




 

Εικ. 1

R     Επιστροφή θέρμανσης   G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
M    Προσαγωγή θέρμανσης   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
G     Σύνδεση αερίου   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
R3 Επιστροφή μπόιλερ   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
M2 Προσαγωγή μπόιλερ   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
S3  Εκκένωση συμπυκνωμάτων   ø 25 
C     Πλήρωση εγκατάστασης    G 1/2” (UNI - ISO 228/1) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η έκδοση “T” είναι σχεδιασμένη για να συνδεθεί με ένα 
εξωτερικό μπόιλερ, για να χρησιμοποιήσετε τα μοντέλα αυτής 
της έκδοσης μόνο για θέρμανση  είναι απαραίτητο να: 
- Αφαιρέσετε το αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης (SB) 
- Να θέσετε την τιμή της παραμέτρου PAR 2 στο 4. 
Όλα τα μοντέλα είναι σχεδιασμένα για να εγκαθίστανται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

1.2.1     MURELLE EV HE 12-20-25-30-35 T 

MURELLE EV HE Πρόκειται για επίτοιχους 
λέβητες προανάμειξης και συμπυκνωμάτων 
οι οποίοι λειτουργούν και ελέγχονται από 

1.2        ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ έναν μικροεπεξεργαστή. Είναι συσκευές  
σύμφωνες με τους ευρωπαϊκούς κανονι-
σμούς 90/396/CE, 2004/108/CE, 
2006/95/CE & 92/42/CE. Για τη σωστή  
εγκατάσταση και λειτουργία του λέβητα να 

συμβουλεύεστε πάντα τις οδηγίες που θα 
βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο.  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η πρώτη έναυση γίνεται 
από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

1      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 



 

R     Επιστροφή θέρμανσης   G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
M    Προσαγωγή θέρμανσης   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
G     Σύνδεση αερίου   G 3/4” (UNI - ISO 228/1) 
Ε    Είσοδος ζεστού νερού χρήσης G 1/2” (UNI - ISO 228/1) 
U    Έξοδος ζεστού νερού χρήσης G 1/2” (UNI - ISO 228/1) 
S3  Εκκένωση συμπυκνωμάτων   ø 25 

Εικ. 1/a

GR 

 

1.2.2     MURELLE EV HE 25-30-35  



 

ΤΥΠΟΙ 25 30 35 12 T 20 T 25 T 30 T 35 T

Θερμική ισχύς         
Ονομαστική (80-60°C)                                       kW 23.9 28.9 34.1 11.7 19.0 23.9 28.9 34.1 
Ονομαστική (50-30°C)                                       kW 26.2 31.6 37.2 12.8 20.9 26.2 31.6 37.2 
Μειωμένη G20 (80-60°C)                                  kW 4.7 5.9 7.9 2.8 4.2 4.7 5.9 7.9 
Μειωμένη G20 (50-30°C)                                  kW 5.4 6.6 8.8 3.2 4.8 5.4 6.6 8.8 
Μειωμένη G31 (80-60°C)                                    kW 7.5 7.6 8.7 3.7 7.5 7.5 7.6 8.7 
Μειωμένη G31 (50-30°C)                                    kW 8.5 8.5 9.6 4.2 8.5 8.5 8.5 9.6 
Θερμική παροχή         
Ονομαστική                                                      kW 24.5 29.5 34.8 12.0 19.5 24.5 29.5 34.8 
Μειωμένη G20/G31                                           kW 5.0/8.0 6.2/8.0 8.2/9.0 3.0/4.0 4.5/8.0 5.0/8.0 6.2/8.0 8.2/9.0 
Μέγιστη/ελάχιστη απόδοση (80-60°C)             % 94/97.5 95/98 96/98 94/97.5 94/97.5 94/97.5 95/98 96/98 
Μέγιστη/ελάχιστη απόδοση (50-30°C)             % 107/107 107/107 107/107 107/107 107/107 107/107 107/107 107/107 
Απόδοση στο 30% της ισχύος (50-30°C)               % 107 107 107 107 107 107 107 107 
Σήμανση ενεργειακής απόδοσης (CEE 92/42) **** **** **** **** **** **** ****      **** 
Απώλειες κατά το σβήσιμο στους 50°C (EN 483)  W 85 90 95 80 85 85 90 95 
Τάση τροφοδοσίας                                        V-Hz 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 230-50 
Ηλεκτρική κατανάλωση                                        W 125 130 140 115 125 130 135 145 
Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας                     IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D X4D 
Περιοχή ρύθμισης νερού θέρμανσης            °C 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80 20/80 
Περιεκτικότητα νερού                                       l 4.9 5.5 6.0 4.4 5.0 5.0 5.6 6.1 
Μέγιστη πίεση                                                   bar 3 3 3 3 3 3 3 3 
Μέγιστη θερμοκρασία                                      °C 85 85 85 85 85 85 85 85 
Περιεκτικότητα δοχείου διαστολής                              l 8 10 10 8 8 8 10 10 
Πίεση δοχείου διαστολής                                             bar 1 1 1 1 1 1 1 1 
Περιοχή ρύθμισης νερού χρήσης                 °C 30/60 30/60 30/60 - - - - - 
Παραγωγή νερού χρήσης (EN 625)          l/min 11.2 13.6 16.1 - - - - - 
Συνεχής παροχή νερού χρήσης ∆t 30°C     l/min 11.3 13.8 16.3 - - - - - 
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης               l/min 2 2 2 - - - - - 
Πίεση ζεστού νερού χρήσης min/max         bar 0.2/7.0 0.2/7.0 0.2/7.0 - - - - - 
Ελάχιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης (ον.ισχύς)     bar 0.5 0.65 0.8 - - - - - 
Θερμοκρασία καυσαερίων στη μέγιστη παροχή (80-60°C)  70 70 70 70 70 70 70 70 
Θερμοκρασία καυσαερίων στην ελάχιστη παροχή (80-60°C) 65 65 65 65 65 65 65 65 
Θερμοκρασία καυσαερίων στη μέγιστη παροχή (50-30°C) 40 40 40 40 40 40 40 40 
Θερμοκρασία καυσαερίων στην ελάχιστη παροχή (50-30°C)  35 35 35 35 35 35 35 35 
Παροχή καυσαερίων min/max                    kg/h 9/42 11/50 14/60 5/21 8/33 9/42 11/50 14/60 
CO2 σε max/min παροχή G20                           % 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 9.0/9.0 
CO2 σε max/min παροχή G31                           % 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 10.0/10.0 
Πιστοποίηση CE                                          n°    1312BU5312   
Κατηγορία     II2H3P    
Τύπος    B23P-53P/C13-33-43-53-83   
κλάση εκπομπής ΝΟx    5 (< 30 mg/kWh]   
Βάρος (άδειο)                                             kg 43 57 69 31 42 42 56 68 
Κύρια μπεκ αερίου    
Αριθμός μπεκ                                                n° 1 1 1 1 1 1 1 1 
∆ιάμετρος μπεκ G20/G31                                 Ø 5.0/3.7 7.0/5.0 8.5/5.2 4.0/3.1 5.0/3.7 5.0/3.7 7.0/5.0 8.5/5.2 
Κατανάλωση αερίου          
Maximum G20                                           m3/h 2.59 3.12 3.68 1.27 2.06 2.59 3.12 3.68 
Minimum G20                                              m3/h 0.53 0.66 0.87 0.32 0.48 0.53 0.66 0.87 
Maximum G31                                             kg/h 1.90 2.29 2.70 0.93 1.51 1.90 2.29 2.70 
Minimum G31                                               kg/h 0.62 0.62 0.70 0.62 0.62 0.62 0.62 0.70 

Πίεση τροφοδοσίας αερίου         
G20/G31                                                    mbar 20/37 20/37 20/37 20/37 20/37 20/37 20/37 20/37 

1.3       ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 



 

 
1.4       ΣΧΕ∆ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 1  ΒεντιλατέρMURELLE EV HE 25-30-35 
3 Πρωτεύον εναλλάκτης 
4 Βαλβίδα αερίου 
5 Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης 
6 Σύστημα φίλτρου Aqua Guard 

GR 7 Αισθητήριο θέρμανσης (SM) 
8 Θερμοστάτης ασφαλείας 100°C 
9 Τρίοδη βάνα εκτροπής  

 

10 Κυκλοφορητής με εξαεριστικό 
11 Πιεσοστάτης νερού 
12 Αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης (SS/SB) 
13 Ροόμετρο ζεστού νερού χρήσης 
14 Φίλτρο νερού χρήσης 
15 Πλήρωση εγκατάστασης 
16 Βαλβίδα ασφαλείας 3 BAR  
17 Μετρητής πίεσης νερού 
18 By-pass 
19 Εκκένωση λέβητα 
20 ∆οχείο διαστολής 
21 Σιφόνι συμπυκνωμάτων 

 

23 ∆ιακόπτης ζεστού νερού χρήσης  
 (κατόπιν παραγγελίας) 
24 ∆ιακόπτης αερίου (κατόπιν παραγγελίας) 
25 ∆ιακόπτης προσαγωγής θέρμανσης 
 (κατόπιν παραγγελίας) 
26 ∆ιακόπτης επιστροφής θέρμανσης 
 (κατόπιν παραγγελίας) 
27 ∆ιακόπτης εκκένωσης μπόιλερ (κατόπιν 
παραγγελίας) 
28 ∆οχείο διαστολής ζεστού νερού χρήσης  
 (κατόπιν παραγγελίας) 
29 Βαλβίδα ασφαλείας 7 BAR ζεστού νερού 
 χρήσης (κατόπιν παραγγελίας) 
30 Μπόιλερ ζεστού νερού χρήσης 
 (κατόπιν παραγγελίας) 

ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
R     Επιστροφή θέρμανσης 
M    Προσαγωγή θέρμανσης 
G    Σύνδεση αερίου 
Ε    Είσοδος ζεστού νερού χρήσης MURELLE EV HE 12-20-25-30-35 T
U    Έξοδος ζεστού νερού χρήσης 
S3   Εκκένωση συμπυκνωμάτων 
C     Πλήρωση εγκατάστασης 

Εικ. 2



 

1.5       ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 

MURELLE EV HE 25-30-35

1 Πίνακας ελέγχου 
2 Φίλτρο συστήματος, Aqua Guard 
3 Σιφόνι συμπυκνωμάτων 
4 Λήψη πίεσης αέρα 
5 Μετασχηματιστής έναυσης 
6 Θερμοστάτης ασφαλείας 
7 Αισθ/ριο θέρμανσης (SM) 
8 Ηλεκτρόδιο έναυσης 
9 Πρωτεύον εναλλάκτης 

 

10 Αισθ/ριο καυσαερίων 
11 Εξάρτημα εκκένωσης/αναρρόφησης  
12 ∆οχείο διαστολής 
13 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 
14 Βεντιλατέρ 
15 Πιεσοστάτης νερού 
16 Τρίοδη βάνα εκτροπής 
17 Αυτόματο εξαεριστικό 
18 Κυκλοφορητής 
19 Προστατευτικό συνδέσεων 

MURELLE EV HE 12-20-25-30-35 T 

1 Πίνακας ελέγχου 
2 Φίλτρο συστήματος, Aqua Guard 
3 Σιφόνι συμπυκνωμάτων 
4 Λήψη πίεσης αέρα 
5 Μετασχηματιστής έναυσης 
6 Θερμοστάτης ασφαλείας 
7 Αισθ/ριο θέρμανσης (SM) 
8 Ηλεκτρόδιο έναυσης 
9 Πρωτεύον εναλλάκτης 

10 Αισθ/ριο καυσαερίων 
11 Εξάρτημα εκκένωσης/αναρρόφησης  
12 ∆οχείο διαστολής 
13 Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης 
14 Βεντιλατέρ 
15 Πιεσοστάτης νερού 
16 Τρίοδη βάνα εκτροπής  
17 Αυτόματο εξαεριστικό 
18 Κυκλοφορητής 
19 Προστατευτικό συνδέσεων 

Εικ. 3



 

Εικ. 4

MURELLE EV HE 12-20-25-30-35 T

1 Ροόμετρο ζεστού νερού 
χρήσης 
2 Αισθητήριο ροομέτρου 
3 Πλήρωση  
4 Βαλβίδα ασφαλείας 3bar 
5 Εκκένωση εγκατάστασης 
6 By-pass  
7 Αισθητήριο πίεσης 
8 Τρίοδη βάνα εκτροπής 
9 ---- 

10 Πλήρωση  

Για την εύκολη εγκατάσταση του λέβητα 
υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε 
κατόπιν ζήτησης τα κάτωθι εξαρτήματα: 
– Βάση στήριξης, κωδικός 8081218 
– Κιτ με γωνίες, κωδικός 8075423 
– Κιτ με βάνες, κωδικός 8091806 
– Κιτ μετατροπής συναρμολόγησης 
άλλων κατασκευαστών, κωδ. 8093900  
– Κιτ υδραυλικών συνδέσεων μπόιλερ 
T/BT100 κωδικός 8091112  
– Κιτ σύνδεσης ηλιακού συστήματος με 
λέβητα στιγμιαίας παραγωγής ζεστού 
νερού χρήσης, κωδικός 8105101, σε 
σύνδυασμό με το κιτ INSOL  
 – Κιτ ανάμειξης για ζώνη χαμηλής 
θερμοκρασίας ZONA MIX, κωδ.8092234  
– Κιτ ηλιακού συστήματος INSOL για 
λέβητες χωρίς παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης, κωδικός 8092235  
– Σετ αντιπαγωτικής αντίστασης - 15°C, κωδ. 
8089806.  
Για αναλυτικές πληροφορίες της σύνδεσης 
των εξαρτημάτων δείτε τις οδηγίες που 
περιλαμβάνονται στη συσκευασία. 

2.2        ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

MURELLE EV HE 25-30-35

Η πλήρωση της εγκατάστασης γίνεται από 
τον κρουνό πλήρωσης (σημείο 3 εικ.4). Η 
πίεση της πλήρωσης του νερού στο δίκτυο 
θέρμανσης πρέπει να είναι 1 έως 1,5bar. 
Αφαιρέστε τον αέρα επεμβαίνοντας στο 
πόμολο (21 εικ.4/a).  
Σημείωση: Οι λέβητες της σειράς “T” 
έχουν πλήρωση από τον ειδικό 
σύνδεσμο (10 εικ.4) 

2.4       ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η βαλβίδα αερίου έχει στην είσοδό της ένα 
φίλτρο το οποίο όμως δεν μπορεί να συγκρατεί 
όλες τις ακαθαρσίες που περιέχονται στο αέριο 
και στις σωληνώσεις του δικτύου διανομής. Για 
να αποφευχθεί η κακή λειτουργία της βαλβίδας, 
προτείνεται η τοποθέτηση ενός ανάλογου 
φίλτρου στις σωληνώσεις του αερίου.  

Οι επίτοιχοι λέβητες MURELLE EV HE  είναι 
εφοδιασμένοι με αντιπαγωτική προστασία η 
οποία ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή και τον 
καυστήρα όταν η θερμοκρασία του νερού της 
εγκατάστασης πέσει κάτω από τους 6oC Η 
αντιπαγωτική προστασία εξασφαλίζεται μόνο 
εάν: 
- Ο λέβητας είναι σωστά συνδεδεμένος 
ηλεκτρολογικά 
-  Ο λέβητας τροφοδοτείται με αέριο. 
-  Η έναυση δεν είναι μπλοκαρισμένη  
- Όλα τα μέρη του λέβητα λειτουργούν σωστά. 
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι ως -5oC 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
σε περιπτώσεις εγκατάστασης σε 
χώρους με θερμοκρασίες κάτω από  
0oC οι σωληνώσεις πρέπει να είναι 
προστατευμένες.  
 

2.1.1     Αντιπαγωτική προστασία 

Η εκκένωση των συμπυκνωμάτων πρέπει 
να είναι συνδεδεμένη με το σύστημα 
αποχέτευσης με μια σωλήνα που θα έχει 
κλίση τουλάχιστον 5mm ανά μέτρο για να 
είναι σίγουρη η αποχέτευση του υγρού των 
συμπυκνωμάτων. 
Οι πλαστικές σωλήνες που συνήθως 
χρησιμοποιούνται για τα δίκτυα 
αποχέτευσης είναι οι μόνες κατάλληλες 
για τη μεταφορά των συμπυκνωμάτων 
στο κεντρικό σύστημα αποχέτευσης.  

2.3.2    Φίλτρο στη γραμμή παροχής αερίου

–  Οι λέβητες μπορούν να τοποθετηθούν 
σε οποιοδήποτε περιβάλλον χωρίς 
ιδιαίτερες συνθήκες αερισμού του 
χώρου. 

– Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν σε 
μερικώς προστατευμένους χώρους 
(μπαλκόνια, κάτω από σκεπές, κλπ. 
χωρίς να είναι εκτεθειμένες σε βροχή, 
χαλάζι ή χιόνι), σύμφωνα με την οδηγία 
EN 297, με μέγιστη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 60°C και ελάχιστη -5°C. 
Όλοι οι λέβητες έχουν αντιπαγωτική 
προστασία. 

2.1        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ GR 

σωστή και επαρκή τροφοδοσία του λέβητα.  
Οι απώλειες στο δίκτυο του αερίου δεν πρέπει να 
είναι  πάνω από: 
- 1,0 mbar για φυσικό αέριο 
-2,0 mbar για βουτάνιο ή προπάνιο 
Στο εσωτερικό του καλύμματος είναι τοποθετη-
μένη αυτοκόλλητη ετικέτα στην οποία 
αναφέρονται όλα τα τεχνικά στοιχεία πιστο-
ποίησης καθώς και ο τύπος του αερίου για το 
οποίο προορίζεται ο λέβητας. 

2.3.1    Σύνδεση εκκένωσης 
συμπυκνωμάτων 

Για την προστασία της εγκατάστασης από τη 
διάβρωση, την επικάθηση αλάτων κλπ, είναι 
πολύ σημαντικό πριν την τοποθέτηση να 
καθαρίσετε το σύστημα χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα προϊόντα όπως, για παράδειγμα, 
Sentinel X300 (νέο σύστημα), X400 και X800 
(παλαιό σύστημα) ή το καθαριστικό Fernox 
F3. Ολοκληρωμένες οδηγίες σας δίνονται μαζί 
με τα προϊόντα αλλά για περισσότερες 
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
απευθείας με τις εταιρείες SENTINEL 
PERFORMANCE SOLUTIONS LTD ή 
FERNOX COOKSON ELECTRONICS. 
Για μακρά προστασία έναντι της διάβρωσης και 
των ιζημάτων, η χρήση προϊόντων όπως τα 
Sentinel X100 και Fernox F1 προτείνεται μετά 
τον καθαρισμό της εγκατάστασης. Είναι 
σημαντικό να ελέγχετε τη συγκέντρωση του 
αντιδιαβρωτικού έπειτα από κάθε επέμβαση 
στην εγκατάσταση και κατά τη διάρκεια της 
συντήρησης, ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (ειδικά τεστ μπορείτε να βρείτε 
στον προμηθευτή σας). Η εκκένωση της 
βαλβίδας ασφαλείας θα πρέπει να συνδεθεί με 
ένα χωνί, προκειμένου να αποχετεύεται το 
νερό της εγκατάστασης σε περίπτωση 
επέμβασης της βαλβίδας ασφαλείας. Αν το 
δίκτυο της θέρμανσης βρίσκεται σε ένα 
υπερκείμενο επίπεδο σε σχέση με το λέβητα, 
εγκαταστήστε τις βάνες, που μπορείτε να 
βρείτε στο συμπληρωματικό κιτ, στο δίκτυο 
προσαγωγής – επιστροφής νερού θέρμανσης.   
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση που δεν γίνει 
καθαρισμός της εγκατάστασης ή προστεθεί 
αντιδιαβρωτικό αγνώστου ποιότητας παύει 
να ισχύει η εγγύηση του λέβητα. 
Η σύνδεση αερίου πρέπει να γίνεται βάση των 
ισχυόντων κανονισμών. Όσον αφορά τις 
διαστάσεις των σωληνώσεων αερίου που 
συνδέουν τον μετρητή με το λέβητα, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη τόσο η παροχή σε m3/h όσο και  
η σχετική πυκνότητα του αερίου που 
χρησιμοποιείται.  Τα τμήματα των σωληνώσεων 
του δικτύου του αερίου πρέπει να εγγυώνται την  

2.3       ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο λέβητας πρέπει να εγκαθίσταται σε 
σταθερά σημεία και μόνο από εξειδικευμένο 
τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εγχειρίδιου που κρατάτε στα 
χέρια σας. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους 
νόμους που ισχύουν. 

2      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 



 

Εικ. 6

1 Κιτ ομόκεντρων αγωγών κωδ. 8096253 
2a Προέκταση L.1000mm κωδ. 8096171 
2b Προέκταση L.500mm κωδ. 8096170 
3 Κάθετη προέκταση L.140mm με οπές για ανάλυση καυσαερίων 
 κωδ. 8093150 
4a Γωνία 90° κωδ. 8095870 
4b Γωνία 45° κωδ. 8095970 
5    Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής κωδ. 8091300 
6     Τερματικό εξόδου σκεπής L.1285mm κωδ 8091205 

1 Κιτ ομόκεντρων αγωγών κωδ. 8096250 
2a Προέκταση L.1000mm κωδ. 8096150 
2b Προέκταση L.500mm κωδ. 8096151 
3 Κάθετη προέκταση L.140mm με οπές για ανάλυση  
 καυσαερίων κωδ. 8086950 
4a Γωνία 90° κωδ. 8095850 
4b Γωνία 45° κωδ. 8095950 
5    Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής κωδ. 8091300 
6     Τερματικό εξόδου σκεπής L.1285mm κωδ 8091205 

Λίστα εξαρτημάτων ø 80/125 Λίστα εξαρτημάτων ø 60/100  

Τύπος Μήκος σωλήνα ø80/125Μήκος σωλήνα ø60/100 

Σημείωση: πριν την σύνδεση των εξαρτημά-
των να λιπαίνετε πάντα το εσωτερικό μέρος 
των συνδέσμων με σιλικονούχα προϊόντα, 
αποφύγετε τη χρήση ελαίων και γράσου.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 
- Η τοποθέτηση μίας γωνίας 90° με 
διάμετρο 60/100 μειώνει το διαθέσιμο 
τμήμα κατά 1.5m. 

- Η τοποθέτηση μίας γωνίας 90° με 
διάμετρο 80/125 μειώνει το διαθέσιμο 
τμήμα κατά 2m. 

- Η τοποθέτηση μίας γωνίας 45 μειώνει το 
διαθέσιμο τμήμα κατά 1m. 

- Κατά την διάρκεια της συναρμολόγησης 
είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε πως το 
κιτ ομόκεντρων αγωγών έχει τοποθετηθεί 
σε οριζόντια θέση (1).  

εικ. 4/a 

Το κιτ με τους ξεχωριστούς αγωγούς μας 

επιτρέπει να διαχωρίσουμε τον αγωγό 

εκκένωσης των καυσαερίων και τον αγωγό 

αναρρόφησης αέρα (εικ.7): 

- Το κιτ με τους αγωγούς ø80, κωδ.8089912, 

περιλαμβάνει το διάφραγμα αναρρόφησης που 

δεν χρησιμοποιείτε σε αυτά τα μοντέλα, για να 

χρησιμοποιήσετε την αναρρόφηση αέρα κόψτε 

την τάπα του αέρα με ένα εργαλείο (Α) και 

συναρμολογήστε το (B). 

 

2.6        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ  (ø 80 - ø 60)

2.5        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΚΕΝΤΡΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ  (ø 60/100 - ø 80/125) 

Οι ομόκεντροι αγωγοί προσφέρονται σε ένα ειδικό 

κιτ κατόπιν ζήτησης. Τα διαγράμματα της εικ.6 μας 

δείχνουν μερικά παραδείγματα διαφορετικών 

τύπων εκκένωσης που επιτρέπονται και το 

μέγιστο μήκος που μπορούμε να έχουμε.  

Για να αδειάσετε την εγκατάσταση, κλείστε το 

λέβητα και χρησιμοποιήστε τον κρουνό 

εκκένωσης της εγκατάστασης  (5 εικ. 4). 

2.4.1    Άδειασμα της εγκατάστασης 
- Το κιτ ξεχωριστών αγωγών ø 60, κωδ. 

8089913, περιλαμβάνει το κολάρο σύνδεσης 

αναρρόφησης που αντικαθιστά το κολάρο του 
λέβητα (C). 
Είναι έτσι δυνατόν να τοποθετήσουμε μία 

προέκταση ή μία γωνία από πολυπροπυλένιο 

χωρίς στεγανωτικά ή κολήσεις.  

Το μέγιστο συνολικό μήκος εξαρτάται από 

το αποτέλεσμα του αθροίσματος των 

απωλειών φορτίου όλων των επιμέρους 

τμημάτων των αγωγών και δεν μπορεί να 

υπερβένει τα 10mm H2O (σειρά 12), τα 

13mm H2O (σειρά 20) και τα 15mm H2O 

(σειρές 25-30-35). (ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνολικό 

μήκος του κάθε αγωγού δεν πρέπει να 

ξεπερνά τα 50m ακόμα και αν οι απώλειες 

είναι μικρότερες από εκείνες που 

αναφέρονται πιο πάνω.)  

Στον πίνακα 1-1/a θα βρείτε πληροφορίες για 

τον υπολογισμό των απωλειών όλων των 

εξαρτημάτων και το παράδειγμα της εικόνας 8 
για το πώς τις υπολογίζουμε.  



 

Εξαρτήματα ø80  Πτ  Hώση πίεσης (mm 2O)

12 20 25 30 35 
Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση 

Κιτ ομόκεντρων αγωγών   - - – - –- –- – -
Γωνία 90° Α-Θ  0.05 0.10 0.15 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 
Γωνία 45° Α-Θ  0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.25 
Προέκταση L. 1000 (οριζόντια)  0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.25 
Προέκταση L. 1000 (κάθετη)  0.05 0.05 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25 0.25 
Τερματικό τοίχου *  0.05 0.15 0.05 0.20 0.10 0.25 0.10 0.35 0.15 0.50 
Τερματικό σκεπής *  0.25 0.05 0.50 0.05 0.80 0.10 1.10 0.15 1.50 0.20 
* Η πτώση πίεσης του εξαρτήματος στην αναρρόφηση περιλαμβάνει τον συλλέκτη με κωδ. 8091400/01 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1/α – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ø60 
Εξαρτήματα ø60  Πτώση πίεσης (mm H2O) 
  7 20 25 30 35 

Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση
Κιτ ομόκεντρων αγωγών  1.25 0.25 2,10 0.40 2.50 0.50 2.50 0.50 2.50 0.50 
Γωνία 90° Α-Θ  0.15 0.40 0.30 0.70 0.40 0.90 0.50 1.10 0.60 1.40 
Γωνία 45° Α-Θ  0.10 0.25 0.25 0.50 0.35 0.70 0.45 0.90 0.55 1.20 
Προέκταση L. 1000 (οριζόντια)  0.10 0.40 0.25 0.70 0.40 0.90 0.50 1.10 0.60 1.40 
Προέκταση L. 1000 (κάθετη)  0.10 0.30 0.25 0.50 0.40 0.60 0.50 0.70 0.60 0.80 
Τερματικό τοίχου *  0.15 0.70 0.30 1.00 0.50 1.20 0.80 1.40 1.10 1.60 
Τερματικό σκεπής *  0.25 0.05 0.50 0.05 0.80 0.10 1.10 0.15 1.50 0.20 
* Η πτώση πίεσης του εξαρτήματος στην αναρρόφηση περιλαμβάνει τον συλλέκτη με κωδ. 8091400/01 

- Το εσωτερικό της καμινάδας είναι προστα-
τευμένο από άμεση επαφή με τα συμπυκνώ-
ματα του λέβητα. Τα καυσαέρια πρέπει να 
μεταφέρονται μέσω ενός εύκαμπτου ή 
άκαμπτου πλαστικού αγωγού με διάμετρο 
ø100 έως ø150 και τα συμπυκνώματα να 
πηγαίνουν στο κάτω μέρος της καμινάδας. 
Το ύψος του σιφονιού των συμπυκνωμάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 150mm.  

2.6.2    Σύνδεση σε υπάρχουσες καμινάδες

Οι καπναγωγοί ø80 και ø60 μπορούν επίσης 
να συνδεθούν σε υπάρχουσες καμινάδες. 
Όταν ο λέβητας λειτουργεί σε χαμηλές θερμο-
κρασίες, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε 
κανονικές καμινάδες εξασφαλίζοντας ότι: 
- Οι καμινάδες δεν χρησιμοποιούνται από 
άλλους λέβητες.  

2.6.1    ΚΙΤ ξεχωριστών αγωγών 

Τα διαγράμματα του σχεδίου 9 μας δείχνουν 
μερικούς από τους επιτρεπόμενους τρόπους 
εγκατάστασης ξεχωριστών αγωγών  

GR 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ KIT ø80 κωδ. 8089912 ø60 κωδ. 8089913 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ  
ΚΙΤ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ø80 κωδ. 8089912 

1. Στεγανοποιητικό ø125  
2. Φλάντζα εκκένωσης 
καυσαερίων με τάπα 
3. Βίδα στερέωσης 

 

4. Στεγανοποιητικό ø108  
5. Κολάρο αναρρόφησης (μόνο για 
το ΚΙΤ κωδ. 8089913) 
6. Συστολή Α-Θ ø60 (μόνο για το 
ΚΙΤ κωδ. 8089913)  

CA    Αναρρόφηση
CS    Εκκένωση 

Εικ. 7

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ø80 

Παράδειγμα επιτρεπόμενης εγκατάστασης για τη σειρά “25” υπολογίζοντας ότι το 
άθροισμα της πτώσης πίεσης είναι μικρότερο από 15mm H2O για εξαρτήματα ø80: 

Αναρρόφηση   Εκκένωση

Οριζόντιος αγωγός 9m ø80 x 0.15 1.35            - 
Οριζόντιος αγωγός 9m ø80 x 0.15 - 1.35 
2 Γωνίες 90° ø80 x 0.20 0.40           - 
2 Γωνίες 90° ø80 x 0.25 - 0.50 
Τερματικό ø80 0.10 0.25 
Συνολική πτώση πίεσης 1.85 + 2.10       = 3.95 mm H2O Εικ. 8



 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: στον τύπο C53 η 

έξοδος και η είσοδος των 

καμινάδων δεν πρέπει να 

βρίσκεται σε αντίθετους τοίχους. 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ø80  

1 Κιτ ομόκεντρων αγωγών κωδ. 8089912 
2 Πρόσθετη γωνία 90° Α-Θ κωδ. 8077450 (6τμχ.) 

3 a Προέκταση L.1000mm κωδ. 8077351 (6τμχ.) 
3 b Προέκταση L. 500mm κωδ. 8077350 (6τμχ.) 

4 Τερματικό τοίχου κωδ. 8089501 
5 Κιτ με εσωτερική και εξωτερική ροζέτα κωδ. 8091500 
6 Τερματικό αναρρόφησης κωδ. 8089500 
7   Πρόσθετη γωνία 45° Α-Θ κωδ. 8077451 (6τμχ.) 
9 Μετατρπέας κωδ. 8091400 

10 Πλάκα σύνδεσης τερματικού κωδ. 8091300 
11 Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής μήκους L.1381mm 
  κωδ. 8091204 
13 Μετατροπή ξεχωριστών σε ομόκεντρους αγωγούς 
κωδ. 8091401 
14 Ομόκεντρος αγωγός ø80/125 L.885mm κωδ. 8091210 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ø60 

1  Κιτ ομόκεντρων αγωγών κωδ. 8089913 
2 a Πρόσθετη γωνία 90° Α-Θ κωδ. 8089921 
2 b Γωνία 90° Α-Θ με τάπα καθαρισμού κωδ. 8089924 
   3 Προέκταση L.1000mm κωδ. 8089920 

4   Τερματικό τοίχου κωδ. 8089541 
5   Κιτ με εσωτερική και εξωτερική ροζέτα κωδ. 8089540 
6   Τερματικό αναρρόφησης κωδ. 8089540 ΣΗΜΕΙΩΣΗ
7   Πρόσθετη γωνία 45° Α-Θ κωδ. 8089922 Πριν τη σύνδεση των εξαρτημάτων είναι 
9 Μετατροπή κωδ. 8091400 χρήσιμο να λιπάνετε τα εσωτερικά μέρη των 

10  Πλάκα σύνδεσης τερματικού κωδ. 8091300 στεγανοποιητικών με σιλικονούχα προϊόντα. 
11  Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής μήκους L.1381mm κωδ. 8091204 Αποφύγετε τη χρήση ελαίων ή γράσου.  
12 Συστολή ø60 Α-Θ κωδ. 8089923 
13  Μετατροπή ξεχωριστών σε ομόκεντρους αγωγούς κωδ. 8091401 
14  Ομόκεντρος αγωγός ø80/125 L.885mm κωδ. 8091210 

Εικ. 9



 

2.7       ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (Τύπος B23P-53P) 

Αυτός ο τύπος καμινάδας εγκαθίσταται 
χρησιμοποιώντας το ειδικό kit με κωδικό 
8089912/13. Πληροφορίες για τον τρόπο 
εγκατάστασής του θα βρείτε στην 
παράγραφο 2.6. Προστατέψτε την GR εισαγωγή με το ειδικό εξάρτημα με 
κωδικό 8089501. 
Το εξάρτημα συνδέεται κόβοντας ένα 
κομμάτι μήκους 50 mm από μία κανονική 
προέκταση ø80 και τοποθετώντας το 
στην  είσοδο του αέρα όπου συνδέεται και 
το εξάρτημα, στερεώστε το στο σωλήνα 
με τις βίδες που θα βρείτε στο κιτ (εικ. 
9/a). 
Η μέγιστη πτώση πίεσης δεν πρέπει να 

των καυσαερίων, μπορούν να τοποθετηθούν είναι μεγαλύτερη από 10mm H2O ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο οίκος SIME αποποιείται 
σε έναν εξωτερικό περιμετρικό τοίχο.  (σειρά 12) - 13mm H2O (σειρά 20) - οποιασδήποτε ευθύνης για περιπτώσεις 
Στον Πίνακα 3 σας δίνουμε τις μικρότερες 15mm H2O (σειρά 25-30-35) τραυματισμού ανθρώπων, ζώων ή 
αποστάσεις για την εγκατάσταση τους κοντά (ΠΡΟΣΟΧΗ: το συνολικό μήκος του

Θέση του τερματικού                                  Μονάδες από 7 έως 35 kW
(διαστάσεις σεmm)

A – κάτω από ανοιγόμενο παράθυρο 600
B – κάτω από άνοιγμα εξαερισμού 600
C – κάτω από γείσο 300
D – κάτω από μπαλκόνι (1) 300
E – δίπλα από παράθυρο 400
F – από άνοιγμα εξαερισμού 600
G – από οριζόντια ή κατακόρυφα τμήματα σωληνώσεων (2) 300
H – από γωνία του κτηρίου 300
I  – από εσοχή κτηρίου 300
L – από το έδαφος ή άλλες επιφάνειες  2500
M – ανάμεσα σε δύο τερματικά (κατακόρυφα) 1500
N – ανάμεσα σε δύο τερματικά (οριζόντια) 1000
O – από επιφάνεια χωρίς ανοίγματα ή τερματικά 2000
P – ως άνω αλλά με ανοίγματα και τερματικά 3000

 αντικειμένων που είναι αποτέλεσμα μη 
σε παράθυρα, μπαλκόνια κλπ.  κάθε αγωγού δεν πρέπει να σωστής σύνδεσης της γείωσης του 

υπερβαίνει τα 50m, ακόμα και αν η λέβητα.  
πτώση πίεσης είναι μικρότερη από την 
προτεινόμενη.  2.9       ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

2.9.1     Σύνδεση του χρονοθερμοστάτη
Καθώς το μέγιστο μήκος των αγωγών 

Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό υπολογίζεται από το άθροισμα των Συνδέστε τον χρονοθερμοστάτη όπως καλώδιο. Η αντικατάστασή του, αν χρειαστεί, πτώσεων πίεσης σε κάθε εξάρτημα, δείτε υποδεικνύεται στο ηλεκτρικό διάγραμμα πρέπει να γίνεται μόνο από επίσημο τον ΠΙΝΑΚΑ 1-1/a για τον υπολογισμό. του λέβητα (δες εικ. 11 και 11/a) αφού έχει ανταλλακτικό SIME. H ηλεκτρική παροχή στο 
αφαιρεθεί η γέφυρα που υπάρχει.Ο λέβητα πρέπει να είναι 230V - 50Hz 
χρονοθερμοστάτης που θα χρησιμοποιηθεί μονοφασική μέσω μίας κεντρικής ασφάλειας 

2.8       ΕΓΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ πρέπει να είναι σύμφωνος με την οδηγία με τουλάχιστον 3mm απόσταση των επαφών 
ΕΝ607301 (καθαρές ηλεκτρικές συνδέσεις)  της. Ακολουθήστε τις συνδέσεις L & N καθώς Τα τερματικά για την εξαναγκασμένη απαγωγή 

επίσης να μην ξεχάσετε και τη γείωση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

1) Τα τερματικά κάτω από ένα μπαλκόνι που χρησιμοποι-
είτε πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε 
το σύνολο των καυσαερίων να διέρχονται περιμετρικά του 
μπαλκονιού και να έχουν απόσταση από αυτό 2000mm. 

2) Όταν τα τερματικά μπαίνουν κοντά σε υλικά που μπορεί να 
υποστούν φθορές από τα καυσαέρια όπως λούκια, 
αποχετεύσεις και γείσα βαμμένα ή από πλαστικό ή από 
ξύλο οι αποστάσεις πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 
1500mm αλλιώς τα υλικά αυτά πρέπει να μονωθούν 
καταλλήλως. 

Εικ. 10



 

2.9.2     Σύνδεση κλιματικού ρυθμιστή 
Το τηλεχειριστήριο CR73 επιτρέπει τον πλήρη Το αισθητήριο αυτομάτως ρυθμίζει τη CR 53 (κατόπιν παραγγελίας) 
τηλεχειρισμό της μονάδας, εκτός από το κλείσιμο θερμοκρασία του νερού του λέβητα σε σχέση 

της.  με την εξωτερική θερμοκρασία.  Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για να συνδεθεί με 
Ο οθόνη της μονάδας πρέπει να δείχνει το εξής Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του κλιματικό ρυθμιστή που παραδίδεται κατόπιν 
μήνυμα: τηλεχειριστηρίου ακολουθήστε της οδηγίες που παραγγελίας (κωδ. 8092227), για τον χειρισμό 

θα βρείτε στη συσκευασία του. Μπορείτε να ενός δικτύου θέρμανσης. Η ηλεκτρονική 
ρυθμίσετε τις τιμές που διαβάζονται ενεργώντας πλακέτα συνεχίζει να διαχειρίζεται τις 
στην τιμή του PAR 11. πληροφορίες που έχουμε θέσει για τη ρύθμιση 

του δικτύου ζεστού νερού χρήσης και για ένα 
2.9.5     Σύνδεση αισθητηρίου ζεστού νερού δεύτερο δίκτυο θέρμανσης, και τις 

χρήσης για τη σειρά “12-20-25-30-35 T” παραμέτρους του λέβητα από τα κουμπιά 

στον πίνακα ελέγχου. Για την εγκατάσταση και 

τη χρήση του κλιματικού ρυθμιστή Η σειρά “12-20-25-30-35 T” παραδίδεται με 
ακολουθείστε τις οδηγίες που ένα αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης (SB) Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του τηλεχειρι-περιλαμβάνονται στη συσκευασία.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ρυθμίστε την παράμετρο 10 σε 2 που συνδέεται στο CN5. Όταν στο λέβητα στηρίου ακολουθήστε της οδηγίες που θα βρείτε 
(PAR 10 = 2). είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό μπόιλερ στη συσκευασία του. 

τοποθετήστε το αισθητήριο στο σωλήνα ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ρυθμίστε την παράμετρο 10 σε 1 
σύνδεσης του μπόιλερ με το λέβητα.  (PAR 10 = 1).  

2.9.3    Σύνδεση τηλεχειριστηρίου CR 73 
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι λέβητες της σειράς “T” είναι 

(κατόπιν παραγγελίας) 
σχεδιασμένοι για σύνδεση με εξωτερικό 2.9.4     Σύνδεση αισθητηρίου εξωτερικής 

 θερμοκρασίας μπόιλερ, για χρήση μόνο στη θέρμανση 

είναι απαραίτητα: 
- Να αποσυνδέσετε το αισθητήριο ζεστού 

νερού χρήσης (SB); 

- Να ρυθμίσετε τις PAR 2 και 4. 

Οι εργασίες πρέπει να γίνονται από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για να φέρει Ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για να συνδεθεί 
τηλεχειρισμό που παρέχεται κατόπιν ζήτησης με αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας που 
(κωδ. 8092226)  

παρέχεται κατόπιν ζήτησης (κωδ. 8094101).  

2.9.6     Χρήση με διαφορετικά ηλεκτρονικά 

συστήματα 

1   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ, ή 
Πιο κάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ CR 53 (κωδ. 8092227) ή ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗ-
σύνδεσης του λέβητα με διαφορετικά 

ΡΙΟ CR 73 (κωδ. 8092226) ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ηλεκτρονικά συστήματα. Όπου είναι 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (κωδ. 8094101) 
απαραίτητο δίνονται οι παράμετροι για τη 

ρύθμιση του λέβητα. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις 

στη μονάδα γίνονται σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στα διαγράμματα (εικ.11-11/a). 

Οι ηλεκτροβάνες χώρου ξεκινούν κάθε φορά 

που υπάρχει απαίτηση θέρμανσης στη ζώνη 1 
(προέρχεται από το TA1 ή το CR). 

Περιγραφή των γραμμάτων που χρησιμοποι- 

ούνται στα διαγράμματα του συστήματος: ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
M Προσαγωγή 
R Επιστροφή Αν χρησιμοποιείτε CR53 ρυθμίστε την 
CR Τηλεχειριστήριο CR 73 παράμετρο 10 στο 2 (PAR 10 = 2) 
SE Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας 
TA 1-2-3-4    Θερμοστάτης χώρου 

CT 1-2 Χρονοθερμοστάτης 
VZ 1-2 Ηλεκτροβάνα 
RL 1-2-3-4    Ρελέ βάνας  

Sl ∆ιαχωριστής  
P 1-2-3-4      Κυκλοφορητής ζώνης 

SB Αισθητήριο μπόιλερ 
PB Κυκλοφορητής μπόιλερ 
IP Ενδοδαπέδιο σύστημα 
EXP Επιπρόσθετη πλακέτα ZONA MIX 

(κωδ. 8092234), με INSOL (κωδ. 8092235)  
VM Θερμοστατική αναμεικτική βάνα. 



 

2            ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ  
                  ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  (κωδ. 8094101) 
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3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΧΩΝΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (κωδ. 8094101)

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ  
    CR73 (κωδ. 8092226) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  (κωδ. 8094101) 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο (CR) σαν 
τηλεχειριζόμενο κέντρο ελέγχου 
του λέβητα και όχι μιας ζώνης 
θέστε: PAR 7 = 0 



 

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ  
CR73 (κωδ. 8092226) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  (κωδ. 8094101) 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο (CR) για έλεγχο 
ενός χώρου, θέστε: PAR 7 = 1 

Θέστε τον χρόνο ανοίγματος της 
ηλεκτροβάνας VZ: 
PAR 33 = “OPENING TIME”

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ  
CR73 (κωδ. 8092226) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ  (κωδ. 8094101) 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο (CR) για 
έλεγχο ενός χώρου, θέστε: 
PAR 7 = 1 

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ, ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ  
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (κωδ: 8094101)

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ Ο 
ΛΕΒΗΤΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΧΑΜΗΛΟ-
ΤΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ∆ΟΘΕΙ ∆ΙΑΦΟ-
ΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 
ΤΗ ΝΥΧΤΑ 

- Με εξωτερικό αισθητήριο, θέστε 

την τιμή της κλιματικής καμπύλης 

για την ημέρα χώρος 1 με το PAR 

25 και για τη νύχτα με το PAR 26. 

- Χωρίς εξωτερικό αισθητήριο, 

πατήστε το και ρυθμίστε την 

τιμή της θερμοκρασίας για την 

ημέρα με τα κουμπιά  και 

. Πατήστε δύο φορές το 

κουμπί και ρυθμίστε την τιμή της 

θερμοκρασίας για τη νύχτα με τα 

κουμπιά
 

 και
 . 



 

8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ, ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ (κωδ: 8094101) 
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9  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΠΟΪΛΕΡ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

MURELLE T με  αισθητήριο 
ζεστού νερού χρήσης: 
PAR 3 = 2

MURELLE T ρύθμιση μόνο για 
θέρμανση: 
PAR 2 = 4

∆ιαφορετικά μπορείτε να 
συνδέσετε ένα θερμοστάτη 
χώρου ΤΑ στην είσοδο TA1. 

10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ



 

11         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ΜΙΑ  ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΗΣ  
ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο (CR) σαν 
τηλεχειριζόμενο κέντρο ελέγχου 
της μονάδας και όχι ενός 
δωματίου θέστε: PAR 7 = 0 

12      ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ ΒΑΝΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΖΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ  
ΚΑΙ ∆ΥΟ ΖΩΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 



 

13         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΚΙT ZONA MIX (κωδ. 8092234) 
 

GR 

14     ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΕ ∆ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΥΟ ΚΙT “ZONA MIX” (κωδ. 8092234)  
ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΙΤ ΗΛΙΑΚΟΥ (κωδ. 8092235) 

Έκδοση BFT / T 



 

2.10      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ “12-20-25-30-35 T”

F1-2 Ασφάλεια (4 AT) TPA Αισθητήριο πίεσης ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ:
TRA Μετασχηματιστής έναυσης 
PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης 
V Βεντιλατέρ 
EA Ηλεκτρόδιο έναυσης 
ER Ηλεκτρόδιο ελέγχου 
EV1-2 Πηνίο βαλβίδας αερίου 
TS Θερμοστάτης ασφαλείας 
SF Αισθητήριο καυσαερίων 
TFU Θερμική ασφάλεια 
SM Αισθητήριο θέρμανσης 
FL Ροοστάτης νερού 
VD Τρίοδη βάνα εκτροπής 

TA1 Θερμοστάτης χώρου 1 CN1 κωδ. 6316283 (12-20 T) 
TA2 Θερμοστάτης χώρου 2 CN1 κωδ. 6316282 (25-30-35 T) 
SB Αισθητήριο μπόιλερ CN2 κωδ. 6316285 
CR Τηλεχειριστήριο CR73 (κ.π.) CN3 κωδ. 6316210 
SE Εξωτερικό αισθητήριο (κ.π.) CN4 κωδ. 6316203 
OP Ρολόι προγραμματισμού (κ.π.) CN5 κωδ. 6316200 
EXP Επιπρόσθετη πλακέτα CN6 κωδ. 6316202 
AR Τηλεειδοποίηση  CN7 κωδ. 6316204 
VZ Ηλεκτροβάνα χώρου CN9 κωδ. 6316274 
AUX Βοηθητική σύνδεση CN12 κωδ. 6316280 

CN13 κωδ. 6316283 (12-20 T) 
CN13 κωδ. 6316282 (25-30-35 T) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνδέστε το TA1 στις επαφές 
CN14 κωδ. 6316213 7-8 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

Εικ. 11



 

2.11      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  “25-30-35” 

F1-2 Ασφάλεια (4 AT) FLM Μετρητής παροχής νερού χρήσης ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ:
TRA Μετασχηματιστής έναυσης 
PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης 
V Βεντιλατέρ 
EA Ηλεκτρόδιο έναυσης 
ER Ηλεκτρόδιο ελέγχου 
EV1-2 Πηνίο βαλβίδας αερίου 
TS Θερμοστάτης ασφαλείας 
SF Αισθητήριο καυσαερίων 
TFU Θερμική ασφάλεια 
VD ∆ιαχωριστής  
SM Αισθητήριο θέρμανσης 
FL Ροοστάτης νερού 
SS Αισθητήριο νερού χρήσης. 

CN1 κωδ. 6316282 TA1 Θερμοστάτης χώρου 1 
CN2 κωδ. 6316281 TA2 Θερμοστάτης χώρου 2 
CN3 κωδ. 6316210 ST Αισθητήριο ηλιακού 
CN4 κωδ. 6316203 CR Τηλεχειριστήριο CR73 (κ.π.) 
CN6 κωδ. 6316274 SE Εξωτερικό αισθητήριο (κ.π.) 
CN7 κωδ. 6316204 OP Ρολόι προγραμματισμού (κ.π.) 
CN9 κωδ. 6316202 EXP Επιπρόσθετη πλακέτα 
CN12 κωδ. 6316280 AR Τηλεειδοποίηση  
CN13 κωδ. 6316282 VZ Ηλεκτροβάνα χώρου 
CN14 κωδ. 6316213 AUX Βοηθητική σύνδεση 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνδέστε το TA1 στις επαφές 
7-8 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

Εικ. 11/a



2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF
ON = Ο λέβητας έχει ρεύμα
OFF = Ο λέβητας τροφοδοτείται με ρεύμα αλλά δεν
είναι έτοιμος για λειτουργία. Οι λειτουργίες προστασίας
του λέβητα λειτουργούν κανονικά.

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΟΥΣ
Όταν πατήσουμε αυτό το κουμπί ο λέβητας λειτουργεί
μόνο για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
Όταν πατήσουμε αυτό το κουμπί ο λέβητας λειτουργεί
και για θέρμανση και για παραγωγή ζεστού νερού.

ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ζ.Ν.Χ.
Όταν πατήσουμε αυτό το κουμπί βλέπουμε τη
θερμοκρασία του νερού χρήσης.

ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Την πρώτη φορά που πατάμε το κουμπί βλέπουμε
τη θερμοκρασία της θέρμανσης στη ζώνη 1.
Τη δεύτερη φορά που το πατάμε βλέπουμε τη
θερμοκρασία για τη ζώνη 2.

ΚΟΥΜΠΙ RESET
Μας επιτρέπει να επαναφέρουμε τον λέβητα σε
λειτουργία έπειτα από κάποιο πρόβλημα

ΚΟΥΜΠΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
Με αυτά τα κουμπιά αυξάνουμε ή μειώνουμε τη
ρυθμιζόμενη τιμή.



 

16.    Αριθμός παρεμβάσεων στις παραμέτρους 
– OEM (π.χ. 48 παρεμβάσεις)

8.   Εμφάνιση του ρεύματος  
ιονισμού σε μΑ 

15.    Αριθμός παρεμβάσεων στις παραμέτρους του 
εγκαταστάτη (π.χ. 140 παρεμβάσεις)

7.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας της 
θέρμανσης του δεύτερου δικτύου 

14.  Εμφάνιση του αριθμού του 

συνόλου των προβλημάτων

6.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας της 
θέρμανσης του πρώτου δικτύου 

13.  Εμφάνιση του κωδικού του προτελευταίου 

εμφανιζόμενου προβλήματος

5.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας του 
αισθητηρίου των καυσαερίων 

4.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας του 
βοηθητικού αισθητηρίου 

12.  Εμφάνιση του κωδικού του τελευταίου προβλήματος

11. Εμφάνιση του αριθμού των ενάυσεων του καυστήρα x 1000 (π.χ. 97000 και 500) 3.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας του 
αισθητηρίου Ζ.Ν.Χ. (SS) 

10.   Εμφάνιση ωρών λειτουργίας του καυστήρα σε h x 100 (π.χ. 14000 και 10) 2.   Εμφάνιση της θερμοκρασίας του 
αισθητηρίου (SM) 

GR 

9.   Εμφάνιση της ταχύτητας του βεντιλατέρ x 100 (π.χ. 4.800 και 1850 στροφές το λεπτό) 1.   Εμφανίζει την εξωτερική θερμοκρασία 
μόνο εάν υπάρχει εξωτερικό αισθητήριο 

Για την πρόσβαση στΙς πληροφορίες του εγκαταστάτη, πατήστε το κουμπί “info” (3 εικ.12). Κάθε φορά που πατάμε το κουμπί η οθόνη πηγαίνει στην επόμενη πληροφορία. Εάν το 

κουμπί “info” δεν πατηθεί τότε το σύστημα αυτομάτως σταματά τη λειτουργία. Λίστα πληροφοριών: 

3.2        ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ



 

24. Εμφάνιση θερμοστάτη ασφαλείας στη δεύτερη αναμεικτική 
ζώνη [εισαγωγή S1] αντίστοιχα ON και OFF 

33. Εμφάνιση ηλιακού ρελέ R3 (αντίστοιχα ΟΝ και OFF) 
με πλακέτα INSOL

23. Εμφάνιση Θερμοκρασία αισθητηρίου προσαγωγής εγκατάστασης 
στην αναμεικτική ζώνη 2 με πλακέτα ΖΟΝΑ ΜΙΧ 2 

32. Εμφάνιση ηλιακού ρελέ R2 (αντίστοιχα ΟΝ και OFF)  
με πλακέτα INSOL

22. Έλεγχος κλεισίματος βάνας στην πρώτη αναμεικτική ζώνη, 
αντίστοιχα ON και OFF 

31. Εμφάνιση ηλιακού ρελέ R1 (αντίστοιχα ΟΝ και OFF)  
με πλακέτα INSOL

29 Εμφάνιση θερμοκρασίας αισθητηρίου ηλιακού S2  
με πλακέτα INSOL

20. Έλεγχος κυκλοφορητή σ ην πρώτη αναμεικτική ζώνη, τ
 αντίστοιχα ON και OFF 

21. Έλεγχος ανοίγματος βάνας στην πρώτη αναμεικτική ζώνη, 
αντίστοιχα ON και OFF 

30 Εμφάνιση θερμοκρασίας αισθητηρίου ηλιακού S3  
με πλακέτα INSOL

28 Εμφάνιση θερμοκρασίας αισθητηρίου ηλιακού S1 
με πλακέτα INSOL 

19. Εμφάνιση θερμοστάτη ασφαλείας στην πρώτη αναμεικτική ζώνη 
[εισαγωγή S1] αντίστοιχα ON και OFF 

27 Εμφάνιση ελέγχου κλεισίματος βάνας στη δεύτερη αναμεικτική ζώνη, 
αντίστοιχα ON και OFF

18. Θερμοκρασία αισθητηρίου προσαγωγής εγκατάστασης στην 
αναμεικτική ζώνη 1 με πλακέτα ΖΟΝΑ ΜΙΧ 1 [εισαγωγή S2]

26. Εμφάνιση ελέγχου ανοίγματος βάνας στη δεύτερη αναμεικτική 
ζώνη, αντίστοιχα ON και OFF

25. Εμφάνιση κυκλοφορητή στη δεύτερη αναμεικτική ζώνη, 
 αντίστοιχα ON και OFF

17 Εμφάνιση της παροχής ζεστού νερού χρήσης [π.χ. 18l/min και 0.3 l/min] ή τη 
θέση του ροοστάτη [αντίστοιχα ON και OFF] 



 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΒΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤ. 

ΡΥΘΜΙΣΗ

1 Ρύθμιση καύσης - = ND 1 

... 30 
= = “--” 

2 Υδραυλική ρύυθμιση - = ND 1 

... 6
= = “--” 

3 Προγραμματισμός εύτερης  δ
χρονικής περιόδου 

1 = ΖΝΧ + κυκλοφορητης 
2 = ΖΝΧ 
3= Κυκλοφορητής 

= = 1 

4 Απενεργοποίηση/εν ργοποίηση  ε
αισθητηρίου πίεσης 

0 = Ανενερ  γό
1 = Ενεργό = = 1 

5 Ρύθμιση ρελέ βοηθητικού 

αισθητηρίου (μόνο για μπόιλερ 
1 = Τηλεχειριστήρι  ο
2 = Κυκλοφορητής = = 1 

6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 

εμφάνισης παρουσίας ρεύματος  
0 = Ανενερ  γό
1 = Ενεργό = = 1 

7 Εφαρμογή τηλεχειριστηρίου CR73  
0 = ∆εν υπάρχει 
1 = ∆ίκτυο 1 
2 = ∆ίκτυα 1 και 2 

= = 1 

8 Στροφές βεντιλατέρ στην έναυση 0,0 ... 81 rpmx100 
0,1 από  0,1 
ως19,9  

1 από 20 ως 81 
0,0 

9 Μακριές καμινάδες 0 ... 20 % 1 0 

10 Επιλογή τηλεχειριστηρίου 
1 = CR 73 
2 = CR 53 
3 = RVS 

= = 1 

11 ∆ιόρθωση τιμών εξωτ/κού αισθητηρίου -5 ... +5 °C 1 0 

12 Χρόνος αναμονής για το σβήσιμο του 
φωτός της οθόνης 

- = πάντα 

1 = ποτέ  

1 ... 199

sec. x 10 1 3 

13 Ρύθμιση ταχύτητας κυκλοφορητή 

0 = Ελάχιστη 
1 = Μέγιστη 
2 = Αυτόματα = = 1 

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤ. 
ΡΥΘΜΙΣΗ

20 Ελάχιστη θερμοκρασία Ζ.Ν.Χ. 10 °C ... PAR 21 °C 1 30 
21 Μέγιστη θερμοκρασία Ζ.Ν.Χ. PAR 20 ... PAR 62 OEM °C 1 60 

22 Προστασία από τη νόσο τον 
λεγεωνάριων ( μόνο μπόιλερ) 

0 = Ανενερ  γό
1 = Ενεργό = = 0 

23 Αντιπαγωτική προστασία 0 ... +10 °C 1 3 

24 Εξωτερικό αισθητήριο  
(για την αντιπαγωτική προστασία) - 15 ... +5 °C 1 - 2 

25 Ρύθμιση κλιματικής καμπύλης ζώνης 1 3 ... 40 = 1 20 
26 Ρύθμιση κλιματικής καμπύλης ζώνης 2 3 ... 40 = 1 20 
27 Ελάχιστη θερμοκρασία  ζώνης 1 PAR 64 OEM ... PAR 28 °C 1 20 
28 Μέγιστη θερμοκρασία  ζώνης 1 PAR 27 ... PAR 65 OEM °C 1 80 
29 Ελάχιστη θερμοκρασία  ζώνης 2 PAR 64 OEM ... PAR 30 °C 1 20 
30 Μέγιστη θερμοκρασία  ζώνης 2 PAR 29 ... PAR 65 OEM °C 1 80 
31 Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 30 ... 100 % 1 100 
32 Χρονοκαθυστέρηση κλεισίματος κυκλ/τη 0 ... 199 Sec. 10 30 

33 Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης 
κυκλοφορητή ζώνης 1 0 ... 199 10 sec. 1 1 

34 Καθυστέρηση επανέναυσης  0 ... 10 Min. 1 3 

35 Έναρξη ενεργοποίησης εναλλακτικής 
πηγής ενέργειας - , 15 ... 80 °C 1 “--” 

36 Καθυστέρηση κυκλοφορίας Ζ.Ν.Χ. 0 ... 199 Sec. 1 0 

39 Ζώνη κορεσμού ρύθμισης ροής - = ενεργό 

0 ... 100 
% 1 10 

3.3        ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρα-

μέτρους του εγκαταστάτη πατήστε ταυτόχρονα 

τα κουμπιά και για 5 δευτερόλεπτα (3 

εικ.12). Για παράδειγμα η παράμετρος PAR23 

εμφανίζεται στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ως 
εξής: GR 

Για να μετακινηθείτε στις διάφορες παραμέ-

τρους μπροστά και πίσω πατήστε τα κουμπιά 

και , η τιμή της παραμέτρου μπορεί 

να αλλάξει από τα κουμπιά και  Η φυ-

σιολογική εμφάνιση της οθόνης επανέρχεται 

αυτόματα έπειτα από 60 δευτερόλεπτα ή 

πατώντας ένα από τα κουμπιά ελέγχου (2 
εικ.12). 

3.3.1     Αντικαθιστώντας την πλακέτα ή 

επανατοποθέτηση των παραμέτρων 

Αν η πλακέτα αντικατασταθεί ή χρειαστεί 

επανατοποθέτηση των παραμέτρων είναι 

απαραίτητη η ρύθμιση του PAR 01 & του PAR 

02, σύμφωνα με τον τύπο του λέβητα και του 
καυσίμου με τις τιμές από τους κάτωθι πίνακες: 

ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΣ 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ 



 

ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ PAR 2 

Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης με πιεσοστάτη και ροοστάτη
1 

Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης με πιεσοστάτη και ροοστάτη 

με συνδυασμό ηλιακού συστήματος 
2 

25/55 - 30/55 3 

Μόνο θέρμανση σειρά Τ 4 

Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης με βαλβίδα εκτροπής και 
ροόμετρο 

5 

Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης με βαλβίδα εκτροπής και 
ροόμετρο με συνδυασμό ηλιακού 
συστήματος 

6 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΑΚΕΤΑ     

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PAR ΕΥΡΟΣ ΜΟΝΑ∆Α ΕΡΓΟΣΤΑΣ. 
ΒΗΜΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ

40    Αριθμός πρόσθετων πλακετών 0 ... 3 = 1 0 
41     Χρόνος διαδρομής αναμεικτικής βάνας 0 ... 199 10 sec. 1 12 

0 = Παράλληλα 1 42    Προτεραιότητα ΖΝΧ  = =          στη ζώνη ανάμειξης 1 = Πλήρης 

0 = Ανενεργό  
43    Ξήρανση δαπέδου  0 1 = Καμπύλη A = = 2 = Καμπύλη B 

3 = Καμπύλη A+B 

44    Τύπος ηλιακού συστήματος 0 ... 6 = 1 1 
45    ∆t κυκλοφορητή ηλιακού συλλέκτη 1 PAR 74 OEM - 1... 50  °C 1 8 

“--”, 0 ... 199 Min. 1 0 46    Χρονοκαθυστέρηση τροφοδοσίας από  
         το ηλιακό σύστημα 
47    Tmin ηλιακού συλλέκτη “--”, -30 ... 0 °C 1 - 10 

48    Tmax ηλιακού συλλέκτη “--”, 80 ... 199 °C 1 120 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PAR ΕΥΡΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣ. 

ΡΥΘΜΙΣΗ

49 * Reset (par 01 - par 02 = “-“) - , 1 = = = 

Εάν οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι δύσκολο να ευρεθούν ή υπάρχει δυσλειτουργία ή είναι δύσκολο να 

καταλάβουμε τη λειτουργία του λέβητα, σας συμβουλεύουμε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους PAR 49 = ,1 

PAR 1 και PAR 2 όπως αναλύονται στην παράγραφο 3.3.1. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο εσωτερικό της πάνω 
πόρτας του λέβητα υπάρχει ένα ταμπελάκι 
που έχει τις τιμές που πρέπει να ρυθμιστούν 
τα PAR 1 και PAR 2 (εικ. 19). 



 

3.4        ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
               ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Εάν υπάρχει αισθητήριο εξωτερικής 
θερμοκρασίας, οι ρυθμίσεις της θέρμαν-
σης μπορούν να γίνουν μέσω των 
κλιματικών καμπύλων ανάλογα με την 
εξωτερική θερμοκρασία, σε κάθε 
περίπτωση, μεταξύ των τιμών που 
περιγράφονται στην παράγραφο 3.3 
(παράμετροι PAR 25 για τον χώρο 1 και 
PAR 26 για τον χώρο 2). Οι κλιματικές 
καμπύλες μπορούν να επιλεγούν από μία 
τιμή ανάμεσα στο 3 και 40 (στο πρώτο 
βήμα). Αυξάνοντας την γωνία της καμπύλης 
της εικ.13 θα έχει σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου ενώ η 
εξωτερική θερμοκρασία μικραίνει. 

3.5        ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ 

Η ηλεκτρονική πλακέτα έχει τις ακόλουθες 
λειτουργίες:  
– Αντιπαγωτική προστασία των δικτύων 
θέρμανσης και ύδρευσης (ICE). 

– Έλεγχος της έναυσης και της ανίχνευσης της 
    φλόγας του συστήματος 
– Ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου για την ισχύ 
και το αέριο για τη λειτουργία του λέβητα. 

– Λειτουργία αντιμπλοκαρίσματος του κυκλο-
φορητή ο οποίος και λειτουργεί για λίγα 
δευτερόλεπτα κάθε 24ωρο που ο λέβητας 
δεν χρησιμοποιείται. 

– Προστασία έναντι της νόσου των ΠΡΟΣΟΧΗ: οι καμπύλες είναι υπολογισμένες με θερμοκρασία 
λεγεωναρίων για λέβητες που έχουν περιβάλλοντος 20°C. Ο χρήστης μπορεί να επέμβει στις ρυθμίσεις της 

Θερμοκρασία (°C) Αντίσταση (Ω)
20 12.090 
30 8.313 
40 5.828 
50 4.161 
60 3.021 
70 2.229 
80 1.669 

εξωτερικό μπόιλερ. μονάδας και να αλλάξει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά ±5°C . 
– Ειδική λειτουργία στο μέγιστο της ισχύος για Εικ. 13
ελέγχους και ρυθμίσεις. 

– Θερμοκρασία η οποία μπορεί να αλλάξει με 
εξαιτίας της παρουσίας αέρα στο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ( Αισθητήρια SM - SS - SF)το εξωτερικό αισθητήριο συνδεδεμένο. Μπο-
δίκτυο του αερίου ρεί να ρυθμιστεί από τον πίνακα ελέγχου και 
Επίσης μπορεί να συμβεί από μία ενεργεί και στα δύο κυκλώματα θέρμανσης. 
κλειστή βάνα ή ένα χαλασμένο πηνίο – ∆ιαχείριση δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων 
της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. θέρμανσης. 

– Αυτόματη ρύθμιση μέγιστης ισχύος και της 
– Το ηλεκτρόδιο δεν εκκενώνει.  ισχύος της έναυσης. Οι ρυθμίσεις γίνονται 
Στο λέβητα, μόνο το άνοιγμα του αυτόματα από την ηλεκτρονική πλακέτα με 
αερίου στον καυστήρα μπορεί να αποτέλεσμα την μέγιστη ευελιξία στη χρήση 
ελεγχθεί. Έπειτα από 10 δεύτερα το του κυκλώματος. 
πρόβλημα εμφανίζεται. Αυτό μπορεί – ∆υνατότητα σύνδεσης με τα ακόλουθα ηλε-
να προκληθεί όταν το καλώδιο του κτρονικά συστήματα: κλιματικός ρυθμιστής 3.7       ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΑΥΣΗ
ηλεκτρόδιου έχει διακοπεί ή όταν δεν CR53, τηλεχειριστήριο CR73, θερμικός 
έχει συνδεθεί σωστά, όταν το ρυθμιστής RVS, που είναι συνδεδεμένα με 
ηλεκτρόδιο είναι γειωμένο ή πολύ μια αναμεικτική βάνα ZONA MIX κωδ. Η έναυση και ο έλεγχος της φλόγας 
φθαρμένο, οπότε και πρέπει να 8092234 και μία πλακέτα για ηλιακό γίνονται από δύο ηλεκτρόδια στον 
αντικατασταθεί. Ή η ηλεκτρονική σύστημα INSOL κωδ. 8092235. καυστήρα τα οποία ενεργούν, σε 
πλακέτα μπορεί να είναι χαλασμένη.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αν χρησιμοποιείτε CR 53 ή RVS περίπτωση έλλειψης ή μικρής ποσότητας 

ορίστε την παράμετρο 10 σε 2 (PAR 10 = 2). αερίου, εντός ενός δευτερολέπτου. – Μη ύπαρξη φλόγας 
Μετά την εκκίνηση το ηλεκτρόδιο 
συνεχίζει να εκκενώνει ακόμα και αν ο 3.6       ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3.7.1      Κύκλος λειτουργίας
καυστήρας έχει ανάψει. Μετά από 10               ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  
δεύτερα οι εκκενώσεις σταματούν, ο 

Η έναυση του καυστήρα γίνεται εντός 10 καυστήρας κλείνει και το πρόβλημα 
εμφανίζεται. 
Αυτό το πρόβλημα μερικές φορές 
δημιουργείται από βραχυκύκλωμα του 
ηλεκτροδίου ή από λάθος σύνδεσή του. 
Το ηλεκτρόδιο είναι γειωμένο ή 
φθαρμένο και πρέπει να αντικατασταθεί. 
Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι 
χαλασμένη.  

δευτερολέπτων μετά από το άνοιγμα της 
βάλβίδας αερίου. Πρόβλημα στην έναυση 
και άμεσο μπλοκάρισμα του λέβητα μπορεί 
να προκληθεί από: 

Στον Πίνακα 4 θα βρείτε τις τιμές της αντίστασης 

τις οποίες παίρνουμε από τα αισθητήρια της 

θέρμανσης, Ζ.Ν.Χ. και  των καυσαερίων με τη 

διαφοροποίηση της θερμοκρασίας. 

Εάν ένα από τα αισθητήρια:  

- θέρμανσης (SM) – Έλλειψη αερίου 
- καυσαερίων (SF) Το ηλεκτρόδιο της έναυσης συνεχίζει τις 
είναι χαλασμένο ή δεν είναι συνδεδεμένο, ο προσπάθειες για την έναυση για μέγιστο 
λέβητας δεν θα λειτουργεί ούτε στη θέρμανση χρόνο 10 δευτερολέπτων. Εφόσον ο 
ούτε στην παραγωγή ΖΝΧ   (ALL 05 & ALL 14 καυστήρας δεν ανάψει το πρόβλημα Σε περίπτωση ξαφνικής διακοπής 
αντίστοιχα).  Αν το αισθητήριο ΖΝΧ (SS) είναι εμφανίζεται. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν ο ρεύματος, ο καυστήρας σβήνει αυτομάτως. 
χαλασμένο ή δεν είναι συνδεδεμένο, ο λέβητας ανάβει έπειτα από μεγάλο Όταν το ρεύμα επιστρέψει ο λέβητας 
λέβητας θα λειτουργεί χωρίς να ελέγχει την διάστημα που παρέμεινε εκτός λειτουργίας  αυτομάτως ξανανάβει. 
ισχύ στο ΖΝΧ. 



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όταν αλλάζετε τον ροοστάτη 
βεβαιωθείτε ότι το βέλος ένδειξης της φοράς 
του νερού στο σώμα του είναι προς την 
φορά της ροής του νερού. 

και φαίνεται στο διάγραμμα της εικ.14.3.8       ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ 
Η ταχύτητα του κυκλοφορητή ρυθμίζεται 

Ο ροοστάτης (15 εικ.3) επεμβαίνει με την PAR 13 (εργοστασιακή ρύθμιση 
PAR 13 = 1). μπλοκάροντας τη λειτουργία του καυστήρα, 

εάν αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει επαρκής Για να επιτύχουμε το μέγιστο μανομετρικό 
ποσότητα νερού που κυκλοφορεί στο στην εγκατάσταση, κλείνουμε το by-pass 3.9       ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
κύριο δίκτυο, δεν λειτουργεί ο γυρνώντας τον διακόπτη σε κατακόρυφη 

θέση (εικ 15). κυκλοφορητής και το φίλτρο “Aqua Το μανομετρικό για το δίκτυο θέρμανσης 
Guard System” ή υπάρχει αέρας στον του λέβητα είναι ανάλογο της παροχής   
εναλλάκτη. 

──── by-pass ανοικτό 
 -------- by-pass κλειστό 

ΠΑΡΟΧΗ (l/h)

──── μέγιστη ταχύτητα 
            κυκλοφορητή

--------  Ελάχιστη ταχύτητα 
            κυκλοφορητή 

ΠΑΡΟΧΗ (l/h)
Εικ. 14

A    By-pass σε λειτουργία  
B    BY-pass κλειστό  
C   Μετρητής πίεσης νερού 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ BY-PASS 
Εικ. 15



 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 
CO2 (Φ.Α.) CO2 (Προπάνιο)

9,0 ±0,3 10,0 ±0,3 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 

          CO2 (Φ.Α.) CO2 (Προπάνιο)

9,0 ±0,3 10,0 ±0,3 

4      ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

4.1        ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΕΡΙΟΥ 

Ο λέβητας παραδίδεται με ενσωματωμένη 

βαλβίδα αερίου, τύπου SIT 848 SIGMA (εικ.16). 

GR 

Fig. 17

1 Λήψη πίεσης εισαγωγής 
2 Λήψη πίεσης ενδιάμεσης 
3 Λήψη αέρα (βεντιλατέρ) 
4 Λήψη πίεσης εξόδου 
5 Ρύθμιση παροχής 
6 Ρύθμιση ελάχιστης πίεσης 

Για να αλλάξετε το αέριο σε προπάνιο (G31), 

πρέπει να θέσετε το 9 στην παράμετρο πατώντας 
το κουμπί . 

4.2.2    Ρυθμίζοντας τις πιέσεις 

της βαλβίδας αερίου 

Μετρήστε τις τιμές του CO2 με έναν αναλυτή 

καυσαερίων. 

Σειρά εργασιών: Εικ. 16

1) Κρατήστε πατημένο για μερικά δεύτερα το 

κουμπί   

2) Πατήστε το κουμπί  για μερικά δεύτερα για 
να πάει ο λέβητας στη μέγιστη ισχύ 

3) Βρείτε τις τιμές του CO2 στη μέγιστη ισχύ της 

μονάδας ενεργώντας στη ρύθμιση του (5 εικ.16) 

Η στάνταρ εμφάνιση της οθόνης θα επανέλθει 

μετά από 10 δεύτερα. Ο πιο κάτω πίνακας σας 

δίνει τις τιμές που πρέπει να θέσετε για 

διάφορους τύπους καυσίμου και για όλους τους 
τύπους των μονάδων. 

4.2       ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕΡΙΟΥ  
             ΚΑΥΣΙΜΟΥ(εικ.17) 

Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει μόνο από 

εξειδικευμένο προσωπικό και μόνο με 
γνήσια προϊόντα SIME. 

ΑΕΡΙΟ ΤΥΠΟΣ 

Για να μετατρέψουμε το καύσιμο αέριο από φυσικό 

αέριο σε LPG ή το αντίθετο, πρέπει να γίνουν τα 

εξής: 

- κλείστε τη βάνα τροφοδοσίας του αερίου  

- αντικαταστήστε το μπεκ (1) και το στεγανοποιητiκό (2) 

που προσφέρεται με το κιτ μετατροπής αερίου.  

- ελέγξτε όλες τις συνδέσεις χρησιμοποιώντας νερό 

με σαπούνι ή άλλα ειδικά προϊόντα. Σιγουρευτείτε ότι 

δεν υπάρχει αναμμένη φλόγα. 

- τοποθετήστε το αυτοκόλλητο με το νέο αέριο 

- ρυθμίστε τη μέγιστη και την ελάχιστη πίεση του 

αερίου ακολουθώντας τις οδηγιές που δίνονται στην 
παράγραφο 4.2.2. 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ 

4) Πατήστε το κουμπί  για μερικά δεύτερα για να 
πάει ο λέβητας στην ελάχιστη ισχύ. 

5) Βρείτε τις τιμές του CO2 στην ελάχιστη ισχύ 

ενεργόντας στην ρυθμιστική βίδα (6 εικ.16): 

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

4.2.1     Ρύθμιση του νέου αερίου καυσίμου 
6) Πατήστε τα κουμπιά  και  

περισσότερες φορές για να ελέγξετε τις 

πιέσεις και αλλάξτε τις αν χρειαστεί.  

Για να προβείτε σε αλλαγές στις παραμέτρους 

του εγκαταστάτη πατήστε ταυτόχρονα τα 

κουμπιά  και  για 5 δεύτερα (3 εικ.12). 
Οι παράμετροι επιλέγονται με τα κουμπιά  

και . 
7) Πατήστε το κουμπί  μία φορά για να 

βγείτε από τη ρύθμιση. 
Η οθόνη του πίνακα ελέγχου θα μας δείξει τις 

τιμές για την παράμετρο PAR 1.Εάν ο λέβητας 

είναι του τύπου 25 για φυσικό αέριο (G20), θα 
εμφανιστεί το 3 στην οθόνη: 4.4       ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

             ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  
Για να απλοποιήσουμε τις εργασίες συντήρησης 

στο λέβητα, είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε τα 

καλύμματα του όπως φαίνεται στην εικ.19. Γυρίστε 

τον πίνακα ελέγχου προς τα εμπρός και 

ακολουθήστε τις οδηγίες της εικ.19 για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στα εσωτερικά στοιχεία 
του λέβητα. 



 

Κωδ. 8109100 
Τύπος  MURELLE EV HE 25  

περιέχει νερό (αυτός ο έλεγχος είναι 
ιδιαιτέρως σημαντικός εάν ο λέβητας 
έχει να λειτουργήσει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα). Εάν κρίνεται απαραίτητο, το 
σιφόνι μπορεί να γεμίσει 
χρησιμοποιώντας την πλήρωση που 
έχει (εικ.20). 

4.5       ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Για να εγγυηθούμε τη λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα του λέβητα, σύμφωνα 
με τους εν ισχύ νόμους, πρέπει να γίνονται 
τακτικά έλεγχοι, η συχνότητα των ελέγχων 
εξαρτάται από τον τύπο, την εγκατάσταση 
και την χρήση της μονάδας. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να γίνεται έλεγχος, από 
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, 
τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. 
Κατά τη διάρκεια της συντήρησης 
είναι σημαντικό να ελέγχεται αν το 
σιφόνι συλλογής συμπυκνωμάτων  

4.5.1    Ειδική λειτουργία στο μέγιστο της ισχύος 
για ελέγχους και ρυθμίσεις (εικ.21) 

Για να ελέγξετε την καύση του λέβητα, πατήστε το 

κουμπί  για μερικά δεύτερα. Η ειδική 

λειτουργία θα ξεκινήσει σε λίγο και θα συνεχίσει 
για 15 λεπτά.  

Εικ. 20

ΠΡΟΣΟΧΗ 
Πριν την αφαίρεση ή την συναρμολόγηση 
των καλυμμάτων του λέβητα, ανοίξτε το 
μικρό πλαστικό πορτάκι στο πάνω μέρος. 

Εικ. 19

PAR 1 = 3 (G20) / 9 (G31) 
PAR 2 = 5 

Serial n. 9999999999 



 

Από εκείνη τη στιγμή, ο λέβητας θα ξεκινήσει να 

δουλεύει στη θέρμανση στη μέγιστη ιισχύ, με 

σταμάτημα στους 80°C και επανεκκίνηση στους 

70°C (ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει κίνδυνος 

υπερθέρμανσης σε περίπτωση εγκαταστά-

σεων ενδοδαπέδιας χωρίς θερμοστάτη 

ασφαλείας. Πριν την ενεργοποίηση της 

ειδικής λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι οι 

διακόπτες των σωμάτων και οι ηλεκτροβάνες 

των δικτύων είναι ανοικτές). 
Το τεστ μπορεί επίσης να γίνει και όταν ο λέβητας 

λειτουργεί για το ζεστό νερό χρήσης. Έτσι όταν 

ενεργοποιήσετε την ειδική λειτουργία, ανοίξτε μία 

ή περισσότερες βρύσες ζεστού νερού. Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες ο λέβητας θα λειτουργεί στη 

μέγιστη ισχύ με την θερμοκρασία του Ζ.Ν.Χ. 

ανάμεσα στους 60°C και τους 50°C. Κατά τη 

διάρκεια του τεστ οι βρύσες του ζεστού νερού 

πρέπει να παραμείνουν ανοικτές.  

Εάν τα κουμπιά  και πατηθούν κατά τη 

διάρκεια των 15 λεπτών της ειδικής λειτουργίας, ο 

λέβητας θα δουλέψει άμεσα στην μέγιστη και την 
ελάχιστη ισχύ της  
Η ειδική λειτουργία στο μέγιστο της ισχύος 

για ελέγχους και ρυθμίσεις θα κλείσει 

αυτόματα μετά από 15 λεπτά ή όταν το το 
κουμπί  πατηθεί ξανά. 

4.5.2    Καθαρισμός του φίλτρου “Aqua 
Guard System” (εικ.22) 

Για τον καθαρισμό του φίλτρου, κλείστε τις 
βάνες στις προσαγωγές και τις επιστροφές 
της εγκατάστασης, κλείστε την παροχή 
ρεύματος, αφαιρέστε τα καπάκια και 
αδειάστε τον λέβητα από νερό.  
Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το 
φίλτρο, ξεβιδώστε το καπάκι και καθαρίστε 
το φίλτρο, αφαιρώντας τις ακαθαρσίες και 
τα άλατα που έχουν συσσωρευτεί. 
Ελέγξτε τη στεγανοποίηση του o-ring πριν 
ξανατοποθετήσετε το καπάκι με το φίλτρο. 

Εικ. 21
4.5.3    Ξήρανση δαπέδου 

(εικ.22/a) 

Η εργασία ξήρανσης του δαπέδου διατηρεί το 
δάπεδο σε μία προεπιλεγμένη θερμοκρασία 
και ενεργοποιείται μόνο στα συστήματα που 
περιέχουν την βάνα ανάμειξης ZONA MIX 
κωδ. 8092234. Οι θερμοκρασίες επιλέγονται 
από τη ρύθμιση της παραμέτρου PAR 43: 
0 = απενεργοποίηση της λειτουργίας 
1 = επιλογή καμπύλης A 
2 = επιλογή καμπύλης B 
3 = επιλογή καμπύλης A + B 
Η απενεργοποίηση της λειτουργίας γίνεται 
όταν θέσουμε την παράμετρο PAR 43 στο 0 
ή αυτομάτως στο τέλος της λειτουργίας. 
Η ρύθμιση της αναμεικτικής βάνας ακολουθεί 
την ανάπτυξη της επιλεγμένης καμπύλης και 
φτάνει σε ένα μέγιστο 55°C. Κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας όλες οι άλλες απαιτήσεις 
αγνοούνται (θέρμανση, παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης, αντιπαγωτική προστασία και 
ειδική λειτουργία στο μέγιστο της ισχύος). 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας η οθόνη 
δείχνει τις υπολειπόμενες μέρες για την 
ολοκλήρωση της (π.χ. εμφανίζεται -15 = 15 
μέρες μέχρι να τελειώσει η εργασία 
ξήρανσης). Στο διάγραμμα της εικ. 22/a 
φαίνεται η εξέλιξη της καμπύλης. Εικ. 22



 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Σεβαστείτε τα χαρακτηριστικά του 
δαπέδου σύμφωνα με τα στοιχεία 
του κατασκευαστή! 

- Η σωστή λειτουργία γίνεται μόνο 
όταν ο λέβητας είναι σωστά 
συνδεδεμένος (δίκτυο σωληνώσεων, 
ηλεκτρική εγκατάσταση, ρυθμίσεις)! 
Αν δεν προσεχθούν το δάπεδο 
μπορεί να πάθει σοβαρές ζημιές! 

4.6       ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα στη λειτουργία, 
στην οθόνη εμφανίζεται alarm και η μπλε 
φωτεινή μπάρα γίνεται κόκκινη.  
Περιγραφές των προβλημάτων, με τις 
αντίστοιχες ειδοποιήσεις, και επιλύσεις τους 
δίνονται στη συνέχεια: 

– ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ 
ALARM 02 (εικ.23/a)  
Εάν η πίεση που ελέγχει ο ρυθμιστής 
πίεσης είναι μικρότερη από 0,5bar, ο 
λέβητας σταματά και η οθόνη δείχνει “ALL 
02”. Επαναφέρετε την πίεση στα κανονικά 
επίπεδα χρησιμοποιώντας την τηλεσκοπική 
βάνα πλήρωσης. Τραβήξτε τη βάνα και 
γυρίστε με φορά αντίθετη από εκείνη των 
δεικτών του ρολογιού για να ανοίξει και μέχρι 
η πίεση να φτάσει πάλι μεταξύ του 1 & 
1,5bar. ΟΤΑΝ Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΧΕΙ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ, ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΒΑΝΑ 
ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΑ ΤΩΝ 
∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ.   
Εφόσον η διαδικασία πλήρωσης πρέπει να 
επαναλαμβάνεται συνεχώς πρέπει να 
ελέγξετε το δίκτυο θέρμανσης για τυχόν 
διαρροές. 

TVw Θερμοκρασία ζώνης ανάμειξης 
Tag Περίοδος σε ημέρες 
x Έναρξη (πρώτη μέρα) 
A Καμπύλη λειτουργίας Α 
B Καμπύλη λειτουργίας Β

Εικ. 22/a

Εικ.23/a



 

– ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ  
ALARM 03 (εικ.23/b)  
Εάν η πίεση είναι μεγαλύτερη από τα 
2,8bar, ο λέβητας σταματά και η οθόνη 
δείχνει “ALL 03".  

GR Εικ.23/b

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΖΕΣΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ALARM 04 (εικ.23/c) 

Εάν το αισθητήριο ζεστού νερού χρήσης 
(SS) δεν είναι συνδεδεμένο σωστά ή 
είναι βραχυκυκλωμένο, ο λέβητας 
σταματά και η οθόνη δείχνει “ALL 04”. 

Εικ.23/c

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 ALARM 05 (εικ.23/d)  
Εάν το αισθητήριο της θέρμανσης (SM) 
δεν είναι συνδεδεμένο σωστά ή είναι 
βραχυκυκλωμένο, ο λέβητας σταματά και 
η οθόνη δείχνει “ALL 05”. 

Εικ.23/d

– ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΦΛΟΓΑΣ 
 ALARM 06 (εικ.23/e)  

Εάν ο έλεγχος της φλόγας δεν ανιχνεύει 
φλόγα έπειτα από μία ολοκληρωμένη 
έναυση, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 
η πλακέτα δεν μπορεί να «δει» την 
φλόγα, ο λέβητας σταματά και η οθόνη 
δείχνει “ALL 06”. 
Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα 
ελέγχου (2) και επανεκκινήστε έτσι τον 
λέβητα.  

Εικ.23/e

- ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ   
ALARM 07 (εικ.23/f) 

Εάν η σύνδεση με τον θερμοστάτη 
ασφαλείας διακόπτεται, ο λέβητας σταματά, 
ο έλεγχος της φλόγας θα παραμείνει σε 
αναμονή για ένα λεπτό μέχρι να κλείσει, 
κρατώντας τον κυκλοφορητή σε λειτουργία 
για αυτό το διάστημα.  
Εάν η σύνδεση του θερμοστάτη διορθωθεί 
μέσα σε αυτό το λεπτό ο λέβητας θα 
επανεκκινήσει πάλι κανονικά, ειδάλλως θα 
σταματήσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη 
“ALL 07”. 
Πατήστε το κουμπί  στον πίνακα 
ελέγχου (2) και επανεκκινήστε έτσι τον 
λέβητα.  

Εικ.23/f



 

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ 
Η ταχύτητα του βεντιλατέρ δεν μειώνεται με 
τον αναμενόμενο ρυθμό. Εάν το πρόβλημα 
συνεχίζεται για δύο λεπτά ο λέβητας σταματά 
για τριάντα λεπτά. Ένα νέο ξεκίνημα 
επαναλαμβάνεται μετά την πάροδο αυτού του 
χρόνου. 

– ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ 
ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ “ALL 20” (εικ.23/pp) 

Όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με την 
ηλεκτρονική πλακέτα ΖΟΝΑ ΜΙΧ η 
επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας 
σταματά τον κυκλοφορητή της ζώνης 
ανάμειξης, κλείνει τη βαλβίδα ανάμειξης 
και η οθόνη δείχνει “ALL20”. Κατά τη 
διάρκεια αυτού του προβλήματος ο λέβητας 
συνεχίζει να δουλεύει κανονικά

Όταν το αισθητήριο δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένο ή είναι βραχυκυκλωμένο, ο 
λέβητας χάνει μέρος της αντιπαγωτικής του 
λειτουργίας και η οθόνη δείχνει “ALL 10". 

 ALARM 08 (εικ.23/g)  
Εάν ο έλεγχος της φλόγας αναγνωρίζει 
παρουσία φλόγας σε στάδια της καύσης που 
δεν θα έπρεπε να γίνεται αυτό, σημαίνει ότι 
υπάρχει πρόβλημα στη διαδικασία ελέγχου 
της φλόγας.  
Ο λέβητας θα σταματήσει να λειτουργεί και η 
οθόνη θα μας δείχνει “ALL08”. 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
πρόβλημα του αισθητηρίου ζεστού νερού 
χρήσης. Όταν το αισθητήριο δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένο ή είναι βραχυκυκλωμένο, ο 
λέβητας χάνει τη λειτουργία του ηλιακού και η 
οθόνη δείχνει  “ALL 10". 

– ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ “ALL 13” (εικ.23/p)  
Η ενεργοποίηση του αισθητηρίου καυσαερίων 
προκαλεί το σταμάτημα του λέβητα και η οθόνη 
μας δείχνει “ALL 13”. 
Πατήστε το κουμπί στον πίνακα ελέγχου  
(2) και επανεκκινήστε. 

Εικ.23/g 

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ  ALARM 09 (εικ.23/h)  
∆εν υπάρχει κυκλοφορία νερού στο 
κύκλωμα θέρμανσης. Εάν οι επαφές του 
ροοστάτη είναι κλειστές, η αναφορά του 
προβλήματος αμέσως σταματά. Εάν το 
πρόβλημα συνεχίζει για πάνω από 1 
λεπτό, ο λέβητας σταματά για έξι λεπτά. 
Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου ο 
λέβητας επιχειρεί νέα προσπάθεια για 
έναυση. Εάν το πρόβλημα υπάρχει ακόμα, 
ο λέβητας κλείνει και η οθόνη μας δείχνει 
“ALL 09”. 

εικ.23/pp

– ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
“ALL 21” (εικ.23/qq) 

 
Όταν η ηλεκτρονική πλακέτα ZONA MIX είναι 
συνδεδεμένη και το αισθητήριο παροχής δεν 
είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι βραχυ-
κυκλωμένο στην οθόνη εμφανίζεται “ALL 21”. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του προβλήματος ο 
λέβητας συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. 

Εικ.23/p

–  ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
“ALL 14” (εικ.23/q)  
Εάν το αισθητήριο καυσαερίων δεν είναι 
συνδεδεμένο σωστά ή είναι βραχυκυκλωμένο, 
ο λέβητας σταματά και η οθόνη δείχνει 
“ALL14”. 

Εικ.23/h 

εικ.23/qq– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ALARM 10 (εικ.23/l)  
ΛΕΒΗΤΑΣ ΜΕ ΜΠΟΪΛΕΡ: πρόβλημα του 
αισθητηρίου του μπόιλερ (SB). Όταν το 
αισθητήριο του μπόιλερ δεν είναι συνδε-
δεμένο σωστά ή είναι βραχυκυκλωμένο, η 
οθόνη θα μας δείχνει “ALL 10”. Ο λέβητας 
θα λειτουργεί αλλά δεν θα μπορεί να γίνει 
ρύθμιση ισχύος για την παραγωγή ζεστού 
νερού.  
ΛΕΒΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: πρόβλημα 
αισθητηρίου αντιπαγωτικής προστασίας για 
λέβητες που φέρουν τέτοιο αισθητήριο. 

– ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
“ALL 22” (εικ.23/rr) 

Όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με 
την ηλεκτρονική πλακέτα ΖΟΝΑ ΜΙΧ η 
επέμβαση του θερμοστάτη ασφαλείας 
σταματά τον κυκλοφορητή της ζώνης 
ανάμειξης, κλείνει τη βαλβίδα ανάμειξης 
και η οθόνη δείχνει “ALL22”. 

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ  
“ALL 15” (εικ. 23/r) 

Εικ.23/l Εικ. 23/r

Εικ.23/q

Εικ. 23/rr



 

Κατά τη διάρκεια αυτού του προβλήματος 
ο λέβητας συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. 

– ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΟΥ S3 “ALL 26” (εικ. 23/v)  
 
Όταν η πλακέτα INSOL είναι συνδεδεμένη στο λέβητα και το αισθητήριο S3 
δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι βραχυκυκλωμένο, εμφανίζεται στην 
οθόνη “ALL 26”. Κατά τη διάρκεια αυτού του προβλήματος, ο λέβητας 
συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. 

– ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ 
∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ 
“ALL 23” (εικ. 23/s) 

 
Όταν η ηλεκτρονική πλακέτα ZONA MIX είναι 
συνδεδεμένη και το αισθητήριο παροχής δεν 
είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι βραχυ-
κυκλωμένο στην οθόνη εμφανίζεται “ALL 23”. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του προβλήματος ο 
λέβητας συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. 
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εικ.23/v

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ “ALL 27” (εικ.23/w) 
 

Εικ.23/s
 Όταν η πλακέτα INSOL είναι συνδεδεμένη στο λέβητα και η υδραυλική 
ρύθμισή του είναι λάθος (PAR 2) εμφανίζεται στην οθόνη “ALL 27”. Κατά τη 

– ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 
διάρκεια αυτού του προβλήματος, ο λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά 

ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ S1 “ALL 24” 
και μόνο η αντιπαγωτική προστασία του ηλιακού συλλέκτη λειτουργεί στο ηλιακό 

(εικ.23/t) 
σύστημα. 

Όταν η πλακέτα INSOL είναι συνδεδε-
μένη στο λέβητα και το αισθητήριο S1 
δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή είναι 
βραχυκυκλωμένο, εμφανίζεται στην 
οθόνη “ALL 24”. Κατά τη διάρκεια αυτού 
του προβλήματος, ο λέβητας συνεχίζει 
να λειτουργεί κανονικά. 

εικ.23/w

– ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ “ALL 29” (εικ.23/y) 
Εικ.23/t  

Όταν ο αριθμός των επιπρόσθετων πλακετών δεν συμφωνεί με τον αριθμό που 
– ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΜΠΟΪΛΕΡ έχουμε θέσει στην πλακέτα (PAR 40) ή υπάρχει πρόβλημα στη σύνδεση τους, 
ΗΛΙΑΚΟΥ S2 “ALL 25” (εικ.23/u)  εμφανίζεται στην οθόνη “ALL 29”. Κατά τη διάρκεια αυτού του προβλήματος ο 

Όταν η πλακέτα INSOL είναι συνδεδε- λέβητας συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. 
μένη στο λέβητα και το αισθητήριο του 
ηλιακού μπόιλερ S2 δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένο ή είναι βραχυκυκλωμένο 
στην οθόνη εμφανίζεται “ALL 25”.  
Κατά τη διάρκεια αυτού του 
προβλήματος, ο λέβητας συνεχίζει να 
λειτουργεί κανονικά. 

εικ. 23/y

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν στην οθόνη εμφανίζεται “ALL 01” το πρόβλημα μπορεί να
Εικ.23/u έχει προκληθεί από την ηλεκτρική συνδεσμολογία (ηλεκτρονική πλακέτα ή 

καλωδίωση).



 

εικ.24

Πατήστε το κουμπί  του πίνακα (θέση 2) για 

να ενεργοποιήσετε τη θερινή λειτουργία (μόνο 

ζεστό νερό χρήσης). Η οθόνη θα είναι όπως 
φαίνεται στην εικόνα:  

Θέρος 

Η πρώτη έναυση του λέβητα πρέπει να γίνει 
από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
∆ιαδοχικά, αν είναι απαραίτητο το άναμα του 
λέβητα ξανά, ακολουθήστε αυστηρά τις 
ακόλουθες οδηγίες: ανοίξτε την παροχή του 
αερίου επιτρέποντας την ροή του καυσίμου. 
Μετακινήστε τον κεντρικό διακόπτη του 
συστήματος στη θέση “ON”. Όταν το αέριο 
ρέει στη μονάδα, μία σειρά ελέγχων πρέπει 
να γίνουν και η οθόνη δείχνει τις φυσιολογικές 
συνθήκες λειτουργίας, πάντα ελέγχοντας την 
πίεση του συστήματος. Εάν η μπλε φωτεινή 
μπάρα είναι αναμμένη σημαίνει ότι υπάρχει 
ρεύμα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πρώτο πάτημα των 
κουμπιών της ρύθμισης (2) στο 
χειριστήριο φωτίζεται ο πίνακας, με το 
δεύτερο πάτημα ενεργοποιούνται οι 
προρυθμισμένες λειτουργίες. 

Πατήστε το κουμπί του πίνακα (θέση 2) 

για να ενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία 

(θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης). Η οθόνη 

θα είναι όπως φαίνεται στην εικόνα:  

Χειμώνας 

ΕΝΑΥΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (εικ.24) 

ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
– Σε περίπτωση σφάλματος ή/και λάθος χρήση, απενεργοποιήστε το λέβητα χωρίς να κάνετε καμία επιδιόρθωση ή να 

επέμβετε σε αυτόν άμεσα. Απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 
– Η εγκατάσταση του λέβητα και οποιαδήποτε εργασία ή/και συντήρηση πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις CEI 64-8. Απαγορεύεται αυστηρά η επέμβαση σε μέρη που είναι 

σφραγισμένα από τον κατασκευαστή. 
– Απαγορεύεται να κλείνετε ή να φράζετε τις γρίλιες και τα ανοίγματα αερισμού στον χώρο που είναι εγκατεστημένος 

ο λέβητας. 
– ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά γίνει από λανθασμένη χρήση του λέβητα. 
– Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 

σωματικές, αισθητικές ή ψυχικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός κι αν τους έχει δοθεί η 

εκπαίδευση ή οι οδηγίες για την χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά 

πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μην παίζουν με αυτή τη συσκευή. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 



 

εικ.26

ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ [εικ. 26] 

Σε περίπτωση που λείπατε για ένα μικρό 

χρονικό διάστημα, πατήστε το . Η οθόνη 

θα έχει την εμφάνιση της εικόνας 24. Με αυτό 

τον τρόπο, αφήνοντας την παροχή του 

ρεύματος και του αερίου συνδεδεμένες ο 

λέβητας έχει αντιπαγωτική προστασία και 

προστατεύεται από μπλοκάρισμα του 

κυκλοφορητή.  

Εάν ο λέβητας πρόκειται να μη λειτουργήσει 

για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι 

προτιμότερο να κλείσετε τις κεντρικές παροχές 

ρεύματος και αερίου και εάν αναμένονται 

χαμηλές θερμοκρασίες στο ίδιο διάστημα, 

καλύτερα να αδειάζει το δίκτυο από νερό ώστε 

να μην έχουμε πιθανά σπασίματα από 
δημιουργία πάγου στους σωλήνες. 

εικ.25/a
Για να θέσετε την επιθυμητή θερμοκρασία 

ζεστού νερού χρήσης, πατήστε το κουμπί 
στον πίνακα ελέγχου (θέση 2). Η οθόνη θα 

έχει την εμφάνιση της εικόνας 26. Αλλάξτε τις 

τιμές με τα κουμπιά και . Η 

στάνταρ εμφάνιση της οθόνης θα επανέλθει αν 

πατήσουμε το κουμπί ξανά, ή έπειτα από 10 

δευτερόλεπτα χωρίς να πατηθεί κανένα κουμπί.  

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ (εικ.26) 

εικ.25

Ρύθμιση αισθητηρίου εξωτερικής 
θερμοκρασίας 
 
Εφόσον έχει εγκατασταθεί στο λέβητα 
αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας, η 
τιμή της θερμοκρασίας της προσαγωγής 
επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα, το 
οποίο υπολογίζει άμεσα την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος σε σχέση με την εξωτερική 
θερμοκρασία. Εάν θέλετε να αλλάξετε την 
τιμή της θερμοκρασίας, αυξάνοντας ή 
μειώνοντάς την από την ηλεκτρονική 
πλακέτα, ακολουθήστε τα βήματα που 
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη 
παράγραφο. Τα επίπεδα των διαφόρων 
διορθώσεων της τιμής της θερμοκρασίας 
υπολογίζονται αναλογικά. Η οθόνη θα έχει 
την εμφάνιση της εικόνας 25/a. 
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Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του νερού 

της θέρμανσης πατήστε το κουμπί
 

στον 

πίνακα ελέγχου (2). 
Την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί, 
επιλέγετε τη ρύθμιση του πρώτου κυκλώματος 
θέρμανσης, τη δεύτερη φορά που θα πατηθεί 
το κουμπί το δεύτερο κύκλωμα επιλέγεται. Η 
οθόνη θα έχει την εμφάνιση της εικόνας. 
Αλλάξτε τις τιμές πατώντας τα κουμπιά 

 
και . Η στάνταρ εμφάνιση της οθόνης θα 

επανέλθει αν πατήσουμε το κουμπί  ξανά, 
ή έπειτα από 10 δευτερόλεπτα χωρίς να 
πατηθεί κανένα κουμπί. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (εικ. 25) 



 

– ALL 13 (εικ.27/e)
Πατήστε το κουμπί  και επανεκ-
κινήστε το λέβητα. 
 

Εφόσον το πρόβλημα συνεχίζει να 

εμφανίζεται καλέστε εξουσιοδοτημένο 

τεχνικό.

– ALL 06 (εικ.27/c) 
Πατήστε το κουμπί  και επανεκ-
κινήστε το λέβητα. 

– ALL 08
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 09 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 10 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 03 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 04 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 05 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

Fig. 27/dFig. 27/a 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 
Εάν είναι απαραίτητη η αλλαγή του αερίου 

καυσίμου, ζητήστε τη βοήθεια ενός 

εξουσιοδοτημένου τεχνικου. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η ετήσια συντήρηση του λέβητα 
πρέπει να προγραμματίζεται συνεχώς 
ζητώντας τη βοήθεια εξουσιοδοτημέ-
νου τεχνικού προσωπικού. 
Ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με ένα 
ηλεκτρικό καλώδιο για την σύνδεση με 
την παροχή του ρεύματος, σε 
περίπτωση που χρειάζεται αντικατά-
σταση, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια 
ανταλλακτικά SIME.  

– ALL 14 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 15 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– Για τα από “ALL 20” έως “ALL 29” 
Καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

– ALL 07 (εικ.27/d)
Πατήστε το κουμπί  και επανεκ-
κινήστε το λέβητα. 
 

Εφόσον το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται 
καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

εικ.27/eεικ.27/c

Όταν υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του 

λέβητα φαίνεται στην οθόνη και η μπλε φωτεινή 

μπάρα γίνεται κόκκινη. Περιγραφές των 

προβλημάτων με τις σχετικές ειδοποιήσεις και η 
μέθοδος επίλυσής των δίνεται στη συνέχεια: 

- AL02 [εικ.29/α] 
Εάν η πίεση στο νερό πέσει κάτω από τα  

0.5bar, ο λέβητας θα σταματήσει να λειτουργεί 

και στην οθόνη θα εμφανιστεί το "AL 02". 
Επαναφέρετε την πίεση στα κανονικά μεγέθη 

χρησιμοποιώντας την τηλεσκοπική βάνα 

πλήρωσης. Τραβήξτε τη βάνα και γυρίστε την 

αντίθετα με τη φορά των δεικτών του 

ρολογιού μέχρι η πίεση στο μανόμετρο να 

είναι μεταξύ του 1 και 1,5 bar. ΟΤΑΝ Η 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕ 

ΤΗ ΒΑΝΑ ΓΥΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΦΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ. 
Εάν η πίεση πέφτει συνεχώς, πρέπει να 

καλέσετε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να 
ελέγξει το δίκτυο για τυχόν διαρροές.  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Εφόσον το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται 
καλέστε εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 



 

 

Fonderie Sime S.p.A  -  Via Garbo, 27  -  37045 Legnago (Vr) Tel. + 39 
0442 631111  -   F a x  +39 0442 631292  -  www.sime.it 

http://www.sime.it/
http://www.sime.it/

	1-6 Murelle EV HE GR
	7-19 Murelle EV HE GR
	20-26 Murelle EV HE GR
	27-33 Murelle EV HE GR
	34-38 Murelle EV HE GR

