. 6, [3]), ενώ τ� μπρ�στιν� στ�ι�εί� 
( Σ�. 6, [8]) συναρμ�λ�γείται πάντα στ� τέλ�ς.

Κατά τη συναρμ�λ�γηση πρ�σέτε τα �έλη 
καθ�δήγησης εγκατάστασης ( Σ�. 6, [7]) των 
στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα!

Πρ�σέτε να τ�π�θετηθεί σωστά τ� μεσαί� 
στ�ι�εί� με την άνω πρ�σαγωγή ( Σ�. 6, [4])!

Συναρμ�λ�γήστε τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα σύμφωνα 
με τις παρακάτω �δηγίες και εικ�νες!

Σ�. 7 Πίσω στ�ι�εί� με συναρμ�λ�γημέν� σετ 
συναρμ�λ�γησης

4.4.2 Σύνδεση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέητα
Πρ�ετ�ιμασία των στ�ι	είων τ�υ λέητα

B Πριν απ� την τ�π�θέτηση τ�υ μπρ�στιν�ύ και 
πίσω στ�ι�εί�υ, πρέπει να αφαιρεθ�ύν �ι 
ρ�δέλες και τα παιμάδια απ� τα μπ�υλ�νια στις 
πρ�ε��ές των στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα.

B Τ�π�θετήστε τ� πίσω στ�ι�εί� και ασφαλίστε τ� 
με τ� ��ήθημα συναρμ�λ�γησης ώστε να μην 
ανατραπεί (  Σ�. 7 καθώς και τις ε�ωριστές 
�δηγίες για τ� ��ήθημα συναρμ�λ�γησης).

B Λειάνετε τα γρέBια π�υ ενδε��μένως υπάρ��υν 
στις πρ�ε��ές.

Σ�. 8 Λείανση πρ�ε*��ής

B Εάν �ρειαστεί, καθαρίστε τις αυλακιές 
στεγαν�π�ίησης με μεταλλική ��ύρτσα και πανί.

B Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγαν�π�ίησης των 
πρ�ε��ών με πανί εμπ�τισμέν� με �ενBίνη.

B Επαλείψτε �μ�ι�μ�ρφα τις επιφάνειες 
στεγαν�π�ίησης των πρ�ε��ών με 
στεγανωτικ�.

Τ� ��ήθημα συναρμ�λ�γησης 
διατίθεται κατ�πιν αιτήματ�ς.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
εγκαυμάτων απ� εύφλεκτα 
απ�ρρυπαντικά!
B Λά�ετε υπ�ψη τις υπ�δείεις 

ασφαλείας τ�υ απ�ρρυπαντικ�ύ.
B Απ�φύγετε κατά τη �ρήση τ�υ 

απ�ρρυπαντικ�ύ τη δημι�υργία 
φλ�γας, πυράκτωσης και σπινθήρων.

Στ� επ�μεν� �ήμα συναρμ�λ�γησης 
πρ�ετ�ιμάB�νται τα νίπελ για τις 
στεγαν�π�ιητικές συνδέσεις των 
στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα.
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4 Συναρμ�λ�γηση
Σ�. 9 Επάλειψη των επιφανειών 
στεγαν�π�ίησης των πρ�ε*��ών

1 Επιφάνεια στεγαν�π�ίησης άνω πρ�ε��ής
2 Επιφάνεια στεγαν�π�ίησης κάτω πρ�ε��ής
3 Αυλακιά στεγαν�π�ίησης

B Καθαρίστε τα νίπελ με πανί εμπ�τισμέν� με 
�ενBίνη και στη συνέ�εια επαλείψτε τα 
�μ�ι�μ�ρφα με στεγανωτικ�.

B Τ�π�θετήστε τα νίπελ στην άνω (μέγεθ. 4, 
181/70) και κάτω (μέγεθ.2, 119/50) πρ�ε��ή τ�υ 
πίσω στ�ι�εί�υ.

B Τ�π�θετήστε τα νίπελ σταυρωτά �τυπώντας τα 
δυνατά με ένα σφυρί.

B Απ�μακρύνετε τα γρέBια π�υ ενδε��μένως 
πρ�κύψ�υν με μία λίμα.

Σ�. 10 Τ�π�θέτηση τ�υ νίπελ

B Επαλείψτε τις αυλακιές στεγαν�π�ίησης με 
συγκ�λλητικ� υλικ� (�ενBιν�κ�λλα).

Σ�. 11 Επάλειψη των αυλακιών στεγαν�π�ίησης 
με συγκ�λλητικ� υλικ�

1 Αυλακιές στεγαν�π�ίησης

Τ� πάνω νίπελ θα πρέπει μετά την 
τ�π�θέτηση να πρ�εέ�ει περ. 43 mm 
και τ� κάτω νίπελ περ. 32 mm απ� την 
αντίστ�ι�η πρ�ε��ή.

Aι αυλακιές στεγαν�π�ίησης θα πρέπει 
να είναι καθαρές και στεγνές 
πρ�κειμέν�υ να κ�λληθεί τ� κ�ρδ�νι 
στεγαν�π�ίησης.

ΠΡ�Σ�,Η: Κίνδυν�ς για την υγεία 
εαιτίας απελευθέρωσης ατμών και 
επαφής τ�υς με τ� δέρμα κατά τη 
διάρκεια της επεεργασίας υλικών �πως 
τ� συγκ�λλητικ� υλικ�, η �ενBιν�κ�λλα ή 
τ� στεγανωτικ�!
B Πρ�σέτε τις υπ�δείεις επεεργασίας 

και ασφαλείας π�υ αναγράφ�νται στις 
συσκευασίες των υλικών.

B Φρ�ντίστε για τ�ν καλ� εαερισμ� 
τ�υ �ώρ�υ εργασίας.

B Συνιστάται η �ρήση γαντιών εργασίας, 
ώστε να απ�φεύγεται η επαφή με τ� 
δέρμα.

B Φρ�ντίστε ώστε τ� πρ�ϊ�ν και τ� δ��εί� 
τ�υ να απ�ρριφθ�ύν με πρ�σ��ή και 
επί�λεψη, ως ειδικά απ�ρρίμματα.
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4 Συναρμ�λ�γηση
B Τ�π�θετήστε στις αυλακιές στεγαν�π�ίησης τ� 
ελαστικ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης στην 
μπρ�στινή πλευρά τ�υ πίσω στ�ι�εί�υ, 
εκινώντας απ� την επάνω περι��ή της 
πρ�ε��ής και πιέστε τ� ελαφρά.

B Καλύψτε τ�υς αρμ�ύς με τ� κ�ρδ�νι 
στεγαν�π�ίησης και αφήστε τ� να πρ�εέ�ει 
κατά 2 cm, στη συνέ�εια πιέστε τ� καλά ώστε να 
εφαρμ�σει.

B Μην καλύπτετε με τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης 
τ�υς αρμ�ύς δειά κι αριστερά ( Σ�. 12, [3]).

Σ�. 12 Τ�π�θέτηση τ�υ κ�ρδ�νι�ύ 
στεγαν�π�ίησης (κ�ρδ�νι KM)

1 Αυλακιές στεγαν�π�ίησης
2 Κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης
3 Αρμ�ί

Πρ�ετ�ιμασία τ�υ πρώτ�υ μεσαί�υ στ�ι	εί�υ 
(με την άνω πρ�σαγωγή):

B Λειάνετε τα υπ�λείμματα π�υ ενδε��μένως 
υπάρ��υν στις πρ�ε��ές.

B Aι αυλακιές στεγαν�π�ίησης θα πρέπει να είναι 
καθαρές και στεγνές και ενδε��μένως θα 
πρέπει να καθαριστ�ύν.

B Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγαν�π�ίησης των 
πρ�ε��ών με πανί εμπ�τισμέν� με �ενBίνη.

Σ�. 13 Πρ�ετ�ιμασία τ�υ μεσαί�υ στ�ι�εί�υ

1 Επιφάνεια στεγαν�π�ίησης της πρ�ε��ής
2 Αυλακιές στεγαν�π�ίησης

B Επαλείψτε τις επιφάνειες στεγαν�π�ίησης των 
πρ�ε��ών με στεγανωτικ�.

B Επαλείψτε τις αυλακιές στεγαν�π�ίησης με 
συγκ�λλητικ� υλικ� (�ενBιν�κ�λλα).

B Τ�π�θετήστε τ� μεσαί� στ�ι�εί� με σύνδεση 
πρ�σαγωγής με την άνω και κάτω πρ�ε��ή στα 
νίπελ τ�υ πίσω στ�ι�εί�υ, κατά τη διαδικασία 
αυτή τ� �έλ�ς καθ�δήγησης εγκατάστασης θα 
πρέπει να δεί�νει πρ�ς τα πίσω.

Για τ� σκ�π� αυτ� μπ�ρείτε να 
ετυλίετε απ� τ� ρ�λ� π�υ �ρίσκεται 
στη συσκευασία �σ� στεγαν�π�ιητικ� 
κ�ρδ�νι (κ�ρδ�νι ΚΜ) σας είναι 
απαραίτητ�. Κατά την τ�π�θέτηση στην 
αυλακιά στεγαν�π�ίησης αφαιρέστε τ� 
στεγαν�π�ιητικ� κ�ρδ�νι απ� τη 
�άρτινη �άση (μην τ� τεντώνετε).

ΠΡ�Σ�,Η: Κίνδυν�ς για την υγεία 
εαιτίας απελευθέρωσης ατμών κατά τη 
διάρκεια της επεεργασίας υλικών �πως 
τ� συγκ�λλητικ� υλικ�, η �ενBιν�κ�λλα ή 
τ� στεγανωτικ�!
B Πρ�σέτε τις υπ�δείεις επεεργασίας 

και ασφαλείας π�υ αναγράφ�νται στις 
συσκευασίες των υλικών.

B Φρ�ντίστε για τ�ν καλ� εαερισμ� τ�υ 
�ώρ�υ εργασίας.

B Συνιστάται η �ρήση γαντιών εργασίας, 
ώστε να απ�φεύγεται η επαφή με τ� 
δέρμα.

B Φρ�ντίστε ώστε τ� πρ�ϊ�ν και τ� 
δ��εί� τ�υ να απ�ρριφθ�ύν με 
πρ�σ��ή και επί�λεψη, ως ειδικά 
απ�ρρίμματα.
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4 Συναρμ�λ�γηση
B Στερεώστε τ� πρώτ� μεσαί� στ�ι�εί� στ� πίσω 
στ�ι�εί� �τυπώντας τ� με ένα ύλιν� σφυρί ή με 
σφυρί απ� ε��νίτη.

Σ�. 14 Τ�π�θέτηση τ�υ μεσαί�υ στ�ι�εί�υ

1 Σύνδεση πρ�σαγωγής
2 Άνω πρ�ε��ή
3 Βέλ�ς καθ�δήγησης εγκατάστασης
4 Κάτω πρ�ε��ή
5 qύλιν� σφυρί ή σφυρί απ� ε��νίτη

B Τ�π�θετήστε τις φλάντBες πίεσης με τα 
παιμάδια συγκράτησης στις ρά�δ�υς έλης.

B Ωθήστε μία ρά�δ� έλης μέσα απ� την άνω και 
μία μέσα απ� την κάτω πρ�ε��ή τ�υ λέ�ητα.

B Εισαγάγετε τις αντίθετες φλάντBες στις 
ρά�δ�υς έλης και ασφαλίστε τις με σφήνα.

B Συγκρατήστε τη ρά�δ� έλης στ� κέντρ� των 
πρ�ε��ών και σφίτε ελαφρά τις τιράντες 
δεσίματ�ς με τ� παιμάδι συγκράτησης.

Σ�. 15 -ρήση των τιράντων δεσίματ�ς λέ	ητα

1 Τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα (κάτω πρ�ε��ή)
2 Τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα (πάνω πρ�ε��ή) 
3 ΦλάντBα πίεσης (πάνω)
4 ΦλάντBα πίεσης (κάτω)

B Τ�π�θετήστε την καστάνια στα παιμάδια 
συγκράτησης και συμπιέστε τα στ�ι�εία τ�υ 
λέ�ητα σφίγγ�ντας �μ�ι�μ�ρφα.

Για τη διευκ�λυνση της 
συναρμ�λ�γησης τ�π�θετήστε τ� 
στ�ι�εί� τ�υ λέ�ητα π�υ πρ�κειται να 
συναρμ�λ�γηθεί αρ�ικά στ� νίπελ της 
άνω πρ�ε��ής. Στη συνέ�εια μπ�ρεί 
να τ�π�θετηθεί τ� στ�ι�εί� τ�υ λέ�ητα 
στην κάτω πρ�ε��ή.

Πριν τ�π�θετηθ�ύν τα νίπελ για τ� 
επ�μεν� μεσαί� στ�ι�εί� θα πρέπει να 
δεθεί τ� τμήμα τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα 
με τις τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα.

,ρησιμ�π�ιήστε τις τιράντες δεσίματ�ς 
λέητα 2.3 ( Σ	. 3, Σελίδα 10).

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στ� λέ�ητα 
εαιτίας εσφαλμέν�υ δεσίματ�ς των 
στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα ή π�λύ υψηλής 
πίεσης.
B Πρ�σέτε τα νίπελ μετά την 

τ�π�θέτησή τ�υς να παραμέν�υν 
άφθαρτα και να εφαρμ�B�υν ακρι�ώς 
στα στ�ι�εία τ�υ λέ�ητα.

B Μη δένετε π�τέ περισσ�τερες απ� 
μια συνδέσεις νίπελ ανά διαδικασία 
δεσίματ�ς.

B Σε περίπτωση πρ�σκρ�υσης των 
πρ�ε��ών των στ�ι�είων τ�υ 
λέ�ητα δεν επιτρέπεται να 
συνε�ίσετε την άσκηση πίεσης.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
ατυ�ήματ�ς λ�γω φθ�ράς των υλικών. 
Τιράντες δεσίματ�ς π�υ δεν έ��υν 
τ�π�θετηθεί σωστά ή δεν έ��υν 
συντηρηθεί με τ� σωστ� τρ�π� υπάρ�ει 
κίνδυν�ς να κ�π�ύν!
B Μην εργάBεστε π�τέ ακρι�ώς 

μπρ�στά απ� τις τιράντες δεσίματ�ς 
ενώ υπ�κεινται σε τάση εφελκυσμ�ύ.

B Πρ�σέτε ώστε να μην �ρίσκ�νται 
άτ�μα μπρ�στά απ� τις τιράντες 
δεσίματ�ς.
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4 Συναρμ�λ�γηση
B *αλαρώστε και απ�μακρύνετε τις τιράντες 
δεσίματ�ς λέ�ητα.

B Ελέγτε τα νίπελ για σωστή εφαρμ�γή.

Σ�. 16 Τιράντες δεσίματ�ς λέ	ητα 2.3

1 Βιδωτή σύνδεση των ρά�δων έλης (�αλαρές)
2 Βιδωτή σύνδεση των ρά�δων έλης (σωστά 

τ�π�θετημένες)

Στην Σ�. 17 παρ�υσιάBεται τ� μεσαί� στ�ι�εί� με 
πρ�σαγωγή. Τα νίπελ για τη συναρμ�λ�γηση τ�υ 
επ�μεν�υ μεσαί�υ στ�ι�εί�υ είναι τ�π�θετημένα 
στις αντίστ�ι�ες πρ�ε��ές. Τ� κ�ρδ�νι 
στεγαν�π�ίησης έ�ει ήδη τ�π�θετηθεί στην 
αυλακιά στεγαν�π�ίησης. Iπως φαίνεται στ� πίσω 
στ�ι�εί� (  Σ�. 12, Σελίδα 14), τ� ελαστικ� 
κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης διακ�πτεται κι εδώ. Τ� 
στ�ι�εί� τ�υ λέ�ητα έ�ει ευθυγραμμιστεί για τη 
διευκ�λυνση της συναρμ�λ�γησης με σφήνες 
πελμάτων. Aι σφήνες πελμάτων τ�υ στ�ι�εί�υ τ�υ 
λέ�ητα �ρησιμ�π�ι�ύνται επίσης και για την τελική 
ευθυγράμμιση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα.

Σ�. 17 -ρήση σφηνών πελμάτων στ�ι�εί�υ 
λέ	ητα

1 Κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης (κ�μμέν�)
2 Σφήνα πέλματ�ς τ�υ στ�ι�εί�υ τ�υ λέ�ητα

Συναρμ�λ�γήστε �λα τα υπ�λ�ιπα στ�ι�εία τ�υ 
λέ�ητα �πως περιγράφηκε. Τ� μπρ�στιν� στ�ι�εί� 
συναρμ�λ�γείται τελευταί�.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιά των τιραντών 
δεσίματ�ς!
Αν διεάγετε τη διαδικασία δεσίματ�ς 
ενώ είναι �αλαρές �ι �ιδωτές 
συνδέσεις των ρά�δων έλης, υπάρ�ει 
κίνδυν�ς να φθαρ�ύν ή να 
καταστραφ�ύν �ι τιράντες δεσίματ�ς.

B Ελέγτε τις ρά�δ�υς έλης πριν απ� 
κάθε �ρήση και αν �ρειαστεί 
συσφίτε τις εκ νέ�υ. Η ρά�δ�ς 
έλης είναι τ�π�θετημένη σωστά 
�ταν έ�ει �ιδωθεί πλήρως και δεν 
είναι �ρατ� τ� σπείρωμα.

B Διατηρείτε τ� σπείρωμα καθαρ�. Αν 
τ� σπείρωμα έ�ει ρύπ�υς μπ�ρεί 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
δεσίματ�ς �ι τιράντες δεσίματ�ς να 
υπ�στ�ύν φθ�ρά.

B Τ� σπείρωμα πρέπει να λιπαίνεται 
επαρκώς.

Μετά την πρ�σάρτηση τ�υ μπρ�στιν�ύ 
στ�ι�εί�υ �αλαρώστε τις τιράντες 
δεσίματ�ς, αλλά μην τις αφαιρείτε. 
Τ�π�θετήστε πρώτα τις ντίBες.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση εαιτίας π�λύ μικρής 
πρ�σπίεσης!
B Μην ετυλίγετε τη δέσμη ελατηρίων. 

*ρησιμ�π�ιήστε τη δέσμη ελατηρίων 
στην αρ�ική της κατάσταση.
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4 Συναρμ�λ�γηση
B Τ�π�θετήστε τις ντίBες με τις δέσμες ελατηρίων 
αριστερά και δειά, πάνω και κάτω δίπλα απ� τις 
πρ�ε��ές τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα στις �υτές 
πρ�ε��ές.

B Βιδώστε με τ� �έρι απ� ένα παιμάδι πάνω στα 
σπειρώματα των ντιBών και σφίτε τα.

B Συσφίτε τα παιμάδια στις ντίBες κατά 1 έως 
1½  περιστρ�φή.

B Ευθυγραμμίστε τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα κάθετα 
και �ριB�ντια πάνω στ� θεμέλι� ή στη �άση 
απ�ρρ�φησης κραδασμών (  κεφάλαι� 4.3.1, 
Σελίδα 11). Για τ� σκ�π� αυτ� �ρησιμ�π�ιήστε 
τις συν�δευτικές σφήνες πελμάτων στ�ι�εί�υ 
λέ�ητα ( Σ�. 17, Σελίδα 16).

B Αφαιρέστε τις τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα.

Σ�. 18 Τ�π�θέτηση ντι<ών

1 ΝτίBες (κάτω)
2 ΝτίBες (πάνω)
3 ΝτίBα με δέσμη ελατηρίων

Στ� επ�μεν� �ήμα συναρμ�λ�γησης πρέπει να 
εγκαταστήσετε τ� σωλήνα τρ�φ�δ�σίας 
(  κεφάλαι� 4.6, Σελίδα 18).

4.5 Τ�π�θέτηση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ 
λέητα – στην παράδ�ση σε ενιαί� 
κ�ρμ�

B Κ�ψτε τ�υς ιμάντες πρ�σδεσης.
B Αφαιρέστε την παλέτα.

Σ�. 19 Κ�ρμ�ς λέ	ητα σε παλέτα

1 Ιμάντες πρ�σδεσης
2 Παλέτα

Ευθυγραμμίστε τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα κάθετα και 
�ριB�ντια πάνω στ� θεμέλι� ή στη �άση π�υ 
απ�ρρ�φά τ�υς κραδασμ�ύς. Για τ� σκ�π� αυτ� 
�ρησιμ�π�ιήστε τις συν�δευτικές σφήνες 
πελμάτων τ�υ στ�ι�εί�υ τ�υ λέ�ητα.

Μετά την ευθυγράμμιση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα, 
απ�μακρύνετε την ασφάλεια μεταφ�ράς απ� την 
άνω και κάτω πρ�ε��ή.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ εαιτίας 
πιθανής πτώσης φ�ρτίων!
B Για τ� κατέ�ασμα τ�υ κ�ρμ�ύ 

λέ�ητα απ� την παλέτα πρέπει να 
τηρηθ�ύν �ι υπ�δείεις μεταφ�ράς 
τ�υ συμπληρωματικ�ύ φυλλαδί�υ 
(π�υ είναι στερεωμέν� στ�ν κ�ρμ� 
τ�υ λέ�ητα).
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Σ�. 20 Αφαίρεση της ασφάλειας μεταφ�ράς

1 Άνω πρ�ε��ή
2 Κάτω πρ�ε��ή
3 Ασφάλεια μεταφ�ράς

4.6 Εισαγωγή σωλήνα τρ�φ�δ�σίας 
(Κ�υτί ε�αρτημάτων 
συναρμ�λ�γησης)

A σωλήνας τρ�φ�δ�σίας στ�υς λέ�ητες με 9 – 11 
στ�ι�εία απ�τελείται απ� 2 μέρη και στ�υς 
λέ�ητες με 12 – 16 στ�ι�εία απ� 3 μέρη.

B Ωθήστε τ� παρέμ�υσμα πάνω απ� τ� σωλήνα 
τρ�φ�δ�σίας.

B Ωθήστε τ� σωλήνα τρ�φ�δ�σίας απ� μπρ�στά 
στην επάνω πρ�ε��ή λέ�ητα.

B Σφραγίστε με τυφλή φλάντBα.

B Τ�π�θετήστε τ� έκκεντρ� στ� τερματικ� 
έλασμα τ�υ σωλήνα τρ�φ�δ�σίας στην υπ�δ��ή 
της επάνω πρ�ε��ής τ�υ λέ�ητα.

Σ�. 21 Στεγαν�π�ίηση τ�υ σωλήνα τρ�φ�δ�σίας

1 Παρέμ�υσμα
2 Τυφλή φλάντBα
3 Έκκεντρ�
4 Σωλήνας τρ�φ�δ�σίας
5 Υπ�δ��ή επάνω πρ�ε��ής τ�υ λέ�ητα

Στις ακ�λ�υθες σελίδες περιγράφεται 
η εγκατάσταση τ�υ σωλήνα 
τρ�φ�δ�σίας, τ�υ κυαθί�υ και τ�υ 
σωλήνα φραγής. Τα �ήματα 
συναρμ�λ�γησης είναι ίδια τ�σ� για την 
παράδ�ση σε ενιαί� κ�ρμ� �σ� και για 
τη μη συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση.

Τ� έκκεντρ� στ� τερματικ� έλασμα τ�υ 
σωλήνα τρ�φ�δ�σίας πρέπει να 
τ�π�θετηθεί στην υπ�δ��ή της επάνω 
πρ�ε��ής τ�υ λέ�ητα, ώστε τα 
αν�ίγματα εκρ�ής τ�υ σωλήνα 
τρ�φ�δ�σίας να �ρίσκ�νται στη σωστή 
γωνία.

63044900-16.1K
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4 Συναρμ�λ�γηση
4.7 Στεγαν�π�ίηση κυαθίων 
(Κ�υτί ε�αρτημάτων σύνδεσης)

Κυάθι� R ¾ "

B Στεγαν�π�ιήστε τ� κυάθι� R ¾ " απ� μπρ�στά 
(μήκ�ς: 110 mm) στην επάνω �πή με σπείρωμα 
R ¾ " της πρ�σαγωγής.

Κυάθι� R ½ "

B Στεγαν�π�ιήστε τ� κυάθι� R ½ " απ� μπρ�στά 
(μήκ�ς: 110 mm) στην κάτω �πή με σπείρωμα 
R ½ " της πρ�σαγωγής.

Σ�. 22 Στεγαν�π�ίηση κυαθίων

1 Κυάθι� R ¾ "
2 Κυάθι� R ½ "

4.8 Εισαγωγή σωλήνα φραγής (Κ�υτί 
ε�αρτημάτων σύνδεσης)

B Στην κάτω πρ�ε��ή λέ�ητα στ� πίσω μέρ�ς 
συναρμ�λ�γήστε τη φλάντBα (μήκ�ς ακμής: 
130 mm) με �πή με σπείρωμα R ¾ " για τη 
σύνδεση εκκένωσης.

B Τ�π�θετήστε τη �άνα εκκένωσης (�άνα 
πλήρωσης-εκκένωσης λέ�ητα) π�υ διατίθεται 
απ� τ�ν πελάτη.

Σ�. 23 Συναρμ�λ�γηση της φλάντ<ας

1 Σύνδεσμ�ς πλήρωσης και εκκένωσης
2 Κάτω πρ�ε��ή λέ�ητα (πίσω)

B Ωθήστε τ� στ�ι	εί� σωλήνα φραγής με ελατήρι� 
(L3) πρώτα στην κάτω πρ�ε��ή λέ�ητα.

B Αναρτήστε τα υπ�λ�ιπα στ�ι�εία σωλήνα 
φραγής (L2) τ� ένα μέσα στ� άλλ� σύμφωνα με 
τ� αναλυτικ� σ�έδι�.

B Αναρτήστε τελευταί� τ� στ�ι�εί� σωλήνα 
φραγής με τη �ειρ�λα�ή (L1).

B Σφραγίστε την κάτω πρ�ε��ή τ�υ λέ�ητα με 
παρέμ�υσμα και τυφλή φλάντBα.

Η �άνα πλήρωσης-εκκένωσης λέ�ητα 
π�υ έ�ει τ�π�θετηθεί απ� τ�ν πελάτη 
�ρησιμ�π�ιείται εδώ μ�ν� ως �άνα 
εκκένωσης.

Τ� μήκ�ς και � αριθμ�ς των στ�ι�είων 
σωλήνα φραγής εαρτώνται απ� τ� 
μέγεθ�ς τ�υ λέ�ητα και παρατίθενται 
στ�ν ακ�λ�υθ�  Πίνακα 10.

Στ�ι	εία 9 10 11 12 13 14 15 16

L1 480 mm 1 – – 1 – 1 – – 

650 mm – 1 1 – 1 – 1 1

L2 510 mm 1 1 – 2 2 – – 3

680 mm – – 1 – – 2 2 – 

L3 450 mm 1

Πίν. 10 Μήκ�ς και αριθμ�ς των στ�ι�είων τ�υ 
σωλήνα φραγής
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Σ�. 24 Τ�π�θέτηση τ�υ σωλήνα φραγής

1 Στ�ι�εί� σωλήνα φραγής L3
2 Στ�ι�εί� σωλήνα φραγής L1
3 Παρέμ�υσμα
4 Τυφλή φλάντBα
5 Στ�ι�εί� σωλήνα φραγής L2

4.9 Έλεγ	�ς πίεσης τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ 
λέητα (μ�ν� σε μη 
συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση)

Διεάγετε έλεγ�� πίεσης τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ λέ�ητα 
μ�ν� σε μη συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση. Στην 
παράδ�ση σε ενιαί� κ�ρμ� � έλεγ��ς πίεσης έ�ει 
ήδη διεα�θεί απ� τ� εργ�στάσι�.

Για την περαιτέρω συναρμ�λ�γηση σε περίπτωση 
παράδ�σης σε ενιαί� κ�ρμ� (  κεφάλαι� 4.11.4, 
Σελίδα 23).

4.9.1 Πρ�ετ�ιμασία ελέγ	�υ πίεσης

B Σφραγίστε τη σύνδεση πρ�σαγωγής και 
επιστρ�φής (φλάντBα σύνδεσης πρ�σαγωγής με 
εγκατάσταση εαερισμ�ύ).

B Γεμίστε αργά τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα απ� τ� 
σύνδεσμ� πλήρωσης και εκκένωσης με νερ�. 
Εαερώστε τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα μέσω της 
σύνδεσης πρ�σαγωγής λέ�ητα με τη διάταη 
εαέρωσης.

4.9.2 Έλεγ	�ς πίεσης
Διεάγετε τ�ν έλεγ�� πίεσης με πίεση ελέγ��υ 
π�υ ανέρ�εται σε 8,6 bar (ανάλ�γα με τις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής �δηγίας περί 
ε�πλισμ�ύ υπ� πίεση).

Για τη μέτρηση της πίεσης �ρησιμ�π�ιήστε ένα 
μαν�μετρ� της τάεως 1,0.

B  Πριν απ� την υδραυλική σύνδεση ή σε 
περίπτωση π�υ μια σύνδεση πρ�ε��ής δεν 
είναι στεγανή, αδειάστε τ� νερ� απ� τη �άνα 
πλήρωσης και εκκένωσης ( Σ�. 23, [1], 
Σελίδα 19).

4.9.3 Μη στεγανά σημεία σύνδεσης πρ�ε��	ής
Σε περίπτωση π�υ διαπιστωθεί κατά τ�ν έλεγ�� 
πίεσης �τι μια σύνδεση πρ�ε��ής δεν είναι 
στεγανή, ακ�λ�υθήστε τη διαδικασία π�υ 
περιγράφεται στη συνέ�εια.

B Απ�συναρμ�λ�γήστε τ� σωλήνα τρ�φ�δ�σίας 
και τ� σωλήνα φραγής.

Σ�. 25 Απ�συναρμ�λ�γηση τ�υ κ�ρμ�ύ τ�υ 
λέ	ητα

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς 
ατυ�ήματ�ς λ�γω μη τήρησης των 
καν�νισμών ασφαλείας!
B Κατά τη διεαγωγή ελέγ�ων πίεσης 

τηρείτε τ�υς καν�νισμ�ύς, τις 
διατάεις για την πρ�στασία της 
εργασίας και τις λ�ιπές διατάεις 
π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα σας.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω υπερπίεσης!
B Κατά τη διεαγωγή ελέγ��υ πίεσης � 

κ�ρμ�ς τ�υ λέ�ητα δεν πρέπει να 
είναι συνδεδεμέν�ς στ� σύστημα 
σωλήνων της εγκατάστασης 
θέρμανσης.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!20



4 Συναρμ�λ�γηση
B *αλαρώστε τα παιμάδια των ντιBών και 
απ�μακρύνετε τις ντίBες.

B Τ�π�θετώντας επίπεδες σφήνες ή σμίλες στα 
πρ��λεπ�μενα σημεία, πάνω και κάτω μεταύ 
των στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα απ�συναρμ�λ�γήστε 
τ� λέ�ητα στ� μη στεγαν� σημεί� ( Σ�. 25).

B Για την επανασυναρμ�λ�γηση �ρησιμ�π�ιήστε 
�πωσδήπ�τε καιν�ύρια νίπελ και καιν�ύρι� 
κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης.

B Δέστε ανά τ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα με τις 
τιράντες δεσίματ�ς λέ�ητα.

B Επαναλά�ετε τ�ν έλεγ�� πίεσης.

4.10 Σύνδεση τ�υ λέητα στην 
υδραυλική εγκατάσταση

Πρ�σέτε τις εής υπ�δείεις για τη σύνδεση τ�υ 
λέ�ητα με τ� δίκτυ� σωλήνων. Aι υπ�δείεις αυτές 
είναι σημαντικές για την απρ�σκ�πτη λειτ�υργία.

Στην επάνω πρ�ε��ή τ�υ λέ�ητα 
συναρμ�λ�γείται κατά τη μετέπειτα σύνδεση της 
επιστρ�φής η φλάντBα με περιλαίμι� συγκ�λλησης 
(με �υγ�ν�κ�λλημένη σωλήνωση).

Παρ�υσιάB�νται η φλάντBα με περιλαίμι� 
συγκ�λλησης και τ� παρέμ�υσμα.

B Η φλάντBα σύνδεσης πρ�σαγωγής είναι 
απαραίτητη για την μετέπειτα σύνδεση της 
πρ�σαγωγής.

Σ�. 26 Συναρμ�λ�γηση των φλαντ<ών σύνδεσης

1 ΦλάντBα σύνδεσης πρ�σαγωγής
2 Παρέμ�υσμα
3 Άνω πρ�ε��ή λέ�ητα (σύνδεση επιστρ�φής)
4 Παρέμ�υσμα
5 ΦλάντBα με περιλαίμι� συγκ�λλησης

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω μη στεγανών 
συνδέσεων!
B Εγκαταστήστε τ�υς αγωγ�ύς 

σύνδεσης �ωρίς τάση στις συνδέσεις 
τ�υ λέ�ητα.

B Συναρμ�λ�γήστε μια �άνα 
πλήρωσης στ� σύστημα σωλήνων 
(επιστρ�φή) της εγκατάστασης 
θέρμανσης.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω καταλ�ίπων, 
τ�πικής υπερθέρμανσης, θ�ρύ�ων και 
διά�ρωσης.
B Πριν απ� τη σύνδεση τ�υ λέ�ητα στ� 

δίκτυ� σωλήνων, επλύνετε καλά 
την υπάρ��υσα εγκατάσταση 
θέρμανσης.

B Για να απ�φευ�θ�ύν πιθανές �λά�ες 
στ� λέ�ητα, συνιστ�ύμε την 
τ�π�θέτηση μιας διάταης 
αφαίρεσης της λάσπης στην 
επιστρ�φή της εγκατάστασης 
θέρμανσης.

Μπ�ρείτε να πρ�μηθευτείτε κατ�πιν 
παραγγελίας τ� σετ διάταης 
ασφάλειας τ�υ λέ�ητα.
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4.11 Συναρμ�λ�γηση ε�αρτημάτων σύνδεσης και π�ρτας καυστήρα (μη 
συναρμ�λ�γημένη παράδ�ση)

Σε περίπτωση παράδ�σης σε ενιαί� κ�ρμ� η π�ρτα 
τ�υ καυστήρα, � συλλέκτης καυσαερίων και τα δυ� 
καλύμματα καθαρισμ�ύ είναι ήδη τ�π�θετημένα.

4.11.1 Τ�π�θέτηση συλλέκτη καυσαερίων
Για τη στεγαν�π�ίηση της σύνδεσης λέ�ητα και 
συλλέκτη καυσαερίων �ρησιμ�π�ιείται τ� κ�ρδ�νι 
στεγαν�π�ίησης GP (κ�ρδ�νι απ� ίνα γυαλι�ύ με 
περί�λημα απ� σιλικ�νη).

B Κ�λλήστε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης GP 
(μήκ�υς περ. 1500 mm) στην αυλακιά στ� πίσω 
στ�ι�εί� με κ�λλα σιλάστικ. 

B Τ�π�θετήστε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης με 
τέτ�ι� τρ�π�, ώστε η άκρη τ�υ κ�ρδ�νι�ύ 
στεγαν�π�ίησης να �ρίσκεται στην επάνω 
περι��ή της εγκ�πής.

B Τ�π�θετήστε τ� συλλέκτη καυσαερίων πάνω 
στα τέσσερα μπ�υλ�νια στ� πίσω στ�ι�εί� και 
�ιδώστε τ�ν με τη ��ήθεια των ρ�δελών και των 
παιμαδιών.

Σ�. 27 Τ�π�θέτηση συλλέκτη καυσαερίων

1 Άκρη κ�ρδ�νι�ύ στεγαν�π�ίησης στην επάνω 
περι��ή της εγκ�πής

2 Κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης
3 Συλλέκτης καυσαερίων
4 Μπ�υλ�νια
5 Πίσω στ�ι�εί�
6 Μπ�υλ�νια

4.11.2 Βίδωμα τ�υ καλύμματ�ς καθαρισμ�ύ στ� 
πίσω στ�ι	εί�

Στην Σ�. 28 παρ�υσιάBεται τ� έτ�ιμ� 
συναρμ�λ�γημέν� πίσω στ�ι�εί� με τα καλύμματα 
καθαρισμ�ύ στ� συλλέκτη καυσαερίων και τα 
καλύμματα καθαρισμ�ύ στ� πίσω στ�ι�εί�.

B Κ�λλήστε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης GP10 
(μήκ�υς περ. 800 mm) στην αυλακιά στ� πίσω 
στ�ι�εί� με κ�λλα σιλάστικ (άκρη κ�ρδ�νι�ύ 
στεγαν�π�ίησης επάνω).

B Βιδώστε τ� κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� πίσω 
στ�ι�εί� �ρησιμ�π�ιώντας ρ�δέλες και 
παιμάδια.

Σ�. 28 Βίδωμα των καλυμμάτων καθαρισμ�ύ

1 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� συλλέκτη καυσαερίων
2 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� συλλέκτη καυσαερίων
3 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� πίσω στ�ι�εί�
4 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� πίσω στ�ι�εί�
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4.11.3 Τ�π�θέτηση της π�ρτας καυστήρα
Aι θηλιές των μεντεσέδων της π�ρτας τ�υ 
καυστήρα είναι τ�π�θετημένες απ� τ� εργ�στάσι� 
στη δειά πλευρά. Για την ανάρτηση στα αριστερά, 
�ι θηλιές των μεντεσέδων πρέπει να 
απ�συναρμ�λ�γηθ�ύν απ� τη δειά πλευρά και να 
συναρμ�λ�γηθ�ύν αντίστ�ι�α αριστερά στην 
π�ρτα τ�υ καυστήρα.

B Τ�π�θετήστε μερικές σταγ�νες κ�λλας σιλάστικ 
ανά 15 – 20 cm στις αυλακιές στεγαν�π�ίησης 
τ�υ μπρ�στιν�ύ στ�ι�εί�υ.

B Τ�π�θετήστε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης GP 
στην αυλακιά στεγαν�π�ίησης τ�υ μπρ�στιν�ύ 
στ�ι�εί�υ. Τ�π�θετήστε την άκρη τ�υ 
κ�ρδ�νι�ύ στεγαν�π�ίησης στ� πλάι.

B Βιδώστε τ�υς δύ� μεντεσέδες (ανάρτηση δειά) 
τ�ν καθένα με δύ� �ίδες M12*55 πάνω στ� 
μπρ�στιν� στ�ι�εί�. Για τ� αριστερή 
εγκατάσταση �ιδώστε αντίστ�ι�α στην αριστερή 
πλευρά.

B Συναρμ�λ�γήστε την π�ρτα τ�υ καυστήρα με 
τις θηλιές των μεντεσέδων στ�υς μεντεσέδες.

Σ�. 29 Τ�π�θέτηση της π�ρτας καυστήρα

1 Μεντεσέδες (πάνω)
2 Άκρη κ�ρδ�νι�ύ στεγαν�π�ίησης (πλευρικά)
3 Μεντεσέδες (κάτω)
4 Θηλιές μεντεσέδων (κάτω)
5 Aπές στην π�ρτα τ�υ καυστήρα
6 Μεντεσές (πάνω)

4.11.4 Τ�π�θέτηση των πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων

B Βγάλτε τις πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων 
απ� τ� κ�υτί εαρτημάτων σύνδεσης και 
τ�π�θετήστε τις ανάλ�γα με την ανάγλυφη 
ένδειη στις διαδρ�μές καυσαερίων (  Σ�. 30, 
Σ�. 31, Σελίδα 24, Σ�. 32, Σελίδα 24 και τ�ν 
παρακάτω Πίνακα 11, Σελίδα 24).

Σ�. 30 Τ�π�θέτηση πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων (κ�ρμ�ς λέ	ητα με 9 στ�ι�εία)

1 Πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων με 
δρεπαν�ειδές πρ�φίλ (επιμέρ�υς πλάκα)

2 Πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων με 
δρεπαν�ειδές πρ�φίλ (π�υ είναι συνδεδεμένες 
μεταύ τ�υς)

A λέ�ητας π�υ απ�τελείται απ� 16 
στ�ι�εία δε διαθέτει πλάκες 
κατεύθυνσης καυσαερίων.

Aι πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων 
διακρίν�νται σε εκείνες με 
δρεπαν�ειδές πρ�φίλ και σε εκείνες με 
κυματ�ειδές πρ�φίλ.
Aι πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων με 
δρεπαν�ειδές πρ�φίλ απ�τελ�ύνται 
απ� δύ� τμήματα. Κατά την 
τ�π�θέτηση πλακών με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ σε μια διαδρ�μή καυσαερίων, 
πρέπει να πρ�σέετε �ι δυ� επιμέρ�υς 
πλάκες να κρέμ�νται η μια απ� την 
άλλη.
Στην  Σ�. 31, Σελίδα 24 
παρ�υσιάB�νται �ι επιμέρ�υς πλάκες 
π�υ είναι συνδεδεμένες μεταύ τ�υς.
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4 Συναρμ�λ�γηση
Σ�. 31 Τ�π�θέτηση πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων 
(κ�ρμ�ς λέ	ητα με 13 στ�ι�εία)

1 Πλάκα κατεύθυνσης καυσαερίων με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ (επιμέρ�υς πλάκα)

2 Πλάκα κατεύθυνσης καυσαερίων με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ (επιμέρ�υς πλάκα)

3 Πλάκα κατεύθυνσης καυσαερίων με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

Σ�. 32 Τ�π�θέτηση πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων 
(κ�ρμ�ς λέ	ητα με 15 στ�ι�εία)

Αριθμ�ς 
στ�ι	είων

Αριθμ�ς πλακών κατεύθυνσης καυσαερίων

επάνω αριστερά επάνω δειά κάτω αριστερά κάτω δειά

9 2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

10 2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

11 2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

12 1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

13 2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

2 με δρεπαν�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

14 1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

15 – – 1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

1 με κυματ�ειδές 
πρ�φίλ

16 – – – – 

Πίν. 11 Αριθμ�ς πλακών κατεύθυνσης καυσαερίων
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4 Συναρμ�λ�γηση
4.12 Πλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης και έλεγ	�ς στεγαν�τητας
Πριν την ενεργ�π�ίηση πρέπει να ελέγετε τη 
στεγαν�τητα της εγκατάστασης θέρμανσης, για να 
μην εμφανιστ�ύν διαρρ�ές κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας. Ελέγτε την εγκατάσταση θέρμανσης 
με πίεση π�υ αντιστ�ι�εί στην πίεση 
ενεργ�π�ίησης της �αλ�ίδας ασφαλείας.

Σ�. 33 Μαν�μετρ� για κλειστές εγκαταστάσεις

1 Κ�κκιν�ς δείκτης
2 Δείκτης μαν�μετρ�υ
3 Πράσινη περι��ή

B Συνδέστε τ� λάστι�� τ�υ νερ�ύ σε μία �ρύση. 
Πρ�σαρμ�στε τ� γεμάτ� νερ� εύκαμπτ� σωλήνα 
στ� μαστ� της �άνας πλήρωσης - εκκένωσης, 
ασφαλίστε τ�ν με σφιγκτήρες εύκαμπτων 
σωλήνων και αν�ίτε τη �άνα πλήρωσης - 
εκκένωσης.

B Γεμίστε αργά την εγκατάσταση θέρμανσης. 
Παρακ�λ�υθείτε ταυτ��ρ�να την ένδειη 
(μαν�μετρ�/υδρ�μετρ�).

B Κλείστε τη �άνα νερ�ύ και τη �άνα πλήρωσης - 
εκκένωσης μ�λις επιτευ�θεί η επιθυμητή πίεση 
λειτ�υργίας (π.�. 1,5 bar) ή στάθμη πλήρωσης 
αντίστ�ι�α.

B Εαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέσω 
των �αλ�ίδων εαέρωσης στα θερμαντικά 
σώματα.

B Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτ�υργίας 
λ�γω της εαέρωσης, συμπληρώστε πάλι νερ�.

B Απ�συνδέστε τ�ν εύκαμπτ� σωλήνα απ� τη 
�άνα πλήρωσης - εκκένωσης.

Σ�. 34 Υδρ�μετρ� για αν�ι�τές εγκαταστάσεις

1 Δείκτης υδρ�μέτρ�υ
2 Πράσιν�ς δείκτης
3 Κ�κκινη περι��ή

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση!
Εάν πληρώσετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης �ταν αυτή είναι Bεστή, 
ενδέ�εται �ι διαφ�ρές θερμ�κρασίας 
να πρ�καλέσ�υν ρωγμές λ�γω των 
συστ�λ�διαστ�λών. Τ�τε � λέ�ητας θα 
παρ�υσιάσει διαρρ�ές.

B ΓεμίBετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης μ�ν� �ταν είναι κρύα 
(η θερμ�κρασία πρ�σαγωγής δεν 
πρέπει να επερνάει τ�υς 40 °C).

B Μην γεμίBετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας μέσω της �άνας 
πλήρωσης - εκκένωσης τ�υ λέ�ητα 
αλλά απ�κλειστικά μέσω της �άνας 
πλήρωσης στ� σύστημα σωλήνων 
(επιστρ�φή) της εγκατάστασης 
θέρμανσης.

B Πρ�σέτε την π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ 
π�υ αναφέρεται στ� �ι�λί� 
λειτ�υργίας και κατα�ωρήστε την 
π�σ�τητα και την π�ι�τητα τ�υ 
νερ�ύ πλήρωσης.

���������	��
��
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4 Συναρμ�λ�γηση
4.13 Τ�π�θέτηση καυστήρα
Στ� κεφάλαι� αυτ� περιγράφεται � �ασικ�ς 
τρ�π�ς συναρμ�λ�γησης τ�υ καυστήρα.

B Κλείστε την π�ρτα τ�υ καυστήρα και �ιδώστε 
την με τέσσερις �ίδες M16 x 140 στις θέσεις π�υ 
φαίν�νται στ� σ�ήμα. 

B Σφίτε τις �ίδες σταυρωτά και �μ�ι�μ�ρφα.

Εάν έ�ετε παραγγείλει απ� την Buderus μια πλάκα 
καυστήρα �ωρίς �πές, πρέπει να την 
μετασκευάσετε.

B Διατρήστε ή διατμήστε ενδ�γενώς την πλάκα 
καυστήρα σύμφωνα με την απαραίτητη 
διάμετρ� τ�υ σωλήνα καυστήρα 
(μέγ. Ø  270 mm).

B Τρυπήστε τις �πές για την στερέωση τ�υ 
καυστήρα σύμφωνα με τ� σ�έδι� �πών της 
φλάντBας σύνδεσης τ�υ καυστήρα.

B Βιδώστε την πλάκα τ�υ καυστήρα στην π�ρτα 
τ�υ καυστήρα (στεγαν�π�ίηση με κ�ρδ�νι 
στεγαν�π�ίησης GP, διάμετρ�ς 10 mm).

B Βιδώστε τ�ν καυστήρα στην πλάκα τ�υ 
καυστήρα.

B Κ�ψτε τ�υς δακτυλί�υς μ�νωσης σύμφωνα με 
τη διάμετρ� τ�υ σωλήνα τ�υ καυστήρα.

B Γεμίστε τ� κεν� μεταύ της θερμ�μ�νωσης της 
π�ρτας τ�υ καυστήρα και τ�υ σωλήνα τ�υ 
καυστήρα με τ�υς πρ�σαρμ�σμέν�υς 
δακτυλί�υς μ�νωσης.

B Συνδέστε τ� στ�μι� εμφύσησης της �πής 
ελέγ��υ με τ�ν καυστήρα, ώστε να μην μείν�υν 
κατάλ�ιπα στ� παραθυράκι ελέγ��υ.

Σ�. 35 Τ�π�θέτηση καυστήρα

1 Aπή ελέγ��υ
2 Στ�μι� εμφύσησης

4.14 Σύνδεση τ�υ λέητα στ�ν αγωγ� 
καυσαερίων

Σε αυτ� τ� κεφάλαι� γίνεται επεήγηση τ�υ 
τρ�π�υ σύνδεσης τ�υ λέ�ητα στ�ν αγωγ� 
καυσαερίων.

4.14.1 Τ�π�θέτηση στεγαν�π�ιητικ�ύ κ�λάρ�υ 
αγωγ�ύ καυσαερίων (πρ�σθετ�ς 
ε��πλισμ�ς)

B Τ�π�θετήστε τ�ν αγωγ� καυσαερίων μέ�ρι τ� 
σημεί� τερματισμ�ύ στ� στ�μι� τ�υ συλλέκτη 
καυσαερίων.

B Τ�π�θετήστε τ� στεγαν�π�ιητικ� κ�λάρ� 
αγωγ�ύ καυσαερίων επάνω καλύπτ�ντας τ�ν 
σωλήνα καυσαερίων και τ� στ�μι� τ�υ συλλέκτη 
καυσαερίων.

B Τ�π�θετήστε τ�υς σφιγκτήρες με σπείρωμα 
πάνω απ� τ� στεγαν�π�ιητικ� κ�λάρ� αγωγ�ύ 
καυσαερίων. Ένας απ� τ�υς σφιγκτήρες με 
σπείρωμα πρέπει να πιέBει τ� στ�μι� τ�υ 
συλλέκτη καυσαερίων και ένας τ�ν αγωγ� 
καυσαερίων.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω ακατάλληλ�υ 
καυστήρα!
B Πρέπει να �ρησιμ�π�ιηθ�ύν 

απ�κλειστικά καυστήρες π�υ 
αντιστ�ι��ύν στις τε�νικές 
πρ�διαγραφές τ�υ λέ�ητα 
(  κεφάλαι� 2.4, Σελίδα 6).

Εάν θέλετε μπ�ρείτε να παραγγείλετε 
απ� την Buderus πλάκες καυστήρα με 
�πές και �ωρίς �πές (πρ�σθετ�ς 
ε�πλισμ�ς).

Για καλύτερη στεγαν�π�ίηση τ�υ 
λέ�ητα/αγωγ�ύ καυσαερίων, 
συνιστ�ύμε τη �ρήση τ�υ 
στεγαν�π�ιητικ�ύ κ�λάρ�υ αγωγ�ύ 
καυσαερίων (πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς).

�

�
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4 Συναρμ�λ�γηση
B Σφίτε τ�υς σφιγκτήρες με σπείρωμα. Τ� 
στεγαν�π�ιητικ� κ�λάρ� τ�υ αγωγ�ύ 
καυσαερίων πρέπει να εφάπτεται επίπεδα και 
στενά.

Σ�. 36 Τ�π�θέτηση στεγαν�π�ιητικ�ύ κ�λάρ�υ 
αγωγ�ύ καυσαερίων

1 Στεγαν�π�ιητικ� κ�λάρ� αγωγ�ύ καυσαερίων
2 Αισθητήρας θερμ�κρασίας καυσαερίων
3 Μ�ύφα
4 Αγωγ�ς καυσαερίων
5 Σφιγκτήρες με σπείρωμα
6 Συλλέκτης καυσαερίων

4.14.2 Τ�π�θέτηση αισθητήρα θερμ�κρασίας 
καυσαερίων (πρ�σθετ�ς ε��πλισμ�ς)

B Συγκ�λλήστε τη μ�ύφα σε απ�σταση διπλάσια 
της διαμέτρ�υ τ�υ αγωγ�ύ καυσαερίων (A) απ� 
τ� συλλέκτη καυσαερίων μέσα στ�ν αγωγ� 
καυσαερίων.

B Συνδέστε τ�ν αισθητήρα θερμ�κρασίας 
καυσαερίων ακ�λ�υθώντας τις ε�ωριστές 
�δηγίες συναρμ�λ�γησης.

4.15 Τ�π�θέτηση τ�υ καλύμματ�ς 
λέητα

4.15.1 Τ�π�θέτηση θερμικής μ�νωσης
Η συν�δευτική θερμική μ�νωση αντιστ�ι�εί στ� 
μέγεθ�ς τ�υ λέ�ητα. 

B Τ�π�θετήστε τη θερμ�μ�νωση πάνω στ�ν 
κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα σύμφωνα με τ� σ�έδι� π�υ 
παριστάνεται στην Σ�. 38 (τα ψηφία αριστερά 
δίπλα στ�υς κ�ρμ�ύς λέ�ητα π�υ 
απεικ�νίB�νται απ� επάνω, αντιστ�ι��ύν στ�ν 
αριθμ� των στ�ι�είων τ�υ λέ�ητα).

B Ωθήστε τη θερμική μ�νωση κάτω απ� τ�ν κ�ρμ� 
τ�υ λέ�ητα. Τ� π�δια τ�υ στ�ι�εί�υ λέ�ητα 
εδράB�υν στις υπ�δ��ές της θερμικής μ�νωσης.

Σ�. 37 Κ�ρμ�ς λέ	ητα με θερμ�μ�νωση

1 Θερμ�μ�νωση

Αν �ρειαστεί σφίτε τ�υς σφιγκτήρες 
με σπείρωμα.
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Σ�. 38 Θερμική μ�νωση για τα διαφ�ρετικά μεγέθη λέ	ητα (διαστάσεις σε mm)

4.15.2 Τ�π�θέτηση των τραέρσων
B Τ�π�θετήστε την εγκάρσια τρα�έρσα επάνω και 

μπρ�στά στις �υτές πρ�ε��ές και στερεώστε 
με εαγωνικές �ίδες (M8 x 12). Τ� γώνιασμα της 
μπρ�στά τρα�έρσας πρέπει να δεί�νει πρ�ς τα 
μπρ�στά.

B Τ�π�θετήστε την εγκάρσια τρα�έρσα επάνω και 
πίσω στις �υτές πρ�ε��ές και στερεώστε με 
εαγωνικές �ίδες (M8 x 12). Τ� γώνιασμα της 
πίσω τρα�έρσας πρέπει να δεί�νει πρ�ς τα πίσω.
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B Τ�π�θετήστε τις επιμήκεις τρα�έρσες πλευρικά 
στις εγκάρσιες τρα�έρσες και �ιδώστε τις με 
λαμαριν��ιδες. Τ� γώνιασμα των επιμηκών 
τρα�έρσων πρέπει να δεί�νει πρ�ς τα πίσω, ενώ 
�ι επιμήκεις �πές τ�π�θετ�ύνται πρ�ς τ� 
κέντρ� τ�υ λέ�ητα.

Σ�. 39 Τ�π�θέτηση των εγκάρσιων και επιμηκών 
τρα	έρσων

1 *υτές πρ�ε��ές
2 Επιμήκης τρα�έρσα
3 Εγκάρσια τρα�έρσα (επάνω μπρ�στά)
4 Εγκάρσια τρα�έρσα (επάνω πίσω)
5 Επιμήκης τρα�έρσα
6 *υτές πρ�ε��ές

B Στερεώστε τις κάτω εγκάρσιες τρα�έρσες στα 
π�δια τ�υ τελικ�ύ στ�ι�εί�υ με εαγωνικές 
�ίδες.

Σ�. 40 Τ�π�θέτηση των κάτω εγκάρσιων 
τρα	έρσων

1 Εγκάρσια τρα�έρσα (κάτω μπρ�στά)
2 Εγκάρσια τρα�έρσα (κάτω πίσω)

B Τ�π�θετήστε πλευρικά στις εγκάρσιες 
τρα�έρσες τις κάτω επιμήκεις τρα�έρσες με τ� 
γώνιασμα πρ�ς τα μέσα και την επιμήκη �πή 
πρ�ς τα πίσω και στερεώστε τις με 
λαμαριν��ιδες.

B Ωθήστε τη θερμική μ�νωση τ�υ πίσω στ�ι�εί�υ 
στ� στ�μι� καυσαερίων. Η υπ�δ��ή για την 
επιστρ�φή τ�υ λέ�ητα θα πρέπει να δεί�νει 
πρ�ς τα επάνω.

B Αναρτήστε τη θερμική μ�νωση τ�υ πίσω 
στ�ι�εί�υ με δύ� ελατήρια έντασης στην πίσω 
άνω τρα�έρσα.

B Σφραγίστε την εγκ�πή κάτω απ� τ� στ�μι� 
καυσαερίων με ελατήρια έντασης.

Σ�. 41 Τ�π�θέτηση των κάτω επιμηκών 
τρα	έρσων και της θερμικής μ�νωσης

1 Πίσω άνω τρα�έρσα
2 Θερμική μ�νωση πίσω στ�ι�εί�υ
3 Ελατήρια έντασης
4 Κάτω επιμήκης τρα�έρσα
5 Κάτω επιμήκης τρα�έρσα

B Ωθήστε την �ρθ�γώνια θερμική μ�νωση στην 
μπρ�στινή άνω τρα�έρσα.

B Στερεώστε τη θερμ�μ�νωση με 3 ελατήρια 
έντασης.

B Aδηγήστε πρ�ς τα κάτω τ� καλώδι� τ�υ 
καυστήρα μέσω της θερμικής μ�νωσης 
πλευρικά στ�ν κ�ρμ� τ�υ λέ�ητα.

Για να απ�φευ�θ�ύν φθ�ρές τ�υ 
καλωδί�υ τ�υ καυστήρα κατά τ� 
άν�ιγμα της π�ρτας τ�υ καυστήρα, 
πρέπει τ� καλώδι� τ�υ καυστήρα να 
�δηγείται κάτω πάντα απ� την πλευρά 
των μεντεσέδων – ανάλ�γα με τη 
συναρμ�λ�γηση της π�ρτας τ�υ 
καυστήρα.
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Σ�. 42 Τ�π�θέτηση της �ρθ�γώνιας θερμικής 
μ�νωσης και τ�υ καλωδί�υ καυστήρα

1 Θερμ�μ�νωση
2 Ελατήρια έντασης
3 Καλώδι� καυστήρα

B Βιδώστε τ� σφιγκτήρα καλωδί�υ για τ� καλώδι� 
καυστήρα ανάλ�γα με την τ�π�θέτηση της 
π�ρτας αριστερά ή δειά στην κάτω εγκάρσια 
τρα�έρσα ( Σ�. 43 – για τ�π�θέτηση της 
π�ρτας τ�υ καυστήρα δειά).

B Εισαγάγετε απ� μπρ�στά την μπρ�στινή πλάκα 
�άσης στις κάτω επιμήκεις τρα�έρσες και 
�ιδώστε την με τις επιμήκεις τρα�έρσες.

B Συναρμ�λ�γήστε την πίσω πλάκα �άσης με 
ανάλ�γ� τρ�π�.

Σ�. 43 Τ�π�θέτηση τ�υ σφιγκτήρα καλωδί�υ τ�υ 
καλωδί�υ καυστήρα και των πλακών 	άσης

1 Σφιγκτήρας καλωδί�υ τ�υ καλωδί�υ καυστήρα
2 Κάτω εγκάρσια τρα�έρσα
3 Μπρ�στινή πλάκα �άσης

B Ωθήστε τ� πρώτ� στ�ι�εί� τ�υ πλευρικ�ύ 
τ�ι�ώματ�ς με τ� κάτω γώνιασμα πίσω απ� την 
κάτω επιμήκη τρα�έρσα, ανασηκώστε τ� 
ελαφρά και αναρτήστε τ� με τ�υς γάντB�υς στις 
σ�ισμές της άνω επιμήκ�υς τρα�έρσας.

Σ�. 44 Τ�π�θέτηση στ�ι�εί�υ πλευρικ�ύ 
τ�ι�ώματ�ς

1 Πρώτ� στ�ι�εί� πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς
2 Άνω επιμήκης τρα�έρσα
3 Κάτω επιμήκης τρα�έρσα

B Ωθήστε τα υπ�λ�ιπα στ�ι�εία τ�υ πλευρικ�ύ 
τ�ι�ώματ�ς με τ� κάτω γώνιασμα πίσω απ� την 
κάτω επιμήκη τρα�έρσα, ανασηκώστε τα 
ελαφρώς και αναρτήστε τα με τ� άνω γώνιασμα 
στην άνω επιμήκη τρα�έρσα.

Σ�. 45 Τ�π�θέτηση των υπ�λ�ιπων στ�ι�είων τ�υ 
πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς

1 Άνω επιμήκης τρα�έρσα
2 Κάτω επιμήκης τρα�έρσα

Για τη διάταη των πλευρικών 
στ�ι�είων και καλυμμάτων 
παρακαλ�ύμε λά�ετε υπ�ψη την 

 Σ�. 46, Σελίδα 31.
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4.15.3 Τ�π�θέτηση πλευρικών τ�ι	ωμάτων και 
καλυμμάτων

B Συναρμ�λ�γήστε τα πλευρικά τ�ι�ώματα 
(αριστερά) και τα καλύμματα (δειά) σύμφωνα 
με τ� σ�έδι� διάταης.

Σ�. 46 Διάτα*η των πλευρικών τ�ι�ωμάτων (αριστερά) και των καλυμμάτων (δε*ιά) στα διαφ�ρετικά 
μεγέθη λέ	ητα (διαστάσεις σε mm)
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 31



4 Συναρμ�λ�γηση
B Αναρτήστε τ� μπρ�στιν� κάλυμμα με τ� 
�αρακτηρισμ� "A" με τ� γάντB� στις σ�ισμές της 
επιμήκ�υς τρα�έρσας και ωθήστε τ� πρ�ς τα 
εμπρ�ς.

B Στερεώστε τ� κάλυμμα "A" στην πίσω πλευρά με 
μια λαμαριν��ιδα σε κάθε επιμήκη τρα�έρσα.

Σ�. 47 Τ�π�θέτηση τ�υ μπρ�στιν�ύ καλύμματ�ς 
"A"

1 ΓάντB�ς
2 Σ�ισμή της επιμήκ�υς τρα�έρσας

B Ωθήστε τ� κάλυμμα πλάτ�υς 400 mm με τ� 
�αρακτηρισμ� "D" με τ� γώνιασμα κάτω απ� τ� 
μπρ�στιν� κάλυμμα.

Σ�. 48 Τ�π�θέτηση τ�υ καλύμματ�ς "D"

1 Μπρ�στιν� κάλυμμα
2 Κάλυμμα "D"

B Βιδώστε τ� επάνω πίσω τ�ί�ωμα λέ�ητα με τ� 
πίσω κάλυμμα και με τα πλευρικά τ�ι�ώματα.

B Στερεώστε τ� κάτω πίσω τ�ί�ωμα λέ�ητα με την 
υπ�δ��ή για τη σύνδεση πλήρωσης και 
εκκένωσης πρ�ς τα κάτω στα πλευρικά 
τ�ι�ώματα.

Σ�. 49 Τ�π�θέτηση τ�υ άνω και τ�υ κάτω 
�πίσθι�υ τ�ι�ώματ�ς λέ	ητα

1 Άνω �πίσθι� τ�ί�ωμα λέ�ητα
2 Κάτω �πίσθι� τ�ί�ωμα λέ�ητα

B Βιδώστε τ� αριστερ� και/ή δεί στ�ι�εί� 
εμπρ�σθι�υ τ�ι�ώματ�ς με τέσσερις 
εαγωνικές �ίδες στις �υτές πρ�ε��ές της 
π�ρτας τ�υ καυστήρα.

Τ� ταμπλ� ρύθμισης πρέπει να 
τ�π�θετηθεί πριν απ� την πρ�σαρμ�γή 
περαιτέρω στ�ι	είων καλύμματ�ς, ενώ 
�ι τρι	�ειδείς σωλήνες πρέπει να 
�δηγηθ�ύν πρ�ς τα κυάθια και �ι 
αισθητήρες να τ�π�θετηθ�ύν μέσα 
στα κυάθια (  κεφάλαι� 4.16.1, 
Σελίδα 33 επ.).
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4 Συναρμ�λ�γηση
B Αναρτήστε την καλύπτρα της π�ρτας τ�υ 
λέ�ητα στις εγκ�πές τ�υ εμπρ�σθι�υ 
τ�ι�ώματ�ς.

Σ�. 50 Τ�π�θέτηση τ�υ αριστερ�ύ και δε*ι�ύ 
στ�ι�εί�υ τ�υ εμπρ�σθι�υ τ�ι�ώματ�ς

1 Καλύπτρα της π�ρτας τ�υ λέ�ητα

4.16 Εγκατάσταση ηλεκτρικής σύνδεσης
Στ� κεφάλαι� αυτ� διευκρινίBεται η τ�π�θέτηση 
ταμπλ� ρύθμισης σειράς Logamatic 4000 και σετ 
αισθητήρα θερμ�κρασίας.

4.16.1 Τ�π�θέτηση ταμπλ� ρύθμισης
Στην Σ�. 51 απεικ�νίB�νται τ� ταμπλ� ρύθμισης και 
τ� μπρ�στιν� κάλυμμα "A" απ� πίσω.

B *αλαρώστε τις δύ� �ίδες τ�υ πρ�στατευτικ�ύ 
καλύμματ�ς ακρ�δεκτών. Αφαιρέστε τ� 
πρ�στατευτικ� κάλυμμα ακρ�δεκτών πρ�ς τα 
επάνω.

Τ�π�θέτηση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης

B Τ�π�θετήστε τ� ταμπλ� ρύθμισης στ� 
μπρ�στιν� μέρ�ς με τ�υς γάντB�υς ένθεσης 
στις ��άλ �πές τ�υ μπρ�στιν�ύ καλύμματ�ς 
λέ�ητα.

B Τρα�ήτε τ� ταμπλ� ρύθμισης πρ�ς τα εμπρ�ς 
και έπειτα αφήστε τ� να πέσει πρ�ς τα πίσω.
Aι ελαστικ�ί γάντB�ι θα πρέπει να ασφαλίσ�υν 
πίσω στα �ρθ�γώνια αν�ίγματα τ�υ μπρ�στιν�ύ 
καλύμματ�ς τ�υ λέ�ητα.

B Βιδώστε τη �άση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης αριστερά 
και δειά απ� τη δί�δ� καλωδίων στ� μπρ�στιν� 
κάλυμμα τ�υ λέ�ητα με δύ� λαμαριν��ιδες.

Σ�. 51 Τ�π�θέτηση ταμπλ� ρύθμισης

1 Πρ�στατευτικ� κάλυμμα ακρ�δεκτών
2 Ελαστικ�ς γάντB�ς
3 Aρθ�γώνια αν�ίγματα στ� μπρ�στιν� κάλυμμα 

λέ�ητα
4 ΓάντB�ι ένθεσης
5 A�άλ �πές στ� μπρ�στιν� κάλυμμα λέ�ητα
6 Δί�δ�ς καλωδίων
7 Μπρ�στιν� κάλυμμα λέ�ητα

Εγκατάσταση ηλεκτρικής σύνδεσης

B Aδηγήστε τ�υς τρι��ειδείς σωλήνες μέσα απ� 
τη δί�δ� καλωδίων και ετυλίτε �σ� �ρειάBεται.

B Aδηγήστε τ�υς τρι��ειδείς σωλήνες στα σημεία 
μέτρησης τ�υ λέ�ητα.

B Εισαγάγετε τ�υς αισθητήρες στ� αντίστ�ι�� 
κυάθι� και ασφαλίστε τ�υς με την αντίστ�ι�η 
ασφάλεια αισθητήρα (μεγέθυνση στην Σ�. 52 
με περιστρ�φή κατά 180°).

B  Βιδώστε τη δί�δ� καλωδίων (�λέπε επίσης 
μεγέθυνση Σ�. 53) αριστερά και δειά στ� 
πίσω τ�ί�ωμα τ�υ λέ�ητα.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
ηλεκτρ�πληία!
B Aι ηλεκτρ�λ�γικές εργασίες πρέπει 

να εκτελ�ύνται μ�ν� απ� 
εειδικευμέν� πρ�σωπικ�.

B Πριν απ� τ� άν�ιγμα της συσκευής:
Διακ�ψτε πλήρως την ηλεκτρική 
παρ��ή και ασφαλίστε τη συσκευή 
έναντι μη ηθελημένης 
επανενεργ�π�ίησης.

B Πρ�σέτε τις πρ�διαγραφές 
εγκατάστασης.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στ� λέ�ητα λ�γω 
φθαρμένων τρι��ειδών σωλήνων!
B Πρ�σέτε �ι τρι��ειδείς σωλήνες να 

μην κάμπτ�νται και να μη 
συνθλί��νται κατά την εκτύλιη και 
την τ�π�θέτησή τ�υς.
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Σ�. 52 Στερέωση καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης

1 Κυάθια
2 Ασφάλεια αισθητήρα
3 Δί�δ�ς καλωδίων
4 Σύνδεσμ�ς καλωδί�υ

B Δημι�υργήστε την ηλεκτρική σύνδεση σύμφωνα 
με τ� ηλεκτρ�λ�γικ� σ�έδι�. Πρ�σέτε ώστε να 
�δηγηθ�ύν σωστά τα καλώδια και �ι τρι��ειδείς 
σωλήνες!

B Τ�π�θετήστε συνδέσμ�υς καλωδίων με 
ενσωματωμέν� καλώδι� στ� πλαίσι� τ�υ 
συνδέσμ�υ και ασφαλίστε γυρίB�ντας τ� μ��λ�.

Τ�π�θέτηση στ�ι	εί�υ πίσω τ�ι	ώματ�ς και 
πρ�στατευτικ�ύ καλύμματ�ς ακρ�δεκτών

B Εάν είναι αναγκαί�, απ�σπάστε ή κ�ψτε τ� 
απ�σπώμεν� τμήμα απ� τ� στ�ι�εί� τ�υ πίσω 
τ�ι�ώματ�ς.

B Στερεώστε τ� στ�ι�εί� τ�υ πίσω τ�ι�ώματ�ς με 
τ�ν κάτω γάντB� στ� πλαίσι� τ�υ συνδέσμ�υ και 
πιέστε στ� επάνω μέρ�ς, μέ�ρι να ασφαλίσ�υν 
�ι πλευρικ�ί γάντB�ι.

B Βιδώστε ανά τ� πρ�στατευτικ� κάλυμμα 
ακρ�δεκτών στη �άση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης.

Σ�. 53 Τ�π�θέτηση στ�ι�εί�υ πίσω τ�ι�ώματ�ς

1 Πλευρικ�ί γάντB�ι
2 Στ�ι�εί� πίσω τ�ι�ώματ�ς (ταμπλ� ρύθμισης)

Δημι�υργήστε μια σταθερή ηλεκτρική 
σύνδεση κατά EN 50165 ή σύμφωνα με 
τα εκάστ�τε διεθνή πρ�τυπα 
εγκατάστασης και τις ισ�ύ�υσες 
τ�πικές διατάεις.

Στερεώστε �λ�υς τ�υς αγωγ�ύς με 
συνδέσμ�υς καλωδίων.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!34
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4.16.2 Τ�π�θέτηση σετ αισθητήρα θερμ�κρασίας
Τα δύ� κυάθια έ��υν ήδη στεγαν�π�ιηθεί στην 
πρ�σαγωγή (  κεφάλαι� 4.7, Σελίδα 19).

Aι αισθητήρες (αισθητήρας λέ�ητα TRΚ, 
αισθητήρας STB και αισθητήρας Logamatic FK ή 
θερμ�μετρικ�ς αισθητήρας) τ�π�θετ�ύνται στα 
κυάθια.

Aι αισθητήρες τ�π�θετ�ύνται ως εής:

B ΠιέB�ντας ελαφρά, εαγάγετε τ�ν αισθητήρα 
λέ�ητα TRK απ� τη �άση τ�υ αισθητήρα.

Σ�. 54 Σετ αισθητήρα θερμ�κρασίας

B Εισαγάγετε τ�ν αισθητήρα λέ�ητα[ στ� κυάθι� 
R ½ " και ασφαλίστε τ�ν με μια �ίδα.

B Εισαγάγετε και στερεώστε τ�υς δυ� αισθητήρες 
STB (θερμικ� ασφαλείας) και Logamatic FK 
καθώς και δυ� �μ�ιώματα αισθητήρα στ� κυάθι� 
R ¾ ".

Σ�. 55 Τ�π�θέτηση σετ αισθητήρα θερμ�κρασίας

A αισθητήρας STB ε�ωρίBει απ� τ�ν 
αισθητήρα λέ�ητα μέσω μιας πλευρικής 
κ�ίλανσης.

Κατά τη �ρήση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης 
4212 πρέπει να εισα�θ�ύν �λ�ι �ι 
αισθητήρες στ� κυάθι� R ¾ ". Τ� 
κυάθι� R ½ " δεν �ρησιμ�π�ιείται κατά 
τη �ρήση αυτ�ύ τ�υ ταμπλ� ρύθμισης.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 35



5 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε λειτ�υργία
5 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε λειτ�υργία
Τ� κεφάλαι� αυτ� περιγράφει τη θέση σε 
λειτ�υργία τ�υ λέ�ητα με ταμπλ� ρύθμισης της 
σειράς Logamatic 4000. Η θέση σε λειτ�υργία με 
τ�υς διάφ�ρ�υς τύπ�υς ταμπλ� ρύθμισης είναι 
ίδια.

B Κατά την έναρη λειτ�υργίας, συμπληρώστε 
τ� πρωτ�κ�λλ� έναρης λειτ�υργίας 
(  κεφάλαι� 5.4, Σελίδα 39).

B Εάν έ��υν συσσωρευτεί ρύπ�ι στ�ν καυστήρα 
απ� �ικ�δ�μικές εργασίες πρέπει να 
καθαρίBεται πριν τεθεί σε λειτ�υργία.

5.1 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης 
σε ετ�ιμ�τητα λειτ�υργίας

B Για τη θέση σε λειτ�υργία δημι�υργήστε την 
απαιτ�ύμενη καν�νική πίεση λειτ�υργίας 
(κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης) ή 
ρυθμίστε την απαιτ�ύμενη π�σ�τητα πλήρωσης 
(αν�ι�τές εγκαταστάσεις θέρμανσης).

B Ελέγτε αν είναι τ�π�θετημένες �ι πλάκες 
κατεύθυνσης καυσαερίων.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στ� λέ�ητα 
εαιτίας ακάθαρτ�υ αέρα καύσης!
B Εασφαλίστε ικαν�π�ιητική παρ��ή 

αέρα.
B Μην �ρησιμ�π�ιείτε και μην 

απ�θηκεύετε π�τέ �λωρι�ύ�α 
καθαριστικά και αλ�γ�νωμέν�υς 
υδρ�γ�νάνθρακες (π.�. σε σπρέι, 
καθαριστικά και διαλυτικά μέσα, 
�ρώματα, κ�λλες) στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης.

B Μην αφήσετε τ� λέ�ητα να 
λειτ�υργήσει �ταν υπάρ�ει 
αυημένη σκ�νη, π.�. λ�γω 
�ικ�δ�μικών εργασιών στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Κίνδυν�ς για την 
υγεία λ�γω μ�λυνσης τ�υ π�σιμ�υ 
νερ�ύ!
B Λά�ετε υπ�ψη τις διατάεις και τ�υς 

καν�νισμ�ύς για την απ�φυγή 
μ�λυνσης τ�υ π�σιμ�υ νερ�ύ 
(π.�. απ� νερ� εγκαταστάσεων 
θέρμανσης) π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα 
σας.

B Τηρείτε τ� πρ�τυπ� EN 1717.

Στ�ι�εία για την π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ 
θέρμανσης  �λέπε �ι�λί� 
λειτ�υργίας.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω αυ�μειώσεων 
θερμ�κρασίας!
Εάν πληρώσετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης �ταν είναι Bεστή, ενδέ�εται 
�ι διαφ�ρές θερμ�κρασίας να 
πρ�καλέσ�υν λ�γω των 
συστ�λ�διαστ�λών ρωγμές στ� 
λέ�ητα. Τ�τε � λέ�ητας θα 
παρ�υσιάσει διαρρ�ές.

B ΓεμίBετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης μ�ν� �ταν είναι κρύα 
(η θερμ�κρασία πρ�σαγωγής δεν 
πρέπει να επερνάει τ�υς 40 °C).

B Πληρώστε την εγκατάσταση 
θέρμανσης κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας απ�κλειστικά μέσω της 
�άνας πλήρωσης στ� σύστημα 
σωλήνων (επιστρ�φή) της 
εγκατάστασης θέρμανσης.

B Πρ�σέτε την π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ 
π�υ αναφέρεται στ� �ι�λί� 
λειτ�υργίας και κατα�ωρήστε την 
π�σ�τητα και την π�ι�τητα τ�υ 
νερ�ύ πλήρωσης.
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Σ�. 56 Έλεγ��ς της σωστής έδρασης των πλακών 
κατεύθυνσης καυσαερίων

5.1.1 Δημι�υργία πίεσης λειτ�υργίας 
(κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης)

Στις κλειστές εγκαταστάσεις � δείκτης τ�υ 
μαν�μέτρ�υ πρέπει να �ρίσκεται εντ�ς της 
πράσινης περι��ής. 

B Ρυθμίστε τ�ν κ�κκιν� δείκτη τ�υ μαν�μετρ�υ 
στην απαιτ�ύμενη πίεση λειτ�υργίας 
(τ�υλά�ιστ�ν 1 bar υπερπίεση).

B Συμπληρώστε νερ� θέρμανσης ή αδειάστε λίγ� 
απ� τη �άνα πλήρωσης-εκκένωσης μέ�ρι να 
επιτευ�θεί η επιθυμητή πίεση λειτ�υργίας.

B Εαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης κατά 
την πλήρωση.

Σ�. 57 Μαν�μετρ� για κλειστές εγκαταστάσεις

1 Κ�κκιν�ς δείκτης
2 Δείκτης μαν�μετρ�υ
3 Πράσινη περι��ή

5.1.2 Ρύθμιση π�σ�τητας πλήρωσης (αν�ικτές 
εγκαταστάσεις θέρμανσης)

Στις αν�ι�τές εγκαταστάσεις θέρμανσης, � 
δείκτης τ�υ υδρ�μέτρ�υ πρέπει να �ρίσκεται 
εντ�ς της κ�κκινης περι��ής.

B Ρυθμίστε τ�ν πράσιν� δείκτη τ�υ υδρ�μέτρ�υ 
στην απαιτ�ύμενη π�σ�τητα πλήρωσης.

B Συμπληρώστε νερ� θέρμανσης ή αδειάστε λίγ� 
απ� τη �άνα πλήρωσης-εκκένωσης μέ�ρι να 
επιτευ�θεί η επιθυμητή π�σ�τητα πλήρωσης.

Σ�. 58 Υδρ�μετρ� για αν�ι�τές εγκαταστάσεις

1 Δείκτης υδρ�μέτρ�υ
2 Πράσιν�ς δείκτης
3 Κ�κκινη περι��ή

���������	��
��
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5 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε λειτ�υργία
5.2 Θέση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης σε 
λειτ�υργία

Στα συνημμένα τε�νικά έγγραφα τ�υ ταμπλ� 
ρύθμισης της σειράς 4000 θα �ρείτε πληρ�φ�ρίες 
για την ενεργ�π�ίησή τ�υ.

5.3 Θέση τ�υ καυστήρα σε λειτ�υργία
B Κατά τη θέση τ�υ καυστήρα σε λειτ�υργία 

ακ�λ�υθήστε τις �δηγίες των συνημμένων 
τε�νικών εγγράφων.

B Συμπληρώστε τ� πρωτ�κ�λλ� έναρης 
λειτ�υργίας τ�υ καυστήρα.
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5 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε λειτ�υργία
5.4 Πρωτ�κ�λλ� έναρ�ης λειτ�υργίας
B Υπ�γράψτε τις εργασίες έναρης λειτ�υργίας 

π�υ πραγματ�π�ιήθηκαν και κατα�ωρίστε την 
ημερ�μηνία.

Εργασίες έναρ�ης λειτ�υργίας Σελίδα Παρατηρήσεις
(Υπ�γραφή)

1. Έλεγ��ς πίεσης για μη συναρμ�λ�γημένη 
παράδ�ση

Σελίδα 20

2. Πλήρωση της εγκατάστασης θέρμανσης Σελίδα 25

3. Διεαγωγή ελέγ��υ στεγαν�τητας της 
εγκατάστασης θέρμανσης

• Κατα�ώρηση της π�σ�τητας και της 
π�ι�τητας τ�υ νερ�ύ πλήρωσης στ� �ι�λί� 
λειτ�υργίας (επισυνάπτεται στα τε�νικά 
έγγραφα)

Σελίδα 25

4. Έλεγ��ς της θέσης των πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων (� λέ�ητας με 16 στ�ι�εία δεν 
διαθέτει πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων)

Σελίδα 37

5. Έλεγ��ς τ�υ αγωγ�ύ καυσίμων για 
στεγαν�τητα

6. Θέση τ�υ ταμπλ� ρύθμισης σε λειτ�υργία �λέπε τα έγγραφα 
τ�υ ταμπλ� ρύθμισης

7. Θέση τ�υ καυστήρα σε λειτ�υργία �λέπε τα έγγραφα 
τ�υ καυστήρα

8. Έλεγ��ς της θερμ�κρασίας καυσαερίων

9. Έλεγ��ς της δί�δ�υ καυσαερίων για 
στεγαν�τητα

10. Έλεγ��ς τ�υ λέ�ητα ως πρ�ς τη στεγαν�τητα 
των καυσαερίων

11. Κατα�ώρηση τ�υ �ρησιμ�π�ι�ύμεν�υ καυσίμ�υ 
στ�ν αντίστ�ι�� πίνακα των �δηγιών �ρήσης

12. Ενημέρωση τ�υ υπευθύν�υ, παράδ�ση των 
τε�νικών εγγράφων

13. Επι�ε�αίωση της σωστής θέσης σε λειτ�υργία

Σφραγίδα εταιρίας/Υπ�γραφή/Ημερ�μηνία

Πίν. 12 Πρωτ�κ�λλ� έναρ*ης λειτ�υργίας
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6 Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης εκτ�ς λειτ�υργίας

6.1 Καν�νική θέση εκτ�ς λειτ�υργίας
B Απενεργ�π�ιήστε τ� διακ�πτη λειτ�υργίας στ� 

ταμπλ� ρύθμισης (θέση "0"). 
Έτσι απενεργ�π�ιείται � λέ�ητας με �λα τα 
εαρτήματά τ�υ (�πως π.�. καυστήρας).

B Κλείστε τ�ν κεντρικ� διακ�πτη καυσίμ�υ.

Σ�. 59 Απενεργ�π�ίηση της εγκατάστασης 
θέρμανσης

1 Διακ�πτης λειτ�υργίας

6.2 Συμπεριφ�ρά σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.�. σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, πρ��είτε στις ακ�λ�υθες 
ενέργειες:

B Μην θέσετε σε καμία περίπτωση τη Bωή σας σε 
κίνδυν�. Πάνω απ' �λα πρ�έ�ει η ασφάλειά σας.

B Κλείστε τ�ν κεντρικ� διακ�πτη καυσίμ�υ.
B Διακ�ψτε την τρ�φ�δ�σία ρεύματ�ς της 

εγκατάστασης θέρμανσης με τ� διακ�πτη 
έκτακτης ανάγκης ή με την αντίστ�ι�η 
ασφάλεια.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ!
Η εγκατάσταση θέρμανσης μπ�ρεί σε 
περίπτωση παγετ�ύ να παγώσει, αν δεν 
�ρίσκεται σε λειτ�υργία.

B Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να 
είναι διαρκώς ενεργ�π�ιημένη.

B Πρ�στατεύστε την εγκατάσταση 
θέρμανσης π�υ �ρίσκεται εκτ�ς 
λειτ�υργίας απ� τ� πάγωμα, 
αδειάB�ντας τ�υς αγωγ�ύς 
θέρμανσης και π�σιμ�υ νερ�ύ έως 
τ� κατώτερ� σημεί�. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ!
Η εγκατάσταση θέρμανσης μπ�ρεί να 
παγώσει σε περίπτωση διακ�πής 
ρεύματ�ς ή απενεργ�π�ίησης της 
τάσης τρ�φ�δ�σίας.

B Ελέγτε τη λειτ�υργία "Ρυθμίσεις 
τ�υ ταμπλ� ρύθμισης", ώστε η 
εγκατάσταση θέρμανσης να 
παραμείνει σε λειτ�υργία (ιδίως �ταν 
υπάρ�ει κίνδυν�ς παγετ�ύ).
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση τ�υ λέητα

7.1 Γιατί είναι σημαντική μια τακτική 
συντήρηση

Η τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης επι�άλλεται για τ�υς ακ�λ�υθ�υς 
λ�γ�υς:
• για να διατηρήσει η εγκατάσταση θέρμανσης 

υψηλ� �αθμ� απ�δ�σης και να λειτ�υργεί 
�ικ�ν�μικά (�αμηλή κατανάλωση καυσίμ�υ),

• για την επίτευη υψηλής ασφάλειας 
λειτ�υργίας,

• για να διατηρηθεί σε υψηλ� επίπεδ� η φιλική 
πρ�ς τ� περι�άλλ�ν καύση.

Πρ�τείνετε στ�ν πελάτη σας μια σύμ�αση ετήσιας 
επιθεώρησης και συντήρησης σύμφωνα με τις 
ανάγκες τ�υ. Μπ�ρείτε να δια�άσετε τ� 
πρωτ�κ�λλ� επιθεώρησης και συντήρησης για να 
δείτε π�ιες εργασίες πρέπει να περιλαμ�άνει μια 
σύμ�αση (  κεφάλαι� 7.5, Σελίδα 46 επ.).

7.2 Πρ�ετ�ιμασία τ�υ λέητα για 
καθαρισμ�

B Θέστε την εγκατάσταση θέρμανσης εκτ�ς 
λειτ�υργίας (  κεφάλαι� 6.1, Σελίδα 40).

Άν�ιγμα της π�ρτας τ�υ καυστήρα

Σ�. 60 Άν�ιγμα της π�ρτας τ�υ καυστήρα

1 Μπρ�στιν� στ�ι�εί� πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς 
(αριστερά)

2 Μπρ�στιν� στ�ι�εί� πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς (δειά)
3 Στ�ι�εία μπρ�στιν�ύ τ�ι�ώματ�ς (επένδυση της 

π�ρτας τ�υ καυστήρα)

B Ανασηκώστε ελαφρά (απ� την �πή πρ�σ�ασης) 
τα στ�ι�εία τ�υ πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς και 
αφαιρέστε τα. Μην απ�συναρμ�λ�γείτε τα 
στ�ι�εία τ�υ μπρ�στιν�ύ τ�ι�ώματ�ς (επένδυση 
της π�ρτας τ�υ καυστήρα).

B qε�ιδώστε απ' τ� πλάι με ένα δι�αλωτ� κλειδί τις 
�ίδες στερέωσης της π�ρτας τ�υ καυστήρα.

B Αν�ίτε την π�ρτα καυστήρα.

7.3 Καθαρισμ�ς τ�υ λέητα
Μπ�ρείτε να καθαρίσετε τ� λέ�ητα με ��ύρτσες 
και/ή υγρ� καθαρισμ�. Διατίθενται συσκευές 
καθαρισμ�ύ ως πρ�σθετ�ς ε�πλισμ�ς

7.3.1 Καθαρισμ�ς τ�υ λέητα με �ύρτσες 
καθαρισμ�ύ

B Αφαιρέστε τις πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων 
πρ�ς τα εμπρ�ς απ� τις διαδρ�μές καυσαερίων.

*ρησιμ�π�ιείτε μ�ν� γνήσια 
ανταλλακτικά. Μπ�ρείτε να 
παραγγείλετε ανταλλακτικά απ� τ�ν 
κατάλ�γ� ανταλλακτικών.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
ηλεκτρ�πληία!
B Πριν απ� τ� άν�ιγμα της συσκευής: 

Διακ�ψτε πλήρως τ� ηλεκτρικ� 
ρεύμα και ασφαλίστε τη συσκευή 
έναντι μη ηθελημένης 
επανενεργ�π�ίησης.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
έκρηη εύφλεκτων αερίων!
B Διεάγετε εργασίες σε εαρτήματα 

διέλευσης αερί�υ, μ�ν�ν αν 
κατέ�ετε σ�ετική άδεια.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Φθ�ρά των καλυμμάτων 
λ�γω αν�ίγματ�ς της π�ρτας 
καυστήρα!
B Πριν τ� άν�ιγμα της π�ρτας τ�υ 

καυστήρα αφαιρέστε τα μπρ�στινά 
στ�ι�εία τ�υ πλευρικ�ύ τ�ι�ώματ�ς.

A λέ�ητας π�υ απ�τελείται απ� 
16 στ�ι�εία δεν διαθέτει πλάκες 
κατεύθυνσης καυσαερίων 
( κεφάλαι� 4.11.4, Σελίδα 23 επ.).
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Σ�. 61 Αφαίρεση των πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων

B Αφαιρέστε τ� κάτω �πίσθι� τ�ί�ωμα τ�υ λέ�ητα.
B *αλαρώστε τα ελατήρια έντασης κάτω απ� τ� 

στ�μι� καυσαερίων ( Σ�. 41, Σελίδα 29).
B Αν�ίτε πρ�ς τα επάνω και τα δύ� άκρα της 

θερμικής μ�νωσης και στερεώστε τα εκεί με τ� 
ελατήρι� έντασης.

B Απ�μακρύνετε τα καλύμματα καθαρισμ�ύ τ�υ 
συλλέκτη καυσαερίων.

Σ�. 62 Απ�μάκρυνση των καλυμμάτων 
καθαρισμ�ύ

1 Θερμική μ�νωση (σηκωμένη)
2 Θερμική μ�νωση (σηκωμένη)
3 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� πίσω στ�ι�εί�
4 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� συλλέκτη καυσαερίων

Β�ύρτσες καθαρισμ�ύ (πρ�σθετ�ς ε��πλισμ�ς)

Με τη �ρήση ��υρτσών καθαρισμ�ύ επιτυγ�άνεται 
� �έλτιστ�ς καθαρισμ�ς τ�υ λέ�ητα.

Μια παρ�υσίαση των διαφ�ρων τύπων ��υρτσών 
π�υ διατίθενται απ� τη Buderus θα �ρείτε στην 

Σ�. 63.

Πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τις διαστάσεις των 
��υρτσών καθώς και τα σημεία �π�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύνται μπ�ρείτε να �ρείτε στ�ν 

Πίνακα 13.

Σ�. 63 Β�ύρτσες καθαρισμ�ύ
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B Καθαρίστε τις επάνω και τις κάτω διαδρ�μές 
καυσαερίων με τις ��ύρτσες καθαρισμ�ύ 4 και 5.

B Καθαρίστε τ� φλ�γ�θάλαμ� με τη ��ύρτσα 
καθαρισμ�ύ 8.

B Απ�μακρύνετε τα υπ�λείμματα καύσης πρ�ς τα 
εμπρ�ς απ� τ� άν�ιγμα τ�υ φλ�γ�θαλάμ�υ 
καθώς και απ� τα αν�ίγματα καθαρισμ�ύ στ� 
πίσω στ�ι�εί� και στ� συλλέκτη καυσαερίων 
( Σ�. 62, Σελίδα 42).

B Ελέγτε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης στα 
αν�ίγματα καθαρισμ�ύ και την π�ρτα τ�υ 
καυστήρα. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή 
σκληρυμένα κ�ρδ�νια στεγαν�π�ίησης.

Σ�. 64 Καθαρισμ�ς των διαδρ�μών καυσαερίων

1 Κάτω διαδρ�μές καυσαερίων
2 Φλ�γ�θάλαμ�ς
3 Άνω διαδρ�μές καυσαερίων

Αριθμ�ς 
στ�ι	είων

Μέγεθ�ς 
�ύρτσας

Διαστάσεις 
�υρτσών 
(διάμετρ�ς 

σε mm)

Σημεί� 	ρήσης �ν�μασία 
ράδ�υ

K = Τεμά	ι� 
πρ�σαρμ�γής

Μήκη των 
ράδων 
σε mm

9 - 11

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Διαδρ�μές καυσαερίων

Διαδρ�μές καυσαερίων

Φλ�γ�θάλαμ�ς

A + K 2000

12 -14

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Διαδρ�μές καυσαερίων

Διαδρ�μές καυσαερίων

Φλ�γ�θάλαμ�ς

A + K 2500

15 -16

4

5

8

75x110

60x73

200x80

Διαδρ�μές καυσαερίων

Διαδρ�μές καυσαερίων

Φλ�γ�θάλαμ�ς

A + G + K 2000 + 1000

Πίν. 13 Διαστάσεις 	�υρτσών και σημεία �ρήσης

Τα αντίστ�ι�α κ�ρδ�νια 
στεγαν�π�ίησης διατίθενται μέσω της 
αντιπρ�σωπείας.
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B Καθαρίστε τις πλάκες κατεύθυνσης καυσαερίων 
με τις ��ύρτσες καθαρισμ�ύ.

B Τ�π�θετήστε τις πλάκες κατεύθυνσης 
καυσαερίων στις διαδρ�μές καυσαερίων 
( Σ�. 30, Σελίδα 23 και Σ�. 31 και Σ�. 32, 
Σελίδα 24).

B Κλείστε τ� κάλυμμα καθαρισμ�ύ και την π�ρτα 
τ�υ καυστήρα. Συσφίτε �μ�ι�μ�ρφα τις �ίδες. 
Τ�π�θετήστε ανά τα εμπρ�σθια πλευρικά 
τ�ι�ώματα. Επανατ�π�θετήστε ενδε��μένως τα 
πώματα.

B Διπλώστε πρ�ς τα κάτω τη θερμική μ�νωση τ�υ 
πίσω στ�ι�εί�υ και συσφίτε την με ελατήρια 
έντασης κάτω απ� τ� στ�μι� καυσαερίων.

B Επανατ�π�θετήστε τ� κάτω τ�ί�ωμα λέ�ητα.

7.3.2 Υγρ�ς καθαρισμ�ς (	ημικ�ς καθαρισμ�ς)
Κατά τ�ν υγρ� καθαρισμ� �ρησιμ�π�ιήστε 
απ�ρρυπαντικ� ανάλ�γα με τ�υς ρύπ�υς 
(δημι�υργία κρ�ύστας ή συσσώρευση αιθάλης).

Ακ�λ�υθήστε την ίδια σειρά �πως για τ�ν 
καθαρισμ� με ��ύρτσες καθαρισμ�ύ 
( κεφάλαι� 7.3.1, Σελίδα 41).

B Καλύψτε τ� ταμπλ� ρύθμισης με μεμ�ράνη, 
ώστε να μην εισέλθει νέφ�ς ψεκασμ�ύ.

B Ψεκάστε τις διαδρ�μές καυσαερίων 
�μ�ι�μ�ρφα με τ� απ�ρρυπαντικ�.

B Κλείστε την π�ρτα τ�υ καυστήρα και θέστε την 
εγκατάσταση θέρμανσης σε λειτ�υργία.

B  Θερμάνετε τ� λέ�ητα σε θερμ�κρασία νερ�ύ 
τ�υλά�ιστ�ν 70 °C.

B Απενεργ�π�ιήστε τ� λέ�ητα.
B Αφήστε τ� λέ�ητα να κρυώσει και αν�ίτε την 

π�ρτα τ�υ καυστήρα.
B Β�υρτσίστε τις διαδρ�μές καυσαερίων.

7.4 Έλεγ	�ς πίεσης λειτ�υργίας
Γενικά γίνεται διάκριση μεταύ αν�ι�τών και 
κλειστών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Στην πράη 
εγκαθίστανται πια π�λύ σπάνια αν�ι�τές 
εγκαταστάσεις.

Πρ�σέτε τις �δηγίες �ρήσης τ�υ 
απ�ρρυπαντικ�ύ και της συσκευής 
καθαρισμ�ύ!
Ενδε��μένως θα πρέπει να 
ακ�λ�υθηθεί διαδικασία διαφ�ρετική 
απ� αυτήν π�υ περιγράφεται στ� 
σημεί� αυτ�.

Στ�ι�εία για την π�ι�τητα τ�υ νερ�ύ 
θέρμανσης (  �λέπε �ι�λί� 
λειτ�υργίας).

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω συ�νής 
συμπλήρωσης!
Αν είναι απαραίτητ� να συμπληρώνετε 
συ�νά νερ� στην εγκατάσταση 
θέρμανσης, τ�τε μπ�ρεί ανάλ�γα με 
την π�ι�τητα να πρ�κληθεί �λά�η στην 
εγκατάσταση θέρμανσης λ�γω 
διά�ρωσης και δημι�υργίας πέτρας.

B Φρ�ντίστε ώστε η εγκατάσταση 
θέρμανσης να είναι εαερωμένη.

B Ελέγτε την εγκατάσταση 
θέρμανσης για στεγαν�τητα και τ� 
δ��εί� διαστ�λής ως πρ�ς τη 
λειτ�υργία τ�υ.

B Λά�ετε υπ�ψη τις πρ�διαγραφές της 
π�ι�τητας νερ�ύ.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω αυ�μειώσεων 
θερμ�κρασίας!
Εάν πληρώσετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης �ταν αυτή είναι Bεστή, 
ενδέ�εται �ι διαφ�ρές θερμ�κρασίας 
να πρ�καλέσ�υν ρωγμές λ�γω των 
συστ�λ�διαστ�λών. Τ�τε � λέ�ητας θα 
παρ�υσιάσει διαρρ�ές.

B ΓεμίBετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης μ�ν� �ταν είναι κρύα 
(η θερμ�κρασία πρ�σαγωγής δεν 
πρέπει να επερνάει τ�υς 40 °C).

B Πληρώστε την εγκατάσταση 
θέρμανσης κατά τη διάρκεια της 
λειτ�υργίας απ�κλειστικά μέσω της 
�άνας πλήρωσης στ� σύστημα 
σωλήνων (επιστρ�φή) της 
εγκατάστασης θέρμανσης.
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση τ�υ λέητα
7.4.1 Έλεγ	�ς πίεσης λειτ�υργίας 
(κλειστές εγκαταστάσεις)

Στις κλειστές εγκαταστάσεις � δείκτης τ�υ 
μαν�μέτρ�υ πρέπει να �ρίσκεται εντ�ς της 
πράσινης περι��ής.

A κ�κκιν�ς δείκτης τ�υ μαν�μετρ�υ πρέπει να 
έ�ει ρυθμιστεί στην απαιτ�ύμενη πίεση 
λειτ�υργίας.

B Ελέγτε την πίεση λειτ�υργίας της 
εγκατάστασης θέρμανσης.

Εάν � δείκτης τ�υ μαν�μετρ�υ πέσει κάτω απ� την 
πράσινη περι��ή, η πίεση λειτ�υργίας είναι π�λύ 
�αμηλή και πρέπει να συμπληρωθεί νερ�.

B Συμπληρώστε νερ� μέ�ρι να επιτευ�θεί η 
επιθυμητή πίεση λειτ�υργίας.

B Εαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης κατά 
την πλήρωση.

Σ�. 65 Μαν�μετρ� για κλειστές εγκαταστάσεις

1 Κ�κκιν�ς δείκτης
2 Δείκτης μαν�μετρ�υ
3 Πράσινη περι��ή

7.4.2 Έλεγ	�ς στάθμης πλήρωσης 
(αν�ικτές εγκαταστάσεις)

Στις αν�ι�τές εγκαταστάσεις θέρμανσης, � 
δείκτης τ�υ υδρ�μέτρ�υ πρέπει να �ρίσκεται 
εντ�ς της κ�κκινης περι��ής.

B Ελέγτε εάν � δείκτης τ�υ υδρ�μετρ�υ 
�ρίσκεται εντ�ς της κ�κκινης περι��ής.

B Εάν � δείκτης τ�υ υδρ�μετρ�υ πέσει κάτω απ� 
την κ�κκινη περι��ή, συμπληρώστε νερ�.

Σ�. 66 Υδρ�μετρ� για αν�ι�τές εγκαταστάσεις

1 Δείκτης υδρ�μέτρ�υ
2 Πράσιν�ς δείκτης
3 Κ�κκινη περι��ή

Δημι�υργήστε πίεση λειτ�υργίας 
(υπερπίεση) τ�υλά�ιστ�ν 1 bar.

���������	��
��
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση τ�υ λέητα
7.5 Πρωτ�κ�λλα επιθεώρησης και συντήρησης
B Υπ�γράψτε τις εργασίες επιθεώρησης π�υ 

διεή�θησαν και σημειώστε την ημερ�μηνία.

Τα πρωτ�κ�λλα επιθεώρησης και συντήρησης 
μπ�ρ�ύν να φωτ�τυπηθ�ύν για μελλ�ντική �ρήση.

Εργασίες επιθεώρησης Σελίδα
Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

1. Έλεγ��ς της γενικής κατάστασης της 
εγκατάστασης θέρμανσης

2. Διεαγωγή �πτικ�ύ ελέγ��υ και ελέγ��υ 
λειτ�υργίας της εγκατάστασης θέρμανσης

3. Έλεγ��ς των καυσίμων και των τμημάτων 
της εγκατάστασης π�υ μεταφέρ�υν νερ� ως 
πρ�ς:

• στεγαν�τητα κατά τη λειτ�υργία
• έλεγ�� στεγαν�τητας
• εμφανή διά�ρωση
• σημάδια παλαίωσης

4. Έλεγ��ς τ�υ φλ�γ�θαλάμ�υ και των 
επιφανειών θέρμανσης για ρύπ�υς, έ��ντας 
απενεργ�π�ιήσει πρ�ηγ�υμένως την 
εγκατάσταση θέρμανσης

43

5. Έλεγ��ς τ�υ καυστήρα (�λέπε έγγραφα τ�υ 
καυστήρα)

6. Έλεγ��ς τ�υ αγωγ�ύ απαγωγής καυσαερίων 
ως πρ�ς τη σωστή λειτ�υργία και την 
ασφάλειά τ�υ (�λέπε έγγραφα τ�υ 
καυστήρα)

7. Έλεγ��ς της πίεσης τ�υ νερ�ύ και της 
αρ�ικής πίεσης τ�υ δ��εί�υ διαστ�λής σε 
κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης

44επ.

8. Έλεγ��ς της πίεσης τ�υ νερ�ύ και της 
αρ�ικής πίεσης σε αν�ι�τές εγκαταστάσεις

44επ.

9. Έλεγ��ς της λειτ�υργίας τ�υ μπ�ιλερ και 
τ�υ αν�δί�υ αντιδια�ρωτικής πρ�στασίας 
(�λέπε έγγραφα τ�υ μπ�ιλερ)

10. Έλεγ��ς ρύθμισης τ�υ ταμπλ� ρύθμισης 
(�λέπε έγγραφα τ�υ ταμπλ� ρύθμισης)

11. Τελικ�ς έλεγ��ς των εργασιών 
επιθεώρησης με καταγραφή των 
απ�τελεσμάτων μέτρησης και ελέγ��υ

Επι�ε�αίωση της σωστής επιθεώρησης

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Πίν. 14 Πρωτ�κ�λλ� επιθεώρησης
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση τ�υ λέητα
Εάν κατά την επιθεώρηση 
διαπιστωθ�ύν καταστάσεις, �ι �π�ίες 
απαιτ�ύν εργασίες συντήρησης, πρέπει 
αυτές να εκτελεστ�ύν ανάλ�γα με τις 
ανάγκες. Σε περίπτωση π�υ 
συμπληρωθεί νερ�, η π�ι�τητά τ�υ 
πρέπει να ανταπ�κρίνεται στα στ�ι�εία 
τ�υ συνημμέν�υ �ι�λί�υ λειτ�υργίας.

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Πίν. 15 Συνέ�εια
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση τ�υ λέητα
Εργασίες συντήρησης ανάλ�γα με τις 
ανάγκες Σελίδα

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

1. Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης εκτ�ς 
λειτ�υργίας

40

2. Αφαίρεση και καθαρισμ�ς των πλακών 
κατεύθυνσης καυσαερίων

42

3. Καθαρισμ�ς των διαδρ�μών καυσαερίων 
(επιφάνειες καυσαερίων)

43

4. Καθαρισμ�ς τ�υ φλ�γ�θαλάμ�υ 43

5. Καθαρισμ�ς τ�υ συλλέκτη καυσαερίων 43

6. Εγκατάσταση των πλακών κατεύθυνσης 
καυσαερίων

23επ.

7. Έλεγ��ς των φλαντBών/τ�υ κ�ρδ�νι�ύ 
στεγαν�π�ίησης και της π�ρτας τ�υ 
καυστήρα και αν �ρειαστεί, αντικατάσταση

43

8. Θέση της εγκατάστασης θέρμανσης σε 
λειτ�υργία

36

9. Τελικ�ς έλεγ��ς των εργασιών συντήρησης 
με καταγραφή των απ�τελεσμάτων 
μέτρησης και ελέγ��υ

10. Έλεγ��ς λειτ�υργίας και ασφάλειας κατά τη 
λειτ�υργία

Επι�ε�αίωση της σωστής επιθεώρησης

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Πίν. 16 Πρωτ�κ�λλ� συντήρησης

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

Ημερ�μηνία:
____________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Σφραγίδα 
εταιρείας/
Υπ�γραφή

Πίν. 17 Συνέ�εια
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8 Βλάες
8 Βλάες
Aι �λά�ες της εγκατάστασης θέρμανσης 
εμφανίB�νται στην �θ�νη τ�υ ταμπλ� ρύθμισης. 
Περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τις 
ενδείεις �λα�ών θα �ρείτε στις �δηγίες 
συντήρησης τ�υ κάθε ταμπλ� ρύθμισης. 

Βλάες στ�ν καυστήρα
Μια �λά�η στ�ν καυστήρα επισημαίνεται επίσης 
μέσω μιας λυ�νίας �λά�ης στ�ν καυστήρα. 
Περισσ�τερες πληρ�φ�ρίες σ�ετικά με τις �λά�ες 
τ�υ καυστήρα θα �ρείτε στα τε�νικά έγγραφα τ�υ 
καυστήρα.

Για να απ�καταστήσετε �λά�ες καυστήρα:
B Πατήστε τ� πλήκτρ� απ�κατάστασης �λα�ών 

τ�υ καυστήρα.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ!
Εάν η εγκατάσταση θέρμανσης 
απενεργ�π�ιηθεί λ�γω �λά�ης και 
παραμείνει εκτ�ς λειτ�υργίας, υπάρ�ει 
κίνδυν�ς να παγώσει σε περίπτωση 
παγετ�ύ.

B Απ�καταστήστε αμέσως τη �λά�η και 
θέστε εκ νέ�υ σε λειτ�υργία την 
εγκατάσταση θέρμανσης.

B Αν αυτ� δεν είναι εφικτ�: αδειάστε 
τ�υς αγωγ�ύς νερ�ύ θέρμανσης και 
π�σιμ�υ νερ�ύ στ� κατώτερ� 
σημεί�. 

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Zημιές στην 
εγκατάσταση! 
Αν πατάτε π�λύ συ�νά τ� πλήκτρ� 
απ�κατάστασης �λα�ών μπ�ρεί να 
υπ�στεί �λά�η � μετασ�ηματιστής 
ανάφλεης τ�υ καυστήρα.

B Μην πατάτε τ� πλήκτρ� 
απ�κατάστασης �λα�ών 
περισσ�τερες απ� τρεις 
συνε��μενες φ�ρές.
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων! 49



8 Βλάες
Σημειώσεις
Logano GE615 - Με την επιφύλαη αλλαγών λ�γω τε�νικών �ελτιώσεων!50



8 Βλάες
Σημειώσεις
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