
Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Ειδικός λέβητας για 
πιεστικό καυστήρα 
πετρελαίου/αερίου

Logano GE315
Λέβητας αντικατάστασης για τους Logano G305, G315, GE315, GK305
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Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό.



Οδηγίες χρήσης Logano GE315
Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

Οι ειδικοί λέβητες θέρμανσης πετρελαίου/αερίου 
της Buderus Logano GE315 είναι σχεδιασμένοι και 
κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα 
τεχνολογικά δεδομένα και τους κανόνες ασφαλείας. 
Κατά το σχεδιασμό δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον 
εύκολο χειρισμό.
Για την ασφαλή, οικονομική και φιλική προς το 
περιβάλλον χρήση της εγκατάστασης προσέξτε 
τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση κινδύνου, κλείστε αμέσως 
τον κεντρικό διακόπτη καυσίμου και αποσυνδέστε 
την εγκατάσταση από το ρεύμα, π.χ. κλείνοντας 
το διακόπτη ανάγκης της θέρμανσης που βρίσκεται 
έξω από το λεβητοστάσιο.

Κατά τη χρήση πετρελαίου ως καύσιμο ο ιδιοκτήτης 
υποχρεούται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εκάστοτε χώρας να αναθέσει σε μια τεχνική εταιρεία 
την άμεση αντιμετώπιση διαρροών πετρελαίου 
μόλις αυτές γίνονται αντιληπτές!

Χώρος εγκατάστασης
Τα ανοίγματα προσαγωγής και εξαγωγής αέρα 
δεν επιτρέπεται να μικρύνουν ή να κλείσουν.
Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση και η χρήση εύφλεκτων 
υλικών ή υγρών κοντά στο λέβητα.
Για να αποφευχθούν ζημιές στο λέβητα, δεν 
επιτρέπεται να υπάρχουν στον αέρα καύσης 
αλογονούχοι υδρογονάνθρακες (εμπεριέχονται στα 
σπρέι, στους διαλύτες ή στα απορρυπαντικά, στα 
χρώματα ή στις κόλλες) ούτε πολλές σκόνες. Ο χώρος 
εγκατάστασης του λέβητα πρέπει να προστατεύεται 
από τον παγετό και να αερίζεται σωστά.

Εργασίες στην εγκατάσταση θέρμανσης
H συναρμολόγηση, η σύνδεση καυσίμου και 
καυσαερίων, η πρώτη θέση σε λειτουργία, η 
ηλεκτρολογική σύνδεση και η συντήρηση πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από ειδικευμένη τεχνική εταιρεία. 
Οι εργασίες στα τμήματα από τα οποία διέρχεται 
αέριο πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένη 
τεχνική εταιρεία.

Μία φορά το χρόνο πρέπει να εκτελείται καθαρισμός 
και συντήρηση! Κατά τις εργασίες αυτές πρέπει να 
γίνεται έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης ως προς 
την απρόσκοπτη λειτουργία της. Τυχόν ελαττώματα 
πρέπει να διορθώνονται αμέσως.
Συνιστούμε να συνάψετε μια σύμβαση συντήρησης 
με μία τεχνική εταιρεία.

Κατατοπισμός σε θέματα λειτουργίας 
και χειρισμού
Ο κατασκευαστής θα φροντίσει για τον κατατοπισμό 
του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης σε θέματα λειτουργίας 
και χειρισμού της εγκατάστασης θέρμανσης και θα του 
παραδώσει τα τεχνικά έγγραφα.

Καύσιμα
Logano GE315:
– Πετρέλαιο θέρμανσης EL
– Φυσικό αέριο, υγραέριο

Υποδείξεις ασφαλείας

Σε περίπτωση οσμής αερίου:

 Απαγορεύεται η χρήση 
γυμνής φλόγας! 
Μην καπνίζετε!

 Αποφεύγετε τη δημιουργία 
σπινθήρων! 
!Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικούς 
διακόπτες, ούτε τηλέφωνο, πρίζα 
ή κουδούνι!

 Κλείστε την κεντρική διάταξης 
απομόνωσης αερίου!

 Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα!
 Προειδοποιήσετε τους ένοικους 

και συγκάτοικους και εκκενώστε 
το κτίριο!

 Καλέστε από έξω από το κτίριο 
τη ΔΕΦΑ ή την τεχνική εταιρεία 
συντήρησης θέρμανσης! 
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Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!



Οδηγίες χρήσης Logano GE315
Έναρξη λειτουργίας

Έλεγχος στάθμης νερού της εγκατάστασης

– Στις ανοιχτές εγκαταστάσεις θέρμανσης, ο δείκτης 
του μανόμετρου πρέπει να βρίσκεται εντός της 
κόκκινης περιοχής.

– Στις κλειστές εγκαταστάσεις, ο δείκτης του 
μανομέτρου πρέπει να βρίσκεται εντός της 
πράσινης περιοχής.

– Ελέγξτε τη στάθμη του νερού της εγκατάστασης, 
εάν χρειαστεί συμπληρώστε νερό και εξαερώστε 
ολόκληρη την εγκατάσταση.

Σε περίπτωση που υπάρχουν απώλειες νερού κατά 
τη λειτουργία συμπληρώστε νερό με αργό ρυθμό και 
εξαερώστε ολόκληρη την εγκατάσταση. Σε περίπτωση 
συχνής απώλειας νερού προσδιορίστε την αιτία και 
αντιμετωπίστε την άμεσα.

Νερό πλήρωσης και λειτουργίας

Κατά τη χρήση του λέβητα δώστε βάση στην 
προβλεπόμενη ποιότητα νερού στο χώρο λειτουργίας 
του. Ενδεχομένως να χρειάζεται επεξεργασία του νερού.

Θέση του καυστήρα σε λειτουργία

 Θέστε το διακόπτη λειτουργίας (Σχ. 1, θέση 1) 
στη θέση "I" (Οn).

 Aνοίξτε σιγά σιγά τη βάνα φραγής καυσίμου.
 Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας νερού 

λέβητα (Σχ. 1, θέση 2) στη θέση ΑΥΤ ή στους 80°C. 
Σε περίπτωση συνεχούς ρύθμισης ρυθμίστε στην 
επιιθυμητή θερμοκρασία, δηλ. αν η καύση γίνεται 
με αέριο στους 60°C τουλάχιστον ενώ αν γίνεται 
με πετρέλαιο στους 50°C τουλάχιστον.

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του συστήματος 
ρύθμισης!

Bλάβη
 Αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 

αποκατάστασης βλαβών του καυστήρα, πατήστε το 
πλήκτρο. Η βλάβη εμφανίζεται επιπλέον στη λυχνία 
ένδειξης βλαβών του καυστήρα, στον πίνακα 
ελέγχου ή στην οθόνη.

 Εάν μετά από επανειλημμένο πάτημα του πλήκτρου 
αποκατάστασης βλαβών ο καυστήρας δεν εκκινεί, 
πρέπει να αναθέσετε την αποκατάσταση της βλάβης 
σε μια εξουσιοδοτημένη τεχνική εταιρία.

Θέση εκτός λειτουργίας
 Θέστε το διακόπτη λειτουργίας (Σχ. 1, θέση 1) 

στη θέση "0" (Οff).
 Kλείστε τη βάνα φραγής καυσίμου.
Αν επικρατούν συνθήκες παγετού και η εγκατάσταση 
θέρμανσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ακόμα π.χ. και 
μετά από απενεργοποίηση λόγω βλάβης, θα πρέπει να 
την προστατεύσετε από πάγωμα.

Σχ 1 Πίνακας ελέγχου π.χ. Logamatic 4321

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Στοιχεία για την επεξεργασία του νερού 
υπάρχουν στο φύλλο εργασίας Κ8 
"Επεξεργασία νερού για εγκαταστάσεις 
θέρμανσης" (πλήρης κατάλογος) ή στο 
συνοδευτικό συμπληρωματικό φυλλάδιο 
"Επεξεργασία νερού".

2 1
3

Με την επιφύλαξη αλλαγών λόγω τεχνικών βελτιώσεων!
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