
BRAVA DGT HE
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE
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Gentile Cliente,
metta in funzione la sua nuova caldaia entro 30gg dalla data di installazione. Potrà così
beneficiare, oltre alla garanzia legale, anche della garanzia convenzionale Sime (riportata
nelle ultime pagine del manuale).
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά την πρώτη εγκατάσταση του λέβητα πρέπει κατά κανόνα να εκτελείτε τους ακόλουθους ελέγχους:
– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υγρά ή εύφλεκτα υλικά στην άμεση γειτονία του λέβητα.
– Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σωστά και ότι το καλώδιο γείωσης είναι συνδεδεμένο με ένα καλό σύστημα γείωσης.
– Ανοίξτε τη στρόφιγγα αερίου και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων συμπεριλαμβανομένου του καυστήρα.
– Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει ρυθμιστεί για τη λειτουργία με το είδος του αερίου που παρέχεται.
– Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εκκένωσης των προϊόντων της καύσης είναι ελεύθερος ή/και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
– Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βαλβίδες είναι ανοιχτές .
– Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γεμίσει με νερό και ότι ο αέρας έχει εξέλθει με ορμή.
– Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μπλοκάρει ο κυκλοφορητής. 
– Αφήστε να βγει με ορμή ο αέρας που υπάρχει στη σωλήνωση αερίου από την ειδική πρίζα εκτόνωσης πίεσης που βρίσκεται στην 

είσοδο της βαλβίδας αερίου.
– Ο εγκαταστάτης πρέπει να εκπαιδεύσει το χρήστη σχετικά με τη λειτουργία του λέβητα και τα συστήματα ασφαλείας.

Η FONDERIE SIME S.p.A βρίσκεται στην Via Garbo 27 - Legnago (VR) - Italy δηλώνει ότι οι λέβητες ζεστού νερού της εταιρείας της, με 
σήμανση ΕΚ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/142/ΕΟΚ και εξοπλισμένοι με θερμοστάτη ασφαλείας βαθμονομημένο το ανώτερο 
στους 110°C, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας PED 97/23/ΕΟΚ γιατί πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 1 παράγραφος 3.6 της ιδίας.
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1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα BRAVA DGT HE είναι θερμικά προαναμεμειγ-

μένα συγκροτήματα συμπύκνωσης που χρησιμο-
ποιούν την τεχνολογία μικροεπεξεργαστή για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση των λειτουργιών που εκτε-

λούνται. Αυτές οι συσκευές συμμορφώνονται με 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2009/142/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 
2006/95/ΕΚ και 92/42/ΕΚ. 

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Εικ. 1

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
R  Αναστροφή εγκατάστασης  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
M  Πλήρωση εγκατάστασης  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
G  Τροφοδοσία αερίου  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
R3  Επιστροφή βραστήρα  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
M2  Παροχή βραστήρα  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
S3 Εκκένωση νερού συμπύκνωσης  ø 25

1.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.2.1 BRAVA DGT HE 12 T (εικ. 1)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκδόσεις “12 T” είναι προσχεδιασμένες για τη σύνδεση σε έναν 
απομακρυσμένο βραστήρα, για τη χρήση ως λέβητα ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θα 
πρέπει να γίνει:
- αποσύνδεση του αισθητήρα βραστήρα (SB) 
- προγραμματισμός της PAR 2 έως 4.
Η εργασία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό κατά 
την πρώτη φάση ανάφλεξης του λέβητα.
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1.2.2 BRAVA DGT HE 25-30-35 (εικ. 1/a)
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Εικ. 1/a

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
R  Αναστροφή εγκατάστασης  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
M  Πλήρωση εγκατάστασης  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
G  Τροφοδοσία αερίου  G 3/4” (UNI - ISO 228/1)
E  Εισαγωγή νερού οικιακής χρήσης G 1/2” (UNI - ISO 228/1)
U  Έξοδος νερού οικιακής χρήσης  G 1/2” (UNI - ISO 228/1)
S3 Εκκένωση νερού συμπύκνωσης ø 25
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BRAVA DGT HE 25 30 35
A mm 100 100 155
B mm 139 139 130
D mm 50 50 ---
P mm 290 290 345
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BRAVA DGT HE  12 T 25  30 35

Θερμική ισχύς

Ονομαστική (80-60°C) kW 11,7 23,9  28,9 34,1

Ονομαστική (50-30°C) kW 12,8 26,2  31,6 37,2

Ελάχιστη G20 (80-60°C) kW 2,8 4,7  5,9 7,9 

Ελάχιστη G20 (50-30°C) kW 3,2 5,3  6,6 8,8 

Ελάχιστη G31 (80-60°C) kW 3,7 7,5  7,6 8,6

Ελάχιστη G31 (50-30°C) kW 4,2 8,5  8,5 9,6 

Ονομαστική θερμική ισχύ kW 12,0 24,5  29,5 34,8

Ελάχιστη θερμική ισχύς G20/G31 kW 3,0/4,0 5,0/8,0  6,2/8,0 8,2/9,0 

Ωφέλιμη απόδοση max/min (80-60°C) % 97,5/94,0 97,5/94,0  98,0/95,1 98,0/96,0

Ωφέλιμη απόδοση max/min (50-30°C) % 107,0/107,0 106,9/106,0  107,1/106,4 107,0/107,0

Ωφέλιμη απόδοση 30% της πλήρωσης (40-30°C) % 107,0 107,0  107,0 107,0

Ενεργειακή απόδοση (CEE 92/42)  ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★   ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★

Απώλειες κατά τη στάση έως 50°C (EN 483) W 84 87  89 95  

Τάση τροφοδοσίας V-Hz 230-50 230-50  230-50 230-50 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος W 98 105  114 135 

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IP X4D X4D  X4D X4D 

Πεδίο ρύθμισης θέρμανσης °C 20/80 20/80  20/80 20/80 

Περιεκτικότητα ζεστού νερού l 3,80 4,05  4,65 4,85 

Πίεση λειτουργίας max bar 3 3  3 3

Θερμοκρασία λειτουργίας max  °C 85 85  85 85 

Χωρητικότητα δοχείου διαστολής θέρμανσης l 8 8  8 8  

Πίεση δοχείου διαστολής θερμότητας bar 1 1  1 1

Πεδίο ρύθμισης νερού οικιακής χρήσης °C --- 10/60  10/60 10/60 

Συγκεκριμένη παροχή νερού οικιακής χρήσης (EN 625) l/min --- 11,2  13,4 15,8 

Συνεχής παροχή νερού οικιακής χρήσης ∆t 30°C l/min --- 11,3  14,4 16,4 

Ελάχιστη παροχή νερού οικιακής χρήσης l/min --- 2,2  2,2 2,2 

Πίεση νερού οικιακής χρήσης max/min bar --- 6,0/0,5  6,0/0,5 6,0/0,5 

Θερμοκρασία καπνών παροχής max (80-60°C) °C 71 84  79 77

Θερμοκρασία καπνών παροχής min (80-60°C) °C 68 69  67 67 

Θερμοκρασία καπνών παροχής max (50-30°C) °C 54 59  51 58

Θερμοκρασία καπνών παροχής min (50-30°C) °C 52 45  47 49

Παροχή καπνών max/min kg/h 21/5 42/9  50/11 60/14 

CO2 παροχής max/min G20 % 9,0/9,0 9,0/9,0  9,0/9,0 9,0/9,0

CO2 παροχής max/min G20 % 10,0/10,0 10,0/10,0  10,0/10,0 10,0/10,0 

Πιστοποίηση ΕΚ αρ.   1312CN5755

Κατηγορία    II2H3P

Τύπος    B23P-53P/C13-33-43-53-83 

Κατηγορία NOx    5 (< 30 mg/kWh)

Βάρος λέβητα kg 29,4 32,6  33,6 36,0

Κύρια ακροφύσια αερίου

Ποσότητα ακροφυσίων αρ.  1 2  2 2 

Διάμετρος ακροφυσίων G20 ø 4,0 2,4/3,3  2,8/3,  3,3/3,5

Διάμετρος ακροφυσίων G31 ø 3,3 1,9/2,6  2,2/2,9 2,4/3,0

Μέγιστη/ελάχιστη κατανάλωση ισχύος

Μεθάνιο G20 m3/h 1,27/0,32 2,59/0,53  3,12/0,66 3,68/0,87

Προπάνιο G31 kg/h 0,93/0,31 1,90/0,62  2,29/0,62 2,70/0,70

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

1.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (εικ. 2)
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Εικ. 2

Μοντέλο ”25-30-35”

Μοντέλο “12 T”

ΛΕΖΑΝΤΑ
 1 Ανεμιστήρας 
 2 Μέγιστο όριο θερμοστάτη
 3 Πρωτεύων εναλλάκτης
 4 Αισθητήρας θέρμανσης (SM)
 5 Βαλβίδα αερίου
 6 Εναλλάκτης νερού οικιακής χρήσης
 7 Φίλτρο νερού θέρμανσης
 8 Βαλβίδα εκτροπέας
 9 Θερμοστάτης ασφαλείας
 10 Κυκλοφορητής με εκτόνωση αέρα
 11 Ροόμετρο νερού οικιακής χρήσης
 12 Φίλτρο νερού οικιακής χρήσης
 14 Βαλβίδα ασφαλείας εγκατάστασης 3 BAR
 15 Πιεσοστάτης νερού
 16 By-pass αυτόματο
 17 Εκκένωση λέβητα
 18 Δοχείο διαστολής εγκατάστασης
 19 Σιφόνι εκκένωσης νερού συμπύκνωσης
 21 Στρόφιγγα εισόδου νερού οικιακής χρήσης (κατόπιν αιτήματος)
 22 Στρόφιγγα αερίου (κατόπιν αιτήματος)
 23 Στρόφιγγα παροχής της εγκατάστασης (κατόπιν αιτήματος)
 24 Στρόφιγγα επιστροφής εγκατάστασης (κατόπιν αιτήματος)
 25 Στρόφιγγα νερού οικιακής χρήσης (SB)
 26 Στρόφιγγα εκκένωσης βραστήρα 
  (δεν παρέχεται)
 27 Δοχείο διαστολής νερού οικιακής χρήσης 
  (δεν παρέχεται)
 28 Βαλβίδα ασφαλείας βραστήρα 7 BAR 
  (δεν παρέχεται)
 29 Βραστήρας συσσώρευσης (δεν παρέχεται)
 30 Στρόφιγγα εισόδου νερού οικιακής χρήσης 
  (δεν παρέχεται)

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
R   Αναστροφή εγκατάστασης
M   Πλήρωση εγκατάστασης
G   Τροφοδοσία αερίου
E   Είσοδος νερού οικιακής χρήσης
U   Έξοδος νερού οικιακής χρήσης
S  Εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας
S3  Εκκένωση νερού συμπύκνωσης
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Εικ. 3

ΛΕΖΑΝΤΑ
 1 Πίνακας ελέγχων
 2 Σιφόνι σταλαγμού
 3 Αισθητήρας θέρμανσης (SM)
 4 Θερμοστάτης ασφαλείας
 5 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
 7 Πρωτεύων εναλλάκτης
 9 Μέγιστο όριο θερμοστάτη
 10 Αισθητήρας καπνών (SF)

11  Θάλαμος καπνού
12  Δοχείο διαστολής
 13 Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
14  Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
15  Ανεμιστήρας
 16 Βαλβίδα εκτροπέας
 17 Αυτόματη εκτόνωση
 18 Αντλία εκγατάστασης

1.5 ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ (εικ. 3)
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Η εγκατάσταση θα πρέπει να θεωρείται σταθερή 
και να εκτελείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

2.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

–  Οι λέβητες θα πρέπει να εγκαθίστανται, χωρίς 
περιορισμούς τοποθέτησης και μεταφοράς του 
καυσεογόνου αέρα, σε οποιοδήποτε οικιακό περι-
βάλλον.

–  Οι λέβητες είναι επίσης κατάλληλοι για τη λειτουρ-
γία σε χώρο μερικώς προστατευμένο σύμφωνα 
με το EN 297, με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλ-
λοντος στους 60 °C και ελάχιστης στους - 5°C. Η 
εγκατάσταση των λεβήτων συνίσταται κάτω από 
το κεκλιμένο μέρος της στέγης, σε μπαλκόνι ή σε 
προστατευμένη εσοχή, πάντα ωστόσο χωρίς να 
είναι εκτεθειμένοι άμεσα στην επίδραση των και-
ρικών συνθηκών (βροχή, χαλάζι, χιόνι). Οι λέβητες 
είναι εξοπλισμένοι με αντιπηκτική λειτουργία. 

2.1.1 Αντιπηκτική λειτουργία

Οι λέβητες είναι εξοπλισμένοι από το εργοστάσιο 
με αντιπηκτική λειτουργία που θέτει σε λειτουργία 
την αντλία και τον καυστήρα όταν η θερμοκρασία 
του νερού που υπάρχει μέσα στη συσκευή πέφτει 
κάτω από την τιμή που έχει προγραμματιστεί στην 
PAR 10. Η αντιπηκτική λειτουργία εξασφαλίζεται 
ωστόσο μόνο αν:
–  ο λέβητας είναι σωστά συνδεδεμένος στα ηλε-

κτρικά κυκλώματα τροφοδοσίας και αερίου,
–  ο λέβητας τροφοδοτείται σταθερά,
– ο λέβητας δεν είναι σε εμπλοκή αποτυχημένη 

ανάφλεξη,
–  τα κύρια συστατικά μέρη του λέβητα δεν έχουν 

βλάβη.
Υπό αυτές τις συνθήκες ο λέβητας προστατεύεται 
από τον πάγο μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
των -5°C.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση εγκαταστάσεων σε 
χώρους όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 
τους 0°C απαιτείται η προστασία των σωλήνων 
σύνδεσης. 

2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Για τη διευκόλυνση της υδραυλικής σύνδεσης και 
αερίου του λέβητα στην εγκατάσταση παρέχονται τα 
παρακάτω προαιρετικά αξεσουάρ:
– Πλάκα εγκατάστασης κωδ. 8075427
– Kit καμπύλων κωδ. 8075418
– Kit στροφίγγων εκδ. 8091806
– Kit στροφίγγων εκδ. “T” κωδ. 8091820
– Kit αντικατάστασης τοίχων άλλης μάρκας κωδ. 

8093900
– Ηλιακό kit για στιγμιαίους λέβητες κωδ. 8105101.
–  Kit προστασίας ρακόρ κωδ. 8094521.
Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με το μοντάρισμα των 
ρακόρ αναφέρονται στις συσκευασίες.

2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για τη διαφύλαξη της θερμικής εγκατάστασης από 
βλαβερές διαβρώσεις, σύγκριμα ή αποθέσεις, είναι 
πολύ σημαντικό, πριν από την εγκατάσταση της 

συσκευής, να προχωρήσετε στο πλύσιμο της εγκα-
τάστασης σύμφωνα με τον κανόνα UNI-CTI 8065, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα προϊόντα, για παρά-
δειγμα, το Sentinel X300 (νέες εγκαταστάσεις), 
X400 και X800 (παλιές εγκαταστάσεις) ή Fernox 
Cleaner F3. 
Παρέχονται πλήρεις οδηγίες με τα προϊόντα αλλά, 
για περισσότερες διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοι-
νωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή SENTINEL 
PERFORMANCE SOLUTIONS LTD ή FERNOX COOKSON 
ELECTRONICS. Μετά το πλύσιμο της συσκευής, για 
προστασία από τις διαβρώσεις και αποθέσεις, συνί-
σταται η χρήση των αναστολέων τύπου Sentinel 
X100 ή Fernox Protector F1. Είναι σημαντικό να 
γίνεται η επαλήθευση της συγκέντρωσης του ανα-
στολέα μετά από κάθε αλλαγή στην εγκατάσταση και 
σε κάθε επαλήθευση συντήρησης σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται από τους κατασκευαστές (ειδικά τεστ 
διατίθενται από τους λιανοπωλητές). Η εκκένωση της 
βαλβίδας ασφαλείας πρέπει να είναι συνδεδεμένο με 
μια χοάνη συλλογής για τη διοχέτευση τη ενδεχό-
μενης αποστράγγισης σε περίπτωση επέμβασης. Σε 
περίπτωση που η θέρμανση βρίσκεται σε επίπεδο 
ανώτερο του λέβητα πάνω στις σωληνώσεις της 
παροχής/επιστροφής της εγκατάστασης θα πρέπει 
να εγκατασταθούν οι στρόφιγγες που υπάρχουν στα 
προαιρετικά kit. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απουσία καθαρισμού της θερμικής 
εγκατάστασης και της προσθήκης ενός κατάλ-
ληλου αναστολέα ακυρώνουν την εγγύηση της 
εγκατάστασης.
Η σύνδεση του αερίου πρέπει να πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τους κανόνες UNI 7129 και UNI 7131. 
Κατά το σχεδιασμό των σωληνώσεων αερίου, από 
το μετρητή στη μονάδα, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη τόσο ο όγκος της παροχής (κατανάλωση) 
σε m3/h όσο και η πυκνότητα του αερίου που 
εξετάζεται. Τα τμήματα των σωληνώσεων της εγκα-
τάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εγγυώνται 
μια επαρκής παροχή αερίου για την κάλυψη της 
μέγιστης ζήτησης, περιορίζοντας την απώλεια της 
πίεσης μεταξύ μετρητή και οποιασδήποτε συσκευής 
χρήσης όχι μεγαλύτερη από: 
– 1,0 mbar για τα αέρια της δεύτερης οικογένειας 

(φυσικό αέριο).
– 2,0 mbar για τα αέρια της τρίτης οικογένειας (βου-

τάνιο ή προπάνιο).

Μέσα στο περίβλημα υπάρχει μια αυτοκόλλητη πινα-
κίδα όπου αναφέρονται τα τεχνικά στοιχεία ανα-
γνώρισης και ο τύπος του αερίου για το οποίο έχει 
προπαρασκευαστεί ο λέβητας.

2.5.1 Σύνδεση εκκένωσης νερού συμπύκνωσης 

Για τη συγκέντρωση του νερού συμπύκνωσης συν-
δέστε το σιφόνι σταλαγμού στον υπόνομο με ένα 
σωλήνα με ελάχιστη κλίση 5 χιλ. ανά μέτρο. 
Μόνο οι πλαστικές σωληνώσεις των κανονικών 
υπονόμων είναι κατάλληλες για τη διοχέτευση 
του νερού συμπύκνωσης προς τον υπόνομο της 
κατοικίας.

2.5.2 Φίλτρο πάνω στις σωληνώσεις αερίου

Η βαλβίδα αερίου είναι εξοπλισμένη με ένα φίλτρο 
στην είσοδο το οποίο ωστόσο δεν είναι σε θέση 
να συγκρατεί όλες τις προσμείξεις που υπάρχουν 
στο αέριο και στις σωληνώσεις του δικτύου. Για την 
αποφυγή της δυσλειτουργίας της βαλβίδας, ή σε 
ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ο αποκλεισμός της 
ασφάλειας που διαθέτει, συνίσταται το μοντάρισμα 
ενός κατάλληλου φίλτρου πάνω στις σωληνώσεις 
του αερίου.

2.6 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣΜΑ
 ΤΗΣ ΕΚΓΑΚΤΑΣΤΑΣΗΣ (εικ. 6)

Η πλήρωση της εγκατάστασης γίνεται μέσω της 
πτυσσόμενης στρόφιγγας πλήρωσης (3 εικ. 6). Η 
πίεση της πλήρωσης σε κρύα εγκατάσταση πρέπει να 
είναι μεταξύ 1-1,2 bar. Για την εκκένωση της εγκατά-
στασης απενεργοποιήστε το λέβητα και ενεργείστε 
στην εκκένωση του λέβητα (5 εικ. 6).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις εκδ. “12 T” η πλήρωση γίνεται 

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Εικ. 6

Μοντέλο “25-30-35”

Μοντέλο “12 T”

ΛΕΖΑΝΤΑ
 1 Ροόμετρο νερού οικιακής χρήσης 

(λευκό)
 2 Αισθητήρας επίδρασης HALL (μπλε)
 3 Πλήρωση εγκατάστασης (μπλε)
 4 Βαλβίδα ασφαλείας 3 BAR
 5 Εκκένωση εκγατάστασης
 6  Αυτόματη παράκαμψη (μπλε)
 7 Πιεσοστάτης νερού
 8 Βαλβίδα εκτροπέας
 9 Φίλτρο νερού θέρμανσης (μπλε)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σημειώνονται με μπλε/λευκό 
τα συστατικά μέρη για τα οποία έχει προ-
βλεφθεί η επαλήθευση και ο έλεγχος.
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από τη στρόφιγγα της πλήρωσης που μοντάρεται 
εξωτερικά από τον εγκαταστάτη.

2.7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ
 ΑΓΩΓΟΥ ø 60/100 - ø 80/125
 (εικ. 8)

Οι ομοαξονικοί αγωγοί αναρρόφησης και εκκένωσης 
παρέχονται σε ένα kit κατόπιν αιτήματος μαζί με το 
φύλλο των οδηγιών για το μοντάρισμα. Τα διαγράμ-
ματα της εικ. 8 απεικονίζουν μερικά παραδείγματα 
των διαφορετικών τύπων του τρόπου εκκένωσης και 
του μέγιστου μήκους που μπορεί να επιτευχθεί.

2.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ
 ΑΓΩΓΩΝ ø 80 - ø 60 
 (εικ. 9 - εικ. 9/a)

Το σύστημα διχοτόμησης αέρα/καπνών επιτρέπει 
το διαχωρισμό των αγωγών εκκένωσης καπνών και 
αναρρόφησης αέρα (εικ. 9): 

- για αγωγούς ø 80 παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, το 
σύστημα διχοτόμησης κωδ. 8093050. 

- για αγωγούς ø 60 παρέχεται, κατόπιν αιτήματος, το 
σύστημα διχοτόμησης κωδ. 8093060. 

Το μέγιστο συνολικό μήκος, που λαμβάνεται από 
την άθροιση του μήκους των σωληνώσεων αναρ-
ρόφησης και εκκένωσης καθορίζεται από τις 
απώλειες της πλήρωσης των επιμέρους ανταλλα-
κτικών που έχουν τοποθετηθεί και δεν θα πρέπει 
να είναι ανώτερα από 10 χιλ. H2O (εκδ. 12 T) - 15 
χιλ. H2O (εκδ. 25-30-35). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το συνολικό μήκος κάθε επιμέρους 
αγωγού δεν πρέπει ωστόσο να είναι ανώτερο 
των 50 m, ακόμη και αν η απώλεια της συνολικής 
πλήρωσης είναι κατώτερη της μέγιστης εφαρμο-
σμένης πλήρωσης. 

Για τις απώλειες της πλήρωσης των αξεσουάρ ανα-
τρέξτε στους Πίνακες 1-1/a και για τον υπολογισμό 
των απωλειών της πλήρωσης στο παράδειγμα της 
εικ. 9/a.

2.8.1 Αξεσουάρ ξεχωριστών αγωγών (εικ. 10)

Τα διαγράμματα της εικ. 10 απεικονίζουν μερικά 

παραδείγματα των διαφορετικών τύπων του τρόπου 
εκκένωσης που επιτρέπονται.

2.8.2 Σύνδεση σε σωλήνες 
 καπνοδόχων που υπάρχουν

Ο αγωγός εκκένωσης ø 80 ή ø 60 μπορεί να συνδεθεί 
ακόμη και σε σωλήνες καπνοδόχων που υπάρχουν. 
Όταν ο λέβητας δουλεύει σε χαμηλή θερμοκρα-
σία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κανονικούς 
σωλήνες καπνοδόχων ως εξής:

– Ο σωλήνας καπνοδόχου δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται από άλλους λέβητες.

– Το εσωτερικό του σωλήνα καπνοδόχου πρέπει 
να προστατεύεται από την άμεση επαφή με το 
νερό συμπύκνωσης του λέβητα. Τα προϊόντα 
καύσης πρέπει να διοχετεύονται με μια εύκαμπτη 
σωλήνωση ή με πλαστικούς άκαμπτους σωλήνες 
διαμέτρου 100-150 χιλ. περίπου φροντίζοντας για 
την αποστράγγιση μέσω του σιφονιού του νερού 
συμπύκνωσης στο πόδι της σωλήνωσης . Το ύψος 
του σιφονιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 150 
χιλ.
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Εικ. 8

ΠΡΟΣΟΧΗ:
-  Η τοποθέτηση κάθε συμπληρωματικής καμπύλης σε 90° ø 

60/100 μειώνει τη διαθέσιμη απόσταση κατά 1,5 μέτρα.
-  Η τοποθέτηση κάθε συμπληρωματικής καμπύλης σε 90° ø 

80/125 μειώνει τη διαθέσιμη απόσταση κατά 2 μέτρα.
-  Η τοποθέτηση κάθε συμπληρωματικής καμπύλης σε 45° 

μειώνει τη διαθέσιμη απόσταση κατά 1 μέτρα. 
-  Κατά το μοντάρισμα βεβαιωθείτε ότι το kit ομοαξωνικού 

αγωγού (1) έχει τοποθετηθεί σε οριζόντια επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις εργασίες σύζευξης των αξεσουάρ συνίσταται 
η λίπανση των εσωτερικών μερών των τσιμουχών με προϊό-
ντα με βάση ουσίες σιλικόνης, αποφεύγοντας τη χρήση των 
λαδιών και γράσου γενικά.

Μοντέλο Μήκος αγωγού  Μήκος αγωγού 
 ø 60/100 ø 80/125
 L  H   L  H
  Min Max  Min Max

12 T 6 m 1,3 m 8 m 12 m 1,2 m  15 m

25 6 m 1,3 m 8 m  12 m 1,2 m  15 m

30 5 m 1,3 m 7 m  10 m 1,2 m  13 m 

35 4 m 1,3 m 6 m  10 m 1,2 m  13 m

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 60/100

1  Kit ομοαξωνικού αγωγού κωδ. 8096250
2a Προέκταση L. 1000 κωδ. 8096150
2b Προέκταση L. 500 κωδ. 8096151
3 Κάθετη προέκταση L. 140 με εξόδους κωδ. 8086950
4 a Συμπληρωματική καμπύλη 90° κωδ. 8095850
4 b Συμπληρωματική καμπύλη 45° κωδ. 8095950
5 Κεραμίδι με αρμό κωδ. 8091300
6  Τερματικό εξόδου σκεπής L. 1285 κωδ. 8091205

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 80/125

1  Kit ομοαξωνικού αγωγού κωδ. 8096253
2 a  Προέκταση L. 1000 κωδ. 8096171
2 b  Προέκταση L. 500 κωδ. 8096170
3 Προσαρμοστής ø 80/125 cod. 8093150
4 a Συμπληρωματική καμπύλη 90° κωδ. 8095870
4 b Συμπληρωματική καμπύλη 45° κωδ. 8095970
5 Κεραμίδι με αρμό κωδ. 8091300
6  Τερματικό εξόδου σκεπής L. 1285 κωδ. 8091205
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Εικ. 9

Παράδειγμα υπολογισμού των απωλειών της πλήρωσης ενός λέβητα εκδ. “25” (η εγκατάσταση 
επιτρέπεται εφόσον το άθροισμα των απωλειών της πλήρωσης των αξεσουάρ ø 80 που χρησιμοποι-
ούνται είναι κατώτερο από 15 χιλ. H2O):
   Αναρρόφηση  Εκκένωση
9 μέτρα οριζόντιου σωλήνα ø 80 x 0,15 1,35  –
9 μέτρα οριζόντιου σωλήνα ø 80 x 0,15 –  1,35
αρ. 2 καμπυλών 90° ø 80 x 0,20 0,40  –
αρ. 2 καμπυλών 90° ø 80 x 0,25 –  0,50
αρ. 1 τερματικού ø 80 0,10  0,25
Συνολική απώλεια πλήρωσης 1,85 + 2,10 =  3,95 χιλ. H2O Εικ. 9/a

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 80

Αξεσουάρ ø 80 Απώλεια πλήρωσης (mm H2O)
 12  25 30 35
 Αναρρόφηση   Εκκένωση   Αναρρόφηση  Εκκένωση Αναρρόφηση  Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση
Σύστημα διχοτόμησης αέρα/καπνών – –   – – – – – –
Καμπύλη 90° MF 0,05 0,10   0,20 0,25 0,25 0,30 0,30 0,40
Καμπύλη 45° MF 0,05 0,05   0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25
Επέκταση L. 1000 (οριζόντια) 0,05 0,05   0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25
Επέκταση L. 1000 (κάθετη) 0,05 0,05   0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,25
Τερματικό σε τοίχο 0,05 0,15   0,10 0,25 0,10 0,35 0,15 0,50
Ομοαξωνική εκκένωση σε τοίχο *  
Τερματικό εξόδου σκεπής * 0,25 0,05   0,80 0,10 1,10 0,15 1,50 0,20
* Οι απώλειες του αξεσουάρ αναρρόφησης περιλαμβάνουν το συλλέκτη κωδ. 8091400/01

ΠΙΝΑΚΑΣ 1/a - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 60

Αξεσουάρ ø 60 Απώλεια πλήρωσης (mm H2O)
 12  25 30 35
 Αναρρόφηση Εκκένωση   Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση Αναρρόφηση Εκκένωση
Σύστημα διχοτόμησης αέρα/καπνών 1,25 0,25   2,50 0,50 2,50 0,50 2,50 0,50
Καμπύλη 90° MF 0,15 0,40   0,40 0,90 0,50 1,10 0,60 1,40
Καμπύλη 45° MF 0,10 0,25   0,35 0,70 0,45 0,90 0,55 1,20
Επέκταση L. 1000 (οριζόντια) 0,10 0,40   0,40 0,90 0,50 1,10 0,60 1,40
Επέκταση L. 1000 (κάθετη) 0,10 0,30   0,40 0,60 0,50 0,70 0,60 0,80
Τερματικό σε τοίχο 0,15 0,70   0,50 1,20 0,80 1,40 1,10 1,60
Ομοαξωνική εκκένωση σε τοίχο *  
Τερματικό εξόδου σκεπής * 0,25 0,05   0,80 0,10 1,10 0,15 1,50 0,20
* Οι απώλειες του αξεσουάρ αναρρόφησης περιλαμβάνουν το συλλέκτη κωδ. 8091400/01

ΛΕΖΑΝΤΑ
1 Σύστημα διχοτόμησης με έξοδο
2 Καμπύλη αναρρόφησης αέρα
3 Καμπύλη εκκένωσης καπνών

CA Αγωγός αναρρόφησης
CS Αγωγός εκκένωσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια σωστή λειτουργία του λέβητα θα πρέπει, με την καμπύλη στους 90° σε 
αναρρόφηση, να τηρείται η ελάχιστη απόσταση του σωλήνα των 0,50 m.
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Εικ. 10

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 80

 1  Σύστημα διχοτόμησης αέρα/καπνών κωδ. 8093050
 2  Καμπύλη 90° MF κωδ. 8077450 (6 pz.)
 3a  Προέκταση L. 1000 κωδ. 8077351 (6 pz.)
 3b  Προέκταση L. 500 κωδ. 8077350 (6 pz.)
 4  Τερματικό εκκένωσης κωδ. 8089501
 5  Kit ενισχυτικών εσωτ.-εξωτ. μεταλλικών κρίκων κωδ. 8091500
 6  Τερματικό αναρρόφησης κωδ. 8089500
 7  Καμπύλη 45° MF κωδ. 8077451(6 pz.)
 9 Συλλέκτης κωδ. 8091400
 10 Κεραμίδι με αρμό κωδ. 8091300
 11  Τερματικό εξόδου σκεπής L. 1381 κωδ. 8091204
 12 --------
 13 Ρακόρ αναρρόφησης/εκκένωσης κωδ. 8091401
 14 Ομοαξωνική εκκένωση ø 80/125 L. 885 κωδ. 8091210

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στις εργασίες σύζευξης των αξεσουάρ συνίσταται η λίπαν-
ση των εσωτερικών μερών των τσιμουχών με προϊόντα 
με βάση ουσίες σιλικόνης, αποφεύγοντας τη χρήση των 
λαδιών και γράσου γενικά.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ø 60

 1  Σύστημα διχοτόμησης αέρα/καπνών κωδ. 8093060
 2a  Καμπύλη 90° MF κωδ. 8089921
 2b  Καμπύλη 90° MF με είσοδο λήψης κωδ. 8089924
 3  Προέκταση L. 1000 κωδ. 8089920
 4  Τερματικό εκκένωσης κωδ. 8089541
 5  Kit ενισχυτικών εσωτ.-εξωτ. μεταλλικών κρίκων κωδ. 8091510
 6  Τερματικό αναρρόφησης κωδ. 8089540
 7  Καμπύλη 45° MF κωδ. 8089922
 9 Συλλέκτης κωδ. 8091400
 10 Κεραμίδι με αρμό κωδ. 8091300
 11  Τερματικό εξόδου σκεπής L. 1381 κωδ. 8091204
 12 Μείωση MF ø 60 κωδ. 8089923
 13 Ρακόρ αναρρόφησης/εκκένωσης κωδ. 8091401
 14 Ομοαξωνική εκκένωση ø 80/125 L. 885 κωδ. 8091210

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις τυπολογίες C53 οι σωλήνες εκκένωσης και αναρρόφησης δεν μπορούν να βγαίνουν σε αντικρινούς τοίχους.
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2.9 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
 (Tipo B23P-53P) (εικ. 10/a)

Αυτή η τυπολογία εκκένωσης γίνεται με το σύστημα 
διχοτόμησης κωδ. 8093050/60. Για την τοποθέτηση 
του συστήματος διχοτόμησης δείτε το σημείο 2.8. 
Προστατέψτε την αναρρόφηση με το προαιρετικό 
αξεσουάρ κωδ. 8089500 (εικ. 10/a). 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη απώλεια της πλήρωσης 
δεν πρέπει να είναι ανώτερη των 10 χιλ. H2O (εκδ. 
12 T) - 15 χιλ. H2O (εκδ. 25-30-35). ΠΡΟΣΟΧΗ: Το 
συνολικό μήκος του αγωγού εκκένωσης δεν πρέ-
πει ωστόσο να είναι ανώτερο των 50 m, ακόμη 
και αν η απώλεια της συνολικής πλήρωσης είναι 
κατώτερη της μέγιστης εφαρμοσμένης πλήρω-
σης. 
Εφόσον το μέγιστο μήκος του αγωγού εκκένωσης 
καθορίζεται από το άθροισμα των απωλειών της 
πλήρωσης των επιμέρους αξεσουάρ που έχουν τοπο-
θετηθεί, για τον υπολογισμό των Πινάκων 1-1/a.

2.10 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
 (εικ. 11)

Τα τερματικά εκκένωσης για συσκευές αναγκαστικού 
ελκυσμού μπορούν να τοποθετούνται πάνω στα εξω-
τερικά περιμετρικά τοιχώματα του κτιρίου.  
Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά, αναφέρονται στον 
Πίνακα 3 οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να 

τηρούνται σε σχέση με την τυπολογία του κτιρίου 
που ορίζεται στην εικ. 11.

2.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό καλώδιο 
τροφοδοσίας το οποίο, σε περίπτωση αντικατάστα-
σης, θα πρέπει να ζητηθεί από τη SIME. 
Η τροφοδοσία θα πρέπει να γίνεται με μονοφασική 

τάση 230V - 50Hz μέσω ενός γενικού διακόπτη που 
προστατεύεται από ασφάλειες με απόσταση μεταξύ 
των επαφών τουλάχιστον 3 χιλ. Τηρείτε τις πολικότη-
τες L - N και τη γείωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με 
μια αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης
Η SI ME αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές σε 
πρόσωπα ή πράγματα που προέρχονται από την 
απουσία γείωσης του λέβητα.

Εικ. 11

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Θέση του τερματικού Συσκευές από 7 μέχρι 35 kW
   (ελάχιστες αποστάσεις σε χιλ.)
A - κάτω από το παράθυρο 600
B - κάτω από το άνοιγμα αερισμού 600
C - κάτω από το γείσο 300
D - κάτω από το μακρύ μπαλκόνι (1) 300
E - από ένα παρακείμενο παράθυρο 400
F - από ένα παρακείμενο άνοιγμα αερισμού 600
G - από σωληνώσεις ή κάθετες ή οριζόντιες εκκενώσεις (2) 300
H - από μία γωνία του κτιρίου 300
I - από μία εσοχή του κτιρίου 300
L - από το έδαφος ή από άλλη επιφάνεια πεζών 2500
M - μεταξύ δύο τερματικών καθέτως 1500
N - μεταξύ δύο τερματικών οριζοντίως 1000
O - από μία μπροστινή επιφάνεια που έχει θέα 
  χωρίς ανοίγματα ή τερματικά 2000

P - το ίδιο, αλλά με άνοιγμα ή τερματικά 3000

1) Τα τερματικά κάτω από ένα μακρύ μπαλκόνι που χρησιμοποιείται πρέπει να τοπο-
θετούνται σε θέση ώστε η συνολική διαδρομή των καπνών, από το σημείο εξόδου 
των ιδίων στο στόμιο από την εξωτερική περίμετρο του μπαλκονιού, συμπερι-
λαμβανομένου του ύψους του ενδεχόμενου κιγκλιδώματος προστασίας, δεν είναι 
κατώτερο των 2000 χιλ.

2) Στην τοποθεσία των τερματικών, θα πρέπει να υιοθετούνται αποστάσεις όχι κατώ-
τερες των 1500 χιλ. για την γειτνίαση των υλικών ευαίσθητα στη δράση των προ-
ϊόντων καύσης (για παράδειγμα γείσο ή πλαστικές υδρορροές, ξύλινες προεξοχές, 
κλπ.), εκτός εάν ληφθούν μέτρα θωράκισης για τα εν λόγω υλικά.

Cod. 8089500

min. 0,50 m

Εικ. 10/a

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μια σωστή λει-
τουργία του λέβητα θα πρέπει, με 
την καμπύλη στους 90° σε αναρ-
ρόφηση, να τηρείται η ελάχιστη 
απόσταση του σωλήνα των 0,50 
m.
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2.11.5 Σύνδεση με διαφορετικά 
 ηλεκτρονικά συστήματα

Στη συνέχεια αναφέρονται μερικά παραδείγματα εγκα-
ταστάσεων και σύνδεσης με διαφορετικά ηλεκτρονικά 
συστήματα. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνονται όπως 
αναφέρθηκε στα διαγράμματα (εικ. 12-12/a). 
Ο έλεγχος βαλβίδας της ζώνης ενεργοποιείται σε 
κάθε αίτημα θέρμανσης του απομακρυσμένου 
ελέγχου.

Περιγραφή των συστατικών μερών που αναφέρονται 
στα διαγράμματα της εγκατάστασης από 1 έως 7:
M Παροχή εγκατάστασης
R Επιστροφή εγκατάστασης
CR Απομακρυσμένος έλεγχος CR 63
SE Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
TA 1-2 Θερμοστάτης περιβάλλοντος της ζώνης
VZ 1-2 Βαλβίδα της ζώνης
RL 1-2 Ρελέ της ζώνης
SI Υδραυλικό σύστημα χωρισμού
P 1-2 Αντλία της ζώνης
SB Αισθητήρας βραστήρα
IP Εγκατάσταση πατώματος
EXP Κάρτα διαστολής 
 κωδ. 8092240
VM Θερμοστατική βαλβίδα μίξης
TSB Θερμοστάτης ασφαλείας χαμηλής 
 θερμοκρασίας

R M

SE

TA

CR

EXP

2.11.1 Σύνδεση 
 χρονοθερμοστάτη

Συνδέστε το χρονοθερμοστάτη όπως φαίνεται στο 
ηλεκτρικό διάγραμμα του λέβητα (δείτε εικ. 12 και 
12/a) αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα που υπάρχει. 
Ο χρονοθερμοστάτης που χρησιμοποιείται πρέπει να 
είναι της κατηγορίας II σύμφωνα με τον κανόνα EN 
60730.1 (καθαρή ηλεκτρική επαφή).

2.11.2 Σύνδεση απομακρυσμένου
 ελέγχου CR 63 
 (αξεσουάρ κατόπιν αιτήματος)

Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί για τη σύνδεση με έναν 
έλεγχο εξ' αποστάσεως, που παρέχεται κατόπιν αιτή-
ματος (κωδ. 8092219) σε συνδυασμό με το προαιρε-
τικό kit κάρτας διαστολής κωδ. 8092240. 
Ο απομακρυσμένος έλεγχος CR 63 επιτρέπει την 
εξ' αποστάσεως ρύθμιση των ελέγχων χρήστη του 

λέβητα, με εξαίρεση την απεμπλοκή. 
Μετά την επίτευξη της σύνδεσης στην οθόνη του 
λέβητα εμφανίζεται το μήνυμα “Cr”.
Για το μοντάρισμα και τη χρήση του ελέγχου εξ' απο-
στάσεως ακολουθείστε τις οδηγίες που υπάρχουν 
στη συσκευασία.

2.11.3 Σύνδεση ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
 (αξεσουάρ κατόπιν αιτήματος)

Ο λέβητας έχει ρυθμιστεί για τη σύνδεση με έναν 
εξωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας, που παρέχεται 
κατόπιν αιτήματος (κωδ. 8094101), σε θέση να ρυθ-
μίζει αυτόματα την τιμή της θερμοκρασίας παροχής 
του λέβητα σε συνάρτηση με την εξωτερική θερ-
μοκρασία.
Για το μοντάρισμα ακολουθείστε τις οδηγίες που 
αναφέρονται στη συσκευασία. Είναι δυνατόν να 
γίνουν οι διορθώσεις των τιμών που διαβάζονται 
από τον αισθητήρα ενεργώντας επί της PAR 4.

2.11.4 Σύνδεση αισθητήρα 
 νερού οικιακής 
 χρήσης στις εκδ. “12 T”

Οι εκδόσεις “12 T” παρέχονται με αισθητήρα νερού 
οικιακής χρήσης (SB) συνδεδεμένη στο συνδετήρα 
CN5. Όταν ο λέβητας είναι συνδεδεμένος με μια εξω-
τερική μονάδα βραστήρα, τοποθετήστε τον αισθη-
τήρα στο ειδικό περίβλημα του βραστήρα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Οι εκδόσεις “12 T” είναι προσχεδιασμένες για τη 
σύνδεση με έναν απομακρυσμένο βραστήρα, για 
να χρησιμοποιούνται ως λέβητας ΜΟΝΟ ΘΕΡ-
ΜΑΝΣΗΣ θα πρέπει να γίνεται:
- αποσύνδεση του αισθητήρα βραστήρα (SB) 
- ρύθμιση της PAR 2 έως 4.

Η εργασία πρέπει να εκτελείται από εξειδικευ-
μένο τεχνικό προσωπικό κατά την πρώτη φάση 
ανάφλεξης του λέβητα.

1 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ή ΜΕ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ (Κωδ. 8092219), KIT ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (Κωδ. 8092240) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Κωδ. 8094101)
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TA

R M

SE

TA

VZ

TA1

VZ1

TA2

VZ2

TA

R MSE

TA1 TA2TA

P2

RL

SI

RL1 RL2

P1P

TA

R M

VZ VZ1

TA2

VZ2

TA1

CR

EXP

SE

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Προγραμματίστε το χρόνο ανοίγματος της 
βαλβίδας της ζώνης VZ:
PAR 17 = ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Κωδ. 8094101)

3 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Κωδ. 8094101)

4 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ (Κωδ. 8092219), 

KIT ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κωδ. 8092240) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Κωδ. 8094101)
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R M

SE

M2R2

SB

BOLLITORE

CR

EXP

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

BRAVA DGT HE 12 T με αισθητήρα 
βραστήρα τοποθετήστε:
PAR 2 = 3

BRAVA DGT HE 12 T μόνο για τη θέρ-
μανση τοποθετήστε:
PAR 2 = 4

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ 

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ

TA

SI

R M

TA1 TA2

P2

RL1 RL2

P1P

SE

CR

EXP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ρύθμιση της θέρμανσης γίνεται από 
τον απομακρυσμένο έλεγχο για την 
πρώτη ζώνη, ενώ για τις άλλες ζώνες 
από τον πίνακα του λέβητα.
Στην περίπτωση ταυτόχρονου αιτή-
ματος θερμότητας ο λέβητας ενεργο-
ποιείται στην πιο υψηλή ρυθμιζόμενη 
θερμοκρασία.

5 ΒΑΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΖΩΝΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟ (Κωδ. 8092219), KIT 

ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Κωδ. 8092240) ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (Κωδ. 8094101)

TA

R MSE

TA2

SI

RL2

P2

P1

VM

IP

CR

EXP

TSB

6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ
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2.12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ “12 T” (εικ. 12)

TA (24 VDC)

SB
(3,3 VDC)

SE (3,3 VDC)

SM (3,3 VDC) TS (3,3 VDC)

TL
(3,3 VDC)

SF (3,3 VDC)

EXP
(24 VDC)

PA (24 VDC) TRA
F

EV1-2

PI

VD

EA
ER

V

TFU

Εικ. 12

75

ΛΕΖΑΝΤΑ
F Ασφάλεια (1.6 AT)
TRA Μετασχηματιστής ανάφλεξης
PI Αντλία εγκατάστασης
V Ανεμιστήρας
EA Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
ER Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
EV1-2 Μπομπίνα βαλβίδας αερίου
VD Βαλβίδα εκτροπέας
SM Αισθητήρας θέρμανσης
TS Θερμοστάτης ασφαλείας
TFU Θερμοασφάλεια
TL Μέγιστο όριο Θερμοστάτη
SF Αισθητήρας καπνών
PA Πιεσοστάτης νερού
TA Θερμοστάτης περιβάλλοντος
SE Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό)
SB Αισθητήρας βραστήρα
EXP Κάρτα διαστολής απομακρυσμένου ελέγχου (προαιρετικό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε το TA στους ακροδέκτες 5-6 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ:

CN3 κωδ. 6319158
CN4 κωδ. 6323827
CN5 κωδ. 6316253
CN6 κωδ. 6316266
CN7 κωδ. 6323826
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2.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΟΝΤΕΛΟ “25-30-35” (εικ. 12/a)

TA (24 VDC)

S.AUX
(3,3 VDC)

SE (3,3 VDC)

TS (3,3 VDC)SM (3,3 VDC)

TL
(3,3 VDC)

FLM (12 VDC)

SF (3,3 VDC)

PA (24 VDC) EXP
(24 VDC)

TRA

ER
EA

F
V

EV1-2

PI

VD

Εικ. 12/a

ΛΕΖΑΝΤΑ
F Ασφάλεια (1.6 AT)
TRA Μετασχηματιστής ανάφλεξης
PI Αντλία εγκατάστασης
V Ανεμιστήρας
EA Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης
ER Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
EV1-2 Μπομπίνα βαλβίδας αερίου
VD Βαλβίδα εκτροπέας
SM Αισθητήρας θέρμανσης
TS Θερμοστάτης ασφαλείας
TFU Θερμοασφάλεια
TL Μέγιστο όριο Θερμοστάτη
FLM Ροόμετρο νερού οικιακής χρήσης
SF Αισθητήρας καπνών
PA Πιεσοστάτης νερού
TA Θερμοστάτης περιβάλλοντος
SE Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας (προαιρετικό)
S.AUX Βοηθητικός αισθητήρας
EXP Κάρτα διαστολής απομακρυσμένου ελέγχου (προαιρετικό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδέστε το TA στους ακροδέκτες 5-6 αφού έχετε αφαιρέσει τη γέφυρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ:

CN3 κωδ. 6319158
CN4 κωδ. 6323814
CN5 κωδ. 6316253
CN6 κωδ. 6316266
CN7 κωδ. 6323826
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3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ (εικ. 13)

Εικ. 13

1 23

4

1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΕΜΠΛΟΚΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ/ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο περνάτε στη λειτουργία 
καλοκαίρι και χειμώνας (αναμονή αν παραμένετε στο πλή-
κτρο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα).
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ είναι διαθέσιμη μόνο αν σηματοδοτείται μια 
επαναρρυθμιζόμενη ανωμαλία.

SET ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η προγραμματισμένη 
τιμή της θερμοκρασίας του νερού οικιακής χρήσης.

SET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Πατώντας το πλήκτρο εμφανίζεται η προγραμματισμένη 
τιμή της θερμοκρασίας θέρμανσης (τιμή που δεν έχει σχέση 
με τον απομακρυσμένο έλεγχο).

ΜΕΙΩΣΗ
Πατώντας το πλήκτρο μειώνεται η προγραμματισμένη 
τιμή.

ΑΥΞΗΣΗ
Πατώντας το πλήκτρο αυξάνει η προγραμματισμένη τιμή.

3 - LED ΠΡΑΣΙΝΟ

ΑΝΑΜΜΕΝΟ = Σηματοδοτεί την παρουσία της ηλεκτρικής τάσης. 
Σβήνει προσωρινά με κάθε πάτημα των πλήκτρων. 
Μπορεί να απενεργοποιηθεί προγραμματίζοντας την PAR 3 = 0.

4 - LED ΚΟΚΚΙΝΟ

ΣΒΗΣΤΟ = Λειτουργία κανονική.
ΑΝΑΜΜΕΝΟ = Σηματοδοτεί κάποια ανωμαλία στο λέβητα.
Αναβοσβήνει όταν βρίσκεται στο εσωτερικό του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ.
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3.2 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 
 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Για να εισέλθετε στο τμήμα των παραμέτρων 
πληκτρολογήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα του 
πίνακα ελέγχων (  και ) για 5 δευτερόλεπτα. 
Το κόκκινο led αναβοσβήνει και η οθόνη 
εμφανίζει:

Οι παράμετροι κυλούν με τα πλήκτρα  ή .
Για να εισέλθετε στην παράμετρο 
πληκτρολογήστε τα πλήκτρα  ή . 
Η τοποθετημένη τιμή αναβοσβήνει και η οθόνη 
εμφανίζει:

Για να αλλάξετε την τοποθετημένη τιμή προχωρήστε 
ως εξής:
- τοποθετήστε τη νέα τιμή πληκτρολογώντας τα 

πλήκτρα  ή .
-  επιβεβαιώστε την τοποθετημένη τιμή 

πληκτρολογώντας τα πλήκτρα  ή .

Για να εξέλθετε από το τμήμα των παραμέτρων 
πατήστε το πλήκτρο . 
Η επιστροφή στην οπτική παράσταση γίνεται 
αυτόματα αφού περάσουν 5 λεπτά. 
Στο τμήμα των παραμέτρων υπάρχει το ιστορικό 
συναγερμών, πληροφοριών και μετρητών (μόνο 
οπτική παράσταση).

3.2.1 Αντικατάσταση της κάρτας 
 ή αποκατάσταση των παραμέτρων.

Σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποκατάστασης 
της ηλεκτρικής κάρτας, για να ξεκινήσει και πάλι ο 
λέβητας θα πρέπει να γίνει διαμόρφωση των PAR 
01 και PAR 02 συνδυάζοντας σε κάθε τυπολογία 
λέβητα τις παρακάτω τιμές:

 ΛΕΒΗΤΑΣ PAR 2
  
 25-30-35 01
 
 25-30-35 02
 με ηλιακή σύνδεση
 
 12 T με συσσώρευση 03
 
 12 T 04

 ΑΕΡΙΟ   ΜΟΝΤΕΛΟ PAR 1
  
  25 01
 ΜΕΘΑΝΙΟ  30 02
 (G20) 35 03
  12 T 07 

  
   25 04
 ΠΡΟΠΑΝΙΟ  30 05
 (G31) 35 06
  12 T 08

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ  ΜΟΝΑΔΑ  ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
 01 Διαμόρφωση καύσης -- = ND = = “--”
  1 ... 20   
 02 Υδραυλική διαμόρφωση -- = ND = = “--”
  1 ... 14
 03 Απενεργοποίηση Led παρουσίας τάσης 0 = Απενεργοποιημένο = = 01
  1 = Ενεργοποιημένο
 04 Διόρθωση τιμών εξωτερικού αισθητήρα -5 ... 05 °C 1 00
 05 Χρονιστής εμπλοκής πλήκτρων -- = Απενεργοποιημένο Λεπτά 1 15
  1 ... 99
 09 Στροφές ανεμιστήρα στο Βήμα ανάφλεξης 00 .... 81 rpm x 100 0,1 από 0,1 έως 19,9 00
    1 από 20 έως 81

ΝΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
10 Αντιπηκτικό λέβητα 0 ... 10 °C 1 03
11 Αντιπηκτικό εξωτερικό αισθητήρα O = Απενεργοποιημένη °C 1 - 2
  - 9 ... 05
12 Προγραμματισμός κλιματικής καμπύλης 03 ... 40 = 1 20
13 Ελάχιστη θερμοκρασία θέρμανσης 20 ... PAR 14 °C 1 20
14 Μέγιστη θερμοκρασία θέρμανσης PAR 13 ... 80 °C 1 80
15 Μέγιστη ισχύς θέρμανσης 30 ... 99 % 1 99
16 Εκ των υστέρων χρόνος κυκλοφορίας 0 ... 99 10 δευτ. 1 03
17 Καθυστέρηση ενεργοποίησης αντλίας θέρμανσης 0 ... 99 10 δευτ. 1 01
18 Καθυστέρηση επανέναυσης 0 ... 10 Λεπτά 1 03
19 Ταινία κορεσμού διαμόρφωσης στατικής ροής 0 ... 99 % 1 30
29 Αντί- λεγιονέλλα (μόνο βραστήρας) O = Απενεργοποιημένη = = 0
  1 = Ενεργοποιημένη

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
49 * Επαναφορά παραμέτρων σε default -- , 1 = = =
 (PAR 01 - PAR 02 ίσες με “---”)
*  Σε περίπτωση δυσκολίας στην κατανόηση του τρέχοντος προγραμματισμού ή της ανώμαλης συμπεριφοράς ή 
 μη κατανόησης του λέβητα, συνίσταται η επαναφορά των αρχικών τιμών των προγραμματισμένων παραμέτρων 
 η PAR 49 = 1 και οι PAR 1 και PAR 2 όπως προσδιορίζεται στο σημείο 3.2.1.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ (οπτική παράσταση)
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
A0 Τελευταίος κωδικός εμφάνισης ανωμαλίας = = = =
A1 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A2 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A3 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A4 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A5 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A6 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A7 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A8 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =
A9 Κωδικός ανωμαλίας που εμφανίστηκε προηγουμένως = = = =

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (οπτική παράσταση)
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ  ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
i0 Εξωτερική θερμοκρασία αισθητήρα -9 ... 99 °C 1 =
i1 Θερμοκρασία αισθητήρα παροχής 1 -9 ... 99 °C 1 =
i2 Θερμοκρασία αισθητήρα παροχής 2 -9 ... 99 °C 1 =
i3 Θερμοκρασία αισθητήρα καπνών -9 ... 99 °C 1 =
i4 Θερμοκρασία βοηθητικού αισθητήρα AUX -9 ... 99 °C 1 =
i5 Set πραγματικής θερμοκρασίας θέρμανσης PAR 13 ... PAR 14 °C 1 =
i6 Επίπεδο ιονισμού φλόγας 00 ... 99 % 1 =
i7 Αριθμός στροφών του ανεμιστήρα 00 ... 99 100 rpm 1 =
i8 Παροχή ροόμετρου νερού οικιακής χρήσης 00 ... 99 l/min. 1 =

ΜΕΤΡΗΤΕΣ (οπτική παράσταση)
PAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΥΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΗΜΑΤΟΣ SET ΤΟΥ 
   ΜΕΤΡΗΣΗ  DEFAULT
c0  Αριθμός ωρών λειτουργίας του καυστήρα 00 ... 99 h x 100 0,1 από 0,0 έως 9,9 00
    1 από 10 έως 99
c1  Αριθμός αναφλέξεων του καυστήρα  00 ... 99 x 1000 0,1 από 0,0 έως 9,9 00
    1 από 10 έως 99
c2  Συνολικός αριθμός των ανωμαλιών 00 ... 99 x 1 1 00
c3 Αριθμός προσβάσεων στις παραμέτρους εγκαταστάτη 00 ... 99 x 1 1 00
c4 Αριθμός προσβάσεων στις παραμέτρους OEM 00 ... 99 x 1 1 00
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάνω στον πίνακα ελέγχων του 
λέβητα εφαρμόζεται μια ετικέτα που αναφέρει 
την τιμή της PAR 01 και PAR 02 που πρέπει να 
τοποθετηθεί (εικ. 19).

3.3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ 
 (εικ. 14)

Αν υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας τα SET 
θέρμανσης εξάγονται από τις κλιματικές καμπύλες 
(PAR 12) σε συνάρτηση με την εξωτερική 
θερμοκρασία και οπωσδήποτε εντός των ορίων των 
τιμών του εύρους που περιγράφεται στο σημείο 3.2 
(PAR 13 και PAR 14). 
Η κλιματική καμπύλη που πρέπει να τοποθετηθεί 
επιλέγεται από την τιμή 3 έως 30 (στο βήμα 1).
Αυξάνοντας την κλίση που αναπαρίσταται από τις 
καμπύλες της εικ. 14 αυξάνεται η θερμοκρασία 
παροχής της εγκατάστασης σε σχέση με την 
εξωτερική θερμοκρασία.

3.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
 ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η ηλεκτρονική κάρτα είναι εξοπλισμένη με τις 
παρακάτω λειτουργίες:

– Αντιπηκτική προστασία του κυκλώματος 
θέρμανσης.

– Σύστημα ανάφλεξης και ανίχνευσης της φλόγας.
– Τοποθέτηση του πίνακα ελέγχων ισχύος και 

αερίου λειτουργίας του λέβητα.
– Αντιμπλοκάρισμα της αντλίας η οποία 

τροφοδοτείται για μερικά δευτερόλεπτα (10”) 
μετά από 48 ώρες αδράνειας.

– Καπνοδοχοκαθαριστή που ενεργοποιείται από 
τον πίνακα ελέγχων.

– Ρέουσα θερμοκρασία με συνδεδεμένο 
αισθητήρα που προγραμματίζεται από τον 
πίνακα ελέγχων.

– Αυτόματη ρύθμιση της ισχύος ανάφλεξης και 
μέγιστη θέρμανση. Οι ρυθμίσεις διαχειρίζονται 
αυτόματα από την ηλεκτρονική κάρτα για να 
εξασφαλίζουν τη μέγιστη ευελιξία χρήσης της 
εγκατάστασης.

– Διασύνδεση με τα ακόλουθα ηλεκτρονικά 
συστήματα: απομακρυσμένο έλεγχο CR 73 ή 
CR 63 συνδεδεμένο στο kit κάρτας διαστολής κωδ. 
8092240. 

3.5 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 
 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Στον Πίνακα 4 αναφέρονται οι τιμές αντίστασης 
(Ω) που λαμβάνονται στους αισθητήρες θέρμανσης, 
νερού οικιακής χρήσης και καπνών κάθε φορά που 
αλλάζει η θερμοκρασία. 

Με τη διακοπή του αισθητήρα θερμοκρασίας 
(SM) και καπνών (SF) ο λέβητας δεν λειτουργεί 
και στις δύο λειτουργίες. 

Με τη διακοπή του αισθητήρα βραστήρα (SB), 
ο λέβητας στη χειμερινή λειτουργία λειτουργεί 
μόνο στη θέρμανση, στη θερινή λειτουργία 
μόνο με νερό οικιακής χρήσης.

3.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Η ανάφλεξη και ανίχνευση της φλόγας ελέγχεται 
από δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται στον καυστήρα 
τα οποία εγγυώνται διαστήματα επέμβασης για το 
συμπτωματικό σβήσιμο ή την απουσία αερίου, εντός 
ενός δευτερολέπτου.

3.6.1 Κύκλος λειτουργίας

Η ανάφλεξη του καυστήρα γίνεται εντός 10 
δευτερολέπτων το πολύ από το άνοιγμα της 
βαλβίδας αερίου. Αποτυχημένες αναφλέξεις με 
συνακόλουθη ενεργοποίηση του σήματος εμπλοκής 
μπορεί να αποδοθούν σε:

– Απουσία αερίου
 Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης εμμένει στην εκκένωση 

για 10 δευτερόλεπτα το πολύ, χωρίς να γίνεται 

η ανάφλεξη του καυστήρα επισημαίνεται η 
ανωμαλία. 

 Μπορεί να εκδηλωθεί κατά την πρώτη ανάφλεξη ή 
μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα αδράνειας 
λόγω της παρουσίας αέρα στις σωληνώσεις του 
αερίου. 

 Μπορεί να έχει προκληθεί από την κλειστή 
στρόφιγγα αερίου ή από μία από τις μπομπίνες 
της βαλβίδας όπου έχει διακοπεί η περιτύλιξη 
εμποδίζοντας το άνοιγμα. 

– Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης δεν εκπέμπει την 
εκκένωση

 Στο λέβητα σημειώνεται μόνο το άνοιγμα του 
αερίου στον καυστήρα, αφού περάσουν 10 
δευτερόλεπτα επισημαίνεται η ανωμαλία.

 Μπορεί να έχει προκληθεί από τη διακοπή του 
καλωδίου του ηλεκτροδίου ή από τη λάθος 
στερέωση στα σημεία σύνδεσης. Το ηλεκτρόδιο 
είναι γειωμένο ή έντονα φθαρμένο: πρέπει να 
αντικατασταθεί. Είναι ελαττωματική η ηλεκτρονική 
κάρτα.

– Δεν ανιχνεύεται η φλόγα
 Από τη στιγμή της ανάφλεξης σημειώνεται η 

συνεχής εκκένωση του ηλεκτροδίου παρόλο που 
είναι αναμμένος ο καυστήρας . 

 Αφού περάσουν 10 δευτερόλεπτα παύει η 
εκκένωση, σβήνει ο καυστήρας και επισημαίνεται 
η ανωμαλία.

 Μπορεί να έχει προκληθεί από τη διακοπή του 
καλωδίου του ηλεκτροδίου ή από τη λάθος 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

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

Εικ. 14

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καμπύλες υπολογίζονται με θερμοκρασία περιβάλλοντος στους 
20°C. Ο χρήστης, πατώντας το πλήκτρο  του πίνακα ελέγχων, μπορεί να αλλά-
ξει κατά ± 5°C το set περιβάλλοντος για το οποίο έχει υπολογιστεί η καμπύλη.
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στερέωση στα σημεία σύνδεσης. Το ηλεκτρόδιο 
είναι γειωμένο ή έντονα φθαρμένο: πρέπει να 
αντικατασταθεί. Είναι ελαττωματική η ηλεκτρονική 
κάρτα.

Λόγω ξαφνικής απουσίας της τάσης 
πραγματοποιείται η άμεση στάση του καυστήρα, 
με την αποκατάσταση της τάσης ο λέβητας τίθεται 
αυτόματα και πάλι σε λειτουργία.

3.7 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ 
 (εικ. 15-15/a)
Το υπολειμματικό υδροστατικό ύψος για την 
εγκατάσταση της θέρμανσης αναπαρίσταται, σε 
συνάρτηση με την παροχή, από τη γραφική παράσταση 
της εικόνας 15. Για την επίτευξη του ανώτατου 
διαθέσιμου υδροστατικού ύψους στην εγκατάσταση, 
αποκλείστε την παράκαμψη περιστρέφοντας το ρακόρ 
σε κάθετη θέση (εικ.15/a).

3.8 ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (εικ. 15/a)

Ο πιεσοστάτης νερού (C εικ. 15/a) επεμβαίνει, 
μπλοκάροντας τη λειτουργία του καυστήρα, σε 
περίπτωση που η πίεση στο λέβητα είναι κατώτερη 
της τιμής του 0,6 bar. 
Για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
καυστήρα επαναφέρετε την πίεση της εγκατάστασης 
σε τιμές μεταξύ 1-1,2 bar. 
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4.1 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ (εικ. 17)

Ο λέβητας της σειράς είναι κατασκευασμένος με 
βαλβίδα αερίου μοντέλου SIT 848 SIGMA.

4.3 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 ΜΕ ΑΛΛΟ ΑΕΡΙΟ (εικ. 18)

Αυτή η λειτουργία θα πρέπει οπωσδήποτε να 
εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
και με τα γνήσια συστατικά μέρη Sime, ποινή η 
έκπτωση της εγγύησης.
Για τη μετατροπή από αέριο μεθανίου σε υγραέριο 
GPL και αντίστροφα, εκτελέστε τα ακόλουθα:
– Κλείστε τη στρόφιγγα αερίου.
– Αντικαταστήστε τα δύο διαφοροποιημένα 

ακροφύσια (1- 2) και τους σχετικούς δακτυλίους 
στεγανότητας (3) με εκείνους που παρέχονται από 
το kit του μετασχηματισμού. Η διαφοροποίηση της 
φόρμας της κεφαλής των ακροφυσίων αποτρέπει 
την αναστροφή στη φάση της συναρμολόγησης.

– Εφαρμόστε την πινακίδα που υποδεικνύει τη νέα 
προπαρασκευή αερίου.

– Προχωρήστε στη βαθμονόμηση των μέγιστων 
και ελάχιστων πιέσεων της βαλβίδας αερίου όπως 
ορίζεται στο σημείο 4.3.2.

4.3.1 Νέα διαμόρφωση 
 του καυσίμου τροφοδοσίας

Πηγαίνετε στο τμήμα παραμέτρων πατώντας 
ταυτόχρονα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχων (  
και ) για 5 δευτερόλεπτα.
Το κόκκινο led αναβοσβήνει και η οθόνη 
εμφανίζει:

Οι παράμετροι κυλούν με τα πλήκτρα  ή . 
Για να εισέλθετε στην παράμετρο διαμόρφωσης 

καυσίμου PAR 01 πατήστε τα πλήκτρα  ή . Η 
τιμή που έχει προγραμματιστεί αναβοσβήνει και 
αν ο εν λόγω λέβητας είναι της έκδοσης BRAVA 
DGT HE 30 μεθανίου στην οθόνη θα εμφανιστεί:

Για να λειτουργήσει ο λέβητας έκδοσης BRAVA 
DGT HE 30 με υγραέριο πατήστε το πλήκτρο  
μέχρι να εμφανιστεί η τιμή 05.
Επιβεβαιώστε αυτήν την τιμή πατώντας τα πλήκτρα 

 o . Εξέλθετε από το τμήμα των παραμέτρων 
πατώντας το πλήκτρο . 
Στην πινακίδα που αναφέρεται στη συνέχεια 
ορίζονται οι τιμές που πρέπει να προγραμματιστούν 
όταν αλλάζει το αέριο τροφοδοσίας:

4.3.2 Βαθμονόμηση πιέσεων βαλβίδας 
αερίου

Ελέγξτε τις τιμές του CO2 με έναν αναλυτή της 
καύσης.

Ακολουθία των εργασιών:

1) Πατήστε ταυτοχρονα για 5 δευτερόλεπτα τα 
πλήκτρα  και .

 Στην οθόνη εμφανίζεται η γραφή (Lo), ο λέβητας 
λειτουργεί στην ελάχιστη ισχύ.

2) Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταφερθεί ο 
λέβητας στην ανώτατη ισχύ (Hi).

3) Αναζητήστε τις τιμές του CO2 στην ανώτατη 
ισχύ που αναφέρονται στη συνέχεια ενεργώντας 
επί του ρυθμιστή ισχύος (5 εικ. 17):

4) Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταφερθεί ο 
λέβητας στην ελάχιστη ισχύ (Lo).

5) Αναζητήστε ξανά τις τιμές CO2 στην ελάχιστη 
ισχύ που αναφέρονται στη συνέχεια, 
ενεργώντας επί της βίδας ρύθμισης OFF-SET (6 
εικ. 17):

6) Πατήστε πολλές φορές τα πλήκτρα  και 
για να ελέγξετε τις πιέσεις. Αν χρειάζεται 
εκτελέστε τις αναγκαίες διορθώσεις.

7) Πατήστε το πλήκτρο  για να εξέλθετε από τη 
λειτουργία.

4.4 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ 
  ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ (εικ. 19)

Για μια εύκολη συντήρηση του λέβητα μπορείτε να 
ξεμοντάρετε εντελώς το περίβλημα όπως φαίνεται 
στην εικ. 19. 
Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχων προς τα εμπρός 
για να εισέλθετε στα εσωτερικά στοιχεία του 
λέβητα.

Εικ. 17

ΛΕΖΑΝΤΑ
1 Λήψη πίεσης ανάντη
2 Ενδιάμεση λήψη πίεσης
3 Σήμα εισόδου αέρα (VENT)
4 Λήψη πίεσης κατάντη
5 Ρυθμιστής ισχύος
6 OFF-SET

4 ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1

2

3

4 5

6
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Μέγιστη Ισχύς
Μοντέλο CO2  CO2  
λέβητα (Μεθάνιο) (Προπάνιο)
12 T 9,2 ±0,3 10,1 ±0,3
25-30-35 9,0 ±0,3 10,0 ±0,3

Ελάχιστη Ισχύς
Μοντέλο CO2  CO2  
λέβητα (Μεθάνιο) (Προπάνιο)
12 T 9,2 ±0,3 10,1 ±0,3
25-30-35 9,0 ±0,3 10,0 ±0,3

1

2

3

3

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκδ. “12 T” 
δεν προβλέπει το ακρο-
φύσιο 2 και το σχετικό 
δακτύλιο 3.

Εικ. 18

 ΑΕΡΙΟ   ΜΟΝΤΕΛΟ PAR 1
  
  25 01
 ΜΕΘΑΝΙΟ 30 02
 (G20) 35 03
  12 T 07 

  
   25 04
 ΠΡΟΠΑΝΙΟ  30 05
 (G31) 35 06
  12 T 08
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4.5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (εικ. 20)

Για να εξασφαλιστεί η λειτουργικότητα και η 
απόδοση της συσκευής πρέπει, σύμφωνα με τις 
νομικές διατάξεις που ισχύουν, να υποβάλλεται σε 
περιοδικούς ελέγχους. Η συχνότητα των ελέγχων 
εξαρτάται από την τυπολογία της συσκευής και 
από τις συνθήκες εγκατάστασης και χρήσης. Είναι 
ωστόσο σκόπιμο να εκτελείται ένας ετήσιος έλεγχος 
από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης το 
τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να βεβαιώνετε 
ότι το σιφόνι σταλαγμού είναι γεμάτο με νερό 
(έλεγχος απαραίτητος κυρίως όταν η γεννήτρια 
δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα). Η ενδεχόμενη πλήρωση γίνεται από 
το ειδικό στόμιο (εικ. 20). 

4.5.1 Λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή

Για να κάνετε την επαλήθευση της καύσης του 
λέβητα πατήστε ταυτόχρονα και για μερικά 
δευτερόλεπτα τα πλήκτρα του πίνακα ελέγχων (  
και ). Η λειτουργία του καπνοδοχοκαθαριστή 
ενεργοποιείται και διατηρείτε για 15 λεπτά. Κατά τη 
διάρκεια των 15 λεπτών λειτουργίας του 
καπνοδοχοκαθαριστή, πατώντας το πλήκτρο ( ) 
ο λέβητας μεταφέρεται στην ανώτατη ισχύ (Hi) και 

με το πλήκτρο ( ) στην ελάχιστη ισχύ (Lo). Ο 
λέβητας λειτουργεί στη θέρμανση με κατώτατο 
όριο απενεργοποίησης στους 80°C και εκ νέου 
ενεργοποίησης στους 70°C.
Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του 

καπνοδοχοκαθαριστή βεβαιωθείτε ότι οι 
βαλβίδες του θερμοπομπού ή οι ενδεχόμενες 
βαλβίδες της ζώνης είναι ανοιχτές.

Η δοκιμή μπορεί να γίνει και στη λειτουργία νερού 

1

24 x Εικ. 19

Κωδικός/Code 8111810
Μοντέλο/Model BRAVA DGT HE 25
Αριθμός μητρώου/Serial n. 9999999999

PAR 1 = 01 (ΜΕΘΑΝΙΟ)/ 04 (GPL)
PAR 2 = 01

Εικ. 20
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οικιακής χρήσης. Για να την κάνετε θα πρέπει, μετά 
την ενεργοποίηση της λειτουργίας του 
καπνοδοχοκαθαριστή, να πάρετε ζεστό νερό από 
μία ή περισσότερες στρόφιγγες. IΣτην κατάσταση 
αυτή ο λέβητας λειτουργεί στην ανώτατη ισχύ με το 
νερό οικιακής χρήσης ελεγχόμενο μεταξύ των 60°C 
και 50°C. Κατά τη διάρκεια όλης της δοκιμής οι 
στρόφιγγες του ζεστού νερού θα πρέπει να 
παραμείνουν ανοιχτές. Για να εξέλθετε από τη 
λειτουργία του καπνοδοχοκαθαριστή πατήστε το 
πλήκτρο του πίνακα ελέγχων .

Η λειτουργία του καπνοδοχοκαθαριστή 
απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά την 
ενεργοποίηση.

4.5.2 Καθαρισμός φίλτρου νερού 
 θέρμανσης (εικ. 21)

Για τον καθαρισμό του φίλτρου (9 εικ. 6) κλείστε τις 
στρόφιγγες παροχής/επιστροφής της εγκατάστασης, 
αφαιρέστε τάση στον πίνακα ελέγχων, ξεμοντάρετε 
το περίβλημα και αδειάστε το λέβητα από τον 
ειδικό απαγωγό. Τοποθετήστε κάτω από το φίλτρο 
ένα δοχείο συλλογής. Με μια λαβίδα αφαιρέστε το 
φίλτρο από την ειδική συναρμογή και προχωρήστε 
στον καθαρισμό εξαλείφοντας τις προσμείξεις και 
το σύγκριμα. 

4.6 ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Όταν παρουσιάζεται μια δυσλειτουργία η οθόνη 
του πίνακα ελέγχων εμφανίζει το συναγερμό και 
ανάβει το κόκκινο led. 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι ανωμαλίες με το 
σχετικό συναγερμό και τη λύση:

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΩΝ “AL 01”
 Επέμβαση του πιεσοστάτη καπνών. Αν η 

κατάσταση της ενεργοποίησης της ανωμαλίας 
επιμένει για δύο λεπτά, ο λέβητας σταματάει 
αναγκαστικά για τριάντα λεπτά. Μετά το 

αναγκαστικό σταμάτημα ο λέβητας θα 
προσπαθήσει ξανά να ενεργοποιηθεί. 

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ “AL 
02” (εικ. 22/a)

 Αν η πίεση που έχει ανιχνευτεί από τον 
πιεσοστάτη είναι κατώτερη του 0,5 bar, ο 
λέβητας σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ανωμαλία AL 02. 

 Προχωρήστε στην αποκατάσταση της πίεσης 
περιστρέφοντας την πτυσσόμενη λαβή 
πλήρωσης. 

 Χαμηλώστε και περιστρέψτε αριστερόστροφα 
τη λαβή για να ανοίξει μέχρις ότου η πίεση που 
ενδείκνυται από το υδρόμετρο, τοποθετημένο 
κάτω από το λέβητα, φθάσει στα 1-1,2 bar.

 ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ 
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ 

 Στις εκδ. “12 T” για να αποκαταστήσετε 
τη λειτουργία του λέβητα ενεργείστε στη 
στρόφιγγα της εξωτερικής πλήρωσης.

 Εφόσον πρέπει να επαναληφθεί περισσότερες 
φορές η πλήρωση της εγκατάστασης, 
συνίσταται η επαλήθευση της πραγματικής 
στεγανότητας της εγκατάστασης θέρμανσης 
(βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες).

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “AL 05” 
 Όταν ο αισθητήρας θέρμανσης (SM) είναι ανοιχτός 

ή βραχυκυκλωμένος, ο λέβητας σταματά και στην 
οθόνη εμφανίζεται η ανωμαλία AL 05.

– ΕΜΠΛΟΚΗ ΦΛΟΓΑΣ “AL 06” (εικ. 22/b)
 Αν ο έλεγχος φλόγας δεν έχει ανιχνεύσει την 

παρουσία της φλόγας στο τέλος μιας πλήρους 
ακολουθίας ανάφλεξης ή για οποιοδήποτε άλλο 
λόγο η κάρτα χάνει την ορατότητά της φλόγας, ο 
λέβητας σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ανωμαλία AL 06. 

 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 
να ξεκινήσει ο λέβητας.

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΟΡΙΟΥ “AL 07” (εικ. 
22/c)

 Το άνοιγμα της γραμμής σύνδεσης με το 
θερμοστάτη ασφαλείας/ανώτατου ορίου 
καθορίζει τη στάση του λέβητα, στην οθόνη 
εμφανίζεται AL 07 και μένει αναμμένο το 
πράσινο led. Αν η κατάσταση αυτή επιμένει για 
περισσότερο από 1 λεπτό, ο λέβητας μπλοκάρει 
ενώ στην οθόνη εμφανίζεται πάντα η ανωμαλία 
AL 07 και ανάβει το κόκκινο led. 

 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 
να ξεκινήσει ο λέβητας.

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ “AL 08”
 Αν το τμήμα ελέγχου της φλόγας αναγνωρίζει 

την παρουσία της φλόγας ακόμη και στις φάσεις 
όπου δεν θα πρέπει να υπάρχει, αυτό σημαίνει 
ότι υπάρχει βλάβη στο κύκλωμα ανίχνευσης 
της φλόγας, ο λέβητας σταματά και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ανωμαλία AL 08.

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ “AL 
10”

 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ 
ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ (PAR 2 = 2): 

 Ανωμαλία αισθητήρα εισόδου νερού οικιακής 
χρήσης. Όταν ο αισθητήρας είναι ανοιχτός ή 
βραχυκυκλωμένος ο λέβητας χάνει την ηλιακή 
λειτουργία και στην οθόνη εμφανίζεται η 
ανωμαλία AL 10. 

Εικ. 22/b

Εικ. 22/c

Apre

0 4

1 3

2
bar
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Εικ. 22/a

Εικ. 21

Άνοιγμα
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– ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΩΝ ”AL 13” 
(εικ. 22/d) 

 Αν επέμβει ο αισθητήρας καπνών ο λέβητας 
σταματά και στην οθόνη εμφανίζεται η ανωμαλία 
AL 13.

 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 
να ξεκινήσει ο λέβητας.

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΠΝΩΝ“AL 14”
 Όταν ο αισθητήρας καπνών είναι ανοιχτός ή 

βραχυκυκλωμένος, ο λέβητας σταματά και στην 
οθόνη εμφανίζεται η ανωμαλία AL 14.

– ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ “AL 15”
 Οι στροφές του ανεμιστήρα δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο προκαθορισμένο 
εύρος της ταχύτητας. Αν η κατάσταση της 
ενεργοποίησης της ανωμαλίας επιμένει για 
δύο λεπτά, ο λέβητας σταματάει αναγκαστικά 
για τριάντα λεπτά και στην οθόνη εμφανίζεται 
η ανωμαλία AL 15. Μετά το αναγκαστικό 
σταμάτημα ο λέβητας θα προσπαθήσει να 
ενεργοποιηθεί και πάλι. 

Εικ. 22/d
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
– Σε περίπτωση βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε τη και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε ή να επέμβετε 

άμεσα. Επικοινωνήστε μόνο με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
– Η εγκατάσταση του λέβητα και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση σέρβις και συντήρησης πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Απαγορεύεται ρητώς η παραβίαση των συστημάτων που είναι σφραγισμένα από τον κατασκευ-
αστή.*85

– Απαγορεύεται ρητώς το φράξιμο των δικτυωτών αναρρόφησης και του ανοίγματος αερισμού του χώρου όπου είναι εγκατεστημένη η 
συσκευή.

– Ο κατασκευαστής δεν θεωρείτε υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές που προέρχονται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
– Για την ασφάλεια σας υπενθυμίζουμε ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήση της συσκευής από παιδιά ή από άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς Μην 

επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΛΕΒΗΤΑ (εικ. 25)

Η πρώτη ανάφλεξη του λέβητα πρέπει να γίνεται 
από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. 
Στη συνέχεια, κάθε φορά που είναι θα πρέπει να 
θέσετε σε λειτουργία το λέβητα, ακολουθείστε προ-
σεκτικά τα εξής: ανοίξτε τη στρόφιγγα του αερίου 
για να επιτραπεί η ροή του καυσίμου και τοποθε-
τήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στο 
"αναμμένο" 
Μετά από μία στάση, περιμένετε περίπου 30 δευ-
τερόλεπτα πριν την επαναφορά των συνθηκών 
λειτουργίας έτσι ώστε ο λέβητας να εκτελέσει την 
ακολουθία της επαλήθευσης. Η ανάφλεξη του πρά-
σινου led δείχνει την παρουσία της τάσης.

Χειμώνας

Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων για να 
ενεργοποιήσετε τη χειμερινή λειτουργία 
(θέρμανση και νερό οικιακής χρήσης). Η οθόνη θα 
παρουσιαστεί όπως φαίνεται στην εικόνα.

Καλοκαίρι

Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων για να 
ενεργοποιήσετε τη θερινή λειτουργία 
(μόνο παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης). Η 
οθόνη θα παρουσιαστεί όπως φαίνεται στην εικό-
να.

ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Εικ. 25

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον προγραμματισμό των τρόπων λειτουργίας πατήστε απλά τα πλήκτρα. Ένα 
ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι ο λέβητας έχει λάβει τον έλεγχο. Αν η PAR 5 έχει απενεργοποιη-
θεί η οθόνη παραμένει πάντα φωτεινή.

ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ: σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, αφού περάσουν 15 λεπτά από τον τελευταίο προγραμματι-
σμό (PAR 5 του default), τα πλήκτρα μπλοκάρουν και σβήνει ο φωτισμός της οθόνης. 
Για να προγραμματίσετε εκ νέου έναν τρόπο λειτουργίας πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα 
(στην οθόνη θα εμφανιστούν προοδευτικά από ένα μέχρι τέσσερα τμήματα πριν από την επαλήθευση της απεμπλοκής των πλήκτρων).
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (εικ. 26)

Για να προγραμματίσετε τη θερμοκρασία του νερού 
θέρμανσης που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο του 
πίνακα των ελέγχων . Η οθόνη θα παρουσιαστεί 
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Αλλάξτε την προγραμματισμένη τιμή με τα πλήκτρα 
(  και ). Η επιστροφή στη στάνταρντ οπτική 
παράσταση γίνεται πατώντας το πλήκτρο  ή χω-
ρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο για 1 λεπτό.
Αν η θερμοκρασία της επιστροφής του νερού είναι 
κατώτερη από 55°C περίπου, γίνεται η συμπύκνωση 
των προϊόντων της καύσης η οποία αυξάνει περισ-
σότερο την απόδοση της ανταλλαγής θερμότητας.

Ρύθμιση με συνδεδεμένο εξωτερικό αισθητήρα 
(εικ. 26/a)
Όταν τοποθετείται ένας εξωτερικός αισθητήρας 
η τιμή της θερμοκρασίας παροχής επιλέγεται αυ-
τόματα από το σύστημα, το οποίο φροντίζει να 
προσαρμόσει γρήγορα τη θερμοκρασία παροχής 
σε συνάρτηση με τις μεταβολές της εξωτερικής 
θερμοκρασίας.
Αν θέλετε να αλλάξετε την τιμή της θερμοκρασίας, 
αυξάνοντας ή μειώνοντας τη σε σχέση με εκείνη 
που έχει υπολογιστεί αυτόματα από την ηλεκτρο-
νική κάρτα, ενεργείστε όπως ορίστηκε στην προ-
ηγούμενη παράγραφο. Το επίπεδο διόρθωσης 
διαφέρει κατά μια υπολογισμένη τιμή αναλογικής 
θερμοκρασίας. Η οθόνη θα παρουσιαστεί όπως 
φαίνεται στην εικόνα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (εικ. 27)

Για να προγραμματίσετε τη θερμοκρασία του νερού 
οικιακής χρήσης που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο 
του πίνακα των ελέγχων . Η οθόνη θα παρουσι-
αστεί όπως φαίνεται στην εικόνα.
Αλλάξτε την προγραμματισμένη τιμή με τα πλήκτρα 
( και ). Η επιστροφή στη στάνταρντ οπτική 
παράσταση γίνεται πατώντας το πλήκτρο  ή χω-
ρίς να πατήσετε το πλήκτρο για 1 λεπτό.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ (εικ. 28)

Σε περίπτωση σύντομων απουσιών πατήστε για πε-
ρισσότερο από δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο του 
πίνακα των ελέγχων . Η οθόνη θα παρουσιαστεί 
όπως φαίνεται στην εικόνα (λέβητας σε αναμονή). 
Με τον τρόπο αυτό αφήνοντας ενεργοποιημένες 
την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία 
του καυσίμου ο λέβητας προστατεύεται από τα 
αντιπηκτικά και κατά της εμπλοκής συστήματα της 
αντλίας.
Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο λέβητας 
για μεγάλο χρονικό διάστημα συνίσταται η αφαίρε-
ση της ηλεκτρικής τάσης μέσω του γενικού διακό-
πτη της εγκατάστασης , το κλείσιμο της στρόφιγ-
γας του αερίου και, αν έχουν προβλεφθεί χαμηλές 
θερμοκρασίες, το άδειασμα της υδραυλικής εγκα-
τάστασης για μην σπάσουν οι σωλήνες λόγω του 
παγώματος του νερού.

Εικ. 26

Εικ. 26/a

Εικ. 27

Εικ. 28
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ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Όταν παρουσιάζεται μια δυσλειτουργία η οθόνη 
του πίνακα ελέγχων εμφανίζει το συναγερμό και 
ανάβει το κόκκινο led. 
Στη συνέχεια αναφέρονται οι ανωμαλίες με το σχε-
τικό συναγερμό και τη λύση:

– AL 01 (εικ. 29)
 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 

να ξεκινήσει ο λέβητας.
 Αν η ανωμαλία παραμένει, ζητήστε την επέμ-

βαση του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπι-
κού.

– AL 02 (εικ. 29/a)
 Αν η πίεση του νερού που έχει ανιχνευτεί είναι 

κατώτερη του 0,5 bar, ο λέβητας σταματά και 
στην οθόνη εμφανίζεται η ανωμαλία AL 02. 

 Προχωρήστε στην αποκατάσταση της πίεσης πε-
ριστρέφοντας την πτυσσόμενη λαβή πλήρωσης. 
Χαμηλώστε και περιστρέψτε αριστερόστροφα 
τη λαβή για να ανοίξει μέχρις ότου η πίεση που 
ενδείκνυται από το υδρόμετρο, τοποθετημένο 
κάτω από το λέβητα, φθάσει στα 1-1,2 bar.

 ΟΤΑΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟ-
ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ. 

 Στις εκδ. “12 T” για να αποκαταστήσετε τη 

λειτουργία του λέβητα ενεργείστε στη στρό-
φιγγα της εξωτερικής πλήρωσης.

 Αν χρειάζεται επαναλάβετε περισσότερες φο-
ρές τη διαδικασία της πλήρωσης της εγκατά-
στασης. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε 
με το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για 
να την επαλήθευση της πραγματικής στεγά-
νωσης της εγκατάστασης θέρμανσης (έλεγ-
χος ενδεχομένων απωλειών).

– AL 05
 Ζητείστε την επέμβαση του εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού.

– AL 06 (εικ. 29/b)
 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 

να ξεκινήσει ο λέβητας.
 Αν η ανωμαλία παραμένει, ζητείστε την επέμ-

βαση του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπι-
κού.

– AL 07 (εικ. 29/c)
 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 

να ξεκινήσει ο λέβητας.
 Αν η ανωμαλία παραμένει, ζητείστε την επέμ-

βαση του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπι-
κού.

– AL 08
 Ζητείστε την επέμβαση του εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού.

– AL 10
 Ζητείστε την επέμβαση του εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού.

– AL 13 (εικ. 29/d)
 Πατήστε το πλήκτρο του πίνακα ελέγχων  για 

να ξεκινήσει ο λέβητας.
 Αν η ανωμαλία παραμένει, ζητείστε την επέμ-

βαση του εξειδικευμένου τεχνικού προσωπι-
κού.

Εικ. 29
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– AL 14
 Ζητείστε την επέμβαση του εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού.

– AL 15
 Ζητείστε την επέμβαση του εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

Αν χρειάζεται ο μετασχηματισμός σε άλλο αέριο 
απευθυνθείτε αποκλειστικά σε εξειδικευμένο τεχνι-
κό προσωπικό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Είναι χρήσιμο να προγραμματίσετε εγκαίρως 
την ετήσια συντήρηση της συσκευής ζητώντας 
την από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/EΚ)

Η συσκευή, όταν φτάσει στο τέλος της ζωής χρήσης 
της, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ , όπως προβλέπεται από την Ισχύου-
σα Νομοθεσία.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να απορρίπτεται μαζί με τα αστικά 
απόβλητα.
Μπορεί να παραδοθεί στα κέντρα διαχωρισμένης 
αποκομιδής, αν υπάρχουν, ή στους λιανοπωλητές 
που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.
Η διαφοροποιημένη απόρριψη δεν βλάπτει το περι-
βάλλον και την υγεία. Επιτρέπει επίσης την ανάκτη-
ση πολλών ανακυκλώσιμων υλικών, επιτρέποντας 
μια σημαντική οικονομική και ενεργειακή εξοικο-
νόμηση. 

88



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

D
oc

um
en

ta
tio

n 
D

pt
. F

on
de

ri
e 

Si
m

e 
S.

p.
A

.


