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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

Πριν την παράδοση του λέβητα, εντόνως παρακαλούμε να ελέγξετε τα κάτωθι 

   – Ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή στερεά πλησίον του λέβητα 
   – Ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις γίνανε ορθά και η γείωση της συσκευής είναι συνδεδεμένη σε καλό σύστημα 
γείωσης 
   – Ελέγξτε τον αγωγό καυσαερίων ότι δεν είναι φραγμένος καθ’ όλη την διαδρομή. 
   – Ελέγξτε ότι όλες οι βαλβίδες διακοπής της λειτουργίας είναι ανοικτές. 
   – Ελέγξτε ότι το υδραυλικό σύστημα θέρμανσης είναι γεμάτο και έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητες εξαερώσεις. 
   – Ελέγξτε ότι ο κυκλοφορητής δεν είναι μπλοκαρισμένος. 



1     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
 
 

1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 

Ένα από τα σπουδαιότερα 
πλεονεκτήματα του χυτοσιδήρου 
λέβητα με τον ενσωματωμένο 
καυστήρα πετρελαίου είναι η αθόρυβη 
λειτουργία που μελετήθηκε σύμφωνα 
με τις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
οδηγίες CEE 92/42. 
Η πλήρως ισορροπημένη καύση  
 

και η υψηλή απόδοση μειώνουν 
σημαντικά το κόστος λειτουργίας Οι 
οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό 
το φυλλάδιο αφορούν τους κάτωθι 
τύπους: 

- “SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF” 
μόνο για θέρμανση. 

- “DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 
BFi” για θέρμανση και στιγμιαία 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

-    “BF-BFi” είναι τύποι με καυστήρα 
κλειστού τύπου. 

Οι οδηγίες μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο 
αναφέρονται για τον εγκαταστάτη και 
πρέπει να ακολουθούνται πιστά ώστε 
να γίνει μία σωστή εγκατάσταση για 
μία τέλεια λειτουργία. 

 
 

1.2       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΚΔΟΣΗ “SOLO 20-30-40 OF/DUETTO 20-30-40 OFi”  

 
εεεεεεεεεε

ΕΚΔΟΣΗ “SOLO 30-40 BF/DUETTO 30-40 BFi”

 SOLO 20 OF SOLO 30-40 OF/BF DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi 
P    Βάθος 650 750 (30 OF/BF) - 850 (40 OF/BF) 650 (20 OFi) - 750 (30 OFi/BFi) - 850 (40 OFi/BFi) 
M   Προσαγωγή εγκατάστασης G 1” (UNI ISO 228/1) G 1” (UNI ISO 228/1) G 1” (UNI ISO 228/1) 
R   Επιστροφή   εγκατάστασης G 1” (UNI ISO 228/1) G 1” (UNI ISO 228/1) G 1” (UNI ISO 228/1) 
C1 Πλήρωση εγκατάστασης  G 1/2” (UNI ISO 228/1) G 1/2” (UNI ISO 228/1) – 
E   Εισαγωγή νερού χρήσης  –– G 1/2” (UNI ISO 228/1) 
U   Εξαγωγή  νερού χρήσης  –– G 1/2” (UNI ISO 228/1) 

S   Εκκένωση λέβητα G 1/2” (UNI ISO 228/1) G 1/2” (UNI ISO 228/1) G 1/2” (UNI ISO 228/1) 



1.3  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
  SOLO 20 OF SOLO 30 OF/BF SOLO 40 OF/BF 
Ισχύς εστίας, Μέγιστη – Ελάχιστη* kW 21.1-26.2 (23.0) 27.2-34.8 (30.6) 36.0-44.3 (39.0) 
 kcal/h 18.100-22.500 23.400-29.900 31.000-38.100 
 kcal/h (19.800) (26.300) (33.500) 
Ονομαστική Ισχύς, Μέγιστη – Ελάχιστη*  kW 18.9-23.5 (20.7) 24.5-31.3 (27.5) 32.5-40.0 (35.2) 
 kcal/h 16.300-20.200 21.100-26.900 28.000-34.400 
 kcal/h (17.800) (23.700) (30.300) 
Τύπος  B23 B23 B23 
Αριθμός στοιχείων n° 3 4 5 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 4 4 4 
Περιεκτικότητα σε νερό l 18 22 26 
Δοχείο διαστολής     
Χωρητικότητα/Προφόρτιση δοχείου 
διαστολής l/bar 10/1 10/1 10/1 
Απώλειες φορτίου στα καυσαέρια     
Μέγιστες – Ελάχιστες mbar 0.05-0.11 0.12-0.16 0.15-0.21 
Πίεση θαλάμου καύσης** mbar – 0.02 – 0.02 – 0.05 
Προτεινόμενη υποπίεση καπνοδόχου     
Μέγιστες – Ελάχιστες mbar 0.07-0.13 0.14-0.18 0.17-0.23 
Μέγιστη – Ελάχιστη θερμοκρασία 
καυσαερίων °C 160-185 160-185 160-185 
Ροή καυσαερίων, μέγιστη – ελάχιστη m3n/h 24.0-31.6 (26.4) 32.4-41.4 (35.9) 42.9-52.8 (46.3) 
CO2 % 12.5 12.5 12.5 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας °C 95 95 95 
Κατανάλωση ηλεκτρικής  ενέργειας W 220 200/230 180/210 
Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας θέρμανσης °C 45-85 45-85 45-85 
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης     
Παροχή ζεστού νερού ΕΝ 625 l/min - - - 
Συνεχόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης 
στους ∆t 30°C l/h - - - 
Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης l/min - - - 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας μπόιλερ bar - - - 
Καυστήρας πετρελαίου***     
Ακροφύσιο καυστήρα  0.50-0.60 60°W 0.60-0.75 60°W 0.75-0.85 60°W 
  - (0,65 60°W) (0,85 60°W) 
Πίεση αντλίας Μεγ. Ελάχ.* bar 12-12 (14) 14-14 (14) 14-14 (12) 
Θέση τάμπερ μεγ. – ελάχ. Για το μοντέλο 
“OF*”  3.2-3.7 (3.4) 3.0-5.2 (4.1) 5.0-6.2 (5.3) 
Θέση τάμπερ μεγ. – ελάχ. Για το μοντέλο 
“ΒF*”     
Εξαγωγή αερίων Φ 80/125  - D-G (D) - 
Χωριστοί σωλήνες Φ 80  - M - 
Θέση διαφράγματος για το μοντέλο “BF*”     
Εκκένωση καυσαερίων με ομόκεντρους 
αγωγούς Φ 80/125  - 1.7-4.1 (4.0) 1.8-3.6 (2.4) 
Εκκένωση καυσαερίων με ομόκεντρους 
αγωγούς Φ 80  - 1,0-2,0 - 
Βάρος kg 112 137 162 
     

* Οι τιμές που αναγράφονται σε παρενθέσεις έχουν υπολογιστεί στο εργοστάσιο 
* *     Για τα μοντέλα "OF"  
* * *   Ελέγχετε τις τιμές του CO2 κάθε φορά που αλλάζετε τις τιμές ρύθμισης του καυστήρα. 



 
  DUETTO 20 OFi DUETTO 30 OFi/BFi DUETTO 40 OFi/BFi 
Ισχύς εστίας, Μέγιστη – Ελάχιστη* kW 26.2 (23.0) 34.8 (30.6) 44.3 (39.0) 
 kcal/h 22.500 29.900 38.100 
 kcal/h (19.800) (26.300) (33.500) 
Ονομαστική Ισχύς, Μέγιστη – Ελάχιστη*  kW 23.5 (20.7) 31.3 (27.5) 40.0 (35.2) 
 kcal/h 20.200 26.900 34.400 
 kcal/h (17.800) (23.700) (30.300) 
Τύπος  B23 B23 B23 
Αριθμός στοιχείων n° 3 4 5 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 4 4 4 
Περιεκτικότητα σε νερό l 18 22 26 
Δοχείο διαστολής     
Χωρητικότητα/Προφόρτιση δοχείου 
διαστολής  

l/bar 10/1 10/1 10/1 
Απώλειες φορτίου στα καυσαέρια     
Μέγιστες – Ελάχιστες mbar 0 .11 0.16 0.21 
Πίεση θαλάμου καύσης** mbar – 0.02 – 0.02 – 0.05 
Προτεινόμενη υποπίεση καπνοδόχου     
Μέγιστες – Ελάχιστες mbar 0.13 0.18 0.23 
Μέγιστη – Ελάχιστη θερμοκρασία 
καυσαερίων 

°C 185 185 185 
Ροή καυσαερίων, μέγιστη – ελάχιστη m3n/h 31.6 (26.4) 41.4 (35.9) 52.8 (46.3) 
CO2 % 12.5 12.5 12.5 
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας °C 95 95 95 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας W 215 200/230 180/210 
Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας 
θέρμανσης 

°C 45÷85 45÷85 45÷85 
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης     
Παροχή ζεστού νερού ΕΝ 625 l/min 9.7 (8.7) 12.5 (11.0) 16.0 (14.2) 
Συνεχόμενη παροχή ζεστού νερού χρήσης 
στους ∆t 30°C 

l/h 670 (590) 890 (780) 1.140 (1.140) 
Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης l/min 2.5 2.5 2.5 
Μέγιστη πίεση λειτουργίας μπόιλερ bar 6 6 6 
Καυστήρας πετρελαίου***     
Ακροφύσιο καυστήρα  0.60 60°W 0.75 60°W 0.85 60°W 
  (0.50 60°W) (0.65 60°W) (0.85 60°W) 
Πίεση αντλίας Μεγ. Ελάχ.* bar 12 (14) 14 (14) 14 (12) 
Θέση τάμπερ μεγ. – ελάχ. Για το μοντέλο 
“OF*” 

 3.7 (3.4) 5.2 (4.1) 6.2 (5.3) 
Θέση τάμπερ μεγ. – ελάχ. Για το μοντέλο 
“ΒF*” 

    
Εξαγωγή αερίων Φ 80/125  – G (D) – 
Χωριστοί σωλήνες Φ 80  – M – 
Θέση διαφράγματος για το μοντέλο “BF*”     
Εκκένωση καυσαερίων με ομόκεντρους 
αγωγούς Φ 80/125 

 – 4 .1 (4.0) 3.6 (2.4) 
Εκκένωση καυσαερίων με ομόκεντρους 
αγωγούς Φ 80 

 – 1,0-2,0 – 
Βάρος kg 151 176 201 
     
* Οι τιμές που αναγράφονται σε παρενθέσεις έχουν υπολογιστεί στο εργοστάσιο 
* *     Για τα μοντέλα "OFi"  
* * *   Ελέγχετε τις τιμές του CO2 κάθε φορά που αλλάζετε τις τιμές ρύθμισης του καυστήρα. 

 



1.4       ΚΥΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1.4.1    ΕΚΔΟΣΗ “SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF” 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Καυστήρας πετρελαίου 
2 Οδηγός αισθητηρίων 
3 Πίνακας ελέγχου 
4 Πλήρωση εγκατάστασης 
5 Πιεσοστάτης νερού 
6 Μανόμετρο 
7 Κυκλοφορητής 
8 Αναρρόφηση αέρα για 

καυστήρα κλειστού τύπου 
(έκδοση “BF”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2

1.4.2   ΕΚΔΟΣΗ “DUETTO 20-30-40 OF/30-40 BF” 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Καυστήρας πετρελαίου 
2 Οδηγός αισθητηρίων 
3 Πίνακας ελέγχου  
4 Εναλλάκτης στιγμιαίας 
παραγωγής ζεστού νερού 
χρήσης 
5 Πλήρωση εγκατάστασης 
6 Κυκλοφορητής εναλλάκτη 
7 Πιεσοστάτης νερού 
8 Μανόμετρο 
9 Κυκλοφορητής 
10 Αναρρόφηση αέρα για 

καυστήρα κλειστού τύπου 
(έκδοση “BF”) 

11 Βαλβίδα αντεπιστροφής 
12 Βαλβίδα εξαερισμού 

 
 
 
Εικόνα 2 / α



1.5       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

1.5.1    ΕΚΔΟΣΗ  “SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF” 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Σώμα λέβητα 
2 Πλήρωση νερού 
3 Βαλβίδα ασφαλείας 
4 Αυτόματο εξαεριστικό 
5 Δοχείο διαστολής 
6 Καυστήρας πετρελαίου 
7 Κυκλοφορητής 
8 Μανόμετρο 
9 Βαλβίδα εκκένωσης 
10 Πιεσοστάτης νερού  

 
 
 
 
Εικόνα 3

1.5.2   ΕΚΔΟΣΗ  “DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi” 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Σώμα λέβητα 
2 Πλήρωση νερού 
3 Βαλβίδα ασφαλείας 
4 Αυτόματο εξαεριστικό 
5 Δοχείο διαστολής 
6 Καυστήρας πετρελαίου 
7 Κυκλοφορητής 
8 Μανόμετρο 
9 Βαλβίδα εκκένωσης 

 

10 Πιεσοστάτης θέρμανσης  
11  Πιεσοστάτης ζεστού 
νερού χρήσης 
12 Εναλλάκτης στιγμιαίας 
παραγωγής νερού χρήσης 
13 Βαλβίδα αντεπιστροφής 
14 Βαλβίδα εξαερισμού 
15 Κυκλοφορητής εναλλάκτη 
 
 
 
Εικόνα 3 / α



2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 
 
Οι λέβητες ισχύος μεγαλύτερης από 35 
kW πρέπει να βρίσκονται σε 
λεβητοστάσιο με διαστάσεις που 
ανταποκρίνονται στους κρατικούς 
κανονισμούς περί λεβητοστασίων που 
λειτουργούν με υγρά καύσιμα. 
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ λέβητα και 
τοίχου είναι 0,60 μέτρα. Από πάνω 
μεταξύ λέβητα και οροφής 1 μέτρο και 
0,5 μέτρα σε περίπτωση λέβητα με 
ενσωματωμένο μπόιλερ. (Το ελάχιστο 
ύψος του λεβητοστασίου είναι 2,5 
μέτρα). 
Οι λέβητες ισχύος μικρότερης από 35 
kW πρέπει να βρίσκονται σε χώρο καλά 
αεριζόμενο. 
Για τη δημιουργία του αερισμού 
τοποθετούνται στόμια αερισμού στους 
εξωτερικούς τοίχους με τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
 Πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα 

αερισμού με επικοινωνία με το 
εξωτερικό περιβάλλον των οποίων η 
επιφάνεια να μην είναι μικρότερη από 
6 cm2 ανά εγκατεστημένο kW και όχι 
μικρότερο από 100 cm2.  

 Να βρίσκεται όσον το δυνατό 
χαμηλότερα στο δάπεδο και να 
προστατεύεται από γρίλια, που δεν 
εμποδίζει την διέλευση του αέρα. 

 2.2      ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 

Πριν τη σύνδεση του λέβητα καλό θα 
είναι να συμπληρωθεί το δίκτυο του 
νερού και να ξεπλυθεί από ξένα 
σώματα, ώστε να προστατευθεί η 
καλή λειτουργία του λέβητα. 
Για τη σύνδεση του λέβητα 
ακολουθείστε την  εικόνα 1. 
Οι συνδέσεις πρέπει να γίνουν με 
ρακόρ. 
Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να 
συνδεθεί με την αποχέτευση. 

2.2.1    Πλήρωση νερού εγκατάστασης 
Ο λέβητας και το δίκτυο πρέπει να 
συμπληρωθούν με νερό από το 
διακόπτη πληρώσεως σε τελική πίεση 
μεταξύ 1-1,2 bar σε ψυχρή κατάσταση. 
Κατά την πλήρωση οι γενικοί διακόπτες 
να είναι ανοικτοί. 
Η πλήρωση πρέπει να γίνεται με αργό 
ρυθμό ώστε να προλαβαίνουν να 
βγαίνουν από τα εξαεριστηκά οι 
φυσαλίδες του αέρα. 
Για να γίνει πιο εύκολα αυτή η εργασία, 
θέστε οριζόντια τη βίδα 
ξεμπλοκαρίσματος της βαλβίδας 
αντεπιστροφής.  

 
Εικόνα 4 

 

Έχοντας ολοκληρώσει την πλήρωση, 
επαναφέρετε τον κρουνό στην αρχική 

του θέση. (Εικόνα 4) 

2.2.2   Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης 
στις εκδόσεις “DUETTO OFi/BFi” 

Για τη ρύθμιση της παροχής του νερού 
χρησιμοποιείστε το ρυθμιστή παροχής 
στον πιεσοστάτη νερού (Εικόνα 5): 

- Στρέφοντας δεξιά, ο ρυθμιστής 
μειώνει την παροχή του νερού, 
αυξάνοντας αντίστοιχα την 
θερμοκρασία του. 

- Στρέφοντας αριστερά, ο ρυθμιστής 
αυξάνει την παροχή του νερού και 
αντίστοιχα μειώνεται η 
θερμοκρασία του. 

 
 

 
Εικόνα 5 

 

2.2.3   Χαρακτηριστικά νερού 
παροχής 
Για την αποφυγή συγκεντρώσεων 
αλάτων και πρόκληση ζημιάς στον 
εναλλάκτη νερού, η σκληρότητα του 
νερού που παρέχεται πρέπει να μη 
υπερβαίνει τους 20οF. 
Σε κάθε περίπτωση το νερό που 
χρησιμοποιείται πρέπει να είναι 
ελεγμένο και πρέπει να έχουν

τοποθετηθεί κατάλληλες συσκευές 
κατεργασίας του νερού. 
Για την αποφυγή συγκεντρώσεων 
αλάτων και πρόκληση ζημιάς στον 
εναλλάκτη νερού, το νερό που 
χρησιμοποιείται για την παροχή του 
κυκλώματος θέρμανσης πρέπει να είναι 
κατεργασμένο σύμφωνα με τα UNI-CTI 
8065 στάνταρ. Είναι άκρως απαραίτητη 
η χρήση κατεργασμένου νερού για το 
κύκλωμα θέρμανσης στις πιο κάτω 
περιπτώσεις: 
- Πολύ μεγάλα κυκλώματα (με αυξημένη 
ποσότητα νερού) 

- Συχνές συμπληρώσεις νερού 
- Σε περίπτωση ολικής εκκένωσης του 
δικτύου. 

2.3      ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 

2.3.1   Σύνδεση καπνοδόχου  
Ο καπνοδόχος είναι μέγιστης σημασίας 
για την καλή λειτουργία του λέβητα. Εάν 
η τοποθέτηση δεν είναι σωστή, τότε η 
εκκίνηση του λέβητα θα είναι δύσκολη 
και μπορεί να δημιουργεί αιθάλη, 
συμπυκνώματα και κρούστα. Οι 
καπναγωγοί μεταφέρουν τα καπναέρια 
στην ατμόσφαιρα και πρέπει να 
πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 
- Να είναι στεγανοί στα προϊόντα της 
καύσης, υδατοστεγή και θερμικά 
μονωμένοι. 

- Να έχουν μηχανικές αντοχές και μικρή 
θερμοχωρητικότητα. 

- Να είναι στεγανοί ώστε να μην 
εισέρχεται νωπός αέρας και ψύχει τα 
καπναέρια. 

- Να έχουν πάντα ανοδική διεύθυνση 
και η απόληξη να είναι σταθερή ώστε 
να δημιουργεί σταθερή απαγωγή των 
δημιουργουμένων καπναερίων, 

- Το άνω άκρο του καπναγωγού να είναι 
αρκετά πιο πάνω, τουλάχιστον κατά 
0,4 μέτρα από το επόμενο οικοδομικό 
στοιχείο σε ακτίνα 8 μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένης και τυχόν 
στέγης. 

- Στον πρώτο κατακόρυφο αγωγό να 
υπάρχει θυρίδα πρόσβασης με 
απόσταση τουλάχιστον 500 χιλ. από 
κάτω από τον οριζόντιο αγωγό. Η 
θυρίδα χρησιμοποιείται για την 
αφαίρεση στερεών υπολειμμάτων και 
πρέπει να είναι μεταλλική και στεγανού 
κλεισίματος. 

- Να έχουν κατάλληλη διατομή, όχι 
μικρότερη από αυτήν του λέβητα, 
κυκλική, τετράγωνη ή ορθογωνική, με 
ελάχιστη διατομή μεγαλύτερη 
τουλάχιστον κατά 10% από αυτή του 
λέβητα. 

- Η διατομή του καπναγωγού πρέπει να 
συμφωνεί με τον ακόλουθο τύπο: 

 
S:   Διατομή σε τετραγωνικά εκατοστά 

 



Κ, Συντελεστής ανάλογα το καύσιμο, 
0,024 για πετρέλαιο 

P,   Ισχύς λέβητα σε Kcal/h  
Η,  Ύψος από τη φλόγα μέχρι το άνω 

άκρο του αγωγού, μειωμένο κατά: 
0,5 μέτρα για κάθε αλλαγή 
κατεύθυνσης και 1,0 μέτρα για 
κάθε μέτρο οριζόντιου αγωγού 

Οι λέβητές μας είναι τύπου Β23 και 
δεν απαιτούν οποιαδήποτε άλλη 
σύνδεση εκτός αυτής των 
καυσαερίων. 

2.3.2  Εκκένωση καυσαερίων με 
ομόκεντρους αγωγούς 80/125 

Οι λέβητες έκδοσης “BF/BFi” είναι 
φτιαγμένοι για να συνδέονται με 
ανοξείδωτους ομόκεντρους αγωγούς Φ 
80/125 οι οποίοι μπορούν να 
τοποθετηθούν στην βέλτιστη θέση 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου 
(Εικόνα 6).  
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του 
καπναγωγού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 7,0 μέτρα. 
Η απώλεια φορτίου σε μέτρα για κάθε 
ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται στη 
διαμόρφωση της εξαγωγής των 
καυσαερίων, φαίνονται στον πίνακα Α. 

 
Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά 
εξαρτήματα SIME και βεβαιωθείτε ότι οι 
συνδέσεις είναι σωστές, όπως 
υποδεικνύεται από τις οδηγίες που 
παρέχονται με αυτά. 

2.3.3      Εκκένωση καυσαερίων με 
ξεχωριστούς αγωγούς 
(διαμέτρου Φ 80) 

Οι λέβητες τύπου “SOLO 30 BF -
DUETTO 30 BF” είναι κατασκευασμένοι  
για να είναι δυνατή η εκκένωση και η 
αναρρόφηση με ξεχωριστούς αγωγούς 
Φ80. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Τερματικό εκκένωσης  L. 886 κωδικός 8096220 
2 a  Ανοξείδωτη προέκταση L. 1000 κωδικός 8096121 
2 b  Ανοξείδωτη προέκταση L. 500 κωδικός 8096120 
3 a  90° ανοξείδωτη γωνιά κωδικός 8095820 
3 b  45° ανοξείδωτη γωνιά κωδικός 8095920 
4 Κάθετο εξάρτημα συλλογής συμπυκνωμάτων inox L. 135 κωδικός 
8092820 
5 Περιστρεφόμενο εξάρτημα σκεπής 8091300 
6 Τερματικό εξάρτημα σκεπής L. 1063 κωδικός 8091203 
7 Σετ αναρρόφησης – εκκένωσης 8098810 
 
Εικόνα 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας Α  

 
Απώλεια φορτίου (mt) 

90° ανοξείδωτη γωνιά 1,80 
45° ανοξείδωτη γωνιά 0,90 
Ανοξείδωτη προέκταση L. 1000 1,00 
Ανοξείδωτη προέκταση L. 500 0,50
Τερματικό εξάρτημα σκεπής L. 1063 1,00 
Ανοξείδωτος καπναγωγός L. 886 0,70 
Κάθετο εξάρτημα συλλογής συμπυκνωμάτων inox L. 
13 5 

0,70 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ:    Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να είναι πάνω από 7 μέτρα. Στο σύστημα εκκένωσης, δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε πάνω από δύο γωνιές 90ο. Στην έξοδο με κάθετη εκκένωση, χρησιμοποιείται πάντα το εξάρτημα συλλογής 
συμπυκνωμάτων. 



οι οποίοι μπορεί να τοποθετηθούν με 
τέτοιο τρόπο που να βολεύει στη 
διαμόρφωση του χώρου (Εικόνα 6/α):  
- Σωλήνας αναρρόφησης: Το 

μέγιστο επιτρεπτό μήκος του 
σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τα 16 μέτρα. 

- Σωλήνας εκκένωσης: Το μέγιστο 
επιτρεπτό μήκος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 6 μέτρα. 

- Για εξαγωγές από την οροφή: 
χρησιμοποιείστε πάντα το 
εξάρτημα συλλογής 
συμπυκνωμάτων και το μέγιστο 
κάθετο μήκος χωρίς εξαρτήματα 
αλλαγής κατεύθυνσης δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τα 7,6 μέτρα. 

 

Απώλεια φορτίου σε μέτρα για κάθε 
ένα εξάρτημα που χρησιμοποιείται 
στη διαμόρφωση της εκκένωσης και 
αναρρόφησης των καυσαερίων 
φαίνονται στον πίνακα Β 

Χρησιμοποιείτε μονάχα αυθεντικά 
εξαρτήματα SIME και βεβαιωθείτε ότι οι 
συνδέσεις είναι σωστές, όπως 
υποδεικνύεται από τις οδηγίες που 
παρέχονται με αυτά. 

2.4      ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Η ατομική μονάδα μπορεί να 
τροφοδοτηθεί με καύσιμο από 
οποιαδήποτε πλευρά της και μπορούν 
να περάσουν από τα πλαϊνά καλύμματα 
της μονάδας για να συνδεθεί με την 
αντλία του καυστήρα. (Εικόνα 7/7α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1 Τερματικό εκκένωσης 8089501 
2 a Ανοξείδωτη προέκταση L. 1000 
2 b Ανοξείδωτη προέκταση L. 500 
3 a 90° ανοξείδωτη γωνιά 
3 b 45° ανοξείδωτη γωνιά 
4 Κάθετο εξάρτημα συλλογής συμπυκνωμάτων inox L. 148 
5 Εξάρτημα περιστρεφόμενο σκεπής. 8091300 
6 Τερματικό εξάρτημα σκεπής  
7 Εξάρτημα εκκένωσης λέβητα L. 224 κωδικός 8098811 
8 Τερματικό εξάρτημα αναρρόφησης 8089500 
9 Σετ ροζέτες 8091500 
 
 

 
Εικόνα 6/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Πίνακας Β  

 Απώλεια φορτίου (mt) 
90°  ανοξείδωτη γωνιά 1,00 
45°  ανοξείδωτη γωνιά 0,60 
Ανοξείδωτη προέκταση  L. 1000 1,00 
Ανοξείδωτη προέκταση  L. 500 0,50 
Τερματικό εξάρτημα σκεπής l 1,00 
Τερματικό  εκκένωσης   0,40 
Τερματικό εξάρτημα αναρρόφησης 0,10
Κάθετο εξάρτημα συλλογής 
συμπυκνωμάτων inox  L. 14 8 1,50 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :      Το μέγιστο μήκος του αγωγού αναρρόφησης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 16 μέτρα. Το μέγιστο μήκος του 
σωλήνα εξαγωγής δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 6 μέτρα. Για εξαγωγές στηριζόμενες στην οροφή, χρησιμοποιείτε πάντοτε 
εξάρτημα συλλογής συμπυκνωμάτων (4) και επιβεβαιώστε ότι ο σωλήνας δεν ξεπερνάει τα 7.6 μέτρα. χωρίς αλλαγή στην 
διεύθυνση. 



 

Προσοχή! 
- Είναι απαραίτητο να εγκατασταθεί 

διάταξη αυτόματης διακοπής, 
σύμφωνα με την εγκύκλιο Νο 73 
στις 29/7/91 για τους λέβητες 
ισχύος άνω των 35 kW. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
- Ελέγξτε πριν την εκκίνηση του 

λέβητα ότι τα επιστρεφόμενα 
καύσιμα από την αντλία του 
καυστήρα θα επιστρέφουν 
ελεύθερα. Μια αύξηση της πίεσης 
θα χαλάσει τον αντιθλιπτή της 
αντλίας. 

- Επιβεβαιώστε την στεγανότητα 
των σωλήνων. 

- Η μέγιστη επιτρεπτή υποπίεση 
στην αντλία είναι 0,4 bar (300 
mmHg) (δες πίνακα 1). Εάν την 
υπερβούμε, απελευθερώνονται 
αέρια στον αέρα από το 
πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την 
σπίλωση της αντλίας. 

Προτείνεται η απόληξη του σωλήνα 
επιστρεφόμενων να φτάσει το ύψος του 
σωλήνα παροχής του πετρελαίου ώστε 
να μην χρειαστεί η εγκατάσταση 
πρόσθετη αντλία. Σε περίπτωση που 
δεν γίνει αυτό απαιτείται οπωσδήποτε η 
εγκατάσταση πρόσθετη αντλίας. 

Εκκίνηση της αντλίας 
Τροφοδοτείστε τον καυστήρα για να 
εκκινήσει η αντλία και ελέγξτε την 
έναυση της φλόγας. Εάν προκύψει 
μπλοκάρισμα του καυστήρα πριν την 
έλευση πετρελαίου, αναμείνατε 
τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα και 
πατήστε το μπουτόν “RESET” και 
περιμένετε να επανεκκίνησης η 
διαδικασία της εκκίνησης μέχρι να 
ανάψει η φλόγα. 

2.5      ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
Η μονάδα παραδίδεται από το 
εργοστάσιο προρυθμισμένη, αλλά 
πρέπει να γίνει οπωσδήποτε έλεγχος 
καύσης και να ρυθμιστούν τα 
χαρακτηριστικά καύσης βάση του 
σημείου 1.3 με αναφορά την 
ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της 
θάλασσας. Εάν κρίνεται απαραίτητο να 
ρυθμίσουμε το λέβητα διαφορετικά θα 
πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό ακολουθώντας τις οδηγίες 
που παρέχονται παρακάτω. Αφαιρέσατε 
το κάλυμμα για να έχετε πρόσβαση στα 
σημεία ελέγχου του καυστήρα. 
 

 

ΤΑΜΠΕΛΑ 1 

H L (μέτρα) 
Μέτρα øi 

σωλήνα 
8 mm 

øi 
σωλήνα 
10 mm 

0 35 100 
0,5 30 100 
1 25 100 

1,5 20 90 
2 15 70 
3 8 30 

3,5 6 20 

H =Διαφορά ύψους     
L = Μέγιστο μήκος 
σωλήνα αναρρόφησης 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 
1 Σύνδεση μετρητή υποπίεσης (περιλαμβάνεται με την αγορά) 
2 Ρυθμιστής πίεσης 7 Σημείο μέτρησης πίεσης  
3 Σύνδεση μανομέτρου 8 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 
4 Βίδα bypass          9    Racor 3/8” (περιλαμβάνεται με την  

                              αγορά) 
5 Εύκαμπτος σωλήνας επιστροφής 10 Φίλτρο καυσίμου 

(περιλαμβάνεται με την αγορά) (περιλαμβάνεται με την αγορά) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
- Χαλαρώστε τα σημεία σύνδεσης της αντλίας (5-6) πριν λυγίσετε τους 
εύκαμπτους σωλήνες για να τους φέρετε εκτός του προκαθορισμένου 
ανοίγματος στη δεξιά πλευρά του καλύμματος. Μετά, σφίξτε τις 
συνδέσεις της αντλίας. 

- Η αντλία είναι προ-ρυθμισμένη για λειτουργία με δισωλήνιο σύστημα. 
Είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη βίδα παράκαμψης (4) για λειτουργία 
σε μονοσωλήνιο σύστημα. 

2.5.1    Ρύθμιση αέρα λέβητα 
Για τη ρύθμιση του αέρα, χαλαρώστε τη βίδα (1 εικόνα 8) και μετακινείστε τη 
διαβαθμισμένη κλίμακα (2 εικόνα 8) που δείχνει τη θέση του τάμπερ του αέρα. Οι 
τιμές για τη ρύθμιση κάθε μονάδας δίδονται από το σημείο 1.3. 

2.5.2   Ρύθμιση της αντλίας πίεσης 
Για τη ρύθμιση της πίεσης πετρελαίου, περιστρέψτε τη βίδα (3 εικόνα 8α) και ελέγξτε 
την πίεση με ένα μανόμετρο συνδεδεμένο στην υποδοχή (2 εικόνα 8α) 
επιβεβαιώνοντας ότι η πίεση αντιστοιχεί με τις τιμές που αναφέρονται στο σημείο 1.3

 



 

  

 

2.6      ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Στο μοντέλο “SOLO 20-30 OF/BF” η 
μονάδα προθέρμανσης παίρνει εντολή 
από το ηλεκτρονικό του καυστήρα και 
καθυστερεί την εκκίνηση του καυστήρα 
σε χρόνο max 90 δευτερολέπτων για να 
προλάβει να έρθει το καύσιμο στο 
ακροφύσιο του καυστήρα σε 
θερμοκρασία 65 οC. Με την επίτευξη 
αυτής της θερμοκρασίας, ο θερμοστάτης 
ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον 
προθερμαντήρα (1 εικόνα 15b) θα δώσει 
επιβεβαίωση για την εκκίνηση του 
καυστήρα. Ο προθερμαντήρας θα 
παραμείνει σε λειτουργία για όσο 
παραμένει σε λειτουργία ο καυστήρας 
και θα τεθεί εκτός λειτουργίας με το που 
ο καυστήρας τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Το μοντέλο “DUETTO 20-30 OFi/30 BFi” 
έχει ένα θερμαντήρα χαμηλής ισχύος ο 
οποίος παράμενε σε λειτουργία για όση 
ώρα ο κύριος διακόπτης στο πάνελ 
ελέγχου είναι σε θέση ΟΝ κατά τη 
διάρκεια του Χειμώνα 

Την πρώτη φορά που τεθεί σε θέση ΟΝ 
στην αρχή της σαιζόν, μπορεί να είναι 
δύσκολο για τον καυστήρα να τεθεί σε 
λειτουργία και ο λέβητας μπορεί να 
πάψει να λειτουργεί εάν ο κύκλος 
λειτουργίας του ξεκινήσει πρίν η 
θερμοκρασία καυσίμου φτάσει στη 
σωστή θερμοκρασία. Όταν εκκινήσει 
πάλι, θα έχει περάσει αρκετό χρονικό 
διάστημα (2 – 3 λεπτά) για το καύσιμο 
να φτάσει τη σωστή θερμοκρασία για την 
εκκίνηση.  
 
Τα μοντέλα “SOLO 40 OF/BF - 
DUETTO 40 OFi/BFi” δεν έχουν 
μονάδα θερμαντήρα διότι δεν κρίνεται 
απαραίτητο. 

2.7      ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Ο λέβητας τροφοδοτείται μέσω ενός 
καλωδίου με μονοφασικό ρεύμα 
230V/50Hz μέσω ενός 
ασφαλειοδιακόπτη 

 Ο θερμοστάτης χώρου (απαιτείται από 
τον έλεγχο έναυσης) πρέπει να συνδεθεί 
όπως στο σχέδιο (εικόνα 9α) 
 
Σημείωση:  
Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί σε ένα 
καλό σύστημα γείωσης. 
Η SIME αποποιείται κάθε ευθύνης 
ζημιών σε υλικά ή ατυχήματα σε 
περίπτωση συνέβησαν λόγω 
έλλειψης γείωσης στην συσκευή. 
 
Πρίν προβείτε σε οποιαδήποτε 
επέμβαση στο ηλεκτρονικό κύκλωμα, 
διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ 
1. Αντλία πετρελαίου 
2. Επαφή  μανομέτρου 
3. Βίδα ρύθμισης πίεσης 



2.7.1    Ηλεκτρικό διάγραμμα  “SOLO 20-30-40 OF/30-40 BF” 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
IG  Γενικός διακόπτης 
TS  Θερμοστάτης ασφαλείας  
TC  Θερμοστάτης λέβητα  
SPA  Λυχνία ένδειξης έλλειψης νερού 
SA  Λυχνία λειτουργίας  
SB  Λυχνία μπλοκαρίσματος καυστήρα 
PA  Πιεσοστάτης νερού  
P Κυκλοφορητής εγκατάστασης  
B  Καυστήρας 
TA  Θερμοστάτης χώρου  
C  Συνδέσεις προγραμματιστή RVA 43.222 (προεραιτικά) 
SS  Αισθητήριο μπόιλερ QA721 (προεραιτικά) 
SC  Αισθητήρας λέβητα QA721 (προεραιτικά) 
SE  Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας QAC31 

(προεραιτικά) 
UA  Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας χώρου QAA70 
(προεραιτικά) 
PB  Κυκλοφορητής μπόιλερ 
OP Χρονοδιακόπτης 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέουμε τον θερμοστάτη χώρου (TA) 
αφαιρούμε τη γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4-5. 
Όταν συνδέουμε τη μονάδα  RVA 43.222 αφαιρούμε τη γέφυρα 
μεταξύ των ακροδεκτών 4-5 και 4-6 
Όταν συνδέουμε τη μονάδα χρονοδιακόπτη ΟΡ αφαιρούμε τη 
γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4-5 και 5-8. 
 
Εικόνα 9 



 

 

2.7.2 Ηλεκτρικό διάγραμμα  “DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi” 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
IG  Γενικός διακόπτης 
R  Ηλεκτρονόμος 
TM  Θερμοστάτης ελάχιστης θερμοκρασίας 
TL  Θερμοστάτης ορίου  
VP  Πιεσοστατική βαλβίδα 
TS  Θερμοστάτης ασφαλείας 
E/I  Διακόπτης Χειμώνα/Καλοκαίρι 
TC  Θερμοστάτης λέβητα 
SPA  Λυχνία ένδειξης έλλειψης νερού 
SA  Λυχνία λειτουργίας 
SB  Λυχνία μπλοκαρίσματος καυστήρα 
PA  Πιεσοστάτης νερού  
PI Κυκλοφορητής εγκατάστασης   
PB  Κυκλοφορητής Ζ.Ν.Χ. 
TA  Θερμοστάτης χώρου  
Β  Καυστήρας 
C  Συνδέσεις προγραμματιστή RVA 43.222 (προεραιτικά) 
SS  Αισθητήριο μπόιλερ QA721 (προεραιτικά) 
SC  Αισθητήρας λέβητα QA721 (προεραιτικά) 
SE  Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας QAC31 (προεραιτικά) 
UA  Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας χώρου QAA70 (προεραιτικά) 
ΟΡ Χρονοδιακόπτης 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν συνδέουμε τον θερμοστάτη χώρου (TA)  
αναιρούμε τη γέφυρα μεταξύ των ακροδεκτών 4-5. 
Όταν συνδέουμε τη μονάδα  RVA 43.222 αφαιρούμε τη γέφυρα μεταξύ 
των ακροδεκτών 7-8 και 17-18. 
Όταν συνδέουμε τη μονάδα  χρονοδιακόπτη ΟΡ, αφαιρούμε τη γέφυρα μεταξύ 
των ακροδεκτών 15-16. 
 
Εικόνα 9/α 



2.7.3   Λειτουργικό διάγραμμα  “SOLO 20-30 OF/30 BF - DUETTO 20-30 OFi/30 BFi” 
  

  
        

Στην έκδοση DUETO 30 OF/BF η προθέρμανση το Χειμώνα λόγω έλλειψης του θερμοστάτη, η προθέρμανση είναι ενεργή 

2.7.4   Λειτουργικό διάγραμμα “SOLO 40 OF/BF - DUETTO 40 OFi/BFi” 

 

Εντολή εκκίνησης
Θερμοστάτης προθέρμανσης

Προθέρμανση
Μοτέρ

Μετασχηματιστής έναυσης
Βαλβίδα πετρελαίου

Φλόγα
Ενδ. λυχνία μπλοκαρίσματος

Εντολή εκκίνησης
Μοτέρ

Μετασχηματιστής 
έΒαλβίδα πετρελαίου
Φλόγα

Ενδ. λυχνία 

Κανονική λειτουργία Μπλοκάρισμα λόγω έλλειψης ανάφλεξης

Κανονική λειτουργία Μπλοκάρισμα λόγω έλλειψης ανάφλεξης



 

3    ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

3.1       ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 
ΚΑΥΣΗΣ 

Ο θάλαμος καύσης είναι του τύπου άμεσου 
περάσματος και συμφωνεί με την 
κατευθυντήρια οδηγία EN 303-3 παράρτημα 
Ε.  

Οι διαστάσεις φαίνονται στην εικόνα 10. Ένα 
πάνελ προστασίας είναι τοποθετημένο στην 
εσωτερική πλευρά του πίσω μέρους όλων 
των μοντέλων. 

 

 L 
mm 

Volume
dm3

SOLO 20 OF 305 17,5 
SOLO 30 OF/BF 405 24,0 
SOLO 40 OF/BF 505 30,5 
DUETTO 20 OFi 305 17,5 
DUETTO 30 OFi/Bfi 405 24,0 
DUETTO 40 OFi/BFi 505 30,5 

3.2      ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ 

Το μανομετρικό του κυκλοφορητή για την 
εγκατάσταση θέρμανσης σε σύνδεση με την 
παροχή νερού αναφέρονται στην εικόνα 11. 

4    ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

4.1       RVA 43.222 ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (προεραιτικά) 
Στον πίνακα μπορεί να τοποθετηθεί ο 
προγραμματιστής RVA 43.222 (cod. 
8096303) ο οποίος παρέχεται κατόπιν 
ζήτησης σε σετ με τις οδηγίες τοποθέτησης 
(εικόνα 12). Πραγματοποιείστε τις 
ηλεκτρικές συνδέσεις όπως φαίνεται στο 
ηλεκτρικό διάγραμμα 2.7. 

  



 

4.4    ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ 

Το εξωτερικό κέλυφος μπορεί να 
αποσυναρμολογηθεί πλήρως για όποια 
συντήρηση απαιτείται ακολουθώντας την 
αρίθμηση της εικόνας 14. 

 

4.5 ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Το δοχείο διαστολής μπορεί να αφαιρεθεί 
ακολουθώντας την επόμενη σειρά: 
- Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει 

αδειάσει από το νερό 
- Αποσυναρμολογείστε τα ρακόρ 

σύνδεσης του δοχείου διαστολής 
- Αφαιρέστε το δοχείο διαστολής 

Πριν την αναπλήρωση του κυκλώματος με 
νερό, ελέγξτε ότι η προπλήρωση του 
δοχείου είναι μεταξύ 0,8 και 1 bar. 

4.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

Για την αποσύνδεση του καυστήρα από το 
λέβητα, αφαιρέστε τη βίδα (εικόνα 15). 
- Για να έχετε πρόσβαση στο εσωτερικό 

του καυστήρα, αφαιρέστε το στεγανό 
που συγκρατείται από δύο βίδες στις 
άκρες και αφαιρέστε το δεξί κάλυμμα 
που συγκρατείται σπό τέσσερις βίδες, 
προσέχοντας να μην πληγωθεί η 
τσιμούχα. 

- Για την αποσυναρμολόγηση του 
ακροφυσίου και του θερμαντή 
προχωρήστε ως ακολούθως: 

- Ανοίξτε το κάλυμμα το οποίο 
συγκρατείται από μία βίδα και 
αφαιρέστε τα καλώδια του 
θερμαντή (1 εικόνα 15α) που 
προστατεύονται από ένα πυρίμαχο 
περίβλημα, αφαιρέστε το 
προστατευτικό και περάστε τα 
καλώδια από την τρύπα. 

- Αφαιρέστε τα καλώδια από το 
ηλεκτρόδιο έναυσης  

- Χαλαρώστε την ένωση (2 εικόνα 
15α) και αφαιρέστε τις τέσσερις 
βίδες που συγκρατούν το κολάρο 
στον καυστήρα (3 εικόνα 15α) 

Για την αφαίρεση του θερμαντή ή του 
θερμοστάτη, αναφερθείτε στην εικόνα 15β. 

4.7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Προληπτική συντήρηση και έλεγχος της 
αποδοτικής λειτουργίας της συσκευής και 
των συσκευών ασφαλείας πρέπει να γίνεται 
στο τέλος κάθε σαιζόν αποκλειστικά από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. 



 

 

4.7.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΑΕΡΙΩΝ 
Χρησιμοποιείστε κατάλληλο πανί για τον 
καθαρισμό των σωλήνων αερίου του 
λέβητα. Μετά τον καθαρισμό, 
τοποθετείστε τους στροβιλιστές στη 
σωστή τους θέση (εικόνα 16). 

4.7.2 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 
Η κεφαλή του καυστήρα καθαρίζεται με 
τον ακόλουθο τρόπο (εικόνα 17): 
- Αποσυνδέστε τα καλώδια υψηλής 

τάσεως από τα ηλεκτρόδια 
- Αφαιρέστε τις βίδες από το 

κάλυμμα του στροβιλιστή και 
αφαιρέστε τον 

- Βουρτσίστε με προσοχή τον έλικα 
- Με προσοχή καθαρίστε το 

φωτοκύτταρο από επικαθήσεις 
βρομιάς 

- Καθαρίστε τα υπόλοιπα 
εξαρτήματα της κεφαλής καύσεως 

Μετά τον καθαρισμό, επανατοποθετείστε 
τα εξαρτήματα στη θέση τους 
ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία 
ανωτέρω δίνοντας βάση στις 
αναγραφόμενες τιμές. 

4.7.3 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ 
Το ακροφύσιο θα πρέπει να 
αντικαθίσταται στην αρχή κάθε 
Θερμαντικής περιόδου για την 
εξασφάλιση της κανονικής παροχής και 
του καλού διασκορπισμού. 
Ακολουθείστε τις ακόλουθες οδηγίες: 
- Αφαιρέστε τα καλώδια υψηλής 

τάσης από τα ηλεκτρόδια 
- Ξεσφίξτε τη βίδα (Α εικόνα 17) και 

αφαιρέστε τη βάση στερέωσης 
των ηλεκτροδίων 

Αφαιρέστε το μπέκ χρησιμοποιώντας 
ένα κλειδί 16άρι κρατώντας κόντρα με 
ένα άλλο κλειδί 19άρι την κεφαλή του 
μπεκ (εικόνα 18) 

 



 

4.8      ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 
Ακολουθεί ένας κατάλογος κάποιων 
αιτιών και των πιθανών τρόπων 
αντιμετώπισης των βλαβών, που μπορεί 
να προκαλέσουν το σταμάτημα ή την 
κακή λειτουργία της συσκευής.  

Μία λειτουργική βλάβη, στις 
περισσότερες των περιπτώσεων 
εμφανίζεται στο άναμμα της λυχνίας 
ύπαρξης βλάβης στον πίνακα ελέγχου. 
Ο καυστήρας σε αυτήν την περίπτωση 
δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός κι αν 
πατήσουμε το κουμπί επαναφοράς 
βλάβης. Μόλις κάνουμε αυτή την 
ενέργεια και πάει ο καυστήρας για 
έναυση μπορούμε στιγμιαία να 
διαπιστώσουμε τη βλάβη καθώς αυτή η 
ενέργεια δεν παρουσιάζει κανένα 
κίνδυνο 

Εάν όμως το σήμα βλάβης συνεχίσει να 
εμφανίζεται, τότε πρέπει να ελεγχθεί η 
αιτία της βλάβης: 

Ο καυστήρας δεν ανάβει 
- Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις 
- Ελέγξτε την ομαλή ροή του 

πετρελαίου, την καθαρότητα των 
μπεκ, φίλτρων και τυχόν 
εξαέρωση του δικτύου πετρελαίου 

Ελέγξτε για την ύπαρξη σπινθήρα 
έναυσης και την κανονική λειτουργία του 
καυστήρα. 

Ο καυστήρας ανάβει κανονικά αλλά 
η φλόγα σβήνει αμέσως 
Ελέγξτε το αισθητήριο φλόγας, τη 
ρύθμιση αέρα και την κανονική 
λειτουργία του καυστήρα. 

Δυσκολία ρύθμισης του 
καυστήρα και/ή έλλειψη θορύβου 
Ελέγξτε την ομαλή ροή του πετρελαίου, 
την καθαρότητα του λέβητα, το μη 
βούλωμα του καπναγωγού, την 
πραγματική παροχή πετρελαίου του 
καυστήρα και τυχόν βούλωμα του 
λέβητα. 

Ο λέβητας λερώνει εύκολα 
Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα 
(ανάλυση καυσαερίων), την ποσότητα 
του καυσίμου, το μη βούλωμα του 
καπναγωγού και λέβητα  

Ο λέβητας δεν θερμαίνεται 
εύκολα 
- Ελέγξτε την καθαρότητα του 

λέβητα, τις μονώσεις, την ρύθμιση 
και παροχή του καυστήρα, τη 
θερμοκρασία ρύθμισης, την 
ρύθμιση του θερμοστάτη και την 
ανταπόκρισή του 

Ελέγξτε το μέγεθος του λέβητα εάν 
ανταποκρίνεται στην εγκατάσταση. 

Μυρωδιά άκαυστου 
- Ελέγξτε την καθαρότητα και 

στεγανότητα του λέβητα και 
καπναγωγού (πόρτες, θάλαμος 
καύσης, κλπ) 

Την ποσότητα καυσίμου. 

Συχνό άνοιγμα της ασφαλιστικής 
βαλβίδας 
- Ελέγξτε τυχόν ύπαρξη αέρα στο 

κύκλωμα νερού και λειτουργία του 
κυκλοφορητή 

Ελέγξτε την πίεση του δικτύου, του 
δοχείου διαστολής και του ασφαλιστικού. 
 

Συχνή παρεμβολή της βαλβίδας 
αποκοπής του καυστήρα 
- Ελέγξτε την πίεση αέρα στο 

σύστημα, την λειτουργία των 
κυκλοφορητών 

Ελέγξτε το βαθμό της πίεσης της 
συσκευής, την αποτελεσματικότητα των 
δοχείων διαστολής και την λειτουργία 
της βαλβίδας. 



  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 
 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

- Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, απενεργοποιείστε την, αναμένοντας την αποκατάσταση της 
λειτουργίας της. Εάν διαπιστώσετε μυρωδιά καυσίμου ή καυσαερίων, αερίστε τον χώρο και διακόψτε την κεντρική παροχή 
καυσίμου. Ειδοποιείστε τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

- Η εγκατάσταση της συσκευής, τυχόν επισκευή και συντήρηση, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένα γι’ αυτές τις 
εργασίες τεχνικό. 

- Απαγορεύεται το κλείσιμο των απαραίτητων ανοιγμάτων αερισμού της συσκευής και αερισμού του χώρου στον οποίο είναι 
εγκατεστημένη η συσκευή. Τα ανοίγματα είναι απαραίτητα για την καλή και ασφαλή καύση. 

ΕΝΑΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

ΕΝΑΥΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 
Πιέστε τον γενικό διακόπτη για την έναυση 
του λέβητα το άναμα της πράσινης λυχνίας 
επιβεβαιώνει την τροφοδοσία με τάση της 
συσκευής (εικόνα 19). Στην έκδοση 
“DUETTO 20-30-40 OFi/30-40 BFi” επιλέξτε 
την θέση σε λειτουργία Καλοκαίρι/Χειμώνας 
στον διακόπτη (εικόνα 20): 
Ο λέβητας λειτουργεί μόνο για την 
παροχή ζεστού νερού χρήσης στη θέση 
(Καλοκαίρι)  

 

 

- Ο λέβητας λειτουργεί για την 
παροχή ζεστού νερού χρήσης και για 
την κεντρική θέρμανση με το 

διακόπτη στη θέση (Χειμώνας) .  
-  Ο λέβητας τίθεται εκτός λειτουργίας 
από το ρυθμιστή θερμοκρασίας. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
θέρμανσης γίνεται στρέφοντας το 
κομβίο του θερμοστάτη ο οποίος έχει 
διαβαθμίσεις από 45 έως 85 οC. 
Η θερμοκρασία του νερού, φαίνεται 
από το θερμόμετρο. 

Για να έχουμε πετυχημένη λειτουργία 
του λέβητα συνιστάμε η θερμοκρασία 

λειτουργίας να μην είναι χαμηλότερη 
από 60°C (εικόνα 21).  
 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ο θερμοστάτης ασφαλείας  του τύπου 
χειροκίνητης επαναφοράς επεμβαίνει 
προκαλώντας την άμεση σβέση του 
καυστήρα εάν η θερμοκρασία του 
λέβητα υπερβεί τους 110 οC. 
Σε περίπτωση διακοπής πρέπει να 
ξεβιδώσουμε το καπάκι του και να 
πιέσουμε το κομβίο επαναφοράς (εικόνα 
21) οπότε μπορεί να επαναλειτουργήσει 
ο λέβητας. 
Εάν ο λέβητας επανέλθει σε διακοπή 
για 2-3 φορές τότε επικοινωνήστε με 
τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, 



 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΒΛΑΒΗΣ 
ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

Οποιαδήποτε ανωμαλία κατά την 
έναυση, ή λειτουργία του καυστήρα θα 
προκαλέσει άναμα της ενδεικτικής 
λυχνίας. Πατώντας το κουμπί 
επαναφοράς, τίθεται ξανά αυτόματα ο 
λέβητας σε λειτουργία. Εάν ο λέβητας 
επανέλθει σε μπλόκο για 2-3 
συνεχόμενες φορές, τότε επικοινωνήστε 
με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
πετρέλαιο στη δεξαμενή και δεν είναι 
κλειστοί τυχόν διακόπτες. Κατά την 
πλήρωση της δεξαμενής με 
πετρέλαιο, σταματήστε την 
λειτουργία του καυστήρα 
τουλάχιστον μία ώρα, ώστε να 
ηρεμήσει το πετρέλαιο. 

 
ΣΒΗΣΙΜΟ ΛΕΒΗΤΑ 

Για να σβήσουμε το λέβητα, αρκεί να 
στρέψουμε τον γενικό διακόπτη (εικόνα 
19). Σε περίπτωση μη λειτουργίας του 
λέβητα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
κλείστε τους διακόπτες νερού και 
πετρελαίου. 

 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ελέγχετε συχνά εάν το μανόμετρο του 
νερού δείχνει πίεση νερού σε κρύα 
κατάσταση μεταξύ 1-1,2 bar. Σε 
περίπτωση που ανάψει η πορτοκαλί 
λυχνία, που σημαίνει ότι έχει επέμβει ο 
πιεσοστάτης νερού μπλοκάρωντας τη 
λειτουργία του λέβητα γυρίστε τη βάνα 
πλήρωσης αριστερόστροφα μέχρι η 
πίεση του νερού να επανέλθει στην 
κατάλληλη πίεση. Μετά τη διαδικασία 
αυτή ελέγξτε εάν η βάνα είναι καλά 
κλεισμένη (εικόνα 24). 

 

Εάν η πίεση υπερβεί το άνω όριο, 
ανακουφίστε την από ένα εξαεριστικό 
ενός σώματος. 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Είναι υποχρεωτική η συντήρηση του 
λέβητα με τη λήξη της θερμικής 
περιόδου, ο καθαρισμός του θαλάμου 
καύσης και ο έλεγχος της συσκευής. 

Η προληπτική συντήρηση και ο 
έλεγχος της λειτουργικότητας της 
συσκευής και των συστημάτων 
ασφαλείας είναι υποχρεωτική με τη 
λήξη της θερμικής περιόδου, μεταξύ 
Μαΐου-Ιουλίου και πρέπει να γίνεται 
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της 
SIME. 


