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IT - RANGE RATED EN - RANGE RATED RO - RANGE RATED HU - RANGE RATED EL - RANGE RATED PT - RANGE RATED
Questa caldaia può essere 
adeguata al fabbisogno  er-
mico dell’impianto, è infatti 
possibile impostare il pa-
rametro range rated come 
indicato nel paragrafo spe-
cifico.
Riportare il valore settato sul 
retro copertina del presente 
manuale e, per successivi 
controlli, fare riferimento al 
nuovo valore.

This boiler can be adapted 
to the heat requirements of 
the system, and in fact it is 
possible to set the range 
rated parameter as shown 
in the specific paragraph. 
After setting the desired 
output report the value in 
the table on the back cover 
of this manual, for future ref-
erences.

Această centrală termică 
poate fi adaptată la cerinţele 
de căldură ale sistemului 
şi, de fapt, este posibil să 
se seteze parametrul cu 
valoarea nominală, aşa 
cum se arată în paragraful 
respectiv. După setarea 
puterii dorite, reportaţi 
valoarea în tabelul de pe 
coperta din spate a acestui 
manual, pentru referinţe 
viitoare.

Ez a kazán a rendszer 
fűtési igényeihez 
igazítható, a központi fűtés 
maximális bemenetének 
m e g v á l t o z t a t á s a 
lehetséges. A beállításhoz 
lásd a “Szabályozás” 
részt. Miután megadta a 
kívánt beviteli jelentést, az 
értéket a kézikönyv hátsó 
borítóján található táblázat 
tartalmazza, a későbbi 
hivatkozásokhoz.

Αυτός ο λέβητας μπορεί 
να προσαρμοστεί στις 
απαιτήσεις θερμότητας 
του συστήματος, και στην 
πραγματικότητα είναι 
δυνατόν να ρυθμιστεί η 
παράμετρος ονομαστικής 
περιοχής όπως φαίνεται 
στην συγκεκριμένη 
παράγραφο. Αφού ορίσετε 
την επιθυμητή αναφορά 
εξόδου, η τιμή στον πίνακα 
στο πίσω κάλυμμα αυτού 
του εγχειριδίου, για 
μελλοντικές αναφορές.

Esta caldeira pode ser 
adaptada às especificações 
de aquecimento do sistema, 
é possível modificar 
a capacidade térmica 
máxima no aquecimento 
central. Consulte o 
capítulo “Ajustes” para a 
calibração. Após configurar 
a capacidade térmica 
desejada, relate o valor na 
tabela na contracapa deste 
manual, para consultas 
futuras.

IT: Scansiona il QR CODE per avere informazioni più approfondite sull’utilizzo della caldaia START
EN: Scan the QR CODE to get more detailed information about the use of the START boiler

RO: Scanaţi codul QR pentru a primi informaţii mai detaliate cu privire la utilizarea centralei termice START
HU: Olvassa be a QR-kódot, hogy részletesebb információkat találjon a START kazán használatáról

EL: Σαρώστε τον ΚΩΔΙΚΟ QR για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λέβητα START
PT: Escanear o QR CODE para obter informação mais aprofundada sobre a utilização da caldeira START

IT EN - RO - HU - EL - PT
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EL

 b Οι λέβητες που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας κατασκευάζο-
νται με προσοχή σε κάθε μεμονωμένο εξάρτημα, ώστε να προστα-
τεύεται τόσο ο χρήστης όσο και ο υπεύθυνος εγκατάστασης από 
τυχόν ατυχήματα. Θα πρέπει λοιπόν το καταρτισμένο προσωπικό, 
κατόπιν οποιασδήποτε παρέμβασης στο προϊόν, να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στις ηλεκτρικές συνδέσεις, κυρίως όσον αφορά το γυμνό 
μέρος των αγωγών, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξέλ-
θει από την πλακέτα ακροδεκτών, αποφεύγοντας έτσι την ενδεχό-
μενη επαφή με τα ενεργά μέρη του ιδίου.
 b Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος: 

βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται πάντοτε μαζί με τα εργαλεία της συσκευ-
ής, ακόμη και σε περίπτωση παραχώρησης σε άλλον ιδιοκτήτη ή 
χρήστη ή μεταφοράς σε άλλο σύστημα. Σε περίπτωση φθοράς ή 
απώλειας, ζητήστε ένα άλλο αντίγραφο από την Τεχνική Υποστήρι-
ξη της περιοχής σας.
 b Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 

8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή απαραίτητων γνώ-
σεων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επιτήρηση ή αφού 
έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής 
και την κατανόηση των κινδύνων που είναι εγγενείς σε αυτήν. Τα 
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση που πρέπει να γίνονται από τον χρήστη δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 b Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί και να επισκευαστεί μόνο 

από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανονισμούς.
 b Η συντήρηση του λέβητα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία 

φορά ετησίως και να προγραμματίζεται έγκαιρα με την Τεχνική 
Υποστήριξη.
 b Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης θα πρέπει να εξηγήσει στον 

χρήστη τη λειτουργία της συσκευής και τους θεμελιώδεις κανόνες 
ασφάλειας.
 b Ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει τις προειδοποιήσεις που 

παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
 b Ο συγκεκριμένος λέβητας θα πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά 

για τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε. Ο κατασκευαστής δε 
φέρει ουδεμία ευθύνη συμβατική και μη για βλάβες σε ανθρώπους, 
ζώα ή αντικείμενα, λόγω σφαλμάτων εγκατάστασης, ρύθμισης, 
συντήρησης και λόγω εσφαλμένης χρήσης.
 b Αφού αφαιρέσετε το περιτύλιγμα, βεβαιωθείτε για την ακεραιότη-

τα και την πληρότητα του περιεχομένου. Σε αντίθετη περίπτωση, 
απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης όπου αγοράσατε τη συσκευή.
 b Η εξαγωγή της βαλβίδας ασφαλείας της συσκευής πρέπει να συν-

δέεται σε ένα κατάλληλο σύστημα συλλογής και εκκένωσης. Ο κα-
τασκευαστής της συσκευής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που 
μπορεί να προκληθούν από τη λειτουργία της βαλβίδας ασφαλείας.
 b Η διάθεση των υλικών συσκευασίας πρέπει να γίνεται στους ειδι-

κούς κάδους στα κατάλληλα κέντρα συλλογής.
 b Τα απορρίμματα πρέπει να διατίθενται χωρίς κίνδυνο για την αν-

θρώπινη υγεία και χωρίς διαδικασίες ή μεθόδους που μπορεί να 
βλάψουν το περιβάλλον.
 Το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του δεν πρέπει να απορ-
ρίπτεται ως στερεό αστικό απόρριμμα αλλά να παραδίδεται σε ένα 
κέντρο ανακύκλωσης.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα πρέπει να ενημερώσετε το χρήστη 
για τα εξής:
 - σε περίπτωση διαρροής νερού, κλείστε την τροφοδοσία νερού και ειδο-

ποιήστε άμεσα την Τεχνική Υποστήριξη
 - Πρέπει κατά διαστήματα να βεβαιώνεται ότι η πίεση λειτουργίας της 

υδραυλικής εγκατάστασης είναι υψηλότερη από 1 bar. Εάν είναι απαραί-
τητο, επαναφέρετε την πίεση ανοίγοντας τη βάνα πλήρωσης (Ενότητα 
8 - δείτε “Διάταξη λέβητα” - 1)

 - περιμένετε να αυξηθεί η πίεση: ελέγξτε στην οθόνη του λέβητα ότι η 
τιμή φτάνει στο 1-1,5 bar, στη συνέχεια κλείστε τη βάνα πλήρωσης 
(Ενότητα 8 - δείτε “Διάταξη λέβητα” - 1).

Εάν ο λέβητας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστά-
ται να κάνετε τις ακόλουθες εργασίες: 
 - Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση OFF (απενεργοποιημένη) και τον 

γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στη θέση «off» (απενεργοποιημένη)
 - Κλείστε τις βάνες καυσίμου και νερού, τόσο του συστήματος θέρμανσης 

όσο και του συστήματος ζεστού νερού χρήσης
 - αδειάστε το σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού.

Για την ασφάλεια θα πρέπει να θυμόσαστε ότι:
 a Απαγορεύεται η ενεργοποίηση των μηχανημάτων ή ηλεκτρικών 

συσκευών, όπως διακόπτες, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κ.τ.λ., 
αν αντιληφθείτε οσμή καυσίμου ή ατελή καύση. Σε αυτή την περί-
πτωση:
 - Αερίστε το χώρο ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα
 - Κλείστε τη διάταξη διακοπής καυσίμου
 - ζητήστε να παρέμβει άμεσα η Τεχνική Υποστήριξη ή προσωπικό 
με την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση.

 a Απαγορεύεται να αγγίζετε τη συσκευή αν έχετε γυμνά πόδια ή είστε 
βρεγμένοι.
 a Απαγορεύεται οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση ή εργασία καθαρι-

σμού αν πρώτα δεν αποσυνδέσετε το λέβητα από το δίκτυο ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας τοποθετώντας το γενικό διακόπτη της εγκατά-
στασης στη θέση “σβηστό” και τον κύριο διακόπτη του λέβητα στη 
θέση «OFF» (απενεργοποιημένο).
 a Απαγορεύεται η τροποποίηση των συστημάτων ασφαλείας ή ρύθ-

μισης χωρίς την εξουσιοδότηση ή τις υποδείξεις του κατασκευαστή 
της συσκευής. 
 a Απαγορεύεται να τραβάτε, αποσυνδέετε, συστρέφετε τα ηλεκτρικά 

καλώδια που βγαίνουν εκτός της συσκευής ακόμη και αν είναι απο-
συνδεδεμένη από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
 a Μην φράζετε ή μειώνετε τις διαστάσεις των οπών αερισμού του χώ-

ρου εγκατάστασης.
 a Μην αφήνετε δοχεία και εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου είναι 

εγκατεστημένη η συσκευή.
 a Απαγορεύεται να διασκορπίζετε στο περιβάλλον και να αφήνετε κο-

ντά σε παιδιά τα υλικά συσκευασίας γιατί μπορεί να αποτελέσουν 
πιθανή πηγή κινδύνου. Συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 a Απαγορεύεται να φράζετε την εκκένωση συμπυκνώματος. Ο αγω-

γός αποστράγγισης συμπυκνωμάτων πρέπει να είναι γυρισμένος 
προς τον αγωγό αποστράγγισης, αποφεύγοντας τον σχηματισμό 
περαιτέρω σιφονίων.
 a Απαγορεύεται η παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη βαλβίδα 

αερίου.
 a Απαγορεύεται η παρέμβαση σε σφραγισμένα στοιχεία.

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το βιβλιαράκι περιέχει δεδομένα και πληροφορίες που προορίζονται τόσο 
για το χρήστη όσο και για τον εγκαταστάτη.
Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα κεφάλαια:

 - Προειδοποιήσεις και ασφάλεια
 - Θέση σε λειτουργία
 - Συντήρηση.

 b Ο χρήστης δεν πρέπει να παρεμβαίνει στα συστήματα ασφαλείας, να αντικαθιστά 
μέρη του προϊόντος, να κάνει τροποποιήσεις και να προσπαθεί να επισκευάσει 
τη συσκευή. Αυτές οι εργασίες πρέπει να ζητείται να γίνονται αποκλειστικά και 
μόνο από ειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό.

 a Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε μη 
συμμόρφωση με τα παραπάνω.

Στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

 Μέρος που προορίζεται και για τον χρήστη.

 b ΠΡΟΣΟΧΗ = για ενέργειες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και 
κατάλληλη προετοιμασία.

 a ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ = για ενέργειες που ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ αυστηρά.

1  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
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2  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΜ Μοντέλο A Μοντέλο B

G20 G31 G20 G31
Θέρμανση   Ονομαστική θερμική παροχή (***) kW-kcal/h 20,00-17.200 25,00-21.500

Ονομαστική θερμική ισχύς (80°/60°) kW-kcal/h 19,38-16.667 24,38-20,963
Ονομαστική θερμική ισχύς (50°/30°) kW-kcal/h 20,92-17.991 26,78-23,027
Μειωμένη θερμική παροχή kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300
Μειωμένη θερμική ισχύς (80°/60°) kW-kcal/h 2,94-2.525 4,74-4.076 3,79-3.261 4,81-4.132
Μειωμένη θερμική ισχύς (50°/30°) kW-kcal/h 3,04-2.613 4,91-4.218 4,09-3.519 5,19-4.459
Ονομαστική θερμική παροχή, πιστοποίηση Range Rated (Qn) kW-kcal/h 20,00-17.200 25,00-21.500
Ελάχιστη θερμική παροχή, πιστοποίηση Range Rated (Qm) kW-kcal/h 8,20-7.052 8,20-7.052 12,00-10.320 12,00-10.320

ΖΝΧ Ονομαστική θερμική παροχή (***) kW-kcal/h 25,00-21.500 30,00-25.800
Ονομαστική θερμική ισχύς (*) kW-kcal/h 25,00-21.500 30,00-25.800
Μειωμένη θερμική παροχή kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300
Μειωμένη θερμική ισχύς (*) kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300 3,95-3.397 5,00-4.300

Ωφέλιμη απόδοση Pn max - Pn min (80°60°) % 96,9-94,7 97,5-96,0
Απόδοση καύσης % 97,2 97,7
Ωφέλιμη απόδοση Pn max - Pn min (50°30°) % 104,6-98,0 107,1-103,6
Ωφέλιμη απόδοση 30% Ρn μεγ. (30° επιστροφή) % 109,1 108,8
Απόδοση σε μέση P, πιστοποίηση Range Rated (80°/60°) % 97,0 97,3
Απόδοση σε μέσο εύρος βαθμολογίας 30% (επιστροφή 30°) % 109,3 109,0
Συνολική ηλεκτρική ισχύς (μέγ. ισχύς θέρμανσης-ΖΝΧ) W 62 - 95 85 - 102
Ηλεκτρική ισχύς κυκλοφορητή (1.000 λίτρα/ώρα) W 42 42
Κατηγορία - Χώρα προορισμού II2HY203P - GR II2HY203P - GR
Τάση τροφοδοσίας V-Hz 230-50 230-50
Βαθμός προστασίας IP X5D X5D
Απώλειες κατά τη διακοπή W 30 32
Απώλειες στον απαγωγό με σβησμένο καυστήρα - αναμμένο καυστήρα % 0,09-2,80 0,08-2,26
Λειτουργία θέρμανσης
Μέγιστη πίεση bar 3 3
Ελάχιστη θερμοκρασία για στάνταρ λειτουργία bar 0,25÷0,45 0,25÷0,45
Μέγιστη θερμοκρασία °C 90 90
Πεδίο επιλογής θερμοκρασίας H2O θέρμανσης (Στάνταρ/χαμηλή θερμ.) °C 20÷80/20÷45 20÷80/20÷45
Αντλία: μέγιστο διαθέσιμο ύψος άντλησης για το σύστημα mbar 408 408
στην παροχή l/h 1.000 1.000
Δοχείο διαστολής από μεμβράνη l 8 8
Προπλήρωση δοχείου διαστολής (θέρμανση) bar 1 1
Λειτουργία νερού οικιακής χρήσης
Μέγιστη πίεση bar 8 8
Ελάχιστη πίεση bar 0,5 0,5
Ποσότητα ζεστού νερού         με ∆t 25 °C l/min 14,3 17,2

με Δt 30 °C l/min 11,9 14,3
με Δt 35 °C l/min 10,2 12,3

Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης l/min 2 2
Πεδίο επιλογής της θερμοκρασίας νερού οικιακής χρήσης H2O °C 37-60 37-60
Ρυθμιστής ροής l/min 10 12
Πίεση αερίου G20 G20.2 G31 G20 G20.2 G31
Ονομαστική πίεση αέριου μεθανίου (G20 - I2H) mbar 20 - - 20 - -
Ονομαστική πίεση MTN-H (G20.2 - I2Y20) mbar - 20 - - 20 -
Ονομαστική πίεση LPG (G31 - I3P) mbar - - 37 - - 37
Παροχές θέρμανσης G20 G31 G20 G31
Παροχή αέρα Nm3/h 24,298 24,819 30,372 31,024
Παροχή καπνών Nm3/h 26,304 26,370 32,880 32,963
Μέγιστη παροχή καπνών (μεγ.-ελάχ.) g/s 9,086-1,408 9,297-2,324 11,357-1,794 11,621-2,324
Παροχές ΖΝΧ G20 G31 G20 G31
Παροχή αέρα Nm3/h 30,372 31,024 36,447 37,228
Παροχή καπνών Nm3/h 32,880 32,963 39,456 39,555
Μέγιστη παροχή καπνών (μεγ.-ελάχ.) g/s 11,357-1,408 11,621-2,324 13,629-1,794 13,946-2,324
Απόδοση ανεμιστήρα
Υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος ομόκεντρων σωλήνων 0,85 m Pa 60 60
Υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος ομόκεντρων σωλήνων 0,5 m Pa 180 190
Υπολειπόμενο μανομετρικό ύψος χωρίς σωλήνες Pa 186 196
Nox κατηγορία 6 κατηγορία 6
Τιμές εκπομπής και μέγιστης και ελάχιστης παροχής (**) G20 G31 G20 G31
Μέγιστη-Ελάχιστη CO χ.α. κάτω από p.p.m. 140-10 140-30 150-10 150-20

CO2 % 9,0-9,0 10,0-10,0 9,0-9,0 10,0-10,0
NOx χ.α. κάτω από p.p.m. 50-30 40-40 50-40 40-50
T καπνοί °C 77-64 81-63 70-63 72-60

(*) Μέση τιμή ανάμεσα σε διάφορες καταστάσεις λειτουργίας με ζεστό νερό οικιακής χρήσης
(**) Έλεγχος που πραγματοποιείται με ομόκεντρο σωλήνα Ø 60-100 - μήκος 0,85 m - σε θέρμανση με θερμοκρασία νερού 80-60 °C - τιμές μετρημένες με 

περίβλημα εντελώς κλειστό
(***) Η θερμική χωρητικότητα με αέριο G20.2 (I2Y20) υφίσταται μείωση: 

- Μοντέλο A: Ονομαστική θερμική παροχή (Θέρμανση) = 18kW; Ονομαστική θερμική παροχή (ΖΝΧ) = 23kW
- Μοντέλο B: Ονομαστική θερμική παροχή (Θέρμανση) = 23kW; Ονομαστική θερμική παροχή (ΖΝΧ) = 27,5kW.

Τα στοιχεία που αναγράφονται δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση του συστήματος. Για την πιστοποίηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο “Φυλλάδιο του Συστήματος” η μέτρηση των οποίων έγινε κατά την πρώτη ενεργοποίηση.
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EL

2.1 Δεδομένα Erp
Παράμετρος Σύμβολο Μοντέλο A Μοντέλο B Μονάδα
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου - A A -
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού - A A -
Ονομαστική ισχύς ονομαστικό 19 24 kW
Κατηγορία εποχιακής ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης χώρου ηs 93 93 %
Ωφέλιμη θερμική ισχύς 
Στην ονομαστική θερμική ισχύ και σε επίπεδο υψηλής θερμοκρασίας (*) P4 19,4 24,4 kW
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και σε επίπεδο χαμηλής θερμοκρασίας (**) P1 6,5 8,2 kW
Αποτελεσματικότητα
Στην ονομαστική θερμική ισχύ και σε επίπεδο υψηλής θερμοκρασίας (*) η4 87,3 87,6 %
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος και σε επίπεδο χαμηλής θερμοκρασίας (**) η1 98,5 98,2 %
Βοηθητικές ηλεκτρικές καταναλώσεις
Με πλήρες φορτίο elmax 32,0 38,0 W
Με μερικό φορτίο elmin 12,0 12,0 W
Σε λειτουργία αναμονής (Standby) PSB 3,0 3,0 W
Άλλες παράμετροι
Θερμικές απώλειες στη λειτουργία αναμονής (standby) Pstby 30,0 32,0 W
Ενεργειακή κατανάλωση της φλόγας πιλότου Pign - - W
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση QHE 42 56 GJ
Στάθμη ηχητικής ισχύος στο εσωτερικό LWA 50 53 dB
Εκπομπές οξειδίου του αζώτου NOx 22 22 mg/kWh
Για τις συνδυασμένες συσκευές θέρμανσης:
Δηλωμένο προφίλ φορτίου XL XL
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού ηwh 84 84 %
Ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Qelec 0,133 0,152 kWh
Ημερήσια κατανάλωση καυσίμου Qfuel 23,183 23,306 kWh
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 29 33 kWh
Ετήσια κατανάλωση καυσίμου AFC 18 18 GJ
(*) Επίπεδο υψηλής θερμοκρασίας: 60 °C στην επιστροφή και 80 °C στην παροχή του λέβητα
(*) Επίπεδο χαμηλής θερμοκρασίας: για λέβητες με συμπύκνωση 30 °C, για λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας 37 °C, για άλλες συσκευές θέρμανσης 50 °C 
θερμοκρασίας επιστροφής

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΜ ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 
(G20)

ΥΓΡΑΕΡΙΟ LPG 
(G31)

Κατώτερος δείκτης Wobbe (15°C-1013 mbar) MJ/m³S 45,67 70,69
Κατώτατη θερμαντική ισχύς MJ/m³S 34,02 88
Ονομαστική τιμή πίεσης τροφοδοσίας mbar (mm H2O) 20 (203,9) 37 (377,3)
Ελάχιστη τιμή πίεσης τροφοδοσίας mbar (mm H2O) 10 (102,0) -
 Μοντέλο A Μοντέλο B Μοντέλο A Μοντέλο B
Καυστήρας: διάμετρος/μήκος mm 70/88 70/105 70/88 70/105
Διάφραγμα: αριθμός οπών - διάμετρος οπών αρ. - mm 1 - 4,5 1 - 4,8 1 - 3,6 1 - 3,8

Μέγιστη παροχή αερίου θέρμανσης Sm³/h 2,12 2,64 - -
kg/h - - 1,55 1,94

Μέγιστη παροχή αερίου ζεστού νερού χρήσης Sm³/h 2,64 3,17 - -
kg/h - - 1,94 2,33

Ελάχιστη παροχή αερίου θέρμανσης Sm³/h 0,33 0,42 - -
kg/h - - 0,39 0,39

Ελάχιστη παροχή αερίου ζεστού νερού χρήσης Sm³/h 0,33 0,42 - -
kg/h - - 0,39 0,39

Αριθμός στροφών ανεμιστήρα αργής έναυσης στροφές/λεπτό 5.500 5.500 5.500 5.500
Μέγιστος αριθμός στροφών ανεμιστήρα θέρμανσης στροφές/λεπτό 7.000 7.400 6.900 7.400
Μέγιστος αριθμός στροφών ανεμιστήρα ζεστού νερού χρήσης στροφές/λεπτό 8.700 8.700 8.500 8.700
Ελάχιστος αριθμός στροφών ανεμιστήρα θέρμανσης - ζεστού νερού χρήσης στροφές/λεπτό 1.500 1.500 2.050 1.700
Μέγιστος αριθμός περιστροφών ανεμιστήρα ΖΝΧ σε διαμόρφωση C(10) 
(Ø80/125 ● Ø80-80) στροφές/λεπτό 7.600 8.800 - -
Ελάχιστος αριθμός περιστροφών ανεμιστήρα θέρμανσης/ΖΝΧ σε διαμόρφωση C(10) 
(Ø80/125 ● Ø80-80) στροφές/λεπτό 2.100 2.100 - -

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αναφορικά με την κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) ΑΡ. 811/2013, τα δεδομένα του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της κάρτας 
προϊόντος και την τοποθέτηση ετικέτας στις συσκευές για θέρμανση χώρων, τις μεικτές συσκευές θέρμανσης, για τα σύνολα συσκευών θέρμανσης χώρων, 
για συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας και για ηλιακές συσκευές:

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BONUS
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ II 2%
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ OT+ V 3%
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ + ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ OT+ VI 4%
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3  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
3.1 Καθαρισμός εγκατάστασης και χαρακτηριστικά νερού
Στην περίπτωση εγκατάστασης ή αντικατάστασης του λέβητα, η εγκατάστα-
ση θέρμανσης πρέπει πρώτα να καθαριστεί. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η καλή λειτουργία του προϊόντος, μετά από κάθε εργασία καθαρισμού, προ-
σθήκης πρόσθετων ή/και χημικών επεξεργασιών (π.χ. αντιψυκτικό υγρό, 
επικάλυψης με λεπτό υμένα, κλπ. ...), βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι στον 
πίνακα περιλαμβάνονται στις υποδεικνυόμενες τιμές.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ μ.μ. ΝΕΡΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

Τιμή PH - 7-8 -
Σκληρότητα °F - <15 
Όψη - - διαυγές
Fe mg/kg <0,5 -
Cu mg/kg <0,1 -

Ο λέβητας πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε σύστημα θέρμανσης και σε οι-
κιακό δίκτυο ζεστού νερού χρήσης, το μέγεθος των οποίων πρέπει να είναι 
ανάλογο των επιδόσεων και της ισχύος του.
Πριν από την εγκατάσταση, συνιστάται να πλύνετε καλά όλες τις σωληνώσεις 
του συστήματος για να αφαιρεθούν τυχόν υπολείμματα που θα μπορούσαν 
να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
Εγκαταστήστε κάτω από τη βαλβίδα ασφαλείας ένα χωνί συλλογής νερού 
με την αντίστοιχη εκκένωση σε περίπτωση διαρροής λόγω υπερπίεσης του 
συστήματος θέρμανσης. Το κύκλωμα νερού οικιακής χρήσης δεν χρειάζεται 
βαλβίδα ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να βεβαιώνεστε ότι η πίεση του οχετού 
δεν υπερβαίνει τα 6 bar. Εάν δεν είστε βέβαιοι θα πρέπει να εγκαταστήσετε 
έναν μειωτήρα πίεσης.

 b Πριν την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας είναι σχεδιασμένος για 
λειτουργία με το διαθέσιμο αέριο. Αυτό αναγράφεται στην επιγραφή 
της συσκευασίας και στην αυτοκόλλητη ετικέτα που αναφέρει την τυ-
πολογία του αερίου. b Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώ-
σεις οι καπναγωγοί λειτουργούν υπό πίεση, συνεπώς οι ενώσεις των 
διαφόρων στοιχείων θα πρέπει να είναι στεγανές.

3.2 Κανόνες εγκατάστασης
Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφω-
να με τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς:
- UNI 7129-7131, CEI 64-8.

 b Κατά την εγκατάσταση του λέβητα, συνιστάται η χρήση προστατευτικών 
ενδυμάτων για την αποφυγή τραυματισμών.

Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς της Πυρο-
σβεστικής, της Εταιρείας Αερίου καθώς και άλλες διατάξεις του Δήμου.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αυτός ο λέβητας συμπύκνωσης τύπου C έχει σχεδιαστεί για θέρμανση και 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης, 
προσδιορίζεται σε δύο κατηγορίες:
1. Λέβητας τύπου B23P-B53P, ανοιχτή αναγκαστική εγκατάσταση, με αγωγό 

εκκένωσης καπναερίων και εισαγωγή αέρα καύσης από το περιβάλλον στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος. Εάν ο λέβητας δεν είναι εγκατεστημένος σε εξω-
τερικό χώρο, η εισαγωγή αέρα στον χώρο εγκατάστασης είναι υποχρεωτική;

2. Λέβητας τύπου C(10), C13,C13x, C33,C33x, C43,C43x, C53,C53x, 
C63,C63x, C83,C83x, C93,C93x: λέβητας στεγανού θαλάμου με αγωγό 
εκκένωσης καπναερίων και είσοδο αέρα καύσης από έξω. Δεν απαιτεί 
είσοδο αέρα στον χώρο όπου είναι εγκατεστημένος.

Η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους (εικ. A) ή σε εξω-
τερικούς χώρους σε μερικώς προστατευμένο μέρος (εικ. B), δηλ. σε μέρος 
όπου δεν εκτίθεται σε άμεση δράση και διείσδυση βροχής, χιονιού ή χαλάζι. 
Το εύρος θερμοκρασίας στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει είναι: από >0 °C 
έως + 60 °C.
Ο λέβητας START 25 KIS μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε εξωτερικούς 
χώρους στην ειδική χωνευτή μονάδα (εικ. C - για τις ειδικές οδηγίες ανατρέξ-
τε σε όσα αναφέρονται στο ειδικό κιτ).

εικ. A εικ. B εικ. C
ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο βασικό εξοπλισμό του λέβητα περιλαμβάνεται ένα αυτόματο αντιψυκτικό 
σύστημα, το οποίο ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία του νερού στο πρω-
τεύον κύκλωμα πέφτει κάτω από τους 5°C. Το σύστημα αυτό είναι πάντα 
ενεργό και εξασφαλίζει την προστασία του λέβητα έως τη θερμοκρασία >0 °C 
στο χώρο εγκατάστασης.

 b Για να χρησιμοποιηθεί αυτή η προστασία, που βασίζεται στη λειτουργία 
του καυστήρα, ο λέβητας πρέπει να μπορεί να ανάψει, κατά συνέπεια 
οποιαδήποτε κατάσταση μπλοκαρίσματος (π.χ. λόγω έλλειψης αερίου 
ή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ή η επέμβαση μιας ασφάλειας) απενεργο-
ποιεί την προστασία.

Αν το μηχάνημα παραμείνει χωρίς τροφοδοσία για μεγάλα χρονικά διαστήμα-
τα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει και κάτω από τους >0 
°C και δεν επιθυμείτε να αδειάσετε την εγκατάσταση θέρμανσης, για την αντι-
παγετική προστασία του συνιστάται να ζητήσετε να τοποθετηθεί στο πρωτεύ-
ον κύκλωμα ένα αντιψυκτικό υγρό καλής μάρκας. Ακολουθήστε προσεκτικά 
τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με το ποσοστό αντιψυκτικού υγρού σε 
σχέση με την ελάχιστη θερμοκρασία στην οποία θέλετε να διατηρηθεί στο 
κύκλωμα του μηχανήματος, τη διάρκεια και την απόρριψη του υγρού.
Για το τμήμα ζεστού νερού χρήσης, συνιστάται να αδειάσετε το κύκλωμα.
Τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα εξαρτήματα των λεβήτων 
αντέχουν σε ψυκτικά υγρά με βάση την αιθυλενική γλυκόλη.
Όταν ο λέβητας είναι εγκατεστημένος σε μέρος με κίνδυνο παγετού, με εξωτε-
ρικές θερμοκρασίες αέρα κάτω από >0 °C, για την προστασία του κυκλώματος 
ζεστού νερού χρήσης και εκκένωσης συμπυκνώματος πρέπει να χρησιμοποι-
ηθεί κιτ αντιπαγετικών αντιστάσεων - διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας - (βλ. 
Κατάλογος τιμοκαταλόγων ), το οποίο προστατεύει το λέβητα έως τους -15 °C.

 b Η συναρμολόγηση του κιτ αντιπαγετικών αντιστάσεων πρέπει να 
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ακολουθώντας 
τις οδηγίες που περιέχονται στη συσκευασία του κιτ.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
Πρόσβαση στο εσωτερικό του λέβητα για κανονικές εργασίες συντήρησης, 
τηρώντας τους ελάχιστους χώρους που προβλέπονται για την εγκατάσταση.
Τοποθετήστε τη συσκευή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - Πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο κατάλληλο για στήριξη του βάρους του
 - Δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω σε κουζίνα ή άλλη συσκευή ψησίματος
 - Απαγορεύεται να αφήνετε εύφλεκτες ουσίες στο χώρο όπου είναι εγκατεστη-

μένος ο λέβητας
 - Οι τοίχοι που είναι ευαίσθητοι στη ζέστη (π.χ. οι ξύλινοι) θα πρέπει να προστα-

τεύονται με κατάλληλη μόνωση.

°C

508 .

διαστάσεις σε mm

3.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη διαφυγή αέριων προϊόντων 
καύσης. Μέσω του αγωγού αποστράγγισης συμπυκνωμάτων με το οποίο 
εξοπλίζεται, αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικού σιφωνίου που είναι 
τοποθετημένο μέσα στη συσκευή.

 b Όλα τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται το σύστημα αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων του προϊόντος πρέπει να συντηρούνται σωστά σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή και δεν μπορούν να τροποποιηθούν με 
κανέναν τρόπο.

Το σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων κατάντη της συσκευής πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Η κατασκευή 
του συστήματος αποστράγγισης συμπυκνωμάτων κατάντη της συσκευής αποτελεί 
ευθύνη του εγκαταστάτη. Το σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων πρέπει να 
έχει μέγεθος και να εγκαθίσταται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εκκένωση 
του συμπυκνώματος που παράγεται από τη συσκευή ή/και να συλλέγεται από τα 
συστήματα εκκένωσης των προϊόντων καύσης. Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος 
εκκένωσης συμπυκνωμάτων πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο παρόμοιο 
με υλικά ανθεκτικά στις μηχανικές, θερμικές και χημικές καταπονήσεις του 
συμπυκνώματος που παράγεται από τη συσκευή με την πάροδο του χρόνου.
Σημείωση: Εάν το σύστημα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων εκτίθεται σε κίνδυνο 
παγετού, πρέπει πάντα να παρέχεται επαρκές επίπεδο μόνωσης του αγωγού και να 
αξιολογείται πιθανή αύξηση στη διάμετρο του ίδιου του αγωγού.
Ο αγωγός εκκένωσης συμπυκνωμάτων πρέπει πάντα να έχει επαρκές επίπεδο 
κλίσης για να αποφεύγεται η στασιμότητα του συμπυκνώματος και να επιτυγχάνεται 
η σωστή αποστράγγιση. Το σύστημα εκκένωσης συμπυκνωμάτων πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με ελεγχόμενο σύστημα αποσύνδεσης μεταξύ του αγωγού 
εκκένωσης συμπυκνωμάτων της συσκευής και της εγκατάστασης αποστράγγισης 
συμπυκνωμάτων.
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3.4 Πρόσβαση σε ηλεκτρικά εξαρτήματα

3.5 

3

Ηλεκτρική σύνδεση 
Συνδέσεις χαμηλής τάσης
Συνδετήρας CE4: Χρησιμοποιήστε τον 4-πολικό συνδετήρα που παρέχεται 
για συνδέσεις με το σήμα ModBus 485. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, το-
ποθετήστε σωστά τον συνδετήρα στο αντίστοιχό του.

 b Συνιστάται η χρήση αγωγών με διατομή που δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm2.

συνδετήρας  
εξαγόμενος 

ModBus CE4
- A B +

Σύνδεση στην κύρια πλακέτα: πραγματοποιήστε τις συνδέσεις TA 
(θερμοστάτης δωματίου), OT+ και SE (εξωτερικός αισθητήρας) στον 
συνδετήρα X11 - βλ. ενότητα 8 “Διάγραμμα συνδεσμολογίας πολλαπλών καλωδίων”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην περίπτωση μιας σύνδεσης 
στο σύστημα ενός τηλεχειριστηρίου OT+, εάν 
η παράμετρος 803 = 1 (SERVICE), η οθόνη 
του λέβητα εμφανίζει την ακόλουθη οθόνη:
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι:
 - δεν είναι πλέον δυνατή η ρύθμιση της 

κατάστασης του λέβητα OFF/WINTER/
SUMMER (ρυθμίζεται από το τηλεχειριστή-
ριο OT+)

 - δεν είναι πλέον δυνατή η ρύθμιση της τιμής 
setpoint ΖΝΧ (ρυθμίζεται από το τηλεχειριστήριο OT+)

 - ο συνδυασμός των πλήκτρων A+B παραμένει ενεργός για τη ρύθμιση της 
λειτουργίας ΑΝΕΣΗ ΖΝΧ

 - η τιμή setpoint ΖΝΧ (I005) εμφανίζεται στο μενού INFO
 - Η τιμή setpoint θέρμανσης που υπολογίζεται από το τηλεχειριστήριο OT+ 

(I017) εμφανίζεται στο μενού INFO
 - το καθορισμένο setpoint θέρμανσης στην οθόνη του λέβητα χρησιμοποιείται 

μόνο σε περίπτωση αιτημάτων από το TA και το τηλεχειριστήριο OT+ όχι 
σε αίτημα εάν η παράμετρος: 311 = 1. Αυτή η τιμή εμφανίζεται στο μενού 
info (I016).

 - Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Ανάλυση καύσης», με το τηλεχειριστή-
ριο OT+ συνδεδεμένο, είναι απαραίτητο να απενεργοποιήσετε προσωρινά 
τη σύνδεση ρυθμίζοντας την παράμετρο 803 = 0 (SERVICE), θυμηθείτε να 
επαναφέρετε την τιμή αυτής της παραμέτρου μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία.

Το πλήκτρο 3 παραμένει ενεργό για προβολή του μενού INFO και ενεργοποί-
ηση του μενού ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Συνδέσεις υψηλής τάσης
Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να γίνεται μέσω μιας διάταξης δια-
χωρισμού με πολυπολικό άνοιγμα επαφών τουλάχιστον 3,5 mm (EN 60335/1, 
κατηγορία 3). Η συσκευή λειτουργεί με εναλλασσόμενο ρεύμα 230 Volt/50 Hz και 
συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60335-1. Είναι υποχρεωτική η σύνδεση με 
γείωση σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

 b Αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να διασφαλίσει επαρκή γείωση της συ-
σκευής. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προκαλού-
νται από λανθασμένη εγκατάσταση ή έλλειψη γείωσης. b Συνιστάται να τηρείτε τη σύνδεση ουδέτερης φάσης (L-N).
 b Ο αγωγός γείωσης θα πρέπει να βρίσκεται λίγα εκατοστά μακρύτερος από 

τους άλλους. b Για να εξασφαλίσετε τη στεγανοποίηση του λέβητα, χρησιμοποιήστε έναν 
σφιγκτήρα και σφίξτε τον στον οδηγό καλωδίου που χρησιμοποιείται. 

Ο λέβητας μπορεί να λειτουργήσει με τροφοδοσία φάση-ουδέτερο ή φάση-φάση. Απα-
γορεύεται η χρήση σωλήνων αερίου και/ή νερού σαν γείωση ηλεκτρικών συσκευών. 
Για την ηλεκτρική σύνδεση να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε καλώδιο 
τύπου HAR H05V2V2-F, 3x 0,75 mm2, Ø με μεγ. εξωτερική διάμετρο 7 mm.

3.6 Σύνδεση αερίου
Η σύνδεση αερίου πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα 
εγκατάστασης. Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αερίου 
είναι αυτός για τον οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή.

3.7 Αφαίρεση του περιβλήματος
Για πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα, αφαιρέστε το περίβλημα όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

 b Σε περίπτωση αφαίρεσης των πλευρικών καπακιών, επανασυναρμολογήστε 
τα στην αρχική τους θέση, ανατρέχοντας στις αυτοκόλλητες ετικέτες που είναι 
τοποθετημένες στα ίδια τα καπάκια. b Αν συμβεί οποιαδήποτε ζημιά στο μπροστινό καπάκι, θα πρέπει να αντικατα-
σταθεί. b Τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που υπάρχουν στο εσωτερικό του μπροστινού και 
του πλευρικού τοιχώματος είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν τη στεγανό-
τητα του κυκλώματος παροχής αέρα σε σχέση με το περιβάλλον εγκατάστασης. b Επομένως, είναι ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ μετά τις από τις εργασίες αποσυναρμολόγησης 
να φροντίσετε για τη σωστή επανατοποθέτηση των εξαρτημάτων προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η στεγανότητα του λέβητα.

1

2

3

3.8 Εκκένωση καπνών και αναρρόφηση αέρα καύσης 
Για την εκκένωση των προϊόντων καύσης ανατρέξτε στο πρότυπο UNI UNI7129-7131. 
Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς της Πυροσβεστικής, 
της Εταιρείας Αερίου και άλλες κοινοτικές διατάξεις. Είναι απαραίτητο για την εξαγωγή 
των καπναερίων και την εισαγωγή αέρα καύσης του λέβητα να χρησιμοποιούνται μόνο 
γνήσιοι σωλήνες (εκτός από τον τύπο C6 υπό την προϋπόθεση ότι είναι πιστοποιημέ-
νοι) και η σύνδεση να γίνεται σωστά όπως αναφέρεται στις οδηγίες που παρέχονται με 
τα εξαρτήματα καπναερίων. Σε μία μόνο καμινάδα μπορείτε να συνδέσετε περισσότε-
ρες συσκευές με την προϋπόθεση ότι όλες είναι τύπου συμπύκνωσης.

 b

 b Το ευθύγραμμο μήκος νοείται χωρίς καμπύλες, τερματικά εκκένωσης και συν-
δέσεις. b Ο λέβητας παρέχεται χωρίς το κιτ εξαγωγής καπναερίων/εισαγωγής 
αέρα, καθώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα εξαρτήματα για συ-
σκευές συμπύκνωσης που προσαρμόζονται καλύτερα στα χαρακτηρι-
στικά εγκατάστασης (βλ. κατάλογο). b Για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη ασφάλεια εγκατάστασης, στερεώστε 
τους αγωγούς στον τοίχο (τοίχος ή οροφή) χρησιμοποιώντας ειδικά 
στηρίγματα στερέωσης που θα τοποθετηθούν σε κάθε σύνδεσμο, σε 
απόσταση που δεν θα υπερβαίνει το μήκος κάθε επιμέρους επέκτασης 
και αμέσως πριν και μετά από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης (καμπύλη). b Τα μέγιστα μήκη των αγωγών αναφέρονται στους καπναγωγούς που 
είναι διαθέσιμοι στον κατάλογο.
 b Είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικών αγωγών.

 b Οι μη μονωμένοι αγωγοί εκκένωσης είναι δυνάμει πηγές κινδύνου.

otot
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 b Η χρήση ενός αγωγού με μεγαλύτερο μήκος προκαλεί απώλεια ισχύος του 
λέβητα. b Οι αγωγοί εκκένωσης μπορούν να είναι γυρισμένοι προς την καταλληλότερη 
κατεύθυνση ανάλογα με τις ανάγκες εγκατάστασης. b Όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο λέβητας είναι κατάλληλος 
για τη λήψη και απόρριψη του συμπυκνώματος καπναερίων ή/και του νερού 
της βροχής που προέρχεται από το σύστημα εκκένωσης καυσαερίων μέσω 
του σιφονιού του. b Σε περίπτωση εγκατάστασης μιας ενδεχόμενης αντλίας συμπύκνωσης, ελέγξτε 
τα τεχνικά δεδομένα σχετικά με το ρυθμό ροής που παρέχεται από τον κατα-
σκευαστή για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του.

 - Τοποθετήστε τον αγωγό εξαγωγής έτσι ώστε ο σύνδεσμος να φτάσει μέχρι τέρμα 
στον πυργίσκο καπναερίων του λέβητα.

 - Μόλις τοποθετηθεί, βεβαιωθείτε ότι οι 4 εγκοπές (A) συμπλέκονται στην κατάλληλη 
εγκοπή (B).

 - Σφίξτε πλήρως τις βίδες (C) που σφίγγουν τους δύο σφιγκτήρες μπλοκαρίσματος 
της φλάντζας έτσι ώστε να συγκρατήσετε την καμπύλη σε αυτήν.

A

A

C

C

B

B B

B23P-B53P Ø60-100 Ø80-125

B

B

Ø80-80

 b Εάν χρησιμοποιείται το κιτ διαχωριστή από Ø 60-100 έως Ø 80-80 αντί για το 
διαχωρισμένο σύστημα, υπάρχει απώλεια στα μέγιστα μήκη όπως υποδεικνύ-
εται στον πίνακα.

Ø 50 Ø 60 Ø 80

Απώλεια μήκους (m) 0,5 1,2
5,5 για καπναγωγό
7,5 για αγωγό αέρα

Διαχωρισμένοι αγωγοί ø 80 με διασωλήνωση Ø50 - Ø60 - Ø80
Τα χαρακτηριστικά του λέβητα επιτρέπουν τη σύνδεση του αγωγού εκκένωσης καπνα-
ερίων ø 80 στα εύρη διασωλήνωσης Ø50 - Ø60 - Ø80.

 b Για τη σύνδεση των σωλήνων συνιστάται να κάνετε έναν υπολογισμό προκει-
μένου να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία επί του θέματος.

Στον πίνακα αναγράφονται οι διάφορες βασικές επιτρεπόμενες διαμορφώσεις.
Αναρρόφηση 

αέρα
1 καμπύλη 90° ø 80
4,5 m σωλήνας ø 80

Εκκένωση 
καπναερίων

1 καμπύλη 90° ø 80
4,5 m σωλήνας ø 80

Μειωτήρας ø 80 έως ø 50 από ø 80 έως ø 60
Καμπύλη βάσης απαγωγού 90°, ø 50 ή ø 60 ή ø 80

Για τα μήκη του αγωγού σύνδεσης δείτε τον πίνακα
Οι λέβητες όταν βγαίνουν από το εργοστάσιο είναι ρυθμισμένοι ως εξής:

στροφές/
λεπτό Θέρμανση

στροφές/
λεπτό ZNX

μέγιστο μήκος αγωγών (m)
Ø50 Ø60 Ø80

μο
ντ

έλ
ο A

7.000 8.700
6 19 95

1 9 45

μο
ντ

έλ
ο 

B 7.000 8.700 4 16 80

7.400 8.700 0 7 35

Ανάλογα με τα μήκη, αντισταθμίστε τις πτώσεις πίεσης με αύξηση του αριθμού των πε-
ριστροφών του ανεμιστήρα, όπως φαίνεται στον πίνακα ρυθμίσεων για να εξασφαλίσε-
τε την ονομαστική θερμική παροχή, με αναφορά στην παράγραφο “4.9 Ρυθμίσεις”.

 b Η ρύθμιση της ελάχιστης απόδοσης δεν πρέπει να τροποποιείται.

 b Σε περίπτωση νέας ρύθμισης περιστροφών ανεμιστήρα, εφαρμόστε τη διαδικασία 
ελέγχου CO2 όπως αναφέρεται στην παράγραφο “4.8 Ανάλυση καύσης”.

Πίνακες ρυθμίσεων ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ

 
διαχωριστής

Περιστροφές 
ανεμιστήρα rpm Αγωγοί Ø50 Αγωγοί Ø60 Αγωγοί Ø80 ∆P εξόδου λέβητα
Θέρμ. ΖΝΧ μέγιστο μήκος (m)

Μο
ντ

έλ
ο A

7.000 8.700 6 19 95 180
7.100 8.800 12 * 33 * 165 * 260
7.200 8.900 16 * 39 * 195 * 300
7.300 9.000 19 * 46 * 230 * 342
7.400 9.100 23 * 53 * 265 * 383
7.500 9.200 27 * 61 * 305 * 431
7.600 9.300 29 * 67 * 335 * 465
7.700 9.400 32 * 73 * 365 * 500

Μο
ντ

έλ
ο B

7.000 8.700 4 16 80 180
7.100 8.800 8 * 26 * 130 * 260
7.200 8.900 11 * 32 * 160 * 300
7.300 9.000 14 * 38 * 190 * 342
7.400 9.100 17 * 44 * 220 * 383
7.500 9.200 19 * 50 * 250 * 431
7.600 9.300 22 * 56 * 280 * 465
7.700 9.400 25 * 62 * 310 * 500

(*) Μέγιστο μήκος που μπορεί να εγκατασταθεί ΜΟΝΟ με σωλήνες εκκένωσης κατηγορίας H1.

 συμπαγής διαχωριστής
Περιστροφές 

ανεμιστήρα rpm Αγωγοί Ø50 Αγωγοί Ø60 Αγωγοί Ø80 ∆P εξόδου λέβητα
Θέρμ. ΖΝΧ μέγιστο μήκος (m)

Μο
ντ

έλ
ο A

7.000 8.700 1 9 45 180
7.100 8.800 7 * 23 * 115 * 260
7.200 8.900 11 * 29 * 145 * 300
7.300 9.000 14 * 36 * 180 * 342
7.400 9.100 18 * 43 * 215 * 383
7.500 9.200 22 * 51 * 255 * 431
7.600 9.300 24 * 57 * 285 * 465
7.700 9.400 27 * 63 * 315 * 500

Μο
ντ

έλ
ο B

7.400 8.700 0 7 35 190
7.500 8.800 4 * 17* 85 * 256
7.600 8.900 7 * 23 * 115 * 300
7.700 9.000 10 * 29 * 145 * 340
7.800 9.100 13 * 35 * 175 * 380
7.900 9.200 15 * 41 * 205 * 417
8.000 9.300 18 * 47 * 235 * 458
8.100 9.400 21 * 53 * 265 * 500

(*) Μέγιστο μήκος που μπορεί να εγκατασταθεί ΜΟΝΟ με σωλήνες εκκένωσης κατηγορίας H1.

Οι διαμορφώσεις Ø50 ή Ø60 ή Ø80 αναφέρουν πειραματικά δεδομένα που έχουν 
επαληθευτεί στο Εργαστήριο. Σε περίπτωση διαφορετικών εγκαταστάσεων από αυτές 
που υποδεικνύονται στους πίνακες “βασικές διαμορφώσεις” και «ρυθμίσεις», ανατρέξ-
τε στα ισοδύναμα γραμμικά μήκη που αναφέρονται παρακάτω.

 b Σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζονται τα μέγιστα μήκη που δηλώνονται στο βιβλι-
αράκι και είναι πολύ σημαντικό να μην υπερβαίνονται.

3.9 

ΕΞΑΡΤΗΜΑ Ισοδύναμο γραμμικό 
σε μέτρα Ø80 (m)

Ø 50 Ø 60
Καμπύλη 45° 12,3 5
Καμπύλη 90° 19,6 8

Προέκταση 0,5 m 6,1 2,5
Προέκταση 1,0 m 13,5 5,5
Προέκταση 2,0 m 29,5 12

Εγκατάσταση σε κοινές καπνοδόχους με θετική πίεση
Η κοινή καπνοδόχος είναι ένα σύστημα εκκένωσης καπνών κατάλληλο για τη συλλογή και 
την αποβολή των προϊόντων καύσης περισσότερων συσκευών που είναι εγκατεστημένες σε 
περισσότερους ορόφους ενός κτηρίου.
Οι συλλογικές καπνοδόχοι θετικής υπό πίεση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για συσκευ-
ές συμπύκνωσης τύπου C. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται η διαμόρφωση B53P/B23P. Η εγκα-
τάσταση λεβήτων σε συλλογικές καπνοδόχους υπό πίεση επιτρέπεται μόνο στο G20.
Η διαστασιολόγηση του λέβητα επιτρέπει τη σωστή λειτουργία έως το σημείο όπου η μέγιστη εσω-
τερική πίεση της καπνοδόχου δεν υπερβαίνει 25 Pa. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των περιστροφών 
του ανεμιστήρα συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές στον πίνακα «τεχνικά δεδομένα».
Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί αναρρόφησης αέρα και εξαγωγής των προϊόντων καύσης είναι στεγανοί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

 b Οι συσκευές που συνδέονται σε μια κοινή καπνοδόχο πρέπει όλες να είναι ίδιου 
τύπου και να έχουν ισοδύναμα χαρακτηριστικά καύσης. b Ο αριθμός συσκευών που μπορούν να συνδεθούν σε μια κοινή καπνοδόχο υπό 
θετική πίεση προσδιορίζεται από το σχεδιαστή της καπνοδόχου. 

Ο λέβητας έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται σε συλλογική καπνοδόχο οι διαστάσεις της 
οποίας επιτρέπουν τη λειτουργία σε συνθήκες στις οποίες η στατική πίεση του συλλογικού 
καπναγωγού μπορεί να υπερβεί τη στατική πίεση του συλλογικού αγωγού αέρα κατά 25 
Pa στην κατάσταση στην οποία λειτουργούν n-1 λέβητες στη μέγιστη ονομαστική θερμική 
παροχή και 1 λέβητας στην ελάχιστη θερμική παροχή που επιτρέπεται από τα χειριστήρια.
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 b Η ελάχιστη επιτρεπόμενη διαφορά πίεσης μεταξύ της εξόδου καπναερίων και 
της εισόδου αέρα καύσης είναι -200 Pa (συμπεριλαμβανομένων - 100 Pa της 
πίεσης του ανέμου).

Πρόσθετα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα για αυτόν τον τύπο αγωγού εκκένωσης (γωνίες, 
προεκτάσεις, τελικά κ.λπ.) που καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση του αγωγού εκκένω-
σης καπναερίων που προβλέπονται στο φυλλάδιο του λέβητα.

 b Η συναρμολόγηση των αγωγών πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται οι αναρροές συμπυκνωμάτων που θα εμπόδιζαν τη σω-
στή εκκένωση των προϊόντων καύσης.
 b Πρέπει να προβλέπεται μια πινακίδα δεδομένων στο σημείο σύνδεσης με τον 

συλλογικό αγωγό καπναερίων. Η πινακίδα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
- η συλλογική καπνοδόχος έχει μέγεθος κατάλληλο για λέβητες τύπου C(10)
- η μέγιστη επιτρεπόμενη ροή μάζας των προϊόντων καύσης σε kg/h
- διαστάσεις της σύνδεσης με τους κοινούς αγωγούς
- ειδοποίηση σχετικά με τα ανοίγματα για την έξοδο αέρα και την είσοδο των 

προϊόντων καύσης της συλλογικής καπνοδόχου υπό πίεση. Αυτά τα ανοίγ-
ματα πρέπει να είναι κλειστά και η στεγανότητά τους πρέπει να ελέγχεται 
όταν αποσυνδέεται ο λέβητας 

- το όνομα του κατασκευαστή του αγωγού καπναερίων ή το σύμβολο αναγνώ-
ρισής του b Ανατρέξτε στα ισχύοντα πρότυπα για την εκκένωση των προϊόντων καύσης και 

τους τοπικούς κανονισμούς. b Ο αγωγός καπναερίων πρέπει να επιλέγεται κατάλληλα με βάση τις παραμέ-
τρους που αναφέρονται παρακάτω.

μέγιστο μήκος ελάχιστο μήκος UM
ø 80 4,5 0,5 m
ø 80/125 4,5 0,5 m

 b Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή 
ρεύματος.
 b Πριν από τη συναρμολόγηση, λιπάνετε τις φλάντζες με μη διαβρωτικό λιπαντικό.
 b Ο αγωγός καπναερίων πρέπει να έχει κλίση, στην περίπτωση ενός οριζόντιου 

αγωγού, κατά 3° προς το λέβητα.
 b Ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των συσκευών που συνδέονται με την καπνο-

δόχο πρέπει να είναι κατάλληλα για τα πραγματικά χαρακτηριστικά της ίδιας της 
καπνοδόχου.
 b Το τερματικό του συλλογικού αγωγού πρέπει να δημιουργήσει εφελκυσμό.
 b Το συμπύκνωμα μπορεί να ρέει μέσα στο λέβητα.
 b Η μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή ανακυκλοφορίας σε συνθήκες ανέμου είναι 10%.
 b Η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά πίεσης (25 Pa) μεταξύ της εισόδου των προ-

ϊόντων καύσης και της εξόδου αέρα μιας συλλογικής καπνοδόχου δεν μπορεί 
να ξεπεραστεί όταν οι n-1 λέβητες λειτουργούν στη μέγιστη ονομαστική θερμική 
παροχή και 1 λέβητας στην ονομαστική θερμική παροχή που επιτρέπεται από 
τα στοιχεία ελέγχου. b Ο συλλογικός αγωγός καπναερίων πρέπει να είναι κατάλληλος για υπερπίεση 
τουλάχιστον 200 Pa. b Η συλλογική καπνοδόχος δεν πρέπει να είναι εφοδιασμένη με εκτροπέα ελκυ-
σμού (κλαπέτο)-προστασία από τον αέρα.

Είναι δυνατή η εγκατάσταση των γωνιών και των επεκτάσεων, που διατίθενται ως αξε-
σουάρ, ανάλογα με τον τύπο εγκατάστασης που επιθυμείτε.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος των καυσαερίων και της εισαγωγής αέρα παρουσιάζεται 
στο κεφάλαιο “3.8 Εκκένωση καπνών και αναρρόφηση αέρα καύσης”.
Με την εγκατάσταση C(10) να αναφέρετε σε κάθε περίπτωση τον αριθμό στροφών 
του ανεμιστήρα (rpm) στην ετικέτα που είναι τοποθετημένη δίπλα από τον σειριακό 
αριθμό του προϊόντος.

3.10 Πλήρωση του συστήματος θέρμανσης και 
απομάκρυνση του αέρα

A C

Σημείωση: οι εργασίες πλήρωσης της εγκατάστασης πρέπει να γίνονται χρησιμοποι-
ώντας τη βάνα πλήρωσης (A) διασφαλίζοντας ότι ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά.
Σημείωση: κάθε φορά που ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά, πραγματοποιείται ο 
αυτόματος κύκλος εξαέρωσης.
Σημείωση: η παρουσία συναγερμού νερού (A40, A41 ή A42) δεν επιτρέπει την εκτέ-
λεση του κύκλου εξαέρωσης. 

Συνεχίστε να γεμίζετε την εγκατάσταση θέρμανσης πραγματοποιώντας τις ακόλουθες 
λειτουργίες:
 - ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (A) γυρίζοντάς την αριστερόστροφα
 - μεταβείτε στο μενού INFO (“5.3 Μενού INFO ”, σειρά I018), για να ελέγ-

ξετε ότι η τιμή πίεσης φτάνει το 1-1,5 bar
 - κλείστε τη βάνα πλήρωσης (A).

.15 bar.

Σημείωση: εάν η πίεση του δικτύου είναι μικρότερη από 1 bar, διατηρήστε ανοιχτό τον κο-
χλία πλήρωσης (A) κατά τη διάρκεια του κύκλου εξαέρωσης και κλείστε το όταν τελειώσετε.
Για να εκκινήσετε τον κύκλο εξαέρωσης:
 - αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία για λίγα δευτερόλεπτα
 - επαναφέρετε την παροχή ρεύματος αφήνοντας τον λέβητα σε κατάσταση OFF
 - βεβαιωθείτε ότι η βάνα αερίου είναι κλειστή.

Στο τέλος του κύκλου, εάν η πίεση του κυκλώματος έχει μειωθεί, χρησιμοποιήστε ξανά 
τη βάνα πλήρωσης (A) για να επαναφέρετε την πίεση στη συνιστώμενη τιμή (1-1,5 bar).
Μετά τον κύκλο εξαέρωσης ο λέβητας είναι έτοιμος.
 - Απομακρύνετε τυχόν αέρα που υπάρχει στην οικιακή εγκατάσταση (καλοριφέρ, 

πολλαπλές ζώνης, κ.λπ.) μέσω των σχετικών βαλβίδων εξαέρωσης.
 - Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η σωστή πίεση στην εγκατάσταση (ιδανική 1-1,5 bar) και 

επαναφέρετέ την εάν είναι απαραίτητο.
 - Εάν η παρουσία αέρα εξακολουθεί να γίνεται αισθητή κατά τη λειτουργία, ο κύκλος 

εξαέρωσης πρέπει να επαναληφθεί.
 - Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, ανοίξτε τη βάνα αερίου και ανάψτε τον λέβητα.

Σε αυτό το σημείο μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε αίτημα για θερμότητα.

3.11 Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης του λέβητα
Πριν ξεκινήσετε την εκκένωση θέστε τον λέβητα σε κατάσταση OFF (απενεργοποι-
ημένος) και διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρίζοντας το γενικό διακόπτη της 
εγκατάστασης στη θέση “σβηστό”.
 - Κλείστε τις βάνες του συστήματος θέρμανσης (εάν υπάρχουν).
 - Συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα στο σύστημα εκκένωσης της εγκατάστασης (C), και, στη 

συνέχεια, περιστρέψτε τον χειροκίνητα αριστερόστροφα για να αποστραγγίσετε το νερό.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: γυρίστε τη στρόφιγγα αποστράγγισης του συστήματος (C) με ένα κλειδί 13
 - Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την στρόφιγ-

γα αποστράγγισης της εγκατάστασης (C) και κλείστε την ξανά.

3.12 Εκκένωση του κυκλώματος ΖΝΧ του λέβητα
Κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος παγετού, θα πρέπει να αδειάζετε το σύστημα ζεστού 
νερού χρήσης ως εξής:
 - Κλείστε τον γενικό κρουνό του δικτύου υδροδότησης
 - Ανοίξτε όλους τους κρουνούς κρύου και ζεστού νερού
 - Αδειάστε τα πιο χαμηλά σημεία.

4  ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
4.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι
Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται από αρμόδιο προσωπικό της Τεχνικής 
Υποστήριξης. Πριν ενεργοποιήσετε το λέβητα, βεβαιωθείτε για τα εξής:
 � ότι τα στοιχεία των δικτύων τροφοδοσίας (ηλεκτρικό, υδροδότηση, αέριο) αντιστοι-

χούν σε αυτά της πινακίδας
 � ότι οι αγωγοί εκκένωσης καπνών και αναρρόφησης αέρα λειτουργούν αποτελε-

σματικά
 � ότι εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για τις κανονικές συντηρήσεις στην πε-

ρίπτωση που ο λέβητας είναι κλεισμένος μέσα ή ανάμεσα σε έπιπλα
 � για τη στεγανότητα του συστήματος παροχής καυσίμου
 � ότι η παροχή του καυσίμου αντιστοιχεί στις τιμές που απαιτούνται για το λέβητα
 � ότι το σύστημα τροφοδοσίας του καυσίμου έχει τις κατάλληλες διαστάσεις για την 

απαραίτητη παροχή στον λέβητα και ότι διαθέτει όλες τις διατάξεις ασφαλείας και 
ελέγχου σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

 � ότι ο κυκλοφορητής περιστρέφεται ελεύθερα καθώς, ειδικά μετά από μεγάλες πε-
ριόδους μη λειτουργίας, οι εναποθέσεις ή/και τα υπολείμματα μπορούν να αποτρέ-
ψουν την ελεύθερη περιστροφή.

4.2 Πρώτη θέση σε λειτουργία
Κατά την πρώτη έναυση, σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης και σε περίπτω-
ση συντήρησης, πριν εκκινήσετε τη συσκευή, είναι απαραίτητο να γεμίσετε το σιφόνι 
συλλογής συμπυκνωμάτων ρίχνοντας περίπου 1 λίτρο νερού στην υποδοχή ανάλυσης 
καύσης του λέβητα και ελέγξτε:
- την πλευστότητα του κλείστρου ασφαλείας
- τη σωστή ροή νερού από τον σωλήνα εξόδου του λέβητα
- τη στεγανότητα της γραμμής σύνδεσης της αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.
Η σωστή λειτουργία του κυκλώματος αποστράγγισης συμπυκνωμάτων (σιφόνι και 
αγωγοί) απαιτεί το επίπεδο συμπυκνώματος να μην υπερβαίνει τη μέγιστη στάθμη 
(max). Η προληπτική πλήρωση του σιφονιού και η παρουσία του κλείστρου ασφαλείας 
στο σιφόνι έχει σκοπό να αποφευχθεί η διαφυγή καπναερίων στο περιβάλλον.
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Μετατόπιση στη θερμοκρασία περιβάλλοντος αναφοράς 
Ωστόσο, ο χρήστης μπορεί έμμεσα να παρέμβει στην τιμή setpoint ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ θέ-
τοντας, στην τιμή θερμοκρασίας αναφοράς (20 °C), μια μετατόπιση που μπορεί να ποι-
κίλει εντός του εύρους -5÷+5 (μετατόπιση 0 = 20 °C). Για να διορθώσετε τη μετατόπιση, 
ανατρέξτε στην παράγραφο “7.3 Ρύθμιση setpoint θέρμανσης με εξωτερικό 
αισθητήρα ”. 
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ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (παράμετρος 420)
Εάν ένας προγραμματιστής ωραρίου είναι συνδεδεμένος στην είσοδο του ΘΕΡΜΟ-
ΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ, η νυχτερινή αντιστάθμιση μπορεί να ενεργοποιηθεί από την παρά-
μετρο 420.
 � ρυθμίστε την παράμετρο 420  =1

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν η ΕΠΑΦΗ είναι ΚΛΕΙΣΤΗ, το αίτημα θερμότητας υπο-
βάλλεται από τον αισθητήρα παροχής, με βάση την εξωτερική θερμοκρασία, για να 
έχει μια ονομαστική θερμοκρασία χώρου σε επίπεδο ΗΜΕΡΑΣ (20 °C). ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ δεν προσδιορίζει το σβήσιμο, αλλά μια μείωση (παράλληλη μετατόπι-
ση) της κλιματικής καμπύλης στο επίπεδο ΝΥΧΤΑ (16 °C).
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΝΥΧΤΑ – ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΑ καμπύλη θερμοκρασίας

ΝΥΧΤΑ καμπύλη θερμοκρασίας

Ο χρήστης μπορεί έμμεσα να παρέμβει στην τιμή setpoint ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ εισάγοντας 
για άλλη μια φορά, στην τιμή θερμοκρασίας αναφοράς ΗΜΕΡΑΣ (20 °C) και όχι 
ΝΥΧΤΑΣ (16 °C), μια μετατόπιση που μπορεί να κυμαίνεται εντός του εύρους [-5 ÷ +5].
Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ δεν είναι διαθέσιμη εάν είναι συνδεδεμένο το crono 
OT+.
Για να διορθώσετε τη μετατόπιση, ανατρέξτε στην παράγραφο “7.2 Ρύθμιση 
setpoint θέρμανσης ”. 

4.5 Λειτουργία “Άνεση ΖΝΧ”
1

2

3

>2 δευτ.
PHO

PH1

PH2

PH3

+

PH1

PH3

PHO

Λειτουργία Κυλιόμενο μήνυμα
PH0 ΚΑΜΙΑ λειτουργία ενεργή
PH1 Λειτουργία ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ενεργή
PH2 Λειτουργία TOUCH & GO ενεργή
PH3 Λειτουργία ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ενεργή

4.3 Κύκλος εξαέρωσης
Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του συστήματος στη θέση «αναμμένο».
Κάθε φορά που ενεργοποιείται ο λέβητας, πραγματοποιείται κύκλος εξαέρωσης 4 λε-
πτών. Στην οθόνη εμφανίζεται .
Για να διακόψετε τον κύκλο εξαέρωσης, πατήστε το εικονίδιο που φαίνεται στην εικόνα.

1bar
rpm

°C

1 888 .ooo

 b Όταν ο κύκλος εξαέρωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα τα αιτήματα για θερμότητα 
αναστέλλονται εκτός από το ζεστό νερό χρήσης όταν ο λέβητας δεν είναι 
απενεργοποιημένος OFF. 

Ο κύκλος εξαέρωσης μπορεί επίσης να διακοπεί, εάν ο λέβητας δεν βρίσκεται στην 
κατάσταση OFF, κατόπιν αιτήματος για ζεστό νερό οικιακής χρήσης.

4.4 Ρύθμιση θερμορύθμισης
Η θερμορύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο με τον εξωτερικό αισθητήρα συνδεδεμένο και 
είναι ενεργή μόνο για τη λειτουργία ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
Η ενεργοποίηση της ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗΣ γίνεται ως εξής:
 � ρυθμίστε την παράμετρο 418 =1.

Με 418 = 0 ή αποσυνδεδεμένο τον εξωτερικό αισθητήρα, ο λέβητας λειτουργεί σε 
σταθερό σημείο.
Η τιμή θερμοκρασίας που ανιχνεύεται από τον εξωτερικό αισθητήρα εμφανίζεται “5.3 
Μενού INFO ” στο στοιχείο I009.
Ο αλγόριθμος θερμορύθμισης δεν θα χρησιμοποιήσει άμεσα τη μετρούμενη τιμή εξω-
τερικής θερμοκρασίας, αλλά μάλλον μια υπολογισμένη τιμή εξωτερικής θερμοκρασίας, 
η οποία λαμβάνει υπόψη τη μόνωση του κτιρίου: σε καλά μονωμένα κτίρια, οι αλλαγές 
της εξωτερικής θερμοκρασίας επηρεάζουν τη θερμοκρασία περιβάλλοντος λιγότερο 
από αυτές που είναι λιγότερο μονωμένες. 
Αυτή η τιμή μπορεί να προβληθεί στο μενού INFO στο στοιχείο I010.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΟΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ OT
Σε αυτήν την περίπτωση, το setpoint παροχής υπολογίζεται από τον χρονοθερμοστάτη 
σε συνάρτηση με την εξωτερική τιμή θερμοκρασίας και τη διαφορά μεταξύ της θερμο-
κρασίας του χώρου και της επιθυμητής θερμοκρασίας του χώρου.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ 
Σε αυτήν την περίπτωση, το setpoint παροχής υπολογίζεται από την κάρτα ρύθμισης 
ανάλογα με την εξωτερική τιμή θερμοκρασίας προκειμένου να ληφθεί μια εκτιμώμενη 
τιμή θερμοκρασίας του χώρου 20° (θερμοκρασία χώρου αναφοράς).
Υπάρχουν 2 παράμετροι που συμβάλλουν στον υπολογισμό του setpoint παροχής:
 � κλίση της καμπύλης αντιστάθμισης (KT) - τροποποιήσιμη από τεχνικό προσωπικό
 � μετατόπιση στη θερμοκρασία του χώρου αναφοράς - τροποποιήσιμη από τον χρήστη.

ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ (παράμετρος 432)
Είναι ενδεικτικό της συχνότητας με την οποία υπολογίζεται η εξωτερική τιμή θερμο-
κρασίας για τη θερμορύθμιση, μια χαμηλή τιμή για αυτήν την τιμή θα χρησιμοποιηθεί 
για κτήρια με χαμηλή μόνωση.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ SEXT (παράμετρος 433)
υποδεικνύει την ταχύτητα με την οποία οι διακυμάνσεις της μετρούμενης εξωτερικής 
τιμής θερμοκρασίας επηρεάζουν την εξωτερική τιμή θερμοκρασίας που υπολογίζεται 
για τη θερμορύθμιση, οι χαμηλές τιμές για αυτήν την τιμή υποδεικνύουν υψηλές 
ταχύτητες.
Επιλογή της καμπύλης θερμορύθμισης (παράμετρος 419)
Η καμπύλη θερμορύθμισης φροντίζει να διατηρεί τη θεωρητική θερμοκρασία 20 °C σε 
χώρους με εξωτερικές θερμοκρασίες μεταξύ +20 °C και -20 °C. Η επιλογή της καμπύλης 
εξαρτάται από την ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία στη συγκεκριμένη κατασκευή (κατά 
συνέπεια και από τη γεωγραφική περιοχή) καθώς και από τη θερμοκρασία παροχής (συ-
νεπώς και από τον τύπο εγκατάστασης) και πρέπει να υπολογίζεται από τον εγκαταστάτη, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
 KT =  Θ. παροχής βάσει κατασκευής - Tshift 
    20 - Ελάχ. εξωτερική θερμοκρασία βάσει κατασκευής
Tshift = 30 °C τυπικές εγκαταστάσεις
 25 °C επιδαπέδιες εγκαταστάσεις
Αν από τον υπολογισμό προκύπτει μια τιμή ανάμεσα σε δύο καμπύλες, συνιστάται να 
επιλέξετε την καμπύλη θερμορύθμισης που πλησιάζει περισσότερο στην τιμή υπολο-
γισμού.
Παράδειγμα: αν η τιμή υπολογισμού είναι 1,3, βρίσκεται ανάμεσα στην καμπύλη 1 
και την καμπύλη 1,5. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε την πλησιέστερη καμπύλη, 
δηλαδή 1,5. Οι τιμές ΚΤ που μπορούν να ρυθμιστούν είναι οι ακόλουθες:
 � Τυπική εγκατάσταση: 1,0÷3,0
 � Επιδαπέδια εγκατάσταση 0,2÷0,8.

Με την παράμετρο 419 ορίστε την επιλεγμένη καμπύλη θερμορύθμισης:

T AT μέγιστη θερμοκρασία setpoint θέρμανσης εγκαταστάσεων στάνταρ
T BT μέγιστη θερμοκρασία setpoint θέρμανσης ενδοδαπέδιων εγκαταστάσεων
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PH1 λειτουργία ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η ρύθμιση PH1 ενεργοποιεί τη λειτουργία προθέρμανσης ζεστού νερού χρήσης του 
λέβητα. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη διατήρηση του ζεστού νερού που περιέχεται 
στον εναλλάκτη νερού χρήσης προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής κατά 
τις παραλαβές του. Η λειτουργία δεν είναι ενεργή με τον λέβητα σε κατάσταση OFF 
(απενεργοποιημένο).
PH2 Λειτουργία PH2 TOUCH & GO
Εάν δεν θέλετε να αφήσετε τη λειτουργία ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ πάντα ενεργή και χρει-
άζεστε άμεσα ζεστό νερό, είναι δυνατό να προθερμάνετε το νερό χρήσης λίγα λεπτά 
πριν από την παροχή.  Αυτή η λειτουργία επιτρέπει, ανοίγοντας και κλείνοντας τη στρό-
φιγγα, να ενεργοποιήσει την άμεση προθέρμανση, η οποία προετοιμάζει το ζεστό νερό 
μόνο για αυτή την παροχή.
PH3 Λειτουργία προθέρμανσης PH3 SMART
Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, η μετακυκλοφορία λόγω λήξης του αιτήματος θέρμανσης
λαμβάνει χώρα με τρεις διόδους τοποθετημένες στο ζεστό νερό χρήσης μέχρι να υφί-
σταται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- DT (αισθητήρας παροχής - επιστροφής) <2 °C
- Διάρκεια μετακυκλοφορίας >20 δευτ.
- Θερμοκρασία επιστροφής >65 °C

4.6 Ειδικές λειτουργίες ζεστού νερού χρήσης
Η παράμετρος 511 σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε ειδικές λειτουργίες κατά τη διάρκεια 
της φάσης διαμόρφωσης σε ζεστό νερό χρήσης. Αυτές οι λειτουργίες σας επιτρέπουν 
να βελτιώσετε την απόδοση του λέβητα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λειτουργίας 
(π.χ. ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες νερού εισόδου, πολύ χαμηλοί ρυθμοί ροής, χρή-
ση σε συνδυασμό με ηλιακούς θερμοσίφωνες). 

0 Δεν υπάρχουν ενεργές ειδικές λειτουργίες (προεπιλεγμένη τιμή)
1 Εισαγωγή καθυστέρησης έναρξης διακόπτη ροής/μετρητή ροής (παράμετρος 

510 - SERVICE)

2
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας στο ΖΝΧ 
(με λήψη σε εξέλιξη), ο ανεμιστήρας διατηρείται στην ταχύτητα ενεργοποίησης 
για να μειώσει τους χρόνους αναμονής για επανεκκίνηση

3 Απόλυτοι θερμοστάτες ΖΝΧ
4 Έξυπνη λειτουργία ΖΝΧ χωρίς διακυμάνσεις
5 Και οι τέσσερις προηγούμενες λειτουργίες είναι ενεργές
Λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΖΝΧ (1)
Ενεργοποιώντας αυτήν τη λειτουργία, εισάγεται μια καθυστέρηση, ίση με την τιμή που 
ορίζεται στην παράμετρο, στην ενεργοποίηση της αντλίας και του ανεμιστήρα ως απά-
ντηση σε αίτημα για οικιακή θερμότητα, 
Λειτουργία ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ SMART (2)
Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο ανεμιστήρας διατηρείται στο ελάχιστο (MIN) και 
δεν απενεργοποιείται σε περίπτωση απενεργοποίησης του καυστήρα λόγω υπερβολι-
κής θερμοκρασίας στο ΖΝΧ (με το αίτημα να υπάρχει ακόμη).
Λειτουργία ΑΠΟΛΥΤΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ (3)
Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, οι θερμοστάτες ζεστού νερού χρήσης ON/
OFF του καυστήρα περνάνε από τη σχετική τιμή στην απόλυτη
Λειτουργία ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ(4)
Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, ο λέβητας διαμορφώνεται αυτόματα σε ΑΠΟΛΥ-
ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ σε περίπτωση απενεργοποίησης του καυστήρα λόγω υπερβο-
λικής θερμοκρασίας στο ζεστό νερό χρήσης (με λήψη σε εξέλιξη). Όταν ο καυστήρας 
είναι απενεργοποιημένος, ο ανεμιστήρας διατηρείται στο ελάχιστο. Οι θερμοστάτες 
«συσχετίζονται» ξανά στο τέλος της λήψης.

4.7 Λειτουργία θέρμανσης υποστρώματος
Η λειτουργία «scaldamassetto» (θέρμανση υποστρώματος) προβλέπει, όταν το σύ-
στημα βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία, ένα αίτημα θέρμανσης με αρχικό setpoint 
παροχής ζώνης 20 °C, στη συνέχεια αυξάνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
1 0 20°C

6 22°C
12 24°C
18 26°C

2 0 28°C
12 30°C

3 0 32°C
4 0 35°C
5 0 35°C
6 0 30°C
7 0 25°C

Η λειτουργία έχει διάρκεια 168 ώρες (7 ημέρες).
Για να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση υποστρώματος:
 � Ρυθμίστε τον λέβητα σε κατάσταση OFF καθώς η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο 

σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας.
 � επιλέξτε 409 = 1, στην οθόνη εμφανίζεται

RcS
---

Μόλις ενεργοποιηθεί, η συνάρτηση αποκτά μέγιστη προτεραιότητα, σε περίπτωση δι-
ακοπής ρεύματος και αποκατάστασης, η λειτουργία συνεχίζεται από το σημείο όπου 
διακόπηκε.
Είναι δυνατή η απενεργοποίηση της θέρμανσης υποστρώματος αλλάζοντας το λέβητα 
σε κατάσταση διαφορετική από OFF ή επιλέγοντας 409 = 0.

 b Σημείωση: Οι τιμές θερμοκρασίας και αύξησης μπορούν να ρυθμιστούν σε δια-
φορετικές τιμές μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, μόνο εάν είναι απολύτως 
απαραίτητο. Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη σε περίπτωση λανθα-
σμένης ρύθμισης των παραμέτρων.

Στο μενού INFO, στη σειρά I001 είναι δυνατή η προβολή του αριθμού των ωρών που 
έχουν παρέλθει από την ενεργοποίηση της λειτουργίας.

4.8 Ανάλυση καύσης
 b Οι έλεγχοι των ρυθμίσεων των τιμών CO2 σε σχέση με τις παραμέτρους 

αναφοράς, που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες, πρέπει να διενεργούνται 
με το περίβλημα κλειστό. Το άνοιγμα του περιβλήματος προβλέπει μείωση των 
τιμών περίπου 0,2% και εξαρτάται από τη διαμόρφωση της εγκατάστασης 
(τύπος και μήκος των καπναγωγών και των αγωγών εισαγωγής).

Ακολουθία ελέγχου καύσης
1

4

2

3

Ο ανιχνευτής για την ανάλυση 
καυσαερίων πρέπει να τοποθετηθεί 
μέχρι το στοπ

---

MAX

MIN

+

Co

ή

ταχύτητα 
ανεμιστήρα κατά 

τη θέρμανση> 2 δευτ

--- 006 . rpm

006 . rpm

Η εμφανιζόμενη τιμή αναφέρεται στον αριθμό περιστροφών διαιρούμενο με 100. 
 � Ορίστε τη μέγιστη τιμή rpm

MAX
rpm

επιβεβαίωση

007 . rpm 007 . rpm

Ο λέβητας λειτουργεί με μέγιστη ισχύ.
 � Ελέγξτε στον αναλυτή ότι η μέγιστη τιμή CO2 συμμορφώνεται με αυτό που ανα-

φέρεται στον πίνακα 1, εάν τα δεδομένα είναι διαφορετικά, προχωρήστε στη βαθ-
μονόμηση της βαλβίδας αερίου - βλέπε παράγραφο “4.10 Διακρίβωση βαλβίδας 
αερίου”.

Πί
να

κα
ς 1 CO2 max ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 

(G20)
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

(G31)
Μοντέλο A 9,0 10,0 %
Μοντέλο B 9,0 10,0 %

 � Ορίστε την ελάχιστη τιμή rpm

MIN
rpm

επιβεβαίωση

051 . rpm 051 . rpm

Ο λέβητας λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ.
 � Ελέγξτε στον αναλυτή ότι η μέγιστη τιμή CO2 συμμορφώνεται με αυτό που ανα-

φέρεται στον πίνακα 2, εάν τα δεδομένα είναι διαφορετικά, προχωρήστε στη βαθ-
μονόμηση της βαλβίδας αερίου - βλέπε παράγραφο “4.10 Διακρίβωση βαλβίδας 
αερίου”.

Πί
να

κα
ς 2 CO2 min ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 

(G20)
ΥΓΡΑΕΡΙΟ 

(G31)
Μοντέλο A 9,0 10,0 %
Μοντέλο B 9,0 10,0 %
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Ελέγξτε ότι η τιμή της θερμοκρασίας καπναερίων, που διαβάζεται στις πληροφορίες 
I008 (βλ. “5.3 Μενού INFO ”), είναι σύμφωνη (εντός ανοχής ± 5 °C) με εκείνη 
που ανιχνεύεται από τον αναλυτή.
Στο τέλος του ελέγχου:
 � βγείτε από τη λειτουργία πατώντας

έξοδος λειτουργίας

056 . rpm

 � επανατοποθετήστε τα στοιχεία που είχατε αφαιρέσει
 � ρυθμίστε τον λέβητα στον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας ανάλογα με την εποχή
 � προσαρμόστε τις απαιτούμενες τιμές θερμοκρασίας σύμφωνα με τις ανάγκες του πε-

λάτη.

 b Όταν η λειτουργία ανάλυσης καύσης βρίσκεται σε εξέλιξη, όλα τα αιτήματα για 
θερμότητα αναστέλλονται και το μήνυμα CO εμφανίζεται στην οθόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η λειτουργία ανάλυσης καύσης παραμένει ενεργή για μέγιστο χρόνο 15 λεπτών. Στην πε-
ρίπτωση που επιτευχθεί θερμοκρασία παροχής 95 °C ο καυστήρας σβήνει. Θα ανάψει 
ξανά όταν η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τους 75 °C.

 b Η λειτουργία ανάλυσης καύσης εκτελείται κανονικά με την τρίοδη βαλβίδα τοποθε-
τημένη σε λειτουργία θέρμανσης. Είναι δυνατόν να αλλάξετε την τρίοδη βαλβίδα 
προς το ζεστό νερό χρήσης δημιουργώντας ένα αίτημα για ζεστό νερό χρήσης με 
τη μέγιστη παροχή κατά την εκτέλεση της ίδιας της λειτουργίας. Σε αυτήν την περί-
πτωση, η θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης περιορίζεται σε μέγιστη τιμή 65 
°C. Περιμένετε την έναυση του καυστήρα.

4.9 Ρυθμίσεις
Ο λέβητας έχει ήδη ρυθμιστεί από τον κατασκευαστή στο εργοστάσιο. Ωστόσο, εάν είναι 
απαραίτητο να πραγματοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις, για παράδειγμα μετά από έκτακτη 
συντήρηση, μετά την αντικατάσταση της βαλβίδας αερίου μετά από μετατροπή από φυσικό 
αέριο σε LPG, ή αντίστροφα ή μετά από μια νέα ρύθμιση των αγωγών διασωλήνωσης, 
ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.
Οι ρυθμίσεις μέγιστης και ελάχιστης ισχύος, μέγιστης θέρμανσης και αργής έναυσης, 
πρέπει να εκτελούνται με την υποδεικνυόμενη σειρά και αποκλειστικά και μόνο από 
ειδικευμένο προσωπικό:
 � Τροφοδοτήστε τον λέβητα
 � ρυθμίστε τους παραμέτρους

306 ελάχιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
307 μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
308 αργή ανάφλεξης
309 μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα θέρμανσης

Πί
να

κα
ς 3

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ ΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 
(G20)

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
(G31)

Μοντέλο A: Θέρμ. - ΖΝΧ 7.000 - 8.700 6.900 - 8.500 στροφές/λεπτό
Μοντέλο B: Θέρμ. - ΖΝΧ 7.400 - 8.700 7.400 - 8.700 στροφές/λεπτό

4.10 

Πί
να

κα
ς 4

ΕΛΑΧ. ΑΡ. ΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 
(G20)

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
(G31)

Μοντέλο A 1.500 2.050 στροφές/λεπτό
Μοντέλο B 1.500 1.700 στροφές/λεπτό

Πί
να

κα
ς 5

ΑΡ. ΣΤΡΟΦΩΝ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 

ΑΡΓΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

ΑΕΡΙΟ ΜΕΘΑΝΙΟ 
(G20)

ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
(G31)

Μοντέλο A - Μοντέλο B 5.500 5.500 στροφές/λεπτό

Διακρίβωση βαλβίδας αερίου
Εκτελέστε τη διαδικασία επαλήθευσης CO2 όπως αναφέρεται στην παράγραφο «4.8 
Ανάλυση καύσης», εάν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τις τιμές, προχωρήστε ως εξής:
 � ελέγξτε τις τιμές ρύθμισης CO2 με το περίβλημα κλειστό
 � αφαιρέστε το περίβλημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «3.7 Αφαίρεση του 

περιβλήματος»
 � ελέγξτε τις τιμές ρύθμισης του CO2 με το περίβλημα κλειστό
 � λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά στην τιμή που βρέθηκε μεταξύ του κλειστού πε-

ριβλήματος και του ανοιχτού περιβλήματος, εάν είναι απαραίτητο, προχωρήστε 
στη ρύθμιση του CO2 στην τιμή που αναφέρεται στους πίνακες 1 και 2 - (μείον) τη 
διαφορά που βρέθηκε. Παράδειγμα:
 � Η τιμή CO2 που μετρήθηκε με κλειστό περίβλημα = 8,5%
 � Η τιμή CO2 που μετρήθηκε με ανοιχτό περίβλημα = 8,3%
 � τιμή στην οποία ρυθμίζεται το CO2 με ανοιχτό περίβλημα = 8,8%
 � τιμή στην οποία ρυθμίζεται το CO2 με κλειστό περίβλημα = 9,0%

 � για ρυθμίσεις της τιμής CO2:
 � περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα ρύθμισης της μέγιστης ισχύος για να μειώσετε 

την τιμή και αριστερόστροφα για να την αυξήσετε
 � περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα ρύθμισης της ελάχιστης ισχύος για να μειώσε-

τε την τιμή και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε
 � με το περίβλημα ανοιχτό, αφού ρυθμίσετε την τιμή CO2 στην ελάχιστη ισχύ, ελέγ-

ξτε ξανά τη ρύθμιση της τιμής CO2 στη μέγιστη ισχύ
 � μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις, συναρμολογήστε ξανά το περίβλημα και ελέγξτε 

ότι το CO2 αντιστοιχεί στην τιμή που αναφέρεται στους πίνακες 1 και 2.

CO2 -

CO2 +
Βίδα ρύθμισης  

ελάχιστης ισχύος

Βίδα ρύθμισης  
μέγιστης ισχύος

4.11 Μετατροπή αερίου
Η μετατροπή από αέριο μιας οικογένειας προϊόντων σε αέριο άλλης οικογένειας, μπορεί 
εύκολα να γίνει ακόμη και με το λέβητα εγκατεστημένο.
Η εργασία αυτή πρέπει να διενεργείται από επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Ο 
λέβητας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με φυσικό αέριο (G20) ή LPG, όπως αναφέρεται 
στην πινακίδα του προϊόντος. Υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του λέβητα σε LPG ή 
σε φυσικό αέριο (G20), χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα κιτ.
Σχετικά με την αποσυναρμολόγηση ανατρέξτε στις ακόλουθες οδηγίες:
 � Αποσυνδέστε την τροφοδοσία ηλεκτρισμού από το λέβητα και κλείστε τον κρουνό αερίου
 � αφαιρέστε το περίβλημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «3.7 Αφαίρεση του περι-

βλήματος»
 � αποσυνδέστε και περιστρέψτε προς τα εμπρός τον πίνακα
 � ξεβιδώστε το παξιμάδι της γραμμής από τη βαλβίδα αερίου και περιστρέψτε τη γραμ-

μή με τέτοιο τρόπο ώστε να έχετε πρόσβαση στο ακροφύσιο αερίου (B) στο ρακόρ 
εξόδου

 � αφαιρέστε το ακροφύσιο (B) και αντικαταστήστε το με αυτό που περιέχεται στο κιτ
 � επανατοποθετήστε τη γραμμή της βαλβίδας αερίου και βιδώστε το παξιμάδι
 � επανασυναρμολογήστε τα στοιχεία που είχατε προηγουμένως αφαιρέσει
 � δώστε τάση στον λέβητα και ανοίξτε ξανά τη βάνα αερίου.

Ρυθμίστε τον λέβητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο «4.9 Ρυθμίσεις» και στην 
παράγραφο «4.10 Διακρίβωση βαλβίδας αερίου».

 b Η μετατροπή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. b Στο τέλος της μετατροπής, εφαρμόστε τη νέα πινακίδα αναγνώρισης αε-
ρίου που περιέχεται στο κιτ. b Μετά από κάθε παρέμβαση στο όργανο ρύθμισης της βαλβίδας αερίου, 
σφραγίστε ξανά με μονωτική επίστρωση.

4.12 Πιστοποίηση Range rated
Αυτός ο λέβητας μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες θέρμανσης της εγκατάστασης. 
Πράγματι, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής της μέγιστης παροχής για τη λει-
τουργία θέρμανσης του ίδιου του λέβητα:
 � Τροφοδοτείστε το λέβητα
 � Ρυθμίστε την παράγραφο 

310 Range rated

 � Ορίστε τη μέγιστη τιμή θέρμανσης (rpm) και επιβεβαιώστε.

MAX
rpm

επιβεβαίωση

007 . rpm 007 . rpm

Καταγράψτε τη νέα τιμή ρύθμισης στον πίνακα στο πίσω εξώφυλλο του παρόντος 
εγχειριδίου. Για τους επόμενους ελέγχους και ρυθμίσεις ανατρέξτε στην επιλεγμένη 
τιμή.

 b Η διακρίβωση δεν απαιτεί την ενεργοποίηση του λέβητα.
Ο λέβητας παρέχεται με τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στον πίνακα τεχνικών 
δεδομένων, ωστόσο, με βάση τις απαιτήσεις συστήματος ή τις περιφερειακές διατάξεις 
σχετικά με τα όρια εκπομπών καυσαερίων, είναι δυνατή η προσαρμογή αυτής της 
τιμής με αναφορά στα παρακάτω γραφήματα.
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4.13 Επισημάνσεις και ανωμαλίες 
Αν υπάρχει κάποια ανωμαλία, η οθόνη αναβοσβήνει και εμφανίζεται ένας κωδικός 
σφάλματος «Axx». Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κωδικός σφάλματος συνοδεύεται από την 
εμφάνιση ενός εικονιδίου:
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EL

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

εμπλοκή φλόγας A10

όλα τα σφάλματα με εξαίρεση την εμπλοκή φλόγας 
και την πίεση νερού

πίεση νερού

Λειτουργία απεμπλοκής
Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του λέβητα σε περίπτωση ανωμαλίας, πατήστε:

10A

> 2 δευτ.

Res

Εάν αποκατασταθούν οι σωστές συνθήκες λειτουργίας, ο λέβητας επανεκκινείται αυ-
τόματα. Αν υπάρχει τηλεχειριστήριο, διατίθενται έως 5 συνεχόμενες προσπάθειες ξε-
κλειδώματος.
Πατήστε το κουμπί  για να επαναφέρετε τον αριθμό των αρχικών προσπαθειών.

 b Αν οι προσπάθειες αποκατάστασης δεν ενεργοποιήσουν τη λειτουργία του λέ-
βητα, συμβουλευτείτε την Τεχνική Υποστήριξη. 

Ανωμαλίες A41
Εάν η τιμή πίεσης πέσει κάτω από την τιμή ασφαλείας των 0,3 bar, ο λέβητας εμφανίζει 
τον κωδικό βλάβης A41 για μεταβατικό χρόνο 10 λεπτών. Μετά από αυτό το χρονικό 
διάστημα, εάν η ανωμαλία παραμένει, εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης A40.

4A 1 4A 0

Με τον λέβητα να εμφανίζει το σφάλμα A40 είναι απαραίτητο:
 - Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης (A) γυρίζοντάς την αριστερόστροφα
 - μεταβείτε στο μενού INFO (“5.3 Μενού INFO ”, σειρά I018), για να ελέγ-

ξετε ότι η τιμή πίεσης φτάνει το 1-1,5 bar
 - κλείστε τη βάνα πλήρωσης (A) φροντίζοντας να ακούσετε το μηχανικό κλικ.

A

Πατήστε το κουμπί  για επαναφορά της λειτουργίας.
Στο τέλος της πλήρωσης, πραγματοποιήστε έναν κύκλο εξαέρωσης, εάν η πτώση της 
πίεσης είναι πολύ συχνή, ζητήστε την παρέμβαση της Τεχνικής Υποστήριξης.
Για σφάλμα A60
Ο λέβητας λειτουργεί κανονικά, αλλά δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα της θερμοκρασίας 
του ζεστού νερού χρήσης το οποίο, ωστόσο, παρέχεται σε μια θερμοκρασία κοντά στους 
50°C. Απαιτείται επέμβαση της Τεχνικής Υποστήριξης.
Για σφάλμα A91
Ο λέβητας διαθέτει σύστημα αυτοδιάγνωσης το οποίο είναι ικανό, βάσει των συνολι-
κών ωρών σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, να επισημαίνει την ανάγκη παρέμ-
βασης για τον καθαρισμό του πρωτεύοντος εναλλάκτη (κωδικός συναγερμού A91). Το 
σφάλμα A91 εμφανίζεται όταν ο μετρητής υπερβαίνει την τιμή των 2500 ωρών, αυτή 
η τιμή μπορεί να ελεγχθεί στο μενού INFO στο στοιχείο I015 (οθόνη/100, παράδειγμα 
2.500h = 25).
Μετά τον καθαρισμό με το ειδικό κιτ που παρέχεται ως αξεσουάρ, είναι απαραίτητο να 
μηδενίσετε τον ολικό μετρητή ωρών φέρνοντας την παράμετρο 312 = 1.
Σημείωση: Η διαδικασία μηδενισμού του μετρητή πρέπει να εκτελείται μετά από κάθε 
ενδελεχή καθαρισμό του πρωτεύοντος εναλλάκτη ή σε περίπτωση αντικατάστασης του.

4.14 Αντικατάσταση πλακέτας
Σε περίπτωση αντικατάστασης της πλακέτας ελέγχου και ρύθμισης, ενδέχεται να χρειαστεί να 
επαναπρογραμματίσετε τις παραμέτρους διαμόρφωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, συμβου-
λευτείτε τον πίνακα παραμέτρων για να προσδιορίσετε τις προεπιλεγμένες τιμές του πίνακα, 
τις εργοστασιακές τιμές και τις προσαρμοσμένες.
Οι παράμετροι που πρέπει να ελεγχθούν και πιθανόν να επαναφερθούν σε περίπτωση αντι-
κατάστασης πλακέτας είναι: 301 - 302 (SERVICE) - 306 - 307 - 308 - 309 - 310.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

A10
Εμπλοκή φλόγας 

Έμφραξη εκκένωσης συμπυκνώματος
Συναγερμός έμφραξης εκκένωσης καπναερίων/εισαγωγής αέρα

οριστικό

A11 παρασιτική φλόγα μεταβατικό
A20 οριακός θερμοστάτης οριστικό
A30 ανωμαλία ανεμιστήρα οριστικό
A40 πλήρωση εγκατάστασης οριστικό
A41 πλήρωση εγκατάστασης μεταβατικό
A42 ανωμαλία μετατροπέα πίεσης οριστικό
A60 ανωμαλία αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης μεταβατικό

A70
ανωμαλία αισθητήρα παροχής
υπεθερμ. αισθητήρα παροχής

διαφορικός αισθητήρα παροχής-επιστροφής

μεταβατικό
οριστικό
οριστικό

A80
ανωμαλία αισθητήρα επιστροφής
υπερθέρμ. αισθητήρα επιστροφής

διαφορικός αισθητήρα παροχής-επιστροφής

μεταβατικό
οριστικό
οριστικό

A90 ανωμαλία αισθητήρα καπναερίων μεταβατικό
A91 καθαρισμός πρωτεύοντα εναλλάκτη μεταβατικό
A58 ανωμαλία χαμηλής τάσης δικτύου μεταβατικό
A59 ανωμαλία υψηλής τάσης δικτύου μεταβατικό
CFS καλέστε το Service Επισήμανση
SFS διακοπή για Service οριστικό
FIL χαμηλή πίεση, ελέγξτε την εγκατάσταση Επισήμανση

>3,0 bar υψηλή πίεση, ελέγξτε την εγκατάσταση Επισήμανση



82

5  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η περιοδική συντήρηση είναι μια «υποχρέωση» που απαιτείται από τον νόμο και είναι απα-
ραίτητη για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια του λέβητα. Επιτρέπει να μειωθεί η 
κατανάλωση, οι εκπομπές ρύπων και να διατηρηθεί η αξιοπιστία του προϊόντος στο χρόνο. Πριν 
ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης:
 � Κλείστε τις βάνες καυσίμου και νερού της εγκατάστασης θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Για να εξασφαλίσετε τη διατήρηση των χαρακτηριστικών λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας 
του προϊόντος και για να τηρήσετε τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει να υποβά-
λετε τη συσκευή σε συστηματικούς ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τη συντήρηση, ακο-

λουθήστε τις οδηγίες στο κεφάλαιο “1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ”.
Κατά κανόνα πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: 
 � απομάκρυνση τυχόν οξειδώσεων από τον καυστήρα
 � απομάκρυνση τυχόν επικαθίσεων από τους εναλλάκτες
 � ελέγξτε την κατάσταση φθοράς του ηλεκτροδίου και, εάν έχει υποστεί φθορά, αντικαταστήστε το 

μαζί με τη σχετική φλάντζα στεγανοποίησης
 � έλεγχος και γενικός καθαρισμός των καπναγωγών και των αγωγών εισαγωγής
 � έλεγχος της εξωτερικής εμφάνισης του λέβητα
 � έλεγχος ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και λειτουργίας της συσκευής τόσο για ζεστό νερό 

χρήσης όσο και για θέρμανση
 � έλεγχος στεγανότητας ρακόρ και σωληνώσεων σύνδεσης αερίου, νερού και συμπυκνωμάτων
 � έλεγχος κατανάλωσης αερίου με τη μέγιστη και την ελάχιστη ισχύ
 � εάν η πίεση ΖΝΧ είναι χαμηλότερη από 3 bar, αδειάστε το κύκλωμα ΖΝΧ του λέβητα και βεβαι-

ωθείτε ότι διατηρείται η πίεση του κυκλώματος θέρμανσης
 � έλεγχος της ακεραιότητας της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων, ειδικότερα κοντά στον κύριο 

εναλλάκτη
 � έλεγχος ασφάλειας έλλειψης αερίου.
 b Κατά τη συντήρηση του λέβητα συνιστάται η χρήση προστατευτικών ενδυμάτων για την 

αποφυγή τραυματισμού. b Μετά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση των 
προϊόντων καύσης για να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία. b Σε περίπτωση που, μετά από οποιαδήποτε αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλακέτας, του 
εναλλάκτη, του ανεμιστήρα/του μίκτη και της βαλβίδας αερίου, ή αφού έχει γίνει συντήρηση 
στο ηλεκτρόδιο ανίχνευσης ή στον καυστήρα, η ανάλυση των προϊόντων καύσης 
επιστρέφει τιμές που είναι εκτός ανοχής, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παράγραφο «4.8 Ανάλυση καύσης». b Μην καθαρίζετε τη συσκευή ούτε τα μέρη αυτής με εύφλεκτες ουσίες (π.χ. βενζίνη, 
οινόπνευμα, κτλ.). b Μην καθαρίζετε τα ταμπλό, τα βαμμένα και τα πλαστικά μέρη με διαλυτικά για βερνίκια.
 b Θα πρέπει να καθαρίζετε τα ταμπλό μόνο με νερό και σαπούνι.

Καθαρισμός πρωτεύοντα εναλλάκτη
 � Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρίζοντας το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στη θέση 

“σβηστό”.
 � Κλείστε τις βάνες διακοπής αερίου.
 � Αφαιρέστε το περίβλημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «3.7 Αφαίρεση του περιβλήμα-

τος».
 � Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροδίου.
 � Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του ανεμιστήρα.
 � Αφαιρέστε το κλιπ στερέωσης της γραμμής (A) από το μίξερ. 
 � Ξεσφίξτε το παξιμάδι της γραμμής αερίου (B).
 � Αφαιρέστε τη γραμμή αερίου από τον μίκτη και περιστρέψτε την.
 � Αφαιρέστε τα 4 παξιμάδια (C) που στερεώνουν τη μονάδα καύσης.
 � Αφαιρέστε τη διάταξη μεταφοράς αέρα/αερίου, συμπεριλαμβανομένου του ανεμιστήρα και του 

μίκτη, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο μονωτικό πάνελ και το ηλεκτρόδιο.
 � Αφαιρέστε τον σωλήνα σύνδεσης σιφονίου από το ρακόρ αποστράγγισης συμπυκνωμάτων του 

εναλλάκτη και συνδέστε έναν προσωρινό σωλήνα συλλογής. Σε αυτό το σημείο, προχωρήστε 
στον καθαρισμό του εναλλάκτη.

 � Σκουπίστε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς μέσα στον εναλλάκτη, προσέχοντας να ΜΗΝ προκαλέ-
σετε ζημιά στο θερμομονωτικό πάνελ.

 � Καθαρίστε τα σπιράλ του εναλλάκτη με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.
 b ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 

ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
 � Καθαρίστε τα κενά ανάμεσα στις σπείρες χρησιμοποιώντας μια λεπίδα πάχους 0,4 mm, 

πιθανώς διαθέσιμη στο κιτ.
 � Εκκενώστε τυχόν υπολείμματα που παράγονται με τον καθαρισμό.
 � Ξεπλύνετε με νερό, προσέχοντας να ΜΗΝ προκαλέσετε ζημιά στο θερμομονωτικό πάνελ 

επιβραδυντή.
 b Σε περίπτωση επίμονων εναποθέσεων προϊόντων καύσης στην επιφάνεια του εναλλάκτη, 

καθαρίστε ψεκάζοντας φυσικό λευκό ξύδι, προσέχοντας να ΜΗΝ προκαλέσετε ζημιά στον 
επιβραδυντή του μονωτικού πάνελ.

 � Αφήστε το να δράσει για λίγα λεπτά.
 � Καθαρίστε τα σπιράλ του εναλλάκτη με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες.
 b ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 

ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
 � Ξεπλύνετε με νερό, προσέχοντας να ΜΗΝ προκαλέσετε ζημιά στο θερμομονωτικό πάνελ 

επιβραδυντή.
 � Ελέγξτε την ακεραιότητα του μονωτικού πάνελ του επιβραδυντή και αντικαταστήστε το εάν είναι 

απαραίτητο, ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία.
 � Μετά τον καθαρισμό, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με τη δέουσα προσοχή και με 

αντίστροφη σειρά από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω.
 � Για να κλείσετε τα παξιμάδια στερέωσης του συγκροτήματος αγωγού αέρα/αερίου, χρησιμο-

ποιήστε μια ροπή σύσφιξης ίση με 6 Nm ακολουθώντας τη σειρά που υποδεικνύεται στο χυτο-
πρεσαριστό (1,2,3,4).

 � Επαναφορά τάσης και παροχής αερίου στον λέβητα.

Καθαρισμός καυστήρα:
 � Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρίζοντας το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης στη θέση 

“σβηστό”.
 � Κλείστε τις βάνες διακοπής αερίου.
 � Αφαιρέστε το περίβλημα όπως αναφέρεται στην παράγραφο «3.7 Αφαίρεση του περιβλήματος».
 � Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροδίου.
 � Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας του ανεμιστήρα.
 � Αφαιρέστε το κλιπ στερέωσης της γραμμής (A) από το μίξερ.
 � Ξεσφίξτε το παξιμάδι της γραμμής αερίου (B).
 � Αφαιρέστε τη γραμμή αερίου από τον μίκτη και περιστρέψτε την.
 � Αφαιρέστε τα 4 παξιμάδια (C) που στερεώνουν τη μονάδα καύσης.
 � Αφαιρέστε τη διάταξη μεταφοράς αέρα/αερίου, συμπεριλαμβανομένου του ανεμιστήρα και του 

μίκτη, προσέχοντας να μην προκαλέσετε ζημιά στο κεραμικό μονωτικό πάνελ και το ηλεκτρόδιο. 
Σε αυτό το σημείο, προχωρήστε στον καθαρισμό του καυστήρα.

 � Καθαρίστε τον καυστήρα με μια βούρτσα με μαλακές τρίχες, προσέχοντας να μην προκαλέσετε 
ζημιά στο μονωτικό πάνελ και τα ηλεκτρόδια.
 b ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ 

ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ.
 � Ελέγξτε την ακεραιότητα του μονωτικού πάνελ του καυστήρα και της φλάντζας στεγανότη-

τας και αντικαταστήστε τα εάν είναι απαραίτητο, ακολουθώντας την κατάλληλη διαδικασία.
 � Μετά τον καθαρισμό, επανασυναρμολογήστε τα εξαρτήματα με τη δέουσα προσοχή και με 

αντίστροφη σειρά από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω.
 � Για να κλείσετε τα παξιμάδια στερέωσης του συγκροτήματος αγωγού αέρα/αερίου, χρησι-

μοποιήστε μια ροπή σύσφιξης ίση με 6 Nm.
 � Επαναφορά τάσης και παροχής αερίου στον λέβητα.

Αντικατάσταση μονωτικού πάνελ καυστήρα
 � Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του ηλεκτροδίου ανάφλεξης/ανίχνευσης 

και αφαιρέστε τις.
 � Αφαιρέστε το μονωτικό πάνελ του καυστήρα (A) χρησιμοποιώντας μια 

λεπίδα κάτω από την επιφάνεια (όπως φαίνεται στην εικόνα).
 � Καθαρίστε τυχόν υπολειμματική κόλλα στερέωσης.
 � Αντικαταστήστε το μονωτικό πάνελ του καυστήρα.
 � Το νέο μονωτικό πάνελ που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση του 

αφαιρεθέντος δεν χρειάζεται να στερεωθεί με κόλλα καθώς η γεωμετρία 
του εξασφαλίζει την παρεμβολή στη σύνδεση με τη φλάντζα του εναλλάκτη.

 � Επανασυναρμολογήστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/ανίχνευσης 
χρησιμοποιώντας τις βίδες που έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί και 
αντικαθιστώντας τη σχετική φλάντζα στεγανοποίησης.

AB

C

D

Καθαρισμός σιφονίου
 � Αποσυνδέστε τους σωλήνες (A) και (B), αφαιρέστε το κλιπ (C) και 

αφαιρέστε το σιφόνι.
 � Ξεβιδώστε το κάτω και το πάνω κάλυμμα και μετά αφαιρέστε τον πλωτήρα.
 � Καθαρίστε τα μέρη του σιφονιού από τυχόν στερεά υπολείμματα.

 b Μην αφαιρείτε το κλείστρο ασφαλείας και τη σχετική τσιμούχα στε-
γανοποίησης, καθώς η παρουσία τους προορίζεται να αποτρέψει τη 
διαφυγή καπναερίων στο περιβάλλον εάν δεν υπάρχει συμπύκνωση. b Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα προηγουμένως αφαιρεθέντα 
εξαρτήματα, ελέγξτε το πλωτό στεγανοποιητικό και αντικαταστήστε 
το αν είναι απαραίτητο. Εάν αντικαθιστάτε τη φλάντζα του πλωτήρα, 
προσέξτε τη σωστή θέση στο κάθισμά του (βλ. Σχήμα στην ενότητα). b Στο τέλος της ακολουθίας καθαρισμού, γεμίστε το σιφόνι με νερό (βλ. 
Παράγραφο «4.2 Πρώτη θέση σε λειτουργία») πριν εκκινήσετε ξανά 
τον λέβητα. b Στο τέλος των εργασιών συντήρησης σιφονίου, συνιστάται να 
μεταφέρετε τον λέβητα σε λειτουργία συμπύκνωσης για λίγα λεπτά 
και να ελέγξετε για διαρροές σε ολόκληρη τη γραμμή εκκένωσης 
συμπυκνωμάτων. 
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A
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5.1 Προγραμματιζόμενες παράμετροι
Παρακάτω αναφέρεται η λίστα των προγραμματιζόμενων παραμέτρων ΧΡΗ-
ΣΤΗ (πάντα διαθέσιμη) και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (πρόσβαση με κωδικό πρόσβα-
σης psw18). Για λεπτομερή επεξήγηση των παραμέτρων, ανατρέξτε σε όσα 
περιγράφονται στην παράγραφο “5.2 Περιγραφή παραμέτρων”.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Τιμή
        min                                            max

Επίπεδο 
κωδικού πρόσβασης

Τιμή ρυθμισμένη 
από το εργοστάσιο

Προσαρμόσιμες 
τιμές

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
301 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 0  4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2*
306 ΕΛΑΧ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 1.200 3.600 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βλ. πίνακα τεχνικών δεδομένων
307 ΜΕΓ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ 3.700 9.999 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βλ. πίνακα τεχνικών δεδομένων
308 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΕΛΑΧ. ΜΕΓ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βλ. πίνακα τεχνικών δεδομένων
309 ΜΕΓ. ΣΤΡΟΦΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ CH ΕΛΑΧ. ΜΕΓ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βλ. πίνακα τεχνικών δεδομένων
310 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RANGE RATED ΕΛΑΧ. MAX_CH ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βλ. πίνακα τεχνικών δεδομένων
311 ΕΞΟΔΟΣ AUX 0 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0
312 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 0 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0

313
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΛΟΓΩ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΑΧ. ΣΤΡΟΦΕΣ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΓΗΣ 
ΕΝΑΥΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.600 στροφές/λεπτό

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
405 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
408 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ OT+ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

409 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 0 1
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

αν ο λέβητας είναι OFF και 
εγκαταστάσεις BT

0

410 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΒΗΣΤΗ 0 min 20 min ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 min
411 ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0  1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0
415 ΖΩΝΗ P BT 0 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0
416 ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΖΩΝΗΣ P ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. ΖΩΝΗΣ P AT: 80,5 - BT: 45,0 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT: 80,5 - BT: 45,0
417 ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. ΖΩΝΗΣ P  20 ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΖΩΝΗΣ P ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT: 40 - BT: 20

418 ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ ΖΩΝΗΣ P 0 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
αν υπάρχει εξωτερικός αισθητήρας 0

419 ΚΛΙΣΗ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΖΩΝΗΣ P AT: 1,0 - BT: 0,2 AT: 3,0 - BT: 0,8 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

μόνο εάν 418= 1

AT 2,0 - BT 0,4
420 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΙΣΤ. ΖΩΝΗ P 0  1 0
432 ΤΥΠΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ 5 min 20 min 5 min
433 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤ. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ 0 255 20

ΖΝΧ 0
508 ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ. ΖΝΧ 37,5 °C 49,0 °C ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 37,5°C
509 ΜΕΓ. ΘΕΡΜ. ΖΝΧ 49,0 °C 60,0 °C ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 60,0°C
511 ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΖΝΧ 0 5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 0

AT = ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ           BT = ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΡΗΣΤΗ Τιμή
        min                                            max

Επίπεδο 
κωδικού πρόσβασης

Τιμή ρυθμισμένη 
από το εργοστάσιο

Προσαρμόσιμες 
τιμές

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
004 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 0 1 ΧΡΗΣΤΗΣ 0
006 ΒΟΜΒΗΤΗΣ 0 1 ΧΡΗΣΤΗΣ 1

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ SERVICE Τιμή
        min                                                        max

Επίπεδο 
κωδικού πρόσβασης

Τιμή ρυθμισμένη 
από το εργοστάσιο

Προσαρμόσιμες 
τιμές

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
302 ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΤΡ. ΠΙΕΣΗΣ 0 1 SERVICE 1
303 ΕΝΕΡΓΟΠ. ΠΛΗΡΩΣΗΣ 0 1 SERVICE 0
304 ΠΙΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
305 ΚΥΚΛΟΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 0  1 SERVICE 1

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
401 ΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF ΥΨΗΛ. ΘΕΡΜΟΚΡ. 2 10 SERVICE 5
402 ΥΣΤΕΡΗΣΗ OΝ ΥΨΗΛ. ΘΕΡΜΟΚΡ. 2 10 SERVICE 5
403 ΥΣΤΕΡΗΣΗ OFF ΧΑΜΗΛ. ΘΕΡΜΟΚΡ. 2 10 SERVICE 3
404 ΥΣΤΕΡΗΣΗ OΝ ΧΑΜΗΛ. ΘΕΡΜΟΚΡ. 2 10 SERVICE 3
405 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΒΗΤΑ 85
408 ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ OT+ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΒΗΤΑ

 b Ορισμένες από τις πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες 
ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, την κατάσταση του μηχανήματος 
ή τη διαμόρφωση του συστήματος.
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
004 Για να αλλάξετε τη μονάδα μέτρησης: 0 = ΜΕΤΡΙΚΗ μονάδα μέτρησης / 1 = μονάδα μέτρησης ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Οι αριθμοί εκφράζονται σε δεκαδική μορφή (ένα ψηφίο) για τιμές 

μεταξύ -9 °C και +99 °C, εκφράζονται σε ακέραια μορφή για τιμές ≤-10 °C και ≥100 °C, η οθόνη σε °F (Fahrenheit) θα εκφράζεται πάντα σε πλήρη μορφή.
006 Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα 0 = βομβητής OFF / 1 = βομβητής ON

301
Για να ορίσετε τον τύπο υδραυλικής διαμόρφωσης του λέβητα: 0 = ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 1 = ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ - 2 = ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ - 3 
= ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ - 4 = ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
Εργοστασιακή τιμή = 1, μην την τροποποιείτε. Εάν πρόκειται να αντικατασταθεί η ηλεκτρονική πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1

302 Για να ορίσετε τον τύπο μετατροπέα πίεσης νερού: 0 = διακόπτης πιεσοστάτη - 1 = μετατροπέας πίεσης
Εργοστασιακή τιμή = 1, μην την τροποποιείτε. Εάν πρόκειται να αντικατασταθεί η ηλεκτρονική πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 1.

303 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «ημιαυτόματης πλήρωσης» όταν στον λέβητα είναι εγκατεστημένοι ένας μετατροπέας πίεσης και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πλήρωσης.
Εργοστασιακή τιμή = 0, μην την τροποποιείτε. Εάν πρόκειται να αντικατασταθεί η ηλεκτρονική πλακέτα, βεβαιωθείτε ότι αυτή η παράμετρος έχει ρυθμιστεί σε 0.

304 Εμφανίζεται μόνο αν 303 = 1 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
305 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κύκλου εξαέρωσης. Εργοστασιακή τιμή = 1, ορίστε την παράμετρο σε 0 για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
306 Για να αλλάξετε τις ελάχιστες στροφές ανεμιστήρα
307 Για να αλλάξετε τη μέγιστη ταχύτητα ανεμιστήρα
308 Για να ρυθμίσετε την αργή ανάφλεξη (μπορεί να προγραμματιστεί εντός του εύρους 306 - 307)
309 Για να αλλάξετε τις μέγιστες στροφές του ανεμιστήρα κατά τη θέρμανση (μπορεί να προγραμματιστεί εντός του εύρους 306 - 307).
310 Για να τροποποιήσετε την θερμική ισχύ κατά τη θέρμανση. Εργοστασιακή τιμή = 309 και μπορεί να προγραμματιστεί εντός του εύρους 306 - 309.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση αυτής της παραμέτρου, ανατρέξτε στην παράγραφο “4.12 Πιστοποίηση Range rated”.

311

Για να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενός πρόσθετου ρελέ (μόνο εάν έχει εγκατασταθεί η πλακέτα BE09 (κιτ αξεσουάρ)) για να φέρετε μια φάση (230Vac) σε μια δεύτερη αντλία 
θέρμανσης (πρόσθετη αντλία) ή σε μια βαλβίδα ζώνης. Εργοστασιακή τιμή = 0 και μπορεί να προγραμματιστεί εντός του εύρους 0 - 2 με την ακόλουθη σημασία: 
311= 0 - η διαχείριση εξαρτάται από τη διαμόρφωση της καλωδίωσης της πλακέτας BE09: βραχυκυκλωτήρας κομμένος: πρόσθετη αντλία - ο βραχυκυκλωτήρας υπάρχει: βαλβίδα 
ζώνης.
311 = 1 - διαχείριση βαλβίδας ζώνης
311 = 2 - διαχείριση της πρόσθετης αντλίας

312
Επιτρέπει τον μηδενισμό του μετρητή ωρών λειτουργίας σε συγκεκριμένες συνθήκες (δείτε “4.13 Επισημάνσεις και ανωμαλίες” για περισσότερες λεπτομέρειες, ανωμα-
λία A91). Εργοστασιακή τιμή = 0, ρυθμίστε το στο 1 για μηδενισμό του μετρητή ωρών αισθητήρα καπναερίων μετά τον καθαρισμό του κύριου εναλλάκτη θερμότητας.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία μηδενισμού, η παράμετρος επιστρέφει αυτόματα στην τιμή 0.

313 Αυτή η παράμετρος επιτρέπει τη ρύθμιση της αργής ανάφλεξης στις εκ νέου ανάφλεξη του καυστήρα μετά από διακοπή λειτουργίας λόγω της θερμοκρασίας 
καθορισμένου σημείου. Η ρύθμιση είναι δυνατή μεταξύ της ελάχιστης τιμής ταχύτητας ανεμιστήρα (306) και της τιμής ταχύτητας κατά την αργή ανάφλεξη (308)

401
Για συστήματα υψηλής θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται από την πλακέτα ρύθμισης για τον 
υπολογισμό της θερμοκρασίας παροχής σβησίματος του καυστήρα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ = SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ + 401.  
Εργοστασιακή τιμή = 5 °C, μπορεί να τροποποιηθεί στην περιοχή 2 - 10 °C.

402
Για συστήματα υψηλής θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται από την πλακέτα ρύθμισης για τον 
υπολογισμό της θερμοκρασίας παροχής έναυσης του καυστήρα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ = SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - 402. 
Εργοστασιακή τιμή = 5 °C, μπορεί να τροποποιηθεί στην περιοχή 2 - 10 °C.

403
Για συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται από την πλακέτα ρύθμισης για τον 
υπολογισμό της θερμοκρασίας παροχής σβησίματος του καυστήρα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ = SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ + 403.
Εργοστασιακή τιμή = 3 °C, μπορεί να τροποποιηθεί στην περιοχή 2 - 10 °C.

404
Για συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας, αυτή η παράμετρος σας επιτρέπει να ορίσετε την τιμή υστέρησης που χρησιμοποιείται από την πλακέτα ρύθμισης για τον 
υπολογισμό της θερμοκρασίας παροχής έναυσης του καυστήρα: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΥΣΗΣ = SETPOINT ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - 404.
Εργοστασιακή τιμή = 3 °C, μπορεί να τροποποιηθεί στην περιοχή 2 - 10 °C.

405  Αναλογική αντλία μεταβλητής ταχύτητας ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ.
408 Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον λέβητα για διαδοχικές εφαρμογές μέσω του σήματος OT+. Δεν ισχύει για αυτό το μοντέλο λέβητα.

409
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης υποστρώματος (ανατρέξτε στην παράγραφο “4.7 Λειτουργία θέρμανσης υποστρώματος” για περισσότερες 
λεπτομέρειες). Εργοστασιακή τιμή = 0, με λέβητα στο OFF. Ρυθμίστε στο 1 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης υποστρώματος στις ζώνες θέρμανσης 
χαμηλής θερμοκρασίας. Η παράμετρος επιστρέφει αυτόματα στην τιμή 0 μόλις τελειώσει η λειτουργία θέρμανσης υποστρώματος, μπορείτε να την διακόψετε νωρίτερα 
ρυθμίζοντας την τιμή στο 0.

410
Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη χρονορύθμιση αναγκαστικού σβησίματος θέρμανσης, που σχετίζεται με τον χρόνο καθυστέρησης που έχει εισαχθεί για την έναυση του 
καυστήρα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας λόγω επίτευξης της θερμοκρασίας θέρμανσης. Εργοστασιακή τιμή = 3 λεπτά και μπορεί να οριστεί σε τιμή μεταξύ 0 
λεπτών και 20 λεπτών.

411
Σας επιτρέπει να ακυρώσετε τη λειτουργία ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και ΧΡΟΝΟΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η ταχύτητα του ανεμιστήρα περιορίζεται μεταξύ του ελάχιστου και του 60% της μέγιστης ισχύος θέρμανσης που έχει ρυθμιστεί, με αύξηση 10% 
κάθε 15 λεπτά. Εργοστασιακή τιμή = 0, ρύθμιση 1 για επαναφορά των χρονορυθμίσεων.

415
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο ζώνης που θα θερμανθεί, μπορείτε να επιλέξετε από τις ακόλουθες επιλογές: 
0 = ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (εργοστασιακή ρύθμιση)
1 = ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

416
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τη μέγιστη τιμή setpoint θέρμανσης που μπορεί να οριστεί:
εύρος 20 °C - 80,5 °C, προεπιλογή 80,5 °C για εγκαταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας 
εύρος 20 °C - 45 °C, προεπιλογή 45 °C για εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας.
Σημείωση: η τιμή του 416 δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 417.

417
Με αυτήν την παράμετρο έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε την ελάχιστη τιμή ρύθμισης του setpoint θέρμανσης:
εύρος 20 °C - 80,5 °C, προεπιλογή 40 °C για εγκαταστάσεις υψηλής θερμοκρασίας
εύρος 20 °C - 45 °C, προεπιλογή 20 °C για εγκαταστάσεις χαμηλής θερμοκρασίας
Σημείωση: η τιμή του 417 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 416.

5.2 Περιγραφή παραμέτρων
Ορισμένες από τις ακόλουθες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος και το επίπεδο πρόσβασης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ SERVICE Τιμή
        min                                                        max

Επίπεδο 
κωδικού πρόσβασης

Τιμή ρυθμισμένη 
από το εργοστάσιο

Προσαρμόσιμες 
τιμές

ΖΝΧ
510 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΖΝΧ 0 δευτ. 60 δευτ. SERVICE 0 δευτ.
512 ΚΑΘ. ΘΕΡΜ. ΜΕΤΑ ΤΟ ΖΝΧ 0 1 SERVICE 0
513 ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤ. ΚΥΚΛΟΦ. 1 255 SERVICE 6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ

701 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ 0 1 SERVICE
0 (η τιμή αλλάζει 
αυτόματα σε 1 

μετά από 2 ώρες 
λειτουργίας)

706 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΗΣΗΣ SERVICE 0 2 SERVICE 2
707 ΛΗΞΗ SERVICE 0 255 SERVICE 52

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  
801 ΔΙΑΜΟΡΦ. BUS 485 0  2 SERVICE 0
803 ΔΙΑΜΟΡΦ. OT+ 0 1 SERVICE 1

*301: 0 = ΜΟΝΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - 1 = ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ - 2 = ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΡΟΗΣ - 3 = ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ - 4 = ΜΠΟΪΛΕΡ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
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EL

ή

είσοδος μενού 
πληροφοριών

επιλογή 
πληροφοριών

είσοδος στην τιμή της 
παραμέτρου

επιστροφή στο 
προηγούμενο επίπεδο

02iI0 04iI0 05iI0 013

5.3 Μενού INFO  b Εάν δεν πατηθούν τα 
πλήκτρα, μετά από 
60 δευτερόλεπτα, η 
διεπαφή βγαίνει αυ-
τόματα από το μενού 
INFO

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

I001 Ώρες θέρμανσης υποστρώματος Αριθμός ωρών που έχουν παρέλθει με τη λειτουργία υποστρώματος 
I002 Αισθητήρας παροχής Τιμή αισθητήρα παροχής λέβητα 
I003 Αισθητήρας επιστροφής Τιμή αισθητήρα επιστροφής λέβητα 
I004 Αισθητήρας ΖΝΧ Τιμή αισθητήρα ΖΝΧ όταν ο λέβητας είναι στιγμιαίος 
I005 Setpoint ΖΝΧ OT+ Το setpoint ΖΝΧ που μεταδόθηκε από το τηλεχειριστήριο OT+ στον λέβητα
I008 Αισθητήρας καπναερίων Τιμή αισθητήρα καπναερίων 
I009 Εξωτερικός αισθητήρας Στιγμιαία τιμή εξωτερικού αισθητήρα 
I010 Εξωτερική θερμοκρασία για θερμορύθμιση Φιλτραρισμένη τιμή εξωτερικού αισθητήρα που χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο θερμορύθμισης για τον υπολογισμό του setpoint θέρμανσης 
I011 Παροχή ΖΝΧ Setpoint ΖΝΧ μόνο σε περίπτωση σύνδεσης OT+
I012 Στροφές ανεμιστήρα Αριθμός στροφών ανεμιστήρα (rpm) 
I015 Μετρητής αισθητήρα καπναερίων Αριθμός ωρών λειτουργίας του εναλλάκτη σε "κατάσταση συμπύκνωσης" (εμφανίζονται τιμές σε χιλιάδες/100)
I016 Σετ παροχής ζώνης p Setpoint παροχής κύριας ζώνης
I017 Setpoint θέρμανσης OT+ Το setpoint θέρμανσης που μεταδόθηκε από το τηλεχειριστήριο OT+ στον λέβητα
I018 Πίεση εγκατάστασης Πίεση εγκατάστασης 
I028 Ρεύμα ιονισμού Στιγμιαίο ρεύμα ιονισμού που ανιχνεύεται από το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης
I032 Άνεση ΖΝΧ Άνεση ΖΝΧ 
I033 Ειδικές λειτουργίες ΖΝΧ Ειδικές λειτουργίες ενεργές για υψηλές θερμοκρασίες εισόδου ΖΝΧ
I034 Id πλακέτας Αναγνωριστικό ηλεκτρονικής πλακέτας
I035 Rev fw πλακέτας Αναθεώρηση υλικολογισμικού της ηλεκτρονικής πλακέτας
I038 Ραδιοσήμα κλειδιού wifi Υποδεικνύει την ποιότητα της σύνδεσης wifi 
I039 Ιστορικό συναγερμού 1 (παλαιότερο)

Λίστα των τελευταίων πέντε συναγερμών που καταγράφηκαν
I040 Ιστορικό συναγερμών 2
I041 Ιστορικό συναγερμών 3
I042 Ιστορικό συναγερμών 4
I043 Ιστορικό συναγερμού 5 (πιο πρόσφατο)
I044 Αναφορά αριθμού ημερών για CFS Αριθμός ημερών που έχουν περάσει από την εμφάνιση του σήματος CFS (707 = 0)

418

Επιτρέπει την ενεργοποίηση της θερμορύθμισης όταν ένας εξωτερικός αισθητήρας είναι συνδεδεμένος στο σύστημα.
Εργοστασιακή τιμή = 0, ο λέβητας λειτουργεί πάντα σε σταθερό σημείο. Με την παράμετρο ρυθμισμένη στο 1 και τον εξωτερικό αισθητήρα συνδεδεμένο, ο λέβητας 
λειτουργεί στη θερμορύθμιση. 
Με τον εξωτερικό αισθητήρα αποσυνδεδεμένο, ο λέβητας λειτουργεί πάντα σε σταθερό σημείο.
Δείτε την παράγραφο “4.4 Ρύθμιση θερμορύθμισης” για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

419
Επιτρέπει τον καθορισμό του αριθμού της καμπύλης αντιστάθμισης που χρησιμοποιείται από τον λέβητα κατά τη θερμορύθμιση. Εργοστασιακή τιμή = 2,0 για συστήματα υψηλής 
θερμοκρασίας και 0,5 για συστήματα χαμηλής θερμοκρασίας. Η παράμετρος μπορεί να προγραμματιστεί στην περιοχή 1,0 - 3,0 για συστήματα υψηλής θερμοκρασίας, 0,2 - 0,8 για 
αυτά σε χαμηλή θερμοκρασία. Δείτε την παράγραφο “4.4 Ρύθμιση θερμορύθμισης” για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

420 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «νυχτερινή αντιστάθμιση». Προεπιλεγμένη τιμή = 0, ρυθμίστε σε 1 για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Δείτε την παράγραφο “4.4 Ρύθμιση θερμορύθμισης” για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

432 Είναι ενδεικτικό της συχνότητας με την οποία υπολογίζεται η εξωτερική τιμή θερμοκρασίας για τη θερμορύθμιση, μια χαμηλή τιμή για αυτήν την τιμή θα χρησιμοποιη-
θεί για κτήρια με χαμηλή μόνωση

433 Διάστημα ανάγνωσης της τιμής εξωτερικής θερμοκρασίας που διαβάζεται από τον αισθητήρα.
501-507 Λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα μπόιλερ. ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

508 Για να ορίσετε το ελάχιστο setpoint ρύθμισης ζεστού νερού χρήσης
509 Για να ορίσετε το μέγιστο setpoint ρύθμισης ζεστού νερού χρήσης
510 Ορατό μόνο όταν η παράμετρος 511 = 2 ή 5. Εισάγεται καθυστέρηση σε δευτερόλεπτα κατά την ενεργοποίηση της αντλίας και του ανεμιστήρα ως απάντηση σε αίτημα 

για θερμότητα ΖΝΧ.

511
Ενεργοποίηση ειδικών λειτουργιών ζεστού νερού χρήσης: 0 = καμία λειτουργία - 1 = εισαγωγή καθυστέρησης έναρξης διακόπτη ροής/μετρητή ροής
2 = σε περίπτωση απενεργοποίησης (OFF) λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας σε ζεστό νερό χρήσης (με λήψη σε εξέλιξη) ο ανεμιστήρας διατηρείται στην ταχύτητα έναυσης προκειμένου να 
μειωθεί ο χρόνος αναμονής για επανεκκίνηση - 3 = απόλυτοι θερμοστάτες ΖΝΧ - 4 = έξυπνη λειτουργία ΖΝΧ χωρίς διακυμάνσεις - 5 = όλες οι προηγούμενες ενεργές λειτουργίες

512 Μέσω αυτής της τιμής είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μετακυκλοφορίας ΖΝΧ με αναστολή της έναρξης θέρμανσης.
513 Με αυτήν την τιμή είναι δυνατό να ορίσετε τη διάρκεια τη διάρκεια μετακυκλοφορίας ΖΝΧ όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία μετακυκλοφορίας ΖΝΧ με αναστολή 

της έναρξης θέρμανσης.
701 Για να ενεργοποιήσετε την αποθήκευση ενός ιστορικού συναγερμών. Από προεπιλογή 0, η τιμή αλλάζει αυτόματα σε 1 μετά από 2 ώρες λειτουργίας.

706

Αυτή η παράμετρος επιτρέπει τον περιοδικό έλεγχο του λέβητα σύμφωνα με μια περίοδο λειτουργίας που ορίζεται στην παράμετρο 707.
Υπάρχουν τρεις τιμές ρύθμισης: 
0 = η λειτουργία απενεργοποιήθηκε
1 = η λειτουργία ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με τον ακόλουθο κανόνα: 
 εάν 707 < 4 στην οθόνη εμφανίζεται το σήμα CFS
 εάν 707 = 0 στην οθόνη εμφανίζεται το σήμα SFS (STOP FOR SERVICE) που δείχνει τη μόνιμη αναστολή όλων των αιτήσεων θέρμανσης και ζεστού νερού 

χρήσης Χωρίς επανεγκατάσταση
2 = ενεργοποιημένη η λειτουργία:
 όταν 707 = 0 στην οθόνη εμφανίζεται το σήμα CFS χωρίς διακοπή λειτουργίας
 Σε αυτήν την κατάσταση, το μενού INFO (γραμμή I044) εμφανίζει τον αριθμό των ημερών που έχουν περάσει από την εμφάνιση του σήματος CFS (707 = 0)

 b Το σήμα CFS εμφανίζεται σε διαστήματα 10 λεπτών για τη διάρκεια 1 λεπτού, 1 μήνα πριν από το τέλος της περιόδου που ορίζεται στην 
παράμετρο 707.

707 Διορθώθηκε η περίοδος λειτουργίας για την κλήση υπηρεσίας (παράμετρος 706).

801

Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη διαχείριση του λέβητα. Υπάρχουν τρεις τιμές ρύθμισης:
0 = ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ. Η διεπαφή του μηχανήματος είναι λειτουργική, το τηλεχειριστήριο μέσω ModBus είναι ενεργοποιημένο
1 = Η διεπαφή του μηχανήματος είναι λειτουργική, το τηλεχειριστήριο μέσω ModBus είναι απενεργοποιημένο
2 = Η διεπαφή του μηχανήματος δεν είναι λειτουργική, το τηλεχειριστήριο μέσω ModBus είναι ενεργοποιημένο μέσω REC10H. Μόνο το πλήκτρο MENU παραμένει 

ενεργό για την αλλαγή της παραμέτρου 801.

803

Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη διαχείριση του λέβητα μέσω μιας συσκευής OpenTherm:
0 =  Η λειτουργία OT+ απενεργοποιήθηκε, δεν είναι δυνατή η απομακρυσμένη ρύθμιση του λέβητα χρησιμοποιώντας τη συσκευή OT+. Ρυθμίζοντας αυτή την 

παράμετρο στο 0, μια ενδεχόμενη σύνδεση OT+ διακόπτεται στιγμιαία
1 =  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΙΜΗ. Η λειτουργία OT+ είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η σύνδεση μιας συσκευής OT+ για τηλεχειριστήριο του λέβητα. Συνδέοντας μια 

συσκευή OT+ στον λέβητα
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6  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Σύνδεση σε μια συσκευή Wifi

Ανωμαλία ή λήξη μετρών την ώραν «καλέστε το Service» (call for service)

Σε περίπτωση ανωμαλίας μαζί με το εικονίδιο , με εξαίρεση τους συνα-
γερμούς φλόγας και νερού
Υποδεικνύει την παρουσία φλόγας, σε περίπτωση εμπλοκής φλόγας, 
εμφανίζεται το εικονίδιο 
Αναβοσβήνει με προσωρινούς συναγερμούς νερού, είναι σταθερός με 
οριστικό συναγερμό
Παρουσιάζεται εάν η θέρμανση είναι ενεργή, αναβοσβήνει εάν το αίτημα θέρμαν-
σης βρίσκεται σε εξέλιξη
Παρουσιάζεται εάν το ΖΝΧ είναι ενεργό, αναβοσβήνει εάν το αίτημα ΖΝΧ 
βρίσκεται σε εξέλιξη

°C - °F μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας
rpm αριθμός περιστροφών ανεμιστήρα

bar -psi τιμή πίεσης

7  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 � Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη του συστήματος στη θέση «αναμμένο».
 � Ανοίξτε τη βάνα αερίου, για να επιτραπεί η ροή του καυσίμου.
 � Κατά την ενεργοποίηση, όλα τα εικονίδια και τα τμήματα ανάβουν για 1 δευτερό-

λεπτο και στη συνέχεια εμφανίζεται η αναθεώρηση υλικολογισμικού για 3 δευτ.: 

psibar
rpm

°F°C

1 888 .
 � Ο αυτόματος κύκλος εξαέρωσης ξεκινά, εάν είναι ενεργοποιημένος, διάρκειας 4 

λεπτών (για λεπτομέρειες διαβάστε την παράγραφο «4.3 Κύκλος εξαέρωσης»).
 � Στη συνέχεια, η διεπαφή θα αλλάξει στην οθόνη που σχετίζεται με την ενεργή κα-

τάσταση εκείνη τη στιγμή.

 b Ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία (~20 °C) ή, εάν η 
εγκατάσταση διαθέτει χρονοθερμοστάτη ή προγραμματιστή ωραρίου, ελέγξτε 
ότι είναι «ενεργός» ή ρυθμισμένος (~20 °C)

 � Στη συνέχεια, ρυθμίστε τον λέβητα σε ΧΕΙΜΩΝΑ ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. 

7.1 Κατάσταση λειτουργίας 
 � Πατώντας το κουμπί 1, ο τύπος λειτουργίας μεταβάλλεται κυκλικά από OFF - ΚΑ-

ΛΟΚΑΙΡΙ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ και τέλος OFF ξανά.
Σε κατάσταση αναμονής, η οθόνη δείχνει την πίεση της εγκατάστασης, σε περίπτωση 
αιτήματος θέρμανσης δείχνει τη θερμοκρασία παροχής, ενώ στην περίπτωση αιτήμα-
τος ζεστού νερού χρήσης, τη θερμοκρασία του ζεστού νερού χρήσης.

°C

504

°C

508.15 bar.

αναμονή

θερμοκρασία παροχής 
θέρμανσης

θερμοκρασία ΖΝΧ

---

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΜΩΝΑ  
Ο λέβητας ενεργοποιεί τη λειτουργία θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης, η παρουσία 
του εικονιδίου “ ” υποδηλώνει αίτημα θερμότητας και ανάφλεξη καυστήρα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
Ο λέβητας ενεργοποιεί μόνο την παραδοσιακή λειτουργία μόνο ζεστού νερού χρήσης. 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

°C

508
°C

504

7.2 Ρύθμιση setpoint θέρμανσης 

δεύτερη πίεση ρύθμισης τιμής του 
setpoint θέρμανσης, με διαβαθμίσεις 0,5 °C

πρώτη πίεση

ή ή
°C

006 . °C

056 .

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η τιμή ρύθμισης θεωρείται ως 
το νέο setpoint θέρμανσης. 
7.3 Ρύθμιση setpoint θέρμανσης με εξωτερικό αισθητήρα 

Με τον εξωτερικό ανιχνευτή συνδεδεμένο (προαιρετικό) και τη θερμορύθμιση ενερ-
γοποιημένη (παράμετρος 418=1), η τιμή της θερμοκρασίας παροχής επιλέγεται αυ-
τόματα από το σύστημα, το οποίο προσαρμόζει γρήγορα τη θερμοκρασία του χώρου 
ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην εξωτερική θερμοκρασία. 
Αλλαγή του setpoint θέρμανσης

ή ή
°C

5-
°C

5

Η διόρθωση του setpoint βρίσκεται στο εύρος (-5 ÷ +5 °C).
Με την παράμετρο 418= 0 ο λέβητας λειτουργεί σε σταθερό σημείο.

Κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα, ο λέβητας εκπέμπει ένα ηχητικό 
σήμα (Buzzer). μέσω της παραμέτρου 006 Buzzer είναι δυνατή η 
διαχείριση της ενεργοποίησης (1) ή της απενεργοποίησης (0) του ήχου.

Σημείωση: οι τιμές σε χιλιάδες εμφανίζονται /100, παράδειγμα: 6.500 rpm 
= 65.0

A και B Ρύθμιση setpoint ΖΝΧ
Επιλογή παραμέτρων

C και D Ρύθμιση setpoint θέρμανσης
Ρύθμιση παραμέτρων

A+B Μενού Άνεσης ΖΝΧ (στην κύρια οθόνη και κατάσταση διαφορετική από OFF)

B Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη/ακύρωση επιλογής
Με πίεση >2 δευτ. επιστρέφει στην κύρια οθόνη

1 Αλλαγή της κατάστασης λειτουργίας (OFF, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ και ΧΕΙΜΩΝΑΣ)

2 Επαναφορά της κατάστασης συναγερμού (RESET)
Διακοπή κύκλου εξαέρωσης 

3
Πρόσβαση στο μενού INFO 
Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης παραμέτρων
Πρόσβαση στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης
Λειτουργία ENTER

1+3 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα πλήκτρων

2+3 Όταν ο λέβητας βρίσκεται σε κατάσταση OFF, ενεργοποιεί την ανάλυση καύσης (CO)

°C

508 .
AA CC

BB DD

 1          2         3 1          2         3
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EL

7.4 Ρύθμιση setpoint ΖΝΧ 

πρώτη πίεση δεύτερη πίεση ρύθμισης τιμής του 
setpoint ΖΝΧ, με διαβαθμίσεις 0,5 °C

ή ή

°C

507 .
°C

017 .

Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα, η τιμή ρύθμισης θεωρείται ως το 
νέο setpoint ZNX. 

7.5 Παύση ασφαλείας 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττώματα στην ενεργοποίηση ή τη λειτουργία, ο 
λέβητας θα πραγματοποιήσει μια “ΠΑΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”. Στην οθόνη εμφανίζεται  ο 
κωδικός σφάλματος που βρέθηκε. Για λεπτομέρειες διαβάστε “4.13 Επισημάνσεις 
και ανωμαλίες ”.

Λειτουργία απεμπλοκής 
Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της περιοχής εάν οι προσπάθειες 
ξεκλειδώματος δεν επανενεργοποιούν την κανονική λειτουργία.

10A

> 2 δευτ.

Res

 
7.6 Προσωρινή απενεργοποίηση 
Σε περίπτωση προσωρινής απουσίας (σαββατοκύριακο, σύντομα ταξίδια, κ.λπ.) ρυθμί-
στε την κατάσταση του λέβητα σε OFF.

F1A

F2A

---

Αφήνοντας ενεργή την ηλεκτρική τροφοδοσία και την τροφοδοσία καυσίμου, ο λέβητας 
προστατεύεται από τα συστήματα:
 � Αντιπαγετική θέρμανση: η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία που ανι-

χνεύεται από τον αισθητήρα παροχής πέσει κάτω από τους 5 °C. Σε αυτή τη φάση 
παράγεται ένα αίτημα θερμότητας με ενεργοποίηση του καυστήρα στην ελάχιστη 
ισχύ, που διατηρείται έως ότου η θερμοκρασία του νερού παροχής φτάσει τους 35 
°C. Στην οθόνη εμφανίζεται AF1

 � Αντιπαγετική λειτουργία ΖΝΧ: η λειτουργία ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία 
που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα ζεστού νερού χρήσης πέσει κάτω από τους 
5°C. Σε αυτή τη φάση παράγεται ένα αίτημα θερμότητας με ενεργοποίηση του 
καυστήρα στην ελάχιστη ισχύ, που διατηρείται έως ότου η θερμοκρασία του νερού 
παροχής φτάσει τους 55 °C. Στην οθόνη εμφανίζεται AF2

 � Αντιμπλοκάρισμα κυκλοφορητή: Ο κυκλοφορητής ενεργοποιείται κάθε 24 ώρες 
αναμονής για ένα διάστημα 30 δευτερολέπτων.

7.7 Απενεργοποίηση για μεγάλες περιόδους 
Σε περίπτωση μη χρήσης του λέβητα για μεγάλη περίοδο απαιτείται να γίνουν οι ακό-
λουθες εργασίες:
 � ρυθμίστε την κατάσταση OFF
 � Τοποθετήστε το γενικό διακόπτη της εγκατάστασης σε θέση «σβηστό»
 � Κλείστε τις βάνες καυσίμου και νερού της εγκατάστασης θέρμανσης και ζεστού νε-

ρού χρήσης.
Σε αυτήν την περίπτωση το αντιπαγετικό σύστημα και το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος 
είναι απενεργοποιημένα. Αδειάστε την εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού χρή-
σης, εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
7.8 Λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου 
Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα

Lco

+
πατήστε ξανά για 
ξεμπλοκάρισμα

>2 δευτ

°C

508 .

Παρουσία ανωμαλίας, το πλήκτρο 2 παραμένει ενεργό για να επιτρέψει την επαναφορά 
του συναγερμού.

7.9 Ιστορικό συναγερμών 
Το αρχείο καταγραφής συναγερμών είναι ενεργό με την παράμετρο 701 = 1 (SERVICE).
Οι συναγερμοί μπορούν να προβληθούν ως εξής 
- μενού INFO (από το I039 έως το I043), με χρονολογική σειρά, από τον πιο πρόσφατο 

έως τον παλαιότερο, έως και το πολύ 5.
- στο τηλεχειριστήριο OT +, εάν είναι συνδεδεμένο.
Όταν ένας συναγερμός εμφανίζεται πολλές φορές στη σειρά, αποθηκεύεται μόνο μία 
φορά.
Για να επαναφέρετε τον συναγερμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στην παρά-
γραφο “7.5 Παύση ασφαλείας ”.

10A

> 2 δευτ.

Res

7.10 Σύνδεση Gateway “Riello Wifi key” 
Ο λέβητας μπορεί να διαχειριστεί τη σύνδεση με έναν δρομολογητή wifi 
μέσω του βασικού προϊόντος Riello Wifi key (αξεσουάρ). Η επικοινωνία με το 
gateway ενεργοποιείται από την παράμετρο 801 (SERVICE).
Όταν το κλειδί είναι συνδεδεμένο στον δρομολογητή wifi, το εικονίδιο είναι 
σταθερό:

°C

572 .

Όταν το κλειδί στερείται σύνδεσης, το εικονίδιο αναβοσβήνει:

°C

572 .
Στο μενού INFO στο στοιχείο I038 (RADIO SIGNAL) μπορείτε να δείτε την 
ένταση του ραδιοσήματος (0 = πολύ αδύναμο, 1 = αδύναμο, 2 = καλό, 3 = 
εξαιρετικό, 4 = πολύ καλό).

7.11   Λειτουργία τροφοδότη φιαλών (BIBERON) 
H λειτουργία τροφοδότη φιαλών σας επιτρέπει να κλειδώσετε την τιμή setpoint ΖΝΧ που 
έχει οριστεί, αποτρέποντας σε οποιονδήποτε να την αλλάξει ακούσια.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τροφοδότη φιαλών, από την οθόνη ρύθμισης 
setpoint ΖΝΧ:

1

2

3

για απενεργοποίηση του "Loc" 
πατήστε ξανά

πίεση > 2 δευτ

πατήστε

και

°C

572 .

°C

572 .

Lco
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IT - Layout della caldaia
1 Rubinetto di riempimento
2 Sonda NTC sanitario
3 Valvola di sicurezza
4 Traduttore di pressione
5 Sifone
6 Valvola tre vie
7 Ventilatore
8 Mixer
9 Sonda NTC mandata
10 Termostato limite
11 Elettrodo
12 Bruciatore
13 Tappo presa aria fumi
14 Scarico fumi
15 Sonda fumi
16 Scambiatore
17 Vaso espansione
18 Sonda NTC ritorno
19 Tubo degasatore
20 Diaframma gas
21 Valvola gas
22 Valvola sfogo aria
23 Circolatore
24 Flussimetro
25 Rubinetto di scarico impianto
26 Scambiatore sanitario

RO - Structura cazanului
1 Robinet de umplere
2 Sondă NTC circuit apă menajeră
3 Supapă de siguranţă
4 Traductor de presiune
5 Sifon
6 Vană cu 3 căi
7 Ventilator
8 Mixer
9 Sondă NTC tur
10 Termostat limită
11 Electrod
12 Arzător
13 Capacul de admisie a aerului pentru gazele 

arse
14 Evacuare gaze de ardere
15 Sondă gaze arse
16 Schimbător
17 Vas de expansiune
18 Sondă NTC retur
19 Conducta de degazare
20 Diafragmă de gaz
21 Supapă de gaz
22 Supapă de aerisire
23 Circulator
24 Debitmetru
25 Robinet de evacuare
26 Schimbător circuit apă caldă menajeră

8 SEZIONE GENERALE • GENERAL SECTION • SECȚIUNEA GENERALĂ • ÁLTALÁNOS SZAKASZ 
• ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ • SEÇÃO GERAL

EN - General boiler layout
1 Filling tap
2 Domestic hot water NTC probe
3 Safety valve
4 Pressure transducer
5 Syphon
6 3-way valve
7 Fan
8 Mixer
9 NTC delivery probe
10 Limit thermostat
11 Electrode
12 Burner
13 Flue gas air intake cap
14 Flue gas exhaust
15 Flue gas probe
16 Exchanger
17 Expansion vessel
18 NTC return probe
19 Degassing pipe
20 Gas nozzle
21 Gas valve
22 Air vent valve
23 Circulator
24 Flow meter
25 Drain tap
26 DHW heat exchanger

HU - Kazán elrendezése
1 Feltöltő csap
2 Használati NTC szonda
3 Biztonsági szelep
4 Nyomásátalakító
5 Szifon
6 Háromutas szelep
7 Ventilátor
8 Keverő egység
9 Előremenő kör NTC szonda
10 Határoló termosztát
11 Elektróda
12 Égő
13 Füstgáz levegő csatlakozó kupak
14 Füstgázelvezető
15 Füstgázhőmérséklet-érzékelő
16 Hőcserélő
17 Tágulási tartály
18 Visszatérő kör NTC szonda
19 Gáztalanító cső
20 Gázfúvóka
21 Gázszelep
22 Légtelenítő szelep
23 Keringtetőszivattyú
24 Áramlásmérő
25 Rendszerürítő csap
26 HMV hőcserélő

EL - Διάταξη λέβητα
1 Βάνα πλήρωσης
2 Αισθητήρας Ζ.Ν.Χ. NTC
3 Βαλβίδα ασφαλείας
4 Μετατροπέας πίεσης
5 Σιφόνι
6 Τριοδική βαλβίδα
7 Βεντιλατέρ
8 Αναμικτήρας
9 Αισθητήρας NTC παροχής
10 Θερμοστάτης ορίου
11 Ηλεκτρόδιο
12 Καυστήρας
13 Τάπα λήψης αέρα καπναερίων
14 Εξαγωγή καπνών
15 Αισθητήρας καπνών
16 Εναλλάκτης
17 Δοχείο διαστολής
18 Αισθητήρας NTC επιστροφής
19 Σωλήνας απαέρωσης
20 Διάφραγμα αερίου
21 Βαλβίδα αερίου
22 Βαλβίδα εξαέρωσης
23 Κυκλοφορητής
24 Μετρητής ροής ΖΝΧ
25 Βάνα εκκένωσης εγκατάστασης
26 Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης

PT - Layout da caldeira
1 Torneira de enchimento
2 Sonda NTC sanitário
3 Válvula de segurança
4 Transdutor de pressão
5 Sifão
6 Válvula de três vias
7 Ventilador
8 Mixer
9 Sonda NTC de descarga
10 Termóstato de limite
11 Eléctrodo
12 Queimador
13 Tampa de entrada de ar de fumo
14 Descarga de fumos
15 Sonda de fumos
16 Permutador
17 Vaso de expansão
18 Sonda NTC de retorno
19 Tubo de desgasificação
20 Diafragma de gás
21 Válvula de gás
22 Válvula de desgasificação
23 Circulador
24 Fluxímetro
25 Torneira de descarga da instalação
26 Permutador sanitário



106

IT EN RO HU EL PT
C scarico 

condensa
condensate 
drain

evacuare 
condens

ürítés 
kondenzvíz

αποχέτευση 
συμπύκνωμα

descarga de
condensado

D acqua - gas water - gas apă - gaz víz - gáz νερό - αέριο água - gás

Dima di installazione e collegamenti idraulici • Installation template and hydraulic connections • Șablon de instalare 
și conexiuni hidraulice • Telepítési sablon és hidraulikus csatlakozások • Περίγραμμα εγκατάστασης και υδραυλικών 
συνδέσεων • Gabarito de instalação e ligações hidráulicas

A B C
IT valvola di sicurezza rubinetto di scarico impianto scarico sifone
EN safety valve system drain tap siphon drain
RO supapă de siguranţă robinet de scurgere a sistemului scurgere sifon
HU biztonsági szelep rendszerürítő csap szifon lefolyó
EL βαλβίδα ασφαλείας βάνα εκκένωσης εγκατάστασης σιφόνι αποστράγγισης
PT válvula de segurança torneira de descarga da instalação dreno de sifão

Dimensioni d’ingombro • Overall dimensions • Dimensiunile per total • Térigények • Εξωτερικές διαστάσεις • Dimensões 
gerais

°C

508 .

C D

A B

C

2 x

Ø12mm

Ø12mm Ø12mm

IT
Peso

EN
Weight

RO
Greutate

HU
Súly

EL
Βάρος

PT
Peso

IT Modello A

38 kg

EN Model A
RO Model A
HU A modell
EL Μοντέλο A
PT Modelo A
IT Modello B

39 kg

EN Model B
RO Model A
HU B modell
EL Μοντέλο B
PT Modelo B
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A A1 B C

IT Circolatore (di 
serie)

Circolatore alta 
prevalenza

Portata impianto 
(l/min)

Prevalenza 
(mbar)

EN circulator 
(factory setted)

High head 
circulator

Flow rate 
(l/h)

Residual head 
(mbar)

RO Pompă circulaţie
(setare din abrică)

Circulator cu 
prevalență ridicată

Debit 
(l/h)

Sarcină rezi-
duală (mbar)

HU Keringtetőszivattyú 
(szériatartozék)

Nagy emelőnyomá-
sú keringtetőszi-

vattyú
Rendszerhozam 

(l/min)
Emelőnyomás 

(mbar)

EL Κυκλοφορητής 
(στάνταρ)

Κυκλοφορητής 
υψηλού 

μανομετρικού

Παροχή εγκατά-
στασης 
(l/min)

Μανομετρικό 
(mbar)

PT Circulador 
(de série)

Circulador 
de elevada 
prevalência

Caudal do 
sistema (l/min)

Prevalência 
(mbar)

AC AF RM

13

11

17
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16 14

12

2

1

15
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3
4

7 1098

6
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C
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A
A1

EN - Hydraulic circuit
AC  Hot water
AF  Cold water
M  Heating delivery
R  Heating return
1 Filling tap
2 Safety valve
3 Three-way valve
4 Pressure transducer
5 Automatic by-pass
6 DHW probe
7 Delivery probe
8 Limit thermostat
9 Primary heat exchanger
10 Return probe
11 Lower air vent valve
12 Expansion vessel
13 Circulator
14 System drain tap
15 Non-return valve
16 Flow rate limiter
17 Flow meter
18 DHW filter

IT - Circuito idraulico
AC  Acqua calda
AF  Acqua fredda
M  Mandata riscaldamento
R  Ritorno riscaldamento
1 Rubinetto di riempimento
2 Valvola di sicurezza
3 Valvola a tre vie idraulica
4 Trasduttore di pressione
5 By-pass automatico
6 Sonda sanitario
7 Sonda mandata
8 Termostato limite
9 Scambiatore primario
10 Sonda ritorno
11 Valvola di sfogo aria inferiore
12 Vaso espansione
13 Circolatore
14 Rubinetto di scarico impianto
15 Valvola di non ritorno
16 Limitatore di portata
17 Flussimetro
18 Filtro sanitario

HU - Vízvezeték kör
AC  Meleg víz
AF  Hideg víz
M  Fűtés előremenő
R  Fűtés visszatérő
1 Feltöltő csap
2 Biztonsági szelep
3 Hidraulikus háromutas szelep
4 Nyomásátalakító
5 Automatikus by-pass
6 HMV szonda
7 Előremenő szonda
8 Határoló termosztát
9 Elsődleges hőcserélő
10 Visszatérő szonda
11 Alsó légtelenítő szelep
12 Tágulási tartály
13 Keringtetőszivattyú
14 Rendszerürítő csap
15 Visszafolyást gátló szelep
16 Hozamszabályozó
17 Áramlásmérő
18 HMV szűrő

EL - Υδραυλικό κύκλωμα
AC  Ζεστό νερό
AF  Κρύο νερό
M  Παροχή θέρμανσης
R  Επιστροφή θέρμανσης
1 Βάνα πλήρωσης
2 Βαλβίδα ασφαλείας
3 Τρίοδη υδραυλική βαλβίδα
4 Μετατροπέας πίεσης
5 By-pass αυτόματο
6 Αισθητήρας ΖΝΧ
7 Αισθητήρας παροχής
8 Θερμοστάτης ορίου
9 Πρωτεύων εναλλάκτης
10 Αισθητήρας επιστροφής
11 Κάτω βαλβίδα εξαέρωσης
12 Δοχείο διαστολής
13 Κυκλοφορητής
14 Βάνα εκκένωσης εγκατάστα-

σης
15 Βαλβίδα αντεπιστροφής
16 Περιοριστής παροχής
17 Μετρητής ροής ΖΝΧ
18 Φίλτρο ΖΝΧ

RO - Circuit hidraulic
AC  Apă caldă
AF  Apă rece
M  Tur circuit de încălzire
R  Retur circuit de încălzire
1 Robinet de umplere
2 Supapă de siguranţă
3 Vană cu trei căi
4 Traductor presiune
5 By-pass automat
6 Sondă apă caldă menajeră
7 Sondă tur
8 Termostat limită
9 Schimbător principal
10 Sondă retur
11 Supapă inferioară de aerisire
12 Vas de expansiune
13 Pompă de circulaţie
14 Robinet de golire 
15 Supapă de sens
16 Limitator de debit
17 Debitmetru
18 Filtru ACM

PT - Circuito hidráulico
AC  Água quente
AF  Água fria
M Descarga de aquecimento
R Retorno de aquecimento
1 Torneira de enchimento
2 válvula de segurança
3 Válvula hidráulica de três 

vias
4 Transdutor de pressão
5 By-pass automático
6 Sonda de água quente 

sanitária
7 Sonda de ida
8 Termóstato de limite
9 Permutador primário
10 Sonda de retorno
11 Válvula de desgasificação do 

ar inferior
12 Vaso de expansão
13 Circulador
14 Torneira de descarga da 

instalação
15 Válvula de não retorno
16 Limitador de caudal
17 Fluxímetro
18 Filtro de AQS

IT - Prevalenza residua del circolatore
La caldaia è equipaggiata di circolatore ad 
alta efficienza già collegato idraulicamente ed 
elettricamente, le cui prestazioni utili disponibili 
sono indicate nel grafico.

EN - Residual head of circulator
The boiler is equipped with an already hydrauli-
cally and electrically connected circulator, who-
se useful available performance is indicated in 
the graph.

RO - Sarcina reziduală a pompei de 
circulaţie
Centrala este deja dotată cu o pompă de circulaţie 
cu conexiuni hidraulice şi electrice, a cărei perfor-
manţă utilă disponibilă este indicată pe grafic.

HU - A keringtetőszivattyú maradék 
emelőnyomása
A kazán hidraulikusan és elektromosan csatla-
koztatott nagy hatásfokú keringetővel van fels-
zerelve, amelynek elérhető hasznos teljesítm-
ényeit a grafikon mutatja.

EL - Υπολειπόμενο μανομετρικό 
ύψος κυκλοφορητή
Ο λέβητα εξοπλίζεται με κυκλοφορητή υψηλής 
αποδοτικότητας ήδη συνδεδεμένο υδραυλικά 
και ηλεκτρικά, οι διαθέσιμες ωφέλιμες επιδό-
σεις του οποίου υποδεικνύονται στο γράφημα.

PT - Prevalência residual circulador
A caldeira está equipada com um circulador 
de alta eficiência já ligado hidráulica e eletrica-
mente, cujos desempenhos úteis disponíveis 
são indicados no gráfico.
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IT TA: (utilizzare contatto 
privo di tensione)

Valvola 
gas

CE4: (connettore estraibile 
posizionato sotto mensola)

EN Room thermostat: (volta-
ge free contact input)

Gas 
valve

CE4: (removable connector positio-
ned under shelf)

RO
Termostat de cameră: 

(contactul trebuie să fie 
liber de tensiune)

Vană de 
gaz

CE4: (conector amovibil ModBus 
sub cazan)

HU TA: (használjon feszült-
ségmentes érintkezőt)

Gázsze-
lep

CE4: (kivehető csatlakozó a tartó 
alatt)

EL TA: (χρησιμοποιήστε 
την επαφή χωρίς τάση)

Βαλβίδα 
αερίου

CE4: (εξαγόμενη φίσα 
τοποθετημένη κάτω από το ράφι)

PT TA: (utilizar contacto 
sem tensão)

Válvula 
de gás

CE4: (conector extraível 
posicionado por baixo da prateleira)
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IT EN RO HU EL PT
NOTA: LA POLARIZZAZIO-
NE L-N È CONSIGLIATA

SE RECOMIENDA POLA-
RIDAD “L-N”

ESTE RECOMANDATĂ 
POLARITATEA “L-N”

MEGJEGYZÉS: AZ L-N 
POLARIZÁCIÓ JAVASOLT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΟΛΩΣΗ 
“L-N” ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ

NOTA: A POLARIZAÇÃO 
L-N É RECOMENDADA

Blu Blue Albastru Kék Μπλε Azul
Marrone Brown Maron Barna Καφέ Castanho
Nero Black Negru Fekete Μαύρο Preto
Rosso Red Roşu Piros Κόκκινο Vermelho
Bianco White Alb Fehér Άσπρο Branco
Rosa Pink Roz Rózsaszín Ροζ Rosa
Arancione Orange Portocaliu Narancs Πορτοκαλί Alaranjado
Grigio Grey Gri Szürke Γκρι Cinza
Giallo Yellow Galben Sárga Κίτρινο Amarelo

IT - ACCESSORI EN - ACCESSORIES RO - ACCESORII HU - TARTOZÉKOK EL - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PT - ACESSÓRIOS

X6 L-N resistenze antigelo L-N antifreeze heaters L-N încălzitoare antigel L-N fagymentesítő 
ellenállások

L-N αντιπαγετικές 
αντιστάσεις

L-N resistências 
anticongelantes

X11 TA: (termostato 
ambiente) TA: (room thermostat) TA: (Termostat de 

cameră) TA: (szobatermosztát) TA: (θερμοστάτης 
χώρου) 

TA: (termóstato 
ambiente) 

X11 OT+ OT+ OT+ OT+ OT+ OT+

X11 SE: (sonda esterna) SE: (outdoor tempera-
ture sensor)

SE: (senzor de 
temperatură exterioară) SE: (külső szonda) SE: (εξωτερικός αισθη-

τήρας) SE: (sonda externa)

X2 Remotazione allarme Alarm remote control Control de la distanță 
de alarmă Riasztás távkezelés Απομακρυσμένος 

συναγερμός
Controlo remoto de 

alarme

X21 Valvola di zona o 
pompa supplementare

Zone valve or 
additional pump

Supapei zonei sau 
pompă suplimentară

Zónaszelep vagy 
kiegészítő szivattyú

Βαλβίδα ζώνης ή 
συμπληρωματική 

αντλία
Válvula de zona ou 
bomba suplementar

X25 TBT: Termostato bassa 
temperatura

TBT: Low temperature 
limit thermostat

TBT: Termostat limită 
temperatură scăzută

TBT: Alacsonyhőmérséklet- 
termosztát

TBT: Θερμοστάτης 
χαμηλής θερμοκρασίας

TBT: Termóstato de 
baixa temperatura
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IT - Schema elettrico multifilare
AKJL01: Scheda comando
X1-X25: Connettori di collegamento
ACC1: Trasformatore di accensione 
E.A./R.: Elettrodo accensione/rilevazione
F: Fusibile 4A T
3V: Servomotore valvola 3 vie 
V Hv: Alimentazione ventilatore 230 V
OPE: Operatore valvola gas
P: Pompa
CE4: Connettore colleg. esterni: (-   A   B   +)  Bus 485
S.R.: Sonda ritorno temperatura circuito primario 
S.M.: Sonda mandata temperatura circuito primario
S.F.: Sonda fumi 
T.L.A.: Termostato limite acqua 
T.P.: Trasduttore di pressione
S.S.: Sonda ritorno temperatura circuito sanitario
F.S.: Flussimetro sanitario
V Lv: Segnale controllo ventilatore
T.B.T.: Termostato bassa temperatura
Per effettuare il collegamento del:
TBT = termostato bassa temperatura occorrre tagliare 

a metà il ponticello colore bianco marcato con 
la scritta TBT presente nel connettore 2 poli 
(X25), spellare i fili e utilizzare un morsetto 
elettrico per la giunzione.

EN - Multiwire wiring diagram
AKJL01: Control board
X1-X25: Connection connectors
ACC1: gnition transformer 
E.A./R.: Ignition/detection electrode
F: Fuse 4A T
3V: 3-way valve servomotor 
V Hv: Fan power supply 230 V
OPE: Gas valve operator
P: Pump
CE4: Connector for ext. connections: (-   A   B   +)  Bus 485
S.R.: Temperature return sensor on primary circuit 
S.M.: Temperature flow sensor on primary circuit
S.F.: Flue gas sensor 
T.L.A.: Water limit thermostat 
T.P.: Pressure transducer
S.S.: DHW circuit temperature return sensor
F.S.: Flow meter
V Lv: Fan control signal
T.B.T.: Low temperature limit thermostat
To connect the:
T.B.T. = low temperature thermostat it is necessary to 

cut in half the white jumper marked with the 
word TBT present in the 2-pole connector 
(X25), strip the wires and use an electric 
terminal for the junction.

RO - Schema electrică multifilară
AKJL01: Placă de comandă
X1-X25: Conectori de conectare
ACC1: Transformator de aprindere 
E.A./R.: Electrod de aprindere/de detectare flacără
F: Siguranţă 4A T
3V: Servomotor vană cu 3 căi 
V Hv: Sursă alimentare ventilator 230 V
OPE: Operator supapă gaz
P: Pompă
CE4: Conector pentru conexiuni externe: (-   A   B   +)  
Bus 485
S.R.: Senzor de temperatură pe retur pe circuitul prin-
cipal 
S.M.: Senzor de temperatură pe tur pe circuitul principal
S.F.: Sondă gaze arse 
T.L.A.: Termostat de limitare apă 
T.P.: Traductor de presiune
S.S.: Sondă temperatură pe retur circuit apă caldă me-
najeră
F.S.: Debitmetru
V Lv: Semnal control ventilator
T.B.T.: Termostat limită temperatură scăzută
Pentru a conecta:
T.B.T. = termostat cu temperatură scăzută este necesar 

să tăiați în jumătate jumperul alb marcat cu 
cuvântul TBT prezent în conectorul cu 2 poli 
(X25), să curățați firele și să utilizați un terminal 
electric pentru joncțiune.

HU - Többvonalas elektromos rajz
AKJL01: Vezérlőkártya
X1-X25: Csatlakozó konnektorok
ACC1: Gyújtásátalakító 
E.A./R: Lángőr-/gyújtóelektróda
F: 4A T biztosíték
3V: 3 utas szelep szervomotor 
V Hv: Ventilátor áramellátás 230 V
OPE: Gázszelep operátor egység
P: Szivattyú
CE4: Külső csatlakozó konnektor: (-  A  B  +) Bus 485
S.R.: Primer kör visszatérő hőmérséklet szonda 
S.M.: Primer kör előremenő hőmérséklet szonda
S.F.: Füstgázhőmérséklet-érzékelő 
T.L.A.: Vízhatároló termosztát 
T.P.: Nyomásátalakító
S.S.: Használati víz kör hőmérséklet visszatérő érzékelője
F. S.: HMV áramlásmérő
V Lv: Ventilátor vezérlőjel
T.B.T.: Alacsonyhőmérséklet- termosztát
A következők csatlakoztatásához:
TBT = alacsony hőmérséklet termosztát, vágja ketté 

a TBT feliratú fehér jumpert a 2-pólusú (X25) 
csatlakozóban, csupaszolja le a vezetékeket 
és használjon egy elektromos kapcsot a 
csatlakoztatáshoz.

EL - Διάγραμμα συνδεσμολογίας πολλαπλών 
καλωδίων
AKJL01: Κάρτα ελέγχου
X1-X25: Βύσματα σύνδεσης
ACC1: Μετασχηματιστής ανάφλεξης 
E.A./R.: Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης / ανίχνευσης
F: Ασφάλεια 4A T
3V: Σερβομοτέρ τρίοδης βαλβίδας 
V Hv: Τροφοδοσία ανεμιστήρα 230 V
OPE: Ελεγκτής βαλβίδας αερίου
P: Αντλία
CE4: Συνδετήρας εξωτερικών συνδέσεων: (-   A   B   +)  Bus 485
S.R.: Αισθητήρας επιστροφής θερμοκρασίας πρωτεύοντος 
κυκλώματος 
S.M.: Αισθητήρας παροχής θερμοκρασίας πρωτεύοντος κυκλώ-
ματος
S.F.: Αισθητήρας καπνών 
T.L.A.: Θερμοστάτης ορίου νερού 
T.P.: Μετατροπέας πίεσης
S.S.: Αισθητήρας επιστροφής θερμοκρασίας κυκλώματος ΖΝΧ
F.S.: Μετρητής ροής Ζ.Ν.Χ.
V Lv: Σήμα ελέγχου ανεμιστήρα
T.B.T.: Θερμοστάτης χαμηλής θερμοκρασίας
Για να κάνετε τη σύνδεση του:
TBT = θερμοστάτη χαμηλής θερμοκρασίας πρέπει να 

κόψετε στη μέση τη γέφυρα λευκού χρώματος 
σημασμένο με την ένδειξη TBT που υπάρχει στον 
συνδετήρα 2 πόλων (X25), ξεγυμνώστε τα καλώδια 
και χρησιμοποιήστε έναν ηλεκτρικό ακροδέκτη για τη 
σύνδεση.

PT - Esquema elétrico multifilar
AKJL01: Placa de comando
X1-X25: Conectores de conexão
ACC1: Transformador de acendimento 
E.A./R.: Elétrodo acendimento/observação da chama
F: Fusível 4A T
3V: Servomotor da válvula 3 vias 
V Hv: Alimentação do ventilador 230 V
OPE: Operador da válvula do gás
P : Bomba
CE4: Conector de lig. externas: (-   A   B   +)  Bus 485
S.R.: Sonda retorno da temperatura do circuito primário 
S.M.: Sonda descarga temperatura circuito primário
S.F.: Sonda de fumos 
T.L.A.: Termóstato de limite e água 
T.P.: Transdutor de pressão
S.S.: Sonda de retorno da temperatura do circuito de 
água quente sanitária
F.S.: Fluxímetro sanitário
V Lv: Sinal de controlo ventilador
T.B.T.: Termóstato de baixa temperatura
Para realizar a ligação do:
TBT = termóstato de baixa temperatura é necessário 

cortar em metade o jumper branco marcado 
com a escrita TBT no conector de 2 polos 
(X25), desencapar os fios e utilizar um terminal 
elétrico para a junção.

A B C D E

IT
Camino per intuba-
mento ø 50 mm, ø 
60 mm o ø 80 mm

Lunghezza Curve 90° 
ø 80 mm

Riduzione ø 80-60 
mm o ø 80-50 mm

Curva 90° ø 50 mm, 
ø 60 mm o ø 80 mm

EN
Chimney for ducting 
ø 50 mm, ø 60 mm 
or ø 80 mm

Length
9 0 ° 
Bends ø 
80 mm

Ø 80-60 mm or ø 
80-50 mm reduc-
tion

90° Bend ø 50 
mm, ø 60 mm or ø 
80 mm

RO
Coş pentru con-
ducte ø 50 mm, ø 
60 mm sau ø 80 mm

Lungime
Coturi la 
90° ø 80 
mm

Reducere de la ø 
80 la 60 mm sau 
de la ø 80 la 50 
mm

Cot de 90° ø 50 
mm, ø 60 mm sau 
ø 80 mm

HU
Kémény béleléshez 
ø 50 mm vagy ø 60 
mm vagy ø 80 mm

Hosszúság
9 0 ° 
Könyökök 
ø 80 mm

Ø 80-60 mm 
vagy ø 80-50 mm 
szűkítés

90° Könyök ø 50 
mm, ø 60 mm vagy 
ø 80 mm

EL
Καμινάδα τοποθέ-
τησης αγωγών ø 50 
mm, ø 60 mm ή ø 
80 mm

Μήκος
Γ ω ν ί ε ς 
90° ø 80 
mm

Μειωτήρας ø 80-
60 mm ή ø 80-50 
mm

Γωνία 90° ø 50 mm, 
ø 60 mm ή ø 80 mm

PT
Chaminé para canali-
zação ø 50 mm, ø 60 
mm, ou ø 80 mm

Comprimento
C u r v a s 
90° Ø 80 
mm

Redução ø 80-60 
mm, ou ø 80-50 
mm

Curva 90° ø 50 
mm, ø 60 mm, ou ø 
80 mm

Condotti sdoppiati ø 80 con intubamento Ø50 - Ø60 - Ø80 • Twin pipes with Ø 80 pipework (Ø50 - Ø60 - Ø80) • Conducte divizate de ø 80 cu 
ţevi de Ø50 - Ø60 - Ø80 • Ikercsövek Ø 80 csőrendszerrel Ø50 – Ø60 – Ø80 • Διπλοί αγωγοί με Ø 80 σωληνώσεις (Ø50 - Ø60 - Ø80) • Combustão 
duplo com tubo de Ø 80 (Ø50 - Ø60 - Ø80)

   A

B

C

    D

 E

4,5m Ø 80mm 4,5m Ø 80mm

°C

508 .
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Configurazione scarichi fumi • Fumes exhaust configuration • Configurația evacuării fumului • Füstgázelvezető konfiguráció • 
Διαμόρφωση απαγωγών καπναερίων • Configuração de descarga de fumos

IT EN RO HU EL PT
* sistema sdoppiato twin flue pipe system sistem conductă dublă de 

fum
iker füstcső rendszer σύστημα διπλών σωλήνων καυσαερίων sistema de combustão duplo

** sistema sdoppiato con 
adattatore

twin flue pipe system 
with adapter

sistem conductă dublă de 
fum cu adaptor

iker füstcső rendszer 
adapterrel

σύστημα διπλού σωλήνα καυσαερίων με 
προσαρμογέα

sistema de combustão duplo 
com adaptador

*** sistema sdoppiato con 
adattatore compatto

compact twin flue pipe 
system with adapter

sistem compacto conductă 
dublă de fum cu adaptor

kompakt iker füstcső 
rendszer adapterrel

συμπαγές σύστημα διπλού σωλήνα 
καυσαερίων με προσαρμογέα

sistema compacto de com-
bustão duplo com adaptador

Installazione su canne fumarie collettive in pressione positiva • Installation on collective flues in positive pressure • Instalare pe coşuri 
de fum colective sub presiune pozitivă • Telepítés közös füstcsővel, pozitív nyomás alatt • Εγκατάσταση σε κοινές καπνοδόχους με 
θετική πίεση • Instalação em chaminés coletivas com pressão positiva

°C

508 .

°C

508 .

IT EN RO HU EL PT

A Lunghezza massima tubi 
Ø80-80mm

Max length pipes 
Ø80 + Ø80

Lungime max. ţevi 
Ø80 + Ø80

A csövek maximális 
hosszúsága Ø80-80mm

Μέγιστο μήκος σωλήνων 
Ø80-80mm

Comprimento máximo dos 
tubos Ø80-80 mm

C Lunghezza tubo scarico 
fumi (m)

Flue gas 
pipe length (m)

Lungime coş 
de gaze arse (m)

Füstelvezető cső 
hosszúsága (m)

Μήκος σωλήνα εξαγωγής 
καπναερίων (m)

Comprimento do tubo de 
descarga de fumos (m)

D Lunghezza tubo 
aspirazione aria (m)

Air suction 
pipe length (m)

Lungime ţeavă 
de aspiraţie aer (m)

Cső hosszúság 
légbeszívás (m)

Μήκος σωλήνα 
εισαγωγής αέρα (m)

Comprimento do tubo de 
aspiração do ar (m)

A

D

C
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lunghezza tubo aspirazione aria (m)

Lunghezza massima tubi ø 80 mm

modello 
A

modello 
B

modello 
B modello 

A

IT Modello A Modello B
EN A model B model
RO Modelul A Modelul B
HU A modell B modell
EL Μοντέλο Α Μοντέλο B
PT Modelo A Modelo B

B23P-B53P Ø60-100 Ø80-125 Ø80-80
B23P-B53P

80-80A 80-80B 80-80C
* ** ***
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Tipologia 
condotto

Type of duct
Tipul de conductă

Tipológia cső
Tυπολογία του αγωγού

Tipo de 
conduta

Diametro 
(Ø - mm)
Diameter 
(Ø - mm)
Diametru 
(Ø - mm)
Átmérő 

(Ø - mm)
Διάμετρος 
(Ø - mm)
Diâmetro 
(Ø - mm)

Lunghezza massima (m)
Maximum straight length (m)

Lungime rectilinie maximă (m)
Maximális hosszúság (m)

Μέγιστο μήκος (m)
Comprimento máximo (m)

Perdite di carico (m)
Pressure drop (m)

Scădere de presiune (m)
Nyomásveszteség (m)
Απώλειες φορτίου (m)
Perdas de carga (m)

Foro attraversamento 
muro (Ø - mm)

Hole in wall (Ø - mm)
Gaură în perete (Ø - mm)

Falon áthaladó lyuk 
(Ø - mm)

Οπή διαπέρασης τοίχου 
(Ø - mm)

Furo de passagem de 
parede (Ø - mm)

modello A
model A
model A
A modell

μοντέλο A
modelo A

modello B
model B
model B
B modell

μοντέλο B
modelo B

curva 45°
45° bend
cot 45°

45°-os könyök
καμπύλη 45°

curva 45°

curva 90°
90° bend
cot 90°

90°-os könyök
καμπύλη 90°

curva 90°
 attacco verticale da Ø 60-100 a 

Ø 80 ● vertical 
connection from Ø 60-100 to Ø 
80 ● conexiune verticală de la 
Ø 60-100 la Ø 80 ● üggőleges 

csatlakozás Ø 60-100-tól Ø 80-ig 
●  κάθετος σύνδεσμος Ø 60-100 
έως Ø 80 ● engate vertical de Ø 

60-100 a Ø 80

80 -- -- 1 1,5 -

 curva 90° Ø 60-100 ● 90° bend 
Ø 60-100 ● curba 90° Ø 60-100 

● kanyarulat 90° Ø 60-100 ● 
γωνία 90° Ø 60-100 ● curva 

90° Ø 60-100

60-100

orizzontale ● hori-
zontal ● orizontală ● 

vízszintes ● οριζόντι ● 
horizontal

5,85
orizzontale ● hori-

zontal ● orizontală ● 
vízszintes ● οριζόντι ● 

horizontal
4,85

1,3 1,6 105
verticale ● vertical ● 

vertical ● függőleges ● 
κάθετη ● vertical

6,85
verticale ● vertical ● 

vertical ● függőleges ● 
κάθετη ● vertical

5,85

 curva 90° Ø 80-125 ● 90° bend 
Ø 80-125 ● curba 90° Ø 80-125 

● kanyarulat 90° Ø 80-125 ● 
γωνία 90° Ø 80-125 ● curva 

90° Ø 80-125

80-125 14 12 1 1,5 130

adattatore da Ø60-100 a Ø80-
125 ● adaptor from Ø60-100 
to Ø80-125 ● adaptor de la 

Ø60-100 la Ø80-125 ● Ø60-
100-tól Ø80-125-ig adapter ● 

αντάπτορας Ø60-100 έως Ø80-
125 ● adaptador de Ø60-100 a 

Ø80-125
adattatore attacco verticale Ø 

80-100 ● adaptor vertical 
connection Ø 80-100 ● adaptor 
vertical conexiune Ø 80-100 ● 

függőleges csatlakozó adapter Ø 
80-100 ● αντάπτορας κάθετου 

συνδέσμου Ø 80-100 ● adapta-
dor de engate vertical Ø 80-100

sdoppiatore da Ø60-100 a 
Ø80-80 ● twin flue pipe from 

Ø60-100 to Ø80-80 ● conductă 
dublă de fum de la Ø60-100 
la Ø80-80 ● osztó Ø60-100-
ról Ø80-80-ra ● αντάπτορας 

κάθετου συνδέσμου Ø 80-100 
● tubo de combustão duplo de 

Ø60-100 a Ø80-80

80-80 52+52 45+45 1 1,5 -

 sdoppiatore compatto da Ø60-
100 a Ø80-80 ● compact twin 

flue pipe from Ø60-100 to Ø80-
80 ● conductă dublă compactă 
de fum de la Ø60-100 la Ø80-
80 ● kompakt osztó Ø60-100-

ról Ø80-80-ra ● διακλαδωτήρας 
Ø60-100 έως Ø80-80 ● tubo de 
combustão compacto de Ø60-

100 a Ø80-80

80-80 33+33 27+27 1 1,5 -
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9 Impostazione password, accesso e modifica dei parametri • Setting password, access and parameter 
modification • Introducerea parolei (password), accesul și modificarea parametrilor • Jelszóbeállítás, hozzáférés 
és paramétermódosítás • Ρύθμιση κωδικού, πρόσβασης και τροποποίησης παραμέτρων • Configuração de 
palavra-passe, acesso e modificação de parâmetros 

Pressione tasti = leggera: avanzamento valore di un’unità alla volta; prolungata: avanzamento veloce
Key pressure = light: value progress of one unit at a time; prolonged: fast forward
Presiune cheie = lumină: progresul valorii unei unități la un moment dat; prelungit: înainte rapid
Gombnyomás = enyhe: haladás egyszerre egy egységnyi értékkel; hosszabb ideig tartó: gyors haladás
Πίεση πλήκτρων = ελαφριά: προώθηση της τιμής ανά μία μονάδα κάθε φορά, παρατεταμένη: γρήγορη προώθηση
Pressão de teclas = leve: avanço do valor de uma unidade de cada vez; prolongada: avanço rápido

o
or
sau
vagy
ή
ou

o
or
sau
vagy
ή
ouo o

bar
rpm

°C

1 888 .

Azioni Sequenza
inserimento password punti 1 - 7
scelta parametro punti 8-10
modifica e conferma parametro punti 11-12a
uscita senza salvataggio punto 12b
ritorno alla schermata principale punto 13

IT - Nel manuale, ogni volta che si rende necessario
- inserire la password per l’accesso ai parametri
- scegliere, modificare e/o confermare dei parametri
seguire le sequenze interessate - vedi tabella - per un’azione più immediata

Actions Sequence
password entry points 1 - 7
parameter choice points 8-10
modify and confirm parameter points 11-12a
exit without saving point 12b
return to the main screen point 13

EN - In the manual, whenever necessary
- enter the password to access the parameters
- choose, modify and/or confirm parameters
follow the sequences involved - see table - for more immediate action

Műveletek Sorrend
jelszó megadása 1–7. pont
paraméterválasztás 8-10. pontok
módosítsa és erősítse meg a paramétert 11-12a pontok
kilépés mentés nélkűl 12b pont
visszatér a főképernyőre 13. pont

HU - A kézikönyvben, amikor csak szükséges,
- adja meg a jelszót a paraméterek eléréséhez
- válasszon ki, módosítson és/vagy erősítsen meg paramétereket
kövesse a vonatkozó sorrendeket - lásd a táblázatot - az azonnali művelethez

Ενέργειες Ακολουθία
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης σημεία 1 - 7
επιλογή παραμέτρου σημεία 8 -10
τροποποίηση και επιβεβαίωση παραμέτρου σημεία 11 -12a
έξοδος χωρίς αποθήκευση σημείο 12b
επιστροφή στην κύρια οθόνη σημείο 13

EL - Στο εγχειρίδιο, κάθε φορά που καθίσταται απαραίτητο
- εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την πρόσβαση στις παραμέτρους
- επιλέξτε, τροποποιήστε ή/και επιβεβαιώστε τις παραμέτρους
ακολουθήστε τις σχετικές ακολουθίες - δείτε τον πίνακα - για μια πιο άμεση ενέργεια

Acțiuni Secvenţă
introducerea parolei punctele 1 - 7
alegerea parametrilor punctele 8-10
modificați și confirmați parametrul punctele 11-12a
iesire fara salvare punctul 12b
reveniți la ecranul principal punctul 13

RO - În manual, ori de câte ori este necesar
- introduceți parola pentru a accesa parametrii
- alegeți, modificați și/sau confirmați parametrii
urmați secvențele implicate - vezi tabelul - pentru acțiuni mai imediate

Ações Sequência
inserção de palavra-passe pontos 1- 7
seleção de parâmetro pontos 8-10
modificação e confirmação de parâmetro pontos 11-12a
sair sem guardar ponto 12b
retorno ao ecrã principal ponto 13

PT - No manual, sempre que for necessário
- inserir a palavra-passe para o acesso aos parâmetros
- selecionar, modificar e/ou confirmar parâmetros
seguir as sequências de interesse - ver tabela - para uma ação mais imediata
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1 2 3 4 5 6 7

IT 2 sec
LIVELLO UTENTE

seconda pressione 
prolungata LIVELLO INSTALLATORE (18) e SERVICE (53) impostazione 

password conferma password primo parametro 
menu

EN 2 sec
USER LEVEL second long press INSTALLER (18) and SERVICE (53) LEVEL password setting confirm password first menu parameter

RO 2 sec
NIVEL UTILIZATOR a doua apăsare lungă INSTALATOR (18) și NIVEL DE SERVICIU (53) setarea parolei confirmă parola primul parametru de 

meniu
HU 2 mp

FELHASZNÁLÓI SZINT
második hosszú ideig 

tartó megnyomás TELEPÍTŐ (18) és SZERVIZ (53) SZINT jelszó beállítása jelszó megerősítése első menüparaméter

EL 2 δευτ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΡΗΣΤΗ

δεύτερη παρατεταμένη 
πίεση ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (18) και SERVICE (53) ρύθμιση κωδικού 

πρόσβασης
επιβεβαίωση κωδι-

κού πρόσβασης
πρώτη παραμέτρος 

μενού
PT 2 seg

NÍVEL DE UTILIZADOR
segunda pressão 

prolongada NÍVEL DE INSTALADOR (18) e SERVICE (53) configuração de 
palavra-passe

confirmação de 
palavra-passe

primeiro parâmetro 
de menu

scelta parametro

8

accesso al parametro scelto

9

conferma del nuovo valore e ritorno 
a livello precedente

12a 12b

ritorno a livello precedente 
senza salvare il valore

In caso di mancata pressione dei 
tasti, dopo 60 sec l’interfaccia si 
riposiziona automaticamente sulla 
schermata principale.

13

pressione 2 sec = uscita dalla navigazione ritorno a schermata principale

14

modifica range del parametro

11

10

2 sec 

1

LIVELLO UTENTE

004

impostazione password conferma password primo parametro menu

6 7

seconda pressione 
prolungata livello INSTALLATORE (18) e SERVICE (53)

3 4

006

PAS 000

004

°C

505 .

030

2

o

o

o

bar
rpm

°C

1 888 .

bar
rpm

°C

1 888 .

bar
rpm

°C

1 888 . bar
rpm

°C

1 888 .

013 013

020 020 013

013

scelta parametro

8

accesso al parametro scelto

9

conferma del nuovo valore e ritorno 
a livello precedente

12a 12b

ritorno a livello precedente 
senza salvare il valore

In caso di mancata pressione dei 
tasti, dopo 60 sec l’interfaccia si 
riposiziona automaticamente sulla 
schermata principale.

13

pressione 2 sec = uscita dalla navigazione ritorno a schermata principale

14

modifica range del parametro

11

10

2 sec 

1

LIVELLO UTENTE

004

impostazione password conferma password primo parametro menu

6 7

seconda pressione 
prolungata livello INSTALLATORE (18) e SERVICE (53)

3 4

006

PAS 000

004

°C

505 .

030

2

o

o

o

bar
rpm

°C

1 888 .

bar
rpm

°C

1 888 .

bar
rpm

°C

1 888 . bar
rpm

°C

1 888 .

013 013

020 020 013

013
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8 9 11 12a 12b 13 13  b  

IT scelta 
parametro

accesso al 
parametro 

scelto

modifica 
range del 
parametro

conferma del nuovo 
valore e ritorno a livello 

precedente

ritorno a livello prece-
dente senza salvare il 

valore

pressione > 2 
sec = uscita dalla 

navigazione
ritorno a scher-
mata principale

In caso di mancata pressione dei 
tasti, dopo 60 sec l’interfaccia si 

riposiziona automaticamente sulla 
schermata principale.

EN parameter 
choice

access to 
the chosen 
parameter

change 
range of the 
parameter

confirmation of the new 
value and return to the 

previous level
return to previous level 

without saving the value
pressure> 2 

sec = exit from 
navigation

return to main 
screen

If the buttons are not pressed, 
after 60 seconds the interface will 

automatically reposition itself on the 
main screen.

RO alegerea 
parametrilor

acces la 
parametrul 

ales

modificați 
intervalul 

parametrului

confirmarea noii valori 
și revenirea la nivelul 

anterior

reveniți la nivelul 
anterior fără a salva 

valoarea

presiune> 2 
sec = ieșire din 

navigație
reveniți la ecra-

nul principal

Dacă butoanele nu sunt apăsate, 
după 60 de secunde interfața se 

va repoziționa automat pe ecranul 
principal.

HU paraméterválasztás
hozzáférés a 
kiválasztott 

paraméterhez

a paraméter 
tartományának 

módosítása

az új érték megerősí-
tése és visszatérés az 

előző szintre

visszatérés az előző 
szintre az érték menté-

se nélkül

nyomás> 2 
sec = kilépés a 
navigációból

visszatérés a 
főképernyőre

Ha nem nyomja meg a gombokat, 
60 másodperc múlva a kezelő-

felület automatikusan visszaáll a 
főképernyőre.

EL επιλογή 
παραμέτρου

πρόσβαση 
στην 

επιλεγμένη 
παράμετρο

αλλαγή 
εύρους 

παραμέτρου

επιβεβαίωση της νέας 
τιμής και επιστροφή στο 
προηγούμενο επίπεδο

επιστροφή στο προη-
γούμενο επίπεδο χωρίς 
αποθήκευση της τιμής

πίεση > 2 δευτ. 
= έξοδος από την 

πλοήγηση
επιστροφή στην 

κύρια οθόνη

Σε περίπτωση έλλειψης πίεσης των 
πλήκτρων, μετά από 60 δευτ. η διε-
παφή επανατοποθετείται αυτόματα 

στην κύρια οθόνη.

PT seleção de 
parâmetro

acesso ao 
parâmetro 

selecionado

modificação 
do intervalo 

do parâmetro

confirmação do novo 
valor e retorno ao nível 

anterior
retorno ao nível anterior 

sem guardar o valor
pressão > 2 
s = saída da 
navegação

retorno ao ecrã 
principal

Se as teclas não forem premidas, a 
interface volta automaticamente para 
o ecrã principal após 60 segundos.
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EL - RANGE RATED - EN15502
Η τιμή διακρίβωσης της  θερμικής παροχής στη θέρμανση είναι_______ kW ισοδύναμη με 
μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα θέρμανσης _____________ στροφές/λεπτό
Ημ/νία____/____/__________

Υπογραφή _______________________________________

Αριθμός μητρώου λέβητα________________

Ο λέβητας συμμορφώνεται με τις ουσιώδης απαιτήσεις των παρακάτω Οδηγιών:
 - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/426
 - Οδηγία αποδόσεων: Είδος 7(2) και Παράρτημα III της  92/42/ΕΟΚ
 - Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2014/30/ΕΕ
 - Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΚ
 - Οδηγία 2009/125/ΕΚ Οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων που συνδέονται 

με την ενέργεια
 - Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 Ετικέτα ενέργειας
 - Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ)) αρ. 811/2013
 - Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αρ. 813/2013.

PT - RANGE RATED - EN15502
O valor de calibragem do caudal térmico em aquecimento é_______ kW, equivalente a uma 
velocidade máxima do ventilador em modo aquecimento de _____________ rpm
Data ____/____/__________

Assinatura _______________________________________

Número de série da caldeira______________________

A caldeira está em conformidade com os requisitos essenciais das seguintes 
Diretivas:
 - Regulamento (UE) 2016/426
 -  Diretiva Relativa ao Desempenho: Artigo 7(2) e Anexo III da 92/42/CEE
 - Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE
 - Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
 - Diretiva 2009/125/CE Conceção ecológica para aparelhos consumidores de 

energia
 - Regulamento (UE) 2017/1369 Rotulagem energética
 - Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013
 - Regulamento Delegado (UE) n.º 813/2013.

IT - RANGE RATED - EN15502
Il valore di taratura della portata termica in riscaldamento è_______ kW equivalente a una 
velocità massima del ventilatore in riscaldamento di _____________ giri/min
Data ____/____/__________

Firma _______________________________________

Numero di matricola caldaia________________

La caldaia è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive::
 - Regolamento (UE) 2016/426
 - Direttiva Rendimenti: Articolo 7(2) e Allegato III della 92/42/CEE
 - Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
 - Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
 - Direttiva 2009/125/CE Progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 

all’energia
 - Regolamento (UE) 2017/1369 Etichettatura energetica
 - Regolamento Delegato (UE) No. 811/2013
 - Regolamento Delegato (UE) No. 813/2013.

EN - RANGE RATED - EN 15502
The max CH input of this boiler has been adjusted to_____ kW, equivalent to _____ 
rpm max CH fan speed.

Date___/____/____

Signature _____________________

Boiler serial number ___________________________________

The boiler complies with basic requirements of the following Directives:
 - Regulation (UE) 2016/426
 - Efficiency directive: Article 7(2) and Annex III of directive 92/42/EEC
 - Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
 - Low-voltage directive 2014/35/EU
 - Directive 2009/125/EC Ecodesign for energy-using appliances
 - Regulation (EU) 2017/1369 Energy labeling
 - Delegated Regulation (EU) No. 811/2013
 - Delegated Regulation (EU) No. 813/2013.

RO - GAMA DE PUTERI - EN 15502
Puterea max de încălzire a acestei centrale a fost reglată la_____ kW, echivalentul a 
_____ rpm viteză max ventilator încălzire.

Data___/____/____

Semnătura _____________________

Numărul de identificare al centralei_________________

Centrala termică respectă cerinţele de bază ale următoarelor directive:
 - Regulamentul (UE) 2016/426
 - Directiva de eficienţă: Articolul 7(2) şi anexa III din directiva 92/42/CEE
 - Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE
 - Directiva 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune
 - Directiva 2009/125/UE privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile aparate-

lor consumatoare de energie
 - Regulamentul (UE) 2017/1369 Etichetarea energiei
 - Reglementare delegată (UE) nr. 811/2013
 - Reglementare delegată (UE) nr. 813/2013.

HU - RANGE RATED - EN15502
A hőteljesítménykalibrálási értéke fűtési üzemmódban_______ kW, amely megfelel 
_____________ fordulat/perc fűtési maximális ventilátorsebességnek
Dátum ____ / ____ / __________

Aláírás _______________________________________

A kazán gyári száma_________ _______

Kazán megfelel a következő irányelvek alapvető követelményeinek:
 - (EU) 2016/426 rendelet
 - Hatásfokokról szóló irányelv: 92/42/EGK irányelv 7 cikkely (2) és III melléklet;
 - Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU irányelv
 - 2014/35/EU Alacsonyfeszültségi Irányelv
 - Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 

2009/125/EK irányelv
 - 2017/1369 (EU) rendelet az energiacímkézésről
 - 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet
 - 813/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet


