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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

;ι λέ�εις κλειδιά στην αρ�ή μιας πρ�ειδ�π�ιητικής 
υπ�δει�ης επισημαίν�υν τ� είδ�ς και τη 
σ�
αρ�τητα των συνεπειών, σε περίπτωση π�υ 
δεν τηρ�ύνται τα μέτρα για την απ�φυγή τ�υ 
κινδύν�υ.
• ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ σημαίνει �τι υπάρ�ει κίνδυν�ς 

πρ�κλησης υλικών <ημιών.
• 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�Σσημαίνει, �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

Γενικές υπ�δεί�εις ασφαλείας
Η παρά
λεψη των υπ�δεί�εων ασφαλείας 
ενδέ�εται να πρ�καλέσει σ�
αρ�ύς 
τραυματισμ�ύς - ακ�μη και θάνατ� - καθώς και 
υλικές <ημιές και καταστρ�φές στ� περι
άλλ�ν.

B Βε
αιωθείτε, �τι η εγκατάσταση και η σύνδεση 
καυσαερίων, η πρώτη έναρ�η λειτ�υργίας 
καθώς η συντήρηση διε�άγ�νται απ�κλειστικά 
απ� ε�ειδικευμένη τε�νική εταιρεία.

B ; έλεγ��ς της εγκατάστασης πρέπει να έ�ει 
πραγματ�π�ιηθεί απ� την αρμ�δια αρ�ή έγκρισης.

B Η συ�ν�τητα καθαρισμ�ύ ε�αρτάται απ� τη 
�ρήση. Τηρείτε τα διαστήματα καθαρισμ�ύ στ� 
κεφάλαι� Καθαρισμ�ς. Απ�καταστήστε αμέσως 
τυ��ν ελαττώματα.

B Πραγματ�π�ιείτε συντήρηση τ�υλά�ιστ�ν μία φ�ρά 
ετησίως. Ελέγ�τε �λ�κληρη την εγκατάσταση ως 
πρ�ς την απρ�σκ�πτη λειτ�υργία της. 
Απ�καταστήστε αμέσως τυ��ν ελαττώματα.

B Πριν απ� την έναρ�η λειτ�υργίας της εγκατάστασης 
δια
άστε πρ�σεκτικά τις υπ�δεί�εις ασφαλείας.

Κίνδυν�ς λ�γω ελλιπ�ύς μέριμνας για την 
πρ�σωπική ασφάλεια σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης π.	. σε περίπτωση πυρκαγιάς
B Μη θέσετε σε καμία περίπτωση τη <ωή σας σε 

κίνδυν�. Πάνω απ' �λα πρ�έ�ει η ασφάλειά σας.

Βλά�ες λ�γω εσφαλμέν�υ 	ειρισμ�ύ
Εσφαλμέν�ι �ειρισμ�ί μπ�ρεί να πρ�καλέσ�υν 
τραυματισμ�ύς ή/και υλικές <ημιές.

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.

B Η εγκατάσταση, η έναρ�η λειτ�υργίας, η συντήρηση 
και η επισκευή πρέπει να διε�άγ�νται απ�κλειστικά 
απ� ε�ειδικευμένη τε�νική εταιρεία.

Τ�π�θέτηση, λειτ�υργία
B Η συσκευή πρέπει να τ�π�θετείται μ�ν� απ� 

εγκεκριμένη τε�νική εταιρεία.
B Μην τρ�π�π�ιείτε ε�αρτήματα π�υ φέρ�υν 

καυσαέρια.
B Μη θέτετε τ� λέ
ητα σε λειτ�υργία �ωρίς 

επαρκή π�σ�τητα νερ�ύ.
B Διατηρείτε τα αν�ίγματα της εγκατάστασης (π�ρτες, 

καλύμματα συντήρησης, αν�ίγματ�ς πλήρωσης) 
πάντα κλειστά κατά τη διάρκεια της λειτ�υργίας.

B Fρησιμ�π�ιείτε μ�ν� εγκεκριμένα καύσιμα 
σύμφωνα με την πινακίδα τύπ�υ.

;ι πρ�ειδ�π�ιητικές υπ�δεί�εις 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�ωρί<�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 
(2η επίπεδ�)

Πίν. 1
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1 Επε�ήγηση συμ��λων και υπ�δεί�εις ασφαλείας
B Μην κλείνετε και μη μικραίνετε τα αν�ίγματα 
αερισμ�ύ και ε�αερισμ�ύ σε π�ρτες, παράθυρα 
και τ�ί��υς.

Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� ηλεκτρ�πλη�ία
B Αναθέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις 

απ�κλειστικά σε ε�ειδικευμέν� ηλεκτρ�λ�γ�. 
Τηρήστε τ� ηλεκτρ�λ�γικ� σ�έδι�.

B Πριν απ� την εγκατάσταση: Διακ�ψτε την 
τρ�φ�δ�σία τάσης σε �λ�υς τ�υς π�λ�υς. 
Ασφαλίστε έναντι ακ�ύσιας επανενεργ�π�ίησης.

B Μην τ�π�θετείτε τη συσκευή σε �ώρ�υς �π�υ 
επικρατ�ύν συνθήκες υγρασίας.

Επιθεώρηση/συντήρηση
B Συμ
�υλή για τ�ν πελάτη: Συνάψτε σύμ
αση 

συντήρησης και επιθεώρησης με κάπ�ια 
ε��υσι�δ�τημένη τε�νική εταιρεία και φρ�ντίστε 
για την ετήσια συντήρηση της συσκευής.

B ; ιδι�κτήτης ευθύνεται για την ασφάλεια και τις 
επιπτώσεις της εγκατάστασης στ� περι
άλλ�ν 
(γερμανική ν�μ�θεσία περί πρ�στασίας απ� τη 
ρύπανση).

B Λά
ετε υπ�ψη σας τις υπ�δεί�εις ασφαλείας 
στ� κεφάλαι� "Συντήρηση και καθαρισμ�ς".

Γνήσια ανταλλακτικά
Για <ημιές, �ι �π�ίες �φείλ�νται στη �ρήση 
ανταλλακτικών π�υ δεν έ��υν παραδ�θεί απ� τ�ν 
κατασκευαστή, � κατασκευαστής δεν αναλαμ
άνει 
καμία ευθύνη.

B Fρησιμ�π�ιείτε μ�ν� αυθεντικά ανταλλακτικά 
και ε�αρτήματα τ�υ κατασκευαστή.

Κίνδυν�ς δηλητηρίασης
B Η ανεπαρκής παρ��ή αέρα μπ�ρεί να �δηγήσει 

σε επικίνδυνή διαρρ�ή αερί�υ.
B Βε
αιωθείτε �τι τα αν�ίγματα πρ�σαγωγής και 

ε�αγωγής αέρα δεν έ��υν μικρύνει ή κλείσει 
τελείως.

B Αν τ� ελάττωμα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, 
απαγ�ρεύεται η λειτ�υργία/συνέ�ιση της 
λειτ�υργίας τ�υ λέ
ητα.

B Σε περίπτωση διαρρ�ής καυσαερίων στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης, αερίστε τ� �ώρ� τ�π�θέτησης, 
απ�μακρυνθείτε και καλέστε την πυρ�σ
εστική 
υπηρεσία.

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

Κίνδυν�ς εγκαύματ�ς
;ι θερμές επιφάνειες στ� λέ
ητα, στ� σύστημα 
απαγωγής καυσαερίων και στα συστήματα 
σωληνώσεων, η διαρρ�ή αερί�υ θέρμανσης ή 
καυσαερίων καθώς και τ� θερμ� νερ� π�υ εκρέει 

απ� τις διατά�εις ασφαλείας μπ�ρεί να 
πρ�καλέσ�υν εγκαύματα.

B Αγγί<ετε τις θερμές επιφάνειες μ�ν� με 
κατάλληλ� ε��πλισμ� πρ�στασίας.

B Αν�ί�τε πρ�σεκτικά τις π�ρτες τ�υ λέ
ητα.
B Πριν απ� �λες τις εργασίες στ� λέ
ητα, αφήστε 

τ� λέ
ητα να κρυώσει.
B Μην αφήνετε παιδιά �ωρίς επιτήρηση κ�ντά στ� 

θερμ� λέ
ητα.

Κίνδυν�ς ?ημιών στην εγκατάσταση λ�γω 
απ�κλίσεων απ� τ�ν ελά	ιστ� ελκυσμ� της 
καπν�δ�	�υ
Εάν υπάρ��υν μεγαλύτερ�ι ελκυσμ�ί, αυ�άν�νται 
�ι εκπ�μπές, με απ�τέλεσμα να καταπ�νείται 
περισσ�τερ� η εγκατάσταση λε
ήτων και να 
υπάρ�ει κίνδυν�ς να υπ�στεί <ημιά.

B Βε
αιωθείτε �τι η καπν�δ���ς και η σύνδεση 
αγωγ�ύ καυσαερίων ανταπ�κρίν�νται στα 
ισ�ύ�ντα πρ�τυπα.

B Βε
αιωθείτε �τι τηρ�ύνται �ι τιμές των ελκυσμών.
B Αναθέστε τ�ν έλεγ�� της τήρησης τ�υ 

απαιτ�ύμεν�υ ελκυσμ�ύ σε μια εγκεκριμένη 
τε�νική εταιρεία.

Εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά
B Μην απ�θηκεύετε εύφλεκτα υλικά και υγρά 

κ�ντά στ� λέ
ητα.
B Τηρείτε τις ελά�ιστες απ�στάσεις απ� εύφλεκτα 

υλικά.

Αέρας καύσης/	ώρ�υ
B Πρ�φυλά�τε τ�ν αέρα καύσης/�ώρ�υ απ� επιθετικές 

�υσίες (π.�. αλ�γ�νωμέν�υς υδρ�γ�νάνθρακες, π�υ 
περιέ��υν ενώσεις �λωρί�υ ή φθ�ρί�υ). Με αυτ�ν 
τ�ν τρ�π� απ�τρέπεται η διά
ρωση.

Κίνδυν�ς ?ημιών στην εγκατάσταση λ�γω 
υπερπίεσης
Για την πρ�ληψη 
λα
ών λ�γω υπερπίεσης, μπ�ρεί 
κατά τη διάρκεια της θέρμανσης να εκρεύσει νερ� 
απ� τη 
αλ
ίδα ασφαλείας τ�υ κυκλώματ�ς νερ�ύ 
θέρμανσης και της παρ��ής <εστ�ύ νερ�ύ.

B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τις 
αλ
ίδες 
ασφαλείας.

B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τ� κύκλωμα 
νερ�ύ θέρμανσης.

B Σε καμία περίπτωση μην κλείνετε τ� κύκλωμα 
νερ�ύ ψύ�ης.
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2 Στ�ι	εία για τη συσκευή
2 Στ�ι	εία για τη συσκευή
;ι παρ�ύσες �δηγίες περιέ��υν σημαντικές 
πληρ�φ�ρίες για τ�ν ασφαλή �ειρισμ� τ�υ λέ
ητα 
απ� τ�ν ιδι�κτήτη της εγκατάστασης.

2.1 Πρ��λεπ�μενη 	ρήση
; λέ
ητας στερεών καυσίμων Logano G221... είναι 
ένας λέ
ητας καύσης �πτάνθρακα για τη �ρήση σε 
μ�ν�κατ�ικίες και π�λυκατ�ικίες (εναλλακτικά 
καύσιμα 
λέπε κεφάλαι� 3, σελίδα 8). Για να 
διασφαλιστεί η πρ�
λεπ�μενη λειτ�υργία, πρέπει 
να τηρ�ύνται τα στ�ι�εία στην πινακίδα τύπ�υ και 
τα τε�νικά �αρακτηριστικά. 

Για την τήρηση των αναφερ�μενων �ρίων 
θερμ�κρασίας απαιτείται η εγκατάσταση μιας 
κατάλληλης διάτα�ης.

Η εγκατάσταση τ�υ λέ
ητα σε �ώρ�υς κατ�ικίας 
και διαδρ�μ�υς δεν επιτρέπεται.

; λέ
ητας στερεών καυσίμων θα αναφέρεται 
εφε�ής ως λέ
ητας.

; λέ
ητας επιτρέπεται να �ρησιμ�π�ιείται μ�ν� 
για τη θέρμανση νερ�ύ θέρμανσης και την έμμεση 
παραγωγή <εστ�ύ νερ�ύ �ρήσης. Περισσ�τερες 
πληρ�φ�ρίες για την πρ�
λεπ�μενη �ρήση 
υπάρ��υν στ� κεφάλαι� 4.1, σελίδα 10 και 
κεφάλαι� 2.3, σελίδα 5.

2.2 Πρ�τυπα, διατά�εις και �δηγίες

2.3 Περιγραφή τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
; Logano G221... είναι ένας λέ
ητας στερεών 
καυσίμων εγκεκριμέν�ς για την καύση 
�πτάνθρακα. 
Εναλλακτικά καύσιμα 
λ. κεφάλαι� 3, σελίδα 8.

; λέ
ητας απ�τελείται απ�:
• Ρά
δ�ς έλ�ης για 
αλ
ίδα καυσαερίων [1]
• Π�ρτα φ�ρτωσης [2]
• Ρύθμιση δευτερεύ�ντ�ς αέρα με �πή 

παρατήρησης [3]
• Π�ρτα στά�της [4]
• Θερμ�μετρ�/μαν�μετρ� [5]
• Ρυθμιστής καύσης [6]
• Κλαπέ αέρα [7]

Η π�ρτα φ�ρτωσης [2] �ρησιμεύει στην πλήρωση 
τ�υ φλ�γ�θαλάμ�υ με καύσιμ�.

; φλ�γ�θάλαμ�ς μεταφέρει την παραγ�μενη 
θερμ�τητα στ� νερ� θέρμανσης.

; ρυθμιστής καύσης [6] συνδέεται μέσω αλυσίδας 
με τ� κλαπέ αέρα [7] και ρυθμί<ει την παρ��ή αέρα 
τ�υ λέ
ητα. Mσ� θερμ�τερ�ς γίνεται � λέ
ητας, 
τ�σ� περισσ�τερ� κλείνει τ� κλαπέ αέρα, ώστε να 
μην �επεραστεί η ρυθμισμένη θερμ�κρασία νερ�ύ 
λέ
ητα.

Πίσω απ� την π�ρτα στά�της [4] 
ρίσκεται τ� 
δ��εί� στά�της.

Τ� περί
λημα είναι επενδυμέν� με μ�νωτικ� υλικ� 
και εμπ�δί<ει έτσι σε μεγάλ� 
αθμ� τις απώλειες 
ακτιν�
�λίας και θερμικής ισ�ύ�ς.

Τ� θερμ�μετρ�/μαν�μετρ� δεί�νει τη 
θερμ�κρασία στ� λέ
ητα και την πίεση νερ�ύ.

Σ�. 1 Επισκ�πηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς

Κατά τη λειτ�υργία πρέπει να 
πρ�σέ�ετε τις πρ�διαγραφές και τ�υς 
καν�νισμ�ύς π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα 
σας!

; λέ
ητας τρ�φ�δ�τείται απ� τ� 
περι
άλλ�ν με τ�ν απαιτ�ύμεν� αέρα 
καύσης. Η τ�π�θέτηση και λειτ�υργία 
τ�υ λέ
ητα ενδείκνυται μ�ν� σε 
�ώρ�υς με καλ� και συνε�ή αερισμ�!

7
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2 Στ�ι	εία για τη συσκευή
Βαλ�ίδα καυσαερίων
Αν�ί�τε τη 
αλ
ίδα καυσαερίων για τ� άναμμα 
εν�ς κρύ�υ λέ
ητα ή σε περίπτωση κακ�ύ 
ελκυσμ�ύ της καπν�δ���υ 
( Σ�. 2 πάνω). Έτσι τα θερμά καυσαέρια φτάν�υν 
τα�ύτερα στην καπν�δ��� και η καπν�δ���ς 
"τρα
άει" καλύτερα.

Στην καν�νική λειτ�υργία και �ταν διασφαλί<εται 
επαρκής ελκυσμ�ς της καπν�δ���υ κλείστε 
μερικώς τη 
αλ
ίδα καυσαερίων ( Σ�. 2 κάτω). 
Έτσι παρατηρ�ύνται λιγ�τερες απώλειες 
θερμ�τητας μέσω της καπν�δ���υ.

Σ�. 2 Βαλ�ίδα καυσαερίων (πάνω αν�ι�τή, 
κάτω κλειστή)

2.4 Πινακίδα τύπ�υ
Η πινακίδα τύπ�υ 
ρίσκεται στη δε�ιά πλευρά τ�υ 
κ�ρμ�ύ λέ
ητα.

Εκεί αναγράφ�νται � αριθμ�ς σειράς, τα στ�ι�εία 
ισ�ύ�ς και τα στ�ι�εία έγκρισης.
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2 Στ�ι	εία για τη συσκευή
2.5 Τε	νικά στ�ι	εία

Μ�νάδα

Μέγεθ�ς λέ�ητα

20 25 32 40

Κατηγ�ρία λέ
ητα κατά EN 303-5 – 1

Πλήθ�ς τμημάτων τ�υ λέ
ητα – 4 5 6 7

Fωρητικ�τητα νερ�ύ l 27 31 35 39

Fωρητικ�τητα τ�υ φλ�γ�θαλάμ�υ l 25,5 34 42,5 51

Βαθμ�ς απ�δ�σης % 72 έως 78

Εύρ�ς θερμ�κρασίας νερ�ύ λέ
ητα °C 65 έως 90

Ελά�ιστη θερμ�κρασία επιστρ�φής °C 65

Θερμ�κρασία καυσαερίων σε 
�ν�μαστική ισ�ύ

°C 250 – 300

Ρ�ή μά<ας καυσαερίων (�ν�μαστική 
ισ�ύς) περ.

g/sec 17,7 23,0 28,3 31,8

Απαιτ�ύμενη πίεση πρ�ώθησης 
(απαιτ�ύμεν�ς ελκυσμ�ς) σε 
λειτ�υργία με �ν�μαστική ισ�ύ

Pa 20 22 23 28

Επιτρεπ�μενη πίεση λειτ�υργίας bar 4

Μέγιστη πίεση δ�κιμής bar 8

Καύσιμ� �πτάνθρακας

Θερμική ισ�ύς για τ�ν �πτάνθρακα 
(�ν�μαστική ισ�ύς)

kW 20 25 32 40

Κατανάλωση καυσίμ�υ με �ν�μαστική 
ισ�ύ περ.

kg/h 3,9 5,1 6,2 6,9

Διάρκεια καύσης με �ν�μαστική ισ�ύ περ. h 4

Καύσιμ� λιθάνθρακας

;ν�μαστική θερμική ισ�ύς για τ� 
λιθάνθρακα (�ν�μαστική ισ�ύς)

kW 18 27 30 35

Κατανάλωση καυσίμ�υ με �ν�μαστική 
ισ�ύ περ.

kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4

Διάρκεια καύσης με �ν�μαστική ισ�ύ περ. h 4

Καύσιμ� �ύλ� με θερμ�γ�ν� ισ	ύ 13 MJ/kg και μέγιστη υγρασία 20 %

Θερμική ισ�ύς σε �ν�μαστική ισ�ύ kW 16 23 27 30

Κατανάλωση καυσίμ�υ με �ν�μαστική 
ισ�ύ περ.

kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8

Διάρκεια καύσης με �ν�μαστική ισ�ύ περ. h 2

Μέγιστ� μήκ�ς των κ�ύτσ�υρων 
(διάμετρ�ς 150 mm)

mm 270 370 470 570

Πίν. 2 Τε�νικά στ�ι�εία
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3 Γενικές υπ�δεί�εις για τα καύσιμα
Κύρι� καύσιμ� τ�υ λέ
ητα είναι � �πτάνθρακας – 
κατηγ�ρία κατάτα�ης 1 (20 – 40 mm). 

Ως εναλλακτικά καύσιμα επιτρέπ�νται (μειωμένη 
απ�δ�ση και μικρ�τερα διαστήματα συντήρησης).

• Λιθάνθρακας και �πτάνθρακας κατηγ�ρία 
κατάτα�ης 2 (10 – 20 mm)

• Θραύσματα λιθάνθρακα και �πτάνθρακα 
(40 – 100 mm)

• Tύλ�

;ι θερμ�κρασίες καυσαερίων στη λειτ�υργία 
ρύθμισης είναι 250 – 300 °C.
Ανάλ�γα με τις τ�πικές συνθήκες, τα 
�ρησιμ�π�ι�ύμενα καύσιμα (�ύλ� ή άνθρακας) και 
την κατάσταση της καθαρι�τητας μπ�ρεί να 
παρατηρηθεί υπέρ
αση αυτών των τιμών.

Καύση �ύλ�υ
Πρ�
λέπεται η �ρήση σ�ισμένων ή �ερών 
καυσ��υλων με διάμετρ� 150 mm και μέγιστη 
υγρασία �ύλ�υ 20 %.

Fρησιμ�π�ιείτε μ�ν� στεγν�, φυσικ�, τεμα�ισμέν� 
�ύλ�. Αν η υγρασία τ�υ �ύλ�υ �επερνά τ� 20 % 
μειώνεται η απ�δ�ση τ�υ λέ
ητα. Επίσης 
παρατηρείται αυ�ημένη δημι�υργία πίσσας, π�υ 
συνδέεται με μειωμένη διάρκεια <ωής τ�υ λέ
ητα. 
;ι αναφερ�μενες τιμές ισ�ύ�ς και η απερι�ριστη 
λειτ�υργία τ�υ λέ
ητα διασφαλί<�νται μ�ν� σε 
μέγιστη υγρασία �ύλ�υ έως 20 %.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
διαρρ�ή μ�ν��ειδί�υ τ�υ άνθρακα 
(CO)!
; λέ
ητας δεν ενδείκνυται για την 
καύση λιγνίτη. Κατά την καύση λιγνίτη 
μπ�ρεί να πρ�κληθεί συσσώρευση 
ιλύ�ς στ� λέ
ητα και να διαρρεύσει CO.

B Μη �ρησιμ�π�ιείτε λιγνίτη για την 
καύση.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ:  Βλά
ες στην υγεία ή/και 
<ημιές στην εγκατάσταση απ� τη �ρήση 
άλλων ακατάλληλων καυσίμων! 
Απ� τη �ρήση άλλων ή ακατάλληλων 
καυσίμων μπ�ρεί να δημι�υργηθ�ύν 
επικίνδυνες για την υγεία ή/και την 
εγκατάσταση θέρμανσης �υσίες.

B Μη �ρησιμ�π�ιείτε για την καύση 
πλαστικ�, �ικιακά απ�ρρίμματα, 
�ημικά επε�εργασμένα υπ�λείμματα 
�ύλ�υ, παλιά �αρτιά, ρ�κανίδια, 
απ�ρρίμματα φλ�ιών και 
μ�ρι�σανίδων, πέλετ ή 
κ�νι�ρτ�π�ιημένα στερεά.

Μέγεθ�ς λέ�ητα Μέγιστ� μήκ�ς καυσ��υλων 
ή κ�ύτσ�υρων

20 270 mm,

25 370 mm

32 470 mm

40 570 mm

Πίν. 3 Μέγιστ� μήκ�ς καυσ�"υλων ή 
κ�ύτσ�υρων

Είδ�ς �ύλ�υ

Θερμ�γ�ν�ς ισ	ύς1)

1) Tύλ� σε �ηρή κατάσταση με υγρασία �ύλ�υ 20%.

kWh/kg kWh/rm

��ιά, δρυς, μελία 4,1 2100

σφένδαμ�ς, σημύδα 4,2  1900

λεύκη 4,1 1200

πεύκ�, λάρικας, 
ψευδ�τσ�υγκα

4,4  1700

ερυθρελάτη, έλατ� 4,5 1500

Πίν. 4 Ενεργειακή απ�δ�ση διαφ�ρων ειδών 
"ύλ�υ
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3 Γενικές υπ�δεί�εις για τα καύσιμα
Δημι�υργία συμπυκνωμάτων και πίσσας
; λανθασμέν�ς �ειρισμ�ς τ�υ λέ
ητα �δηγεί σε 
αυ�ημένη δημι�υργία συμπυκνωμάτων και πίσσας. 
Έτσι μπ�ρεί να πρ�κληθ�ύν <ημιές στ� λέ
ητα και 
στην εγκατάσταση καυσαερίων.

Κατά τ� άναμμα τ�υ κρύ�υ λέ
ητα παρατηρείται 
συμπύκνωση νερ�ύ εντ�ς τ�υ λέ
ητα, τ� �π�ί� 
κυλάει πάνω στα εσωτερικά τ�ι�ώματα πρ�ς τα 
κάτω. Έτσι μπ�ρεί να δημι�υργηθεί η εντύπωση, 
�τι � λέ
ητας παρ�υσιά<ει διαρρ�ή. Αυτ� τ� 
"ίδρωμα" τ�υ λέ
ητα σταματά, μ�λις συσσωρευτεί 
στά�τη στα εσωτερικά τ�ι�ώματα τ�υ λέ
ητα.

Κατά τη λειτ�υργία με �αμηλή θερμ�κρασία 
λέ
ητα κάτω απ� 65 °C ή καύσιμ� με αυ�ημένη 
περιεκτικ�τητα σε υγρασία παρατηρείται επίσης 
συμπύκνωση στις επιφάνειες θέρμανσης. Και σε 
αυτήν την περίπτωση τα συμπυκνώματα κυλ�ύν 
πρ�ς τα κάτω. 

Η θέρμανση σε π�λύ �αμηλές θερμ�κρασίες 
λέ
ητα �δηγεί στη συσσώρευση πίσσας και μπ�ρεί 
να συνεπάγεται <ημιές στην εγκατάσταση 
καυσαερίων και τη δημι�υργία συμπυκνωμάτων. 

B Τηρείτε τις υπ�δεί�εις λειτ�υργίας για τ� 
λέ
ητα.

B Λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα με τις συνιστώμενες 
θερμ�κρασίες λειτ�υργίας.

B Λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα μ�ν� με τα 
συνιστώμενα καύσιμα.

B Απ�μακρύνετε τα κατάλ�ιπα πίσσας με την 
�ύστρα καθαρισμ�ύ (συν�δευτικ�ς ε��πλισμ�ς) 
σε θερμ� λέ
ητα.
Logano G221 – 6 720 802 658 (2012/06) 9



4 Έναρ�η λειτ�υργίας και 	ειρισμ�ς
4 Έναρ�η λειτ�υργίας και 	ειρισμ�ς

4.1 Υπ�δεί�εις για τη λειτ�υργία
Κατά τη λειτ�υργία της εγκατάστασης θέρμανσης 
τηρείτε τις παρακάτω υπ�δεί�εις:

B ; λέ
ητας πρέπει να �ρησιμ�π�ιείται μ�ν� απ� 
ενήλικα άτ�μα, π�υ έ��υν ε��ικειωθεί με τις 
�δηγίες και τη λειτ�υργία τ�υ λέ
ητα.

B Μην αφήνετε τα παιδιά �ωρίς επιτήρηση στην 
περι��ή εν�ς λέ
ητα π�υ 
ρίσκεται σε λειτ�υργία.

B Μην πρ�σθέτετε υγρά στη φωτιά και μην 
�ρησιμ�π�ιείτε υγρά για την αύ�ηση της 
απ�δ�σης τ�υ λέ
ητα.

B Μην τ�π�θετείτε ή απ�θηκεύετε εύφλεκτα 
αντικείμενα κ�ντά στ� θάλαμ� φ�ρτωσης και στ� 
φλ�γ�θάλαμ� καθώς και σε απ�σταση ασφαλείας 
τ�υλά�ιστ�ν 200 mm περιμετρικά τ�υ λέ
ητα.

B Μην τ�π�θετείτε εύφλεκτα αντικείμενα πάνω 
στ� λέ
ητα.

B Καθαρί<ετε την επιφάνεια τ�υ λέ
ητα μ�ν� με 
μη εύφλεκτα υλικά.

B Μην απ�θηκεύετε εύφλεκτες �υσίες στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης τ�υ λέ
ητα (π.�. πετρέλαι�, λάδι).

B Κατά τη λειτ�υργία τ�υ λέ
ητα σε καμία 
περίπτωση μην αυ�άνετε την �ν�μαστική ισ�ύ 
τ�υ λέ
ητα (υπερθέρμανση).

B Απ�θηκεύετε τη στά�τη σε ένα πυρίμα�� δ��εί� 
με κλειστ� καπάκι.

B Λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα με μέγιστη 
θερμ�κρασία 90 °C και ελέγ�ετε τη λειτ�υργία 
ανά τακτά διαστήματα.

B Λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα με ελά�ιστη 
θερμ�κρασία επιστρ�φής 65 °C. Βε
αιωθείτε 
�τι τ� �ρι� θερμ�κρασίας τηρείται μέσω 
κατάλληλης διάτα�ης.

B Η ελά�ιστη θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα πρέπει 
να είναι πάνω απ� 65 °C, καθώς σε �αμηλ�τερη 
θερμ�κρασία πρ�καλείται συμπύκνωση 
υδρατμών και δημι�υργία πίσσας. Αυτ� έ�ει 
αρνητική επίδραση στην πρ�
λεπ�μενη �ρήση 
και στη διάρκεια <ωής τ�υ λέ
ητα.

B ; ιδι�κτήτης τ�υ λέ
ητα πρέπει να ακ�λ�υθεί 
τις �δηγίες �ρήσης. ;ι μ�νες εργασίες π�υ 
επιτρέπεται να κάνει είναι: να θέτει σε 
λειτ�υργία, να θέτει εκτ�ς λειτ�υργίας και να 
καθαρί<ει τ� λέ
ητα. Mλες �ι υπ�λ�ιπες 
εργασίες πρέπει να πραγματ�π�ι�ύνται απ� 
ε��υσι�δ�τημένες επι�ειρήσεις συντήρησης.

B Σε περίπτωση κινδύν�υ έκρη�ης, πυρκαγιάς, 
διαρρ�ής εύφλεκτων αερίων ή ατμών (π.�. ατμ�ί 
π�υ δημι�υργ�ύνται κατά την τ�π�θέτηση 
λιν�τάπητα, PVC κτλ.) μην λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα.

B Πρ�σέ�τε την ευφλεκτ�τητα των υλικών 
κατασκευής.

4.2 Πριν απ� την έναρ�η λειτ�υργίας

Πριν απ� την έναρ�η λειτ�υργίας πρ�σέ�τε τις 
παρακάτω υπ�δεί�εις για την πρ�σωπική 
ασφάλεια:
• Απαγ�ρεύεται η λειτ�υργία τ�υ λέ
ητα �ωρίς 

επιτήρηση, με αν�ι�τή την π�ρτα.
• Η �ρήση επιτα�υντών ανάφλε�ης στ� λέ
ητα 

απαγ�ρεύεται.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ, 
επειδή έ��υν μείνει αν�ι�τές �ι π�ρτες 
τ�υ λέ
ητα!
B Διατηρείτε την π�ρτα 

φλ�γ�θαλάμ�υ τ�υ λέ
ητα κατά τη 
λειτ�υργία κλειστή.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ 
λ�γω της υψηλής θερμ�κρασίας τ�υ 
συλλέκτη καυσαερίων 
( εικ�να 2, σελίδα 6)!
B Μην αγγί<ετε τ� συλλέκτη 

καυσαερίων κατά τη λειτ�υργία.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση! 
Η έναρ�η λειτ�υργίας �ωρίς επαρκή 
π�σ�τητα νερ�ύ καταστρέφει τη 
συσκευή.

B Θέτετε τ� λέ
ητα σε λειτ�υργία 
μ�ν� εφ�σ�ν υπάρ�ει επαρκής 
π�σ�τητα νερ�ύ.
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4.3 Ελέγ�τε την πίεση λειτ�υργίας, 
συμπληρώστε νερ� θέρμανσης και 
ε�αερώστε την εγκατάσταση 
θέρμανσης

Η π�σ�τητα τ�υ νερ�ύ θέρμανσης μειώνεται 
σημαντικά τις πρώτες μέρες, λ�γω της ισ�υρής 
ε�άτμισης. Έτσι δημι�υργ�ύνται φυσαλίδες αέρα 
π�υ εμπ�δί<�υν τ� σύστημα θέρμανσης.

B Αρ�ικά ελέγ�ετε την πίεση λειτ�υργίας σε νέες 
εγκαταστάσεις θέρμανσης καθημερινά, �ταν 
�ρειά<εται συμπληρώνετε νερ� θέρμανσης και 
ε�αερώνετε τ� σύστημα θέρμανσης και τα 
θερμαντικά σώματα.

B Αργ�τερα ελέγ�ετε την πίεση λειτ�υργίας μία 
φ�ρά τ� μήνα, �ταν �ρειά<εται συμπληρώνετε 
νερ� θέρμανσης και ε�αερώνετε τ� σύστημα 
θέρμανσης και τα θερμαντικά σώματα.

4.3.1 Έλεγ	�ς πίεσης λειτ�υργίας
Η τε�νική εταιρεία θέρμανσης έ�ει ρυθμίσει την 
απαιτ�ύμενη πίεση λειτ�υργίας π�υ είναι 
τ�υλά�ιστ�ν 1 bar και την έ�ει κατα�ωρίσει στ�ν 
πίν. 5, σελίδα 12.

Γενικά γίνεται διάκριση μετα�ύ αν�ι�τών και κλειστών 
εγκαταστάσεων θέρμανσης. Αν�ι�τές εγκαταστάσεις 
εγκαθίστανται πια π�λύ σπάνια στην πρά�η. Για τ� 
λ�γ� αυτ� σας ε�ηγείται με παραδείγματα πως 
μπ�ρείτε να ελέγ�ετε την πίεση τ�υ νερ�ύ, έ��ντας 
ως 
άση την κλειστή εγκατάσταση.

B Ελέγ�τε την πίεση λειτ�υργίας. Αν η πίεση της 
εγκατάστασης μειωθεί κάτω απ� 1 bar (κάτω απ� τ�ν 
κ�κκιν� δείκτη), πρέπει να συμπληρώσετε νερ�.

Σ�. 3 Θερμ�μετρ�/μαν�μετρ�

4.3.2 Συμπλήρωση νερ�ύ θέρμανσης και 
ε�αέρωση εγκατάστασης θέρμανσης

Yητήστε απ� την τε�νική εταιρεία θέρμανσης να σας 
δεί�ει, σε π�ι� σημεί� της εγκατάστασης θέρμανσης 

ρίσκεται η 
άνα πλήρωσης και εκκένωσης για τη 
συμπλήρωση τ�υ νερ�ύ θέρμανσης.

B Γεμίστε αργά την εγκατάσταση θέρμανσης. 
Παρατηρήστε την ένδει�η πίεσης (θερμ�μετρ�/
μαν�μετρ�).

B Κλείστε τη 
ρύση και τη 
άνα πλήρωσης και 
εκκένωσης μ�λις επιτευ�θεί η επιθυμητή πίεση 
λειτ�υργίας.

B Ε�αερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης μέσω των 

αλ
ίδων ε�αέρωσης στα θερμαντικά σώματα.

B Σε περίπτωση πτώσης της πίεσης λειτ�υργίας λ�γω 
της ε�αέρωσης, πρέπει να συμπληρώσετε νερ�.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω αυ��μειώσεων 
θερμ�κρασίας!
Mταν η πλήρωση της εγκατάστασης 
θέρμανσης γίνεται σε θερμή κατάσταση, 
ενδέ�εται να πρ�κληθ�ύν ρωγμές λ�γω 
των συστ�λ�διαστ�λών απ� τη διαφ�ρά 
θερμ�κρασίας. Τ�τε � λέ
ητας θα 
παρ�υσιάσει διαρρ�ές.

B Γεμί<ετε την εγκατάσταση 
θέρμανσης μ�ν� σε κρύα κατάσταση 
(η θερμ�κρασία πρ�σαγωγής πρέπει 
να είναι έως 40 °C)

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην εγκατάσταση 
λ�γω συ�νής συμπλήρωσης!
Mταν απαιτείται η συ�νή συμπλήρωση 
νερ�ύ θέρμανσης, η εγκατάσταση 
θέρμανσης μπ�ρεί ανάλ�γα με την 
π�ι�τητα νερ�ύ να υπ�στεί <ημιά απ� 
διά
ρωση ή συσσώρευση αλάτων.

B Ρωτήστε τ�ν τε�νικ� θέρμανσης, αν τ� 
τ�πικ� νερ� μπ�ρεί να �ρησιμ�π�ιηθεί 
�ωρίς επε�εργασία ή αν απαιτείται 
πρ�ηγ�υμένως η επε�εργασία τ�υ.

B Ειδ�π�ιήστε την τε�νική εταιρία 
θέρμανσης, αν πρέπει να 
συμπληρώνεται συ�νά νερ�.

ΠΡ�Σ�-Η: Κίνδυν�ς για την υγεία 
λ�γω μ�λυνσης τ�υ π�σιμ�υ νερ�ύ!
B Λά
ετε υπ�ψη τις διατά�εις 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
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4 Έναρ�η λειτ�υργίας και 	ειρισμ�ς
4.4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης
B Ρυθμίστε τ� ρυθμιστή καύσης στην κ�κκινη 

σήμανση (85 °C) ( Σ�. 4).

B Ρυθμίστε την τάση αλυσίδας με τη θέση τ�υ 
μ��λ�ύ (ή κ�νταίν�ντας την αλυσίδα) έτσι ώστε σε 
θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα 85 °C τ� κλαπέ αέρα να 
είναι κλειστ� μέ�ρι την ελά�ιστη διάσταση (5 mm) 
και να κρέμεται ελαφρώς η αλυσίδα.

Σ�. 4 Ρύθμιση ρυθμιστή καύσης

1 Κ�κκινη σήμανση (85 °C)

Έτσι εμπ�δί<εται η δημι�υργία αερί�υ 
απανθράκωσης, �ταν επιτυγ�άνεται η 
θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα. ; λέ
ητας 
λειτ�υργεί με ελά�ιστη ισ�ύ.

4.5 Πρ�σαγ�μεν�ς αέρας

Πίεση λειτ�υργίας/π�ι�τητα νερ�ύ

Ελά�ιστη πίεση λειτ�υργίας
(απαιτείται συμπλήρωση, 
�ταν η τιμή πέσει κάτω απ� 
την τιμή αυτή)

____________ bar

;ν�μαστική τιμή πίεσης 
λειτ�υργίας (ιδανική τιμή) ____________ bar

Μέγιστη πίεση λειτ�υργίας 
(πίεση ενεργ�π�ίησης 

αλ
ίδας ασφαλείας)

____________ bar

Τ� νερ� συμπλήρωσης 
�ρειά<εται επε�εργασία. ΝΑΙ/;FΙ

Πίν. 5 Πίεση λειτ�υργίας (συμπληρώνεται απ� 
την τε�νική εταιρεία θέρμανσης)

Mταν τ� κλαπέ αέρα κλείνει πλήρως, δε 
γίνεται πλήρης καύση. Στις επιφάνειες 
θέρμανσης συσσωρεύεται πίσσα, κάτι π�υ 
δυσκ�λεύει τη διαδικασία καθαρισμ�ύ.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ λ�γω 
έλλειψης ��υγ�ν�υ στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης!
B Φρ�ντίστε για επαρκή παρ��ή καθαρ�ύ 

αέρα μέσω αν�ιγμάτων πρ�ς τα έ�ω.
B Πρ�σέ�τε να μην κλείσ�υν ή 

μικρύν�υν τα αν�ίγματα αυτά.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση και κίνδυν�ς 
τραυματισμ�ύ λ�γω εσφαλμένης 
έναρ�ης λειτ�υργίας! 
Η έλλειψη αέρα καύσης μπ�ρεί να 
πρ�καλέσει συσσώρευση πίσσας και 
δημι�υργία αερί�υ απανθράκωσης.

B Φρ�ντίστε για επαρκή παρ��ή 
καθαρ�ύ αέρα μέσω αν�ιγμάτων 
πρ�ς τα έ�ω.

B Πρ�σέ�τε να μην κλείσ�υν ή 
μικρύν�υν τα αν�ίγματα αυτά.

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση απ� δια
ρωτικές �υσίες 
στ�ν παρε��μεν� αέρα! 
;ι αλ�γ�νωμέν�ι υδρ�γ�νάνθρακες, 
π�υ περιέ��υν ενώσεις �λωρί�υ ή 
φθ�ρί�υ, �δηγ�ύν κατά την καύση σε 
αυ�ημένη διά
ρωση εντ�ς τ�υ λέ
ητα.

B Διατηρείτε τ�ν παρε��μεν� αέρα 
καθαρ� απ� δια
ρωτικά συστατικά.

; λέ
ητας τρ�φ�δ�τείται απ� τ� 
περι
άλλ�ν με τ�ν απαιτ�ύμεν� αέρα 
καύσης.
B Η τ�π�θέτηση και λειτ�υργία τ�υ 

λέ
ητα ενδείκνυται μ�ν� σε �ώρ�υς 
με καλ� και συνε�ή αερισμ�!
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4 Έναρ�η λειτ�υργίας και 	ειρισμ�ς
4.6 Άναμμα λέ�ητα

B Αν�ί�τε την π�ρτα στά�της.
B Για να αυ�ήσετε τ�ν ελκυσμ� τ�υ λέ
ητα, 

αν�ί�τε τη 
αλ
ίδα καυσαερίων.

Σ�. 5 Άν�ιγμα της �αλ�ίδας καυσαερίων 

B Τ�π�θετήστε τ� στρώμα �αρτι�ύ.
B Πάνω στ� στρώμα �αρτι�ύ τ�π�θετήστε ένα 

στρώμα καυσίμ�υ πά��υς περ. 8 έως 10 cm 
(ψιλ� πρ�σάναμμα, κάρ
�υν� ή �πτάνθρακα). 
Μη �ρησιμ�π�ιείτε ��ντρά κ�ύτσ�υρα.

B Ανάψτε τ� καύσιμ� στ� εσωτερικ� τ�υ λέ
ητα. 
B Κατά τη �ρήση στερε�ύ πρ�σανάμματ�ς 

(πρ�σάναμμα κάρ
�υν�υ): Ανάψτε τ� πρ�σάναμμα 
έ�ω απ� τ� λέ
ητα και στη συνέ�εια τ�π�θετήστε 
τ� πάνω στ� υλικ� ανάφλε�ης.

B Κλείστε την πρ�στατευτική π�ρτα φλ�γ�θαλάμ�υ.
B Αφήστε την π�ρτα στά�της ελαφρώς αν�ι�τή. 

Σ�. 6 Τ�π�θέτηση πρ�σανάμματ�ς για τ� 
άναμμα

1 Πρ�στατευτική π�ρτα φλ�γ�θαλάμ�υ
2 Π�ρτα στά�της

B Αφήστε τ� καύσιμ� να καεί για 15 – 20 λεπτά, 
μέ�ρι να σ�ηματιστεί θράκα.

B Κλείστε την π�ρτα στά�της. 

B Αν�ί�τε την π�ρτα φ�ρτωσης και γεμίστε τ� 
φλ�γ�θάλαμ� [1] κατά τ� ¼ της �ωρητικ�τητάς 
τ�υ με καύσιμ�. 

Σ�. 7 Συμπλήρωση καυσίμ�υ (άναμμα)

1 Φλ�γ�θάλαμ�ς

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση απ� λανθασμέν� �ειρισμ�! 
Η υπερπλήρωση τ� φλ�γ�θαλάμ�υ με 
καύσιμ� μπ�ρεί να �δηγήσει σε 
υπερθέρμανση και 
λά
η τ�υ λέ
ητα.

B Πρ�σαρμ�στε την π�σ�τητα καυσίμ�υ 
στην ικαν�τητα απ�ρρ�φησης 
ενέργειας τ�υ συστήματ�ς θέρμανσης 
( κεφάλαι� 4.7, σελίδα 14).

Καθ�ριστικ�ί παράγ�ντες για την 
καθαρή καύση μέσα στ� λέ
ητα είναι � 
σωστ�ς �ειρισμ�ς τ�υ λέ
ητα και � 
επαρκής ελκυσμ�ς της εγκατάστασης 
καυσαερίων.

Πρ�τ�ύ γεμίσετε τ� φλ�γ�θάλαμ� [1], 
πρέπει να έ�ει καεί πλήρως τ� 
τ�π�θετημέν� καύσιμ� και να υπάρ�ει 
επαρκής θράκα.

6 720 643 469-24.2T
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4 Έναρ�η λειτ�υργίας και 	ειρισμ�ς
B Κλείστε την π�ρτα φ�ρτωσης.
B Για να απ�φύγετε τις απώλειες θερμ�τητας 

στην καπν�δ���, κλείστε �σ� καλύτερα γίνεται 
τη 
αλ
ίδα καυσαερίων ανάλ�γα με τ�ν 
ελκυσμ� καπν�δ���υ ( Σ�. 8, κάτω). 
Mταν τα καυσαέρια δεν απ�μακρύν�νται σε 
ικαν�π�ιητικ� 
αθμ� (ελκυσμ�ς καπν�δ���υ 
ανεπαρκής), αν�ί�τε �ανά ελαφρώς τη 
αλ
ίδα 
καυσαερίων ( Σ�. 8, πάνω).

Σ�. 8 Βαλ�ίδα καυσαερίων (πάνω αν�ι�τή, 
κάτω κλειστή)

4.7 Ικαν�τητα απ�ρρ�φησης ενέργειας
Η ικαν�τητα απ�ρρ�φησης ενέργειας τ�υ 
συστήματ�ς θέρμανσης ε�αρτάται απ� την 
πραγματική τιμή της θερμ�κρασίας νερ�ύ και της 
απώλειας θερμ�τητας της εγκατάστασης. Για την 
απ�δ�τική λειτ�υργία της εγκατάστασης 
θέρμανσης πρέπει να πρ�σαρμ�στεί η 
�ρησιμ�π�ι�ύμενη π�σ�τητα καυσίμ�υ στην 
εκάστ�τε ικαν�τητα απ�ρρ�φησης ενέργειας. 
Έτσι απ�τρέπεται η υπερθέρμανση τ�υ λέ
ητα και 
μειώνεται η εκπ�μπή ρύπων.

; �ρ�ν�ς ανάμματ�ς μπ�ρεί να αλλά�ει 
ανάλ�γα με την κατάσταση της 
καθαρι�τητας στ� λέ
ητα, τις τ�πικές 
συνθήκες, τα �ρησιμ�π�ι�ύμενα καύσιμα 
και τις καιρικές συνθήκες (υπ�πίεση στην 
εγκατάσταση καυσαερίων).

Κατά την καύση �ύλ�υ πρ�σέ�τε: Π�λύ 
κ�ντά και ��ντρά κ�ύτσ�υρα �δηγ�ύν 
σε αν�μ�ι�μ�ρφη καύση. Η σ�άρα 
καύσης πρέπει να είναι πλήρως 
καλυμμένη απ� καύσιμ�.
B Fρησιμ�π�ιείτε μ�ν� κ�ύτσ�υρα με 

τ� πρ�
λεπ�μεν� πά��ς και μήκ�ς 
( κεφάλαι� 3, σελίδα 8).

Τα μεγάλα είδη λιθάνθρακα και 
�πτάνθρακα καίγ�νται περισσ�τερ�, σε 
π�λύ μεγάλη π�σ�τητα καυσίμ�υ μπ�ρεί να 
μειωθεί η απ�δ�ση. Ελέγ�ετε και σκαλί<ετε 
τη φωτιά ανά σύντ�μα διαστήματα.
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4.8 Συμπλήρωση καυσίμ�υ

Ανάλ�γα με τ� είδ�ς και την π�ι�τητα καυσίμ�υ η 
διάρκεια καύσης μιας πλήρωσης λέ
ητα σε 
�ν�μαστική ισ�ύ τ�υ λέ
ητα ανέρ�εται σε περ. 3 
έως 5 ώρες.

Για τη συμπλήρωση καυσίμ�υ ή τ�ν έλεγ�� της 
στάθμης πλήρωσης: 

B Αν�ί�τε ελαφρώς την π�ρτα φ�ρτωσης [1] και 
περιμένετε περ. 10 δευτερ�λεπτα, ώστε να μειωθεί η 
π�σ�τητα αερί�υ θέρμανσης στ� θάλαμ� φ�ρτωσης. 
Μ�λις μειωθεί η π�σ�τητα αερί�υ θέρμανσης, 
αν�ί�τε πλήρως την π�ρτα φ�ρτωσης.

B Για να μειωθεί η δημι�υργία καπν�ύ στ� �ώρ� 
τ�π�θέτησης κατά τη συμπλήρωση, αν�ί�τε τη 

αλ
ίδα καυσαερίων ( Σ�. 8 πάνω).

B Σκαλίστε τη φωτιά με τ� άγκιστρ� ανάδευσης 
και τ�π�θετήστε την επιθυμητή π�σ�τητα 
καυσίμ�υ.
Με τακτικ� σκάλισμα επιτυγ�άνεται μια 
�μ�ι�μ�ρφη καύση και μια σταθερή απ�δ�ση 
τ�υ λέ
ητα.

B Κλείστε την π�ρτα φ�ρτωσης [1] και τη 
αλ
ίδα 
καυσαερίων ( Σ�. 8, σελίδα 14). 

Σ�. 9 Συμπλήρωση καύσιμ�υ "ύλ�υ

ΠΡ�Σ�-Η: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ 
απ� έκρη�η!
B Μη �ρησιμ�π�ιείτε υγρά καύσιμα (π. 

�. 
εν<ίνη, πετρέλαι�).
B Π�τέ μην ψεκά<ετε υγρ� καύσιμ� 

στη φωτιά ή στη θράκα.

Τ� άν�ιγμα της π�ρτας φ�ρτωσης στ� 
ενδιάμεσ� διάστημα εμπ�δί<ει την καύση. 
Αυτ� μπ�ρεί να επηρεάσει αρνητικά τη 
συμπεριφ�ρά καύσης και να �δηγήσει σε 
αυ�ημένη εκρ�ή αερί�υ θέρμανσης.
B Αφήστε τ� καύσιμ� υλικ� να καεί 

κατά τ� δυνατ�ν πληρέστερα. 

Η γρήγ�ρη κάλυψη της θράκας με 
καύσιμ� απ�τρέπει την έ��δ� αερίων 
θέρμανσης απ� τ� φλ�γ�θάλαμ�.
Τι να πρ�σέ�ετε κατά την καύση �ύλ�υ: 
Συμπληρώστε μ�ν� τ�σ� �ύλ�, ώστε 
ανάμεσα στ� κ�ύτσ�υρ� π�υ 
ρίσκεται 
τέρμα πάνω και τ� άνω άκρ� τ� 
φλ�γ�θαλάμ�υ να απ�μένει απ�σταση 
τ�υλά�ιστ�ν 50 mm ( εικ�να 9).
Τι να πρ�σέ�ετε αν 	ρησιμ�π�ιείτε 
�πτάνθρακα: Τ�π�θετήστε �πτάνθρακα 
μέ�ρι τ� κάτω άκρ� της π�ρτας 
φ�ρτωσης.

6 720 643 469-26.2T
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4.9 Συνε	ής λειτ�υργία θέρμανσης 
(φωτιά αναμμένη κατά τη διάρκεια 
της νύ	τας)

Κατά τη συνε�ή λειτ�υργία θέρμανσης � λέ
ητας 
μπ�ρεί να λειτ�υργήσει με μειωμένη απ�δ�ση 
θερμ�τητας για περ. δώδεκα ώρες.

Πραγματ�π�ιήστε την παρακάτω ρύθμιση για τη 
συνε�ή λειτ�υργία:

B Σκαλίστε τη φωτιά και γεμίστε τ� φλ�γ�θάλαμ� 
πλήρως με καύσιμ� (καυσ��υλα).

B Για να μειώσετε την παρ��ή αέρα καύσης, 
κλείστε σ�εδ�ν πλήρως τ� κλαπέ αέρα.

B Αν�ί�τε τη 
αλ
ίδα καυσαερίων.
Έτσι μειώνεται η δημι�υργία καταλ�ίπων πίσσας 
και αιθάλης στη διαδρ�μή καυσαερίων κατά τη 
συνε�ή λειτ�υργία θέρμανσης.

B Ρυθμίστε τα �ργανα ρύθμισης (
άνα ανάμι�ης, άν�δ�ς 
θερμ�κρασίας επιστρ�φής) έτσι ώστε η θερμ�κρασία 
νερ�ύ λέ
ητα να αυ�ηθεί στ�υς 80 °C – 90 °C.

Την επ�μενη ημέρα � λέ
ητας είναι γρήγ�ρα �ανά 
έτ�ιμ�ς για λειτ�υργία �ταν:

B Συμπληρώνετε καύσιμ� και ρυθμί<ετε τα �ργανα 
ρύθμισης (
άνα ανάμι�ης, άν�δ�ς 
θερμ�κρασίας επιστρ�φής) στην καν�νική θέση 
(
λ. πάνω, θερμ�κρασία επιστρ�φής > 65 °C).

B Αν�ίγετε ελαφρώς τ� κλαπέ αέρα (50 mm).

B Κλείνετε τη 
αλ
ίδα καυσαερίων μετά απ� 
επιτυ�ές άναμμα.

4.10 Θέση εκτ�ς λειτ�υργίας τ�υ λέ�ητα

B Καθαρίστε επιμελώς την εγκατάσταση 
θέρμανσης σε περίπτωση παρατεταμένης θέσης 
εκτ�ς λειτ�υργίας (π.�. στ� τέλ�ς της περι�δ�υ 
θέρμανσης), καθώς η υγρασία π�υ περιέ�εται 
στη στά�τη μπ�ρεί να �δηγήσει σε διά
ρωση.

B Πρ�στατέψτε την εγκατάσταση θέρμανσης απ� 
τ�ν παγετ�. Εκκενώστε τ�υς αγωγ�ύς νερ�ύ ή 
γεμίστε τ� σύστημα με αντιψυκτικ� (τηρείτε τις 
υπ�δεί�εις τ�υ κατασκευαστή).

Πρ�σωρινή θέση εκτ�ς λειτ�υργίας τ�υ λέ�ητα
B Αφήστε τ� λέ
ητα να κρυώσει.
B Αν�ί�τε την π�ρτα φ�ρτωσης και καθαρίστε τ� 

φλ�γ�θάλαμ�.
B Αν�ί�τε την π�ρτα στά�της και αφαιρέστε τ� 

κ�υτί στά�της.
B Απ�ρρίψτε τη στά�τη.
B Καθαρίστε τ� θάλαμ� στά�της.
B Τ�π�θετήστε τ� κ�υτί στά�της και κλείστε την 

π�ρτα στά�της.
B Κλείστε την π�ρτα φ�ρτωσης.

4.11 Συμπεριφ�ρά σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, π.�. σε περίπτωση 
έκρη�ης (π.�. ατμ�ί, υπερθέρμανση τ�υ λέ
ητα) ή 
πυρκαγιάς, ακ�λ�υθήστε την παρακάτω διαδικασία:

B Μη θέτετε π�τέ τη ?ωή σας σε κίνδυν�. Πάνω απ' 
�λα πρ�έ	ει η ασφάλειά σας.

B Αν�ί�τε πρ�σεκτικά την π�ρτα φ�ρτωσης.
Αν�ίγ�ντας πρ�σεκτικά την π�ρτα φ�ρτωσης 
δεν απειλείστε απ� τις φλ�γες.

B Τρα
ή�τε τη θράκα καυσίμ�υ με αν�ι�τή 
πρ�στατευτική π�ρτα φλ�γ�θαλάμ�υ έ�ω απ� 
τ� λέ
ητα.

B Σ
ήστε τη θράκα πρ�σεκτικά μπρ�στά απ� τ� λέ
ητα.

ΚΙΝΔΥΝ�Σ: Κίνδυν�ς θανάτ�υ απ� 
αέρια απανθράκωσης!
Κατά τη λειτ�υργία με μειωμένη 
απ�δ�ση ενδέ�εται να δημι�υργηθ�ύν 
αέρια απανθράκωσης, τα �π�ία σε 
περίπτωση εισπν�ής μπ�ρεί να 
πρ�καλέσ�υν δηλητηρίαση απ� καπν�.

B Μην εισπνέετε τ�ν �ρατ� καπν�.
B Φρ�ντίστε για τ�ν καλ� αερισμ� τ�υ 

�ώρ�υ τ�π�θέτησης.
B Καθαρίστε τ� λέ
ητα και τη διαδρ�μή 

καυσαερίων ( κεφάλαι� 5.1, σελίδα 17 
).

B Φρ�ντίστε να ελεγ�θεί � ελκυσμ�ς 
της καπν�δ���υ.

ΠΡ�Σ�-Η: Yημιές στην εγκατάσταση 
απ� πίσσα και συμπυκνώματα!
Σε θερμ�κρασίες νερ�ύ λέ
ητα κάτω 
απ� 65 °C δημι�υργ�ύνται 
περισσ�τερη πίσσα και συμπυκνώματα 
στ� φλ�γ�θάλαμ� και η διάρκεια <ωής 
τ�υ λέ
ητα μειώνεται σημαντικά.

B Λειτ�υργείτε τ� λέ
ητα συνε�ώς με 
θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα μετα�ύ 
65 °C και 90 °C.

ΠΡ�ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω παγετ�ύ!
Mταν σε περίπτωση παγετ�ύ η 
εγκατάσταση θέρμανσης δε 
ρίσκεται σε 
λειτ�υργία, υπάρ�ει κίνδυν�ς να παγώσει.

B Πρ�στατέψτε την εγκατάσταση 
θέρμανσης απ� τ�ν παγετ�.

B Σε περίπτωση παγετ�ύ με τ� λέ
ητα 
κλειστ� εκκενώστε την εγκατάσταση.

Για τη θέση εκτ�ς λειτ�υργίας 
περιμένετε να καεί πλήρως τ� καύσιμ�, 
�ωρίς να επιτα�ύνετε τε�νητά τη 
διαδικασία καύσης.
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5 Καθαρισμ�ς και συντήρηση
5 Καθαρισμ�ς και συντήρηση

5.1 Καθαρισμ�ς τ�υ λέ�ητα

Απ�θέσεις αιθάλης και στά�της στα εσωτερικά 
τ�ι�ώματα τ�υ λέ
ητα μειών�υν τη μεταφ�ρά 
θερμ�τητας. ; ανεπαρκής καθαρισμ�ς αυ�άνει 
την κατανάλωση καυσίμ�υ και μπ�ρεί να 
επι
αρύνει τ� περι
άλλ�ν.

Διαστήματα καθαρισμ�ύ
Τα διαστήματα καθαρισμ�ύ ε�αρτώνται απ� τ� 
καύσιμ�, τη θερμ�κρασία επιστρ�φής και τις 
συνήθειες θέρμανσης.

Στ�ν παρακάτω πίνακα παρ�υσιά<�νται τα 
διαστήματα καθαρισμ�ύ:

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην εγκατάσταση 
λ�γω εσφαλμένης συντήρησης! 
Η ανεπαρκής ή μη τακτική συντήρηση τ�υ 
λέ
ητα μπ�ρεί να �δηγήσει σε <ημιές.

B Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να 
υπ�
άλλεται σε τακτική, 
�λ�κληρωμένη και πρ�
λεπ�μενη 
συντήρηση.

Σε περίπτωση ανεπαρκ�ύς συντήρησης 
ή καθαρισμ�ύ � κατασκευαστής δεν 
αναλαμ
άνει καμία ευθύνη.

Η τακτική και πρ�
λεπ�μενη 
συντήρηση της εγκατάστασης 
θέρμανσης διασφαλί<ει τη διατήρηση 
εν�ς υψηλ�ύ 
αθμ�ύ απ�δ�σης, 
εγγυάται την υψηλή ασφάλεια 
λειτ�υργίας και την �ικ�λ�γική καύση.

; καθαρισμ�ς της εγκατάστασης 
θέρμανσης ε�αρτάται απ� την π�ι�τητα 
καυσίμ�υ και τις συνθήκες περι
άλλ�ντ�ς.

; καθαρισμ�ς της εγκατάστασης 
θέρμανσης ε�αρτάται απ� την π�ι�τητα 
�ύλ�υ και τις συνθήκες περι
άλλ�ντ�ς.

ΠΡ�Σ�-Η: Κίνδυν�ς τραυματισμ�ύ 
απ� λανθασμέν� καθαρισμ�! 
Κατά τ�ν καθαρισμ� μπ�ρεί να 
πρ�κληθ�ύν τραυματισμ�ί απ� 
κατάλ�ιπα καύσης και αι�μηρές ακμές. 

B Κατά τ�ν καθαρισμ� φ�ράτε 
πρ�στατευτικά γάντια.

ΠΡ�Σ�-Η: Κίνδυν�ς για την υγεία 
λ�γω καυσαερίων! 
; καθαρισμ�ς με νερ� μπ�ρεί να 
�δηγήσει σε διαρρ�ή καυσαερίων.

B Μην καθαρί<ετε τ� εσωτερικ� τ�υ 
λέ
ητα με νερ�.

ΠΡ�Σ�-Η: Καταστρ�φές στ� 
περι
άλλ�ν λ�γω ακατάλληλων 
συνθηκών λειτ�υργίας!
B Καθαρί<ετε τακτικά τ� λέ
ητα ανάλ�γα 

με την κατανάλωση καυσίμ�υ.

; καθαρισμ�ς πρέπει να πραγματ�π�ιείται 
πριν απ� την έναρ�η θέρμανσης και μ�ν� 
με κρύ� φλ�γ�θάλαμ�.

Για την απ�μάκρυνση καταλ�ίπων πίσσας 
θα πρέπει ωστ�σ� να θερμανθεί � λέ
ητας. 
Έτσι απ�μακρύν�νται ευκ�λ�τερα τα 
κατάλ�ιπα πίσσας με την �ύστρα 
καθαρισμ�ύ (συν�δευτικ�ς ε��πλισμ�ς).

Εργασίες καθαρισμ�ύ Διάστημα

Αδειάστε τ� θάλαμ� στά�της. Ημερησίως

Καθαρίστε τις διαδρ�μές 
καυσαερίων και τ� 
φλ�γ�θάλαμ� με μια 

�ύρτσα καθαρισμ�ύ. Τ�υλά�. 

μία φ�ρά την 
ε
δ�μάδαΚαθαρίστε την 

πρ�στατευτική π�ρτα 
φλ�γ�θαλάμ�υ με μια 

�ύρτσα καθαρισμ�ύ.

Καθαρίστε τ� συλλέκτη 
καυσαερίων και τ� σύνδεσμ�.

Τ�υλά�. 
κάθε τρίμην�

Καθαρίστε την καπν�δ���. Τ�υλά�. κάθε 
τρίμην�

Ελέγ�τε τ� σύστημα 
καυσαερίων.

Τ�υλά�ιστ�ν 
κάθε 3 έτη

Πίν. 6 Διαστήματα καθαρισμ�ύ
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5 Καθαρισμ�ς και συντήρηση
5.1.1 Καθαρισμ�ς διαδρ�μών καυσαερίων και 
φλ�γ�θαλάμ�υ

B Αν�ί�τε την π�ρτα φ�ρτωσης και την π�ρτα 
στά�της.

B Καθαρίστε τα κατάλ�ιπα στά�της στις 
διαδρ�μές καυσαερίων και στ� φλ�γ�θάλαμ� με 
μια 
�ύρτσα καθαρισμ�ύ.

B Καθαρίστε τα κατάλ�ιπα στά�της στην 
πρ�στατευτική π�ρτα φλ�γ�θαλάμ�υ με μια 

�ύρτσα καθαρισμ�ύ.

Σ�. 10 Καθαρισμ�ς των διαδρ�μών καυσαερίων 

B Κλείστε την π�ρτα φ�ρτωσης.
B Απ�μακρύνετε την τέφρα.

5.1.2 Καθαρισμ�ς τ�υ θαλάμ�υ στά	της

B Αν�ί�τε την π�ρτα στά�της [2].
B Σκ�υπίστε τα κατάλ�ιπα καύσης στ� θάλαμ� 

στά�της.
B Απ�μακρύνετε τα κατάλ�ιπα καύσης με τ� κ�υτί 

στά�της [1] απ� τ� θάλαμ� στά�της.

Σ�. 11 Καθαρισμ�ς θαλάμ�υ στά�της

1 Δ��εί� στά�της
2 Π�ρτα στά�της

; μη τακτικ�ς καθαρισμ�ς της σ�άρας 
πρ�στασίας επηρεά<ει αρνητικά την 
καύση λ�γω μειωμένης παρ��ής 
��υγ�ν�υ.

6 720 643 469-27.2T

ΕΙΔ�Π�ΙΗΣΗ: Yημιές στην 
εγκατάσταση λ�γω ανεπαρκ�ύς 
καθαρισμ�ύ και συντήρησης! 
Μεγαλύτερες π�σ�τητες στά�της στ� 
φλ�γ�θάλαμ� μπ�ρεί να �δηγήσ�υν σε 
υπερθέρμανση και 
λά
η τ�υ λέ
ητα.

B Απαμακρύνετε τακτικά τη στά�τη 
απ� τ� λέ
ητα.

Μην απ�ρρίπτετε θερμή στά�τη σε 
πλαστικ�ύς κάδ�υς και κάδ�υς 
απ�ρριμμάτων.

6 720 643 469-28.2T
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6 Πρ�στασία τ�υ περι�άλλ�ντ�ς/ανακύκλωση
5.1.3 Καθαρισμ�ς τ�υ συλλέκτη καυσαερίων
Για τ�ν καθαρισμ� υπάρ�ει ένα άν�ιγμα 
καθαρισμ�ύ στην κάτω πλευρά τ�υ συλλέκτη 
καυσαερίων.

B Tε
ιδώστε τα δύ� πα�ιμάδια πεταλ�ύδες τ�υ 
καλύμματ�ς καθαρισμ�ύ [2].

B Αφαιρέστε πρ�σεκτικά τ� κάλυμμα καθαρισμ�ύ.
B Απ�μακρύνετε τα κατάλ�ιπα καύσης μέσω τ�υ 

αν�ίγματ�ς καθαρισμ�ύ.
B Κλείστε τ� άν�ιγμα καθαρισμ�ύ με τ� κάλυμμα 

καθαρισμ�ύ. Φρ�ντίστε για τη σωστή εφαρμ�γή 
της στεγαν�π�ίησης.

B Κλείστε καλά τ� κάλυμμα καθαρισμ�ύ με τα 
πα�ιμάδια πεταλ�ύδες.

Σ�. 12 Κάλυμμα καθαρισμ�ύ στ� συλλέκτη 
καυσαερίων 

1 Στ�ι�εί� συγκράτησης
2 Καπάκι καθαρισμ�ύ
3 Πα�ιμάδι πεταλ�ύδα

5.1.4 Έλεγ	�ς πίεσης λειτ�υργίας
Κεφάλαι� 4.3.1 και κεφάλαι� 4.3.2, σελίδα 11.

6 Πρ�στασία τ�υ 
περι�άλλ�ντ�ς/
ανακύκλωση

Η πρ�στασία τ�υ περι
άλλ�ντ�ς απ�τελεί 
θεμελιώδη αρ�ή τ�υ �μίλ�υ Bosch. 
Η π�ι�τητα των πρ�ϊ�ντων, η απ�δ�τικ�τητα και η 
πρ�στασία τ�υ περι
άλλ�ντ�ς απ�τελ�ύν για εμάς 
στ���υς ίδιας 
αρύτητας. ;ι ν�μ�ι και �ι 
πρ�διαγραφές για την πρ�στασία τ�υ 
περι
άλλ�ντ�ς τηρ�ύνται αυστηρά.
Για να πρ�στατεύσ�υμε τ� περι
άλλ�ν 
�ρσησιμ�π�ι�ύμε τη 
έλτιστη τε�ν�λ�γία και τα 
καλύτερα υλικά, λαμ
άν�ντας πάντα υπ�ψη μας 
τ�υς παράγ�ντες για την καλύτερη 
απ�δ�τικ�τητα.

Συσκευασία
Για τη συσκευασία συμμετέ��υμε στα εγ�ώρια 
συστήματα ανακύκλωσης π�υ απ�τελ�ύν εγγύηση 
για 
έλτιστη ανακύκλωση. 
Mλα τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά πρ�ς τ� 
περι
άλλ�ν και ανακυκλώσιμα.

Παλαιά συσκευή
;ι παλιές συσκευές περιέ��υν α�ι�π�ιήσιμα υλικά, 
τα �π�ία θα πρέπει να δι��ετευθ�ύν για 
επανα�ρησιμ�π�ίηση.
Τα συγκρ�τήματα μπ�ρ�ύν εύκ�λα να 
δια�ωριστ�ύν και τα πλαστικά μέρη φέρ�υν 
σήμανση. Έτσι μπ�ρ�ύν να τα�ιν�μηθ�ύν σε 
κατηγ�ρίες τα διάφ�ρα συγκρ�τήματα και να 
διατεθ�ύν για ανακύκλωση ή απ�ρριψη.
Logano G221 – 6 720 802 658 (2012/06) 19



7 Απ�κατάσταση �λα�ών
7 Απ�κατάσταση �λα�ών
Mταν υπάρ�ει 
λά
η π�υ δεν �φείλεται στ� 
�ειρισμ�, ενημερώστε τ�ν τε�νικ� θέρμανσης.

; ιδι�κτήτης της εγκατάστασης 
επιτρέπεται να πραγματ�π�ιεί μ�ν� 
επισκευές, π�υ αφ�ρ�ύν στην απλή 
αντικατάσταση της ταινίας 
στεγαν�π�ίησης.

BΛABH Αιτία Αντιμετώπιση

Ισ�ύς λέ
ητα ανεπαρκής Η θερμ�γ�ν�ς δύναμη τ�υ 
�ρησιμ�π�ι�ύμεν�υ καυσίμ�υ είναι 
ανεπαρκής, η υγρασία τ�υ καυσίμ�υ 
είναι μεγαλύτερη απ� 20 %.

Fρησιμ�π�ιήστε τ� πρ�
λεπ�μεν� 
καύσιμ� με την πρ�
λεπ�μενη υγρασία

;ι συνθήκες λειτ�υργίας δεν 
τηρ�ύνται.

Ελέγ�τε τ�ν ελκυσμ� καπν�δ���υ και τη 
θερμ�κρασία επιστρ�φής.

Σε περίπτωση ανεπαρκ�ύς ελκυσμ�ύ 
της καπν�δ���υ πρ�σαρμ�στε την 
καπν�δ���.

Υπάρ��υν κατάλ�ιπα αιθάλης στις 
διαδρ�μές καυσαερίων ή/και στ� 
συλλέκτη καυσαερίων

Καθαρίστε τις διαδρ�μές καυσαερίων 
και τ� συλλέκτη καυσαερίων.

Η 
αλ
ίδα καυσαερίων είναι αν�ι�τή. Κλείστε τη 
αλ
ίδα καυσαερίων.

Στ� φλ�γ�θάλαμ� τ�υ λέ
ητα 
δημι�υργείται μεγάλη π�σ�τητα 
συμπυκνωμάτων, απ� την π�ρτα 
φ�ρτωσης εκρέει μαύρ� υγρ�

Υπερ
�λική ισ�ύς λέ
ητα Τ�π�θετήστε λιγ�τερ� καύσιμ�. 

Ελέγ�τε τη ρύθμιση τ�υ ρυθμιστή καύσης.

Ανεπαρκής π�σ�τητα αέρα καύσης Ελέγ�τε και καθαρίστε τις διαδρ�μές 
αέρα καύσης

Λάθ�ς ή π�λύ υγρ� καύσιμ� Fρησιμ�π�ιήστε τ� πρ�
λεπ�μεν� 
καύσιμ� με την πρ�
λεπ�μενη υγρασία.

Fαμηλή θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα Ελέγ�τε/αυ�ήστε την ελά�ιστη 
θερμ�κρασία νερ�ύ λέ
ητα και 
διασφαλίστε για την επιστρ�φή ελά�ιστη 
θερμ�κρασία 65 °C.

; λέ
ητας δε ρυθμί<εται. Η π�ρτα στά�της δεν κλείνει 
στεγανά.

Ελέγ�τε τ� κ�ρδ�νι στεγαν�π�ίησης, 
τ�π�θετήστε τ� εκ νέ�υ ή 
αντικαταστήστε τ�.

Αυ�ημέν�ς ελκυσμ�ς καπν�δ���υ. Μειώστε τ�ν ελκυσμ� της καπν�δ���υ μέσω 
της 
αλ
ίδας καυσαερίων, αν �ρειαστεί 
πρ�σαρμ�στε την καπν�δ���.

Αλλά�τε τη ρύθμιση τ�υ ρυθμιστή ελκυσμ�ύ.

Απ� τη θερμική 
αλ
ίδα 
ασφαλείας (εφ�σ�ν υπάρ�ει) 
ε�έρ�εται νερ�.

Η θερμ�κρασία λέ
ητα είναι π�λύ 
υψηλή.

Μειώστε την π�σ�τητα καυσίμ�υ, 
διασφαλίστε τη λήψη θερμ�τητας.

Η θερμική 
αλ
ίδα ασφαλείας δεν 
κλείνει σωστά. Βρώμικη, ελαττωματική.

Tεπλύνετε τη θερμική 
αλ
ίδα ασφαλείας 
και αν �ρειαστεί αντικαταστήστε την. 

Πίν. 7 Επισκ�πηση �λα�ών
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