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1 Γενικές προφυλάξεις
ασφαλείας

1.1 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και
δεν εγκαθίστανται σωστά μπορούν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν
σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό
στο χρήστη.
▪ Οι εργασίες στη συσκευή (π.χ. η

επεξεργασία, η επιθεώρηση, η
σύνδεση και η θέση σε λειτουργία)
επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από
άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα και
τα οποία έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς την ανάλογη τεχνική ή
πρακτική εκπαίδευση για τις
εκάστοτε εργασίες και έχουν
ολοκληρώσει σχετικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα σε επίσημα
αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ
υπάγονται κυρίως οι τεχνικοί
εγκαταστάσεων θέρμανσης-
ψύξης-κλιματισμού και οι
ηλεκτρολόγοι, με τεχνική
εκπαίδευση και γνώσεις και
εμπειρία στη σωστή εγκατάσταση
και συντήρηση συστημάτων
θέρμανσης, εγκαταστάσεις
πετρελαίου καθώς και μπόιλερ
ζεστού νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω
οδηγίες ασφάλειας μπορεί να οδηγήσει
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
▪ Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να

χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω καθώς και από
άτομα με περιορισμένες φυσικές,
αισθητικές ή πνευματικές
δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/
και γνώσεων, μόνον εφόσον υπάρχει
ανάλογη εποπτεία από έναν
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή
αν έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με
την ασφαλή χρήση της συσκευής και
έχουν γίνει κατανοητοί οι σχετικοί
κίνδυνοι. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται
να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από
τον χρήστη δεν πρέπει να
διενεργούνται από παιδιά χωρίς
εποπτεία.

▪ Η σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου
πρέπει να δημιουργείται σύμφωνα
με το IEC 60335-1 μέσω μιας
διάταξης αποσύνδεσης, η οποία
διαθέτει μια αποσύνδεση για κάθε
πόλο με ένα πλάτος ανοίγματος της
επαφής ανάλογα με τις
προϋποθέσεις της κατηγορίας
υπέρτασης III για την πλήρη
αποσύνδεση.
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▪ Όλες οι ηλεκτροτεχνικές εργασίες
πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ηλεκτροτεχνικά καταρτισμένο
τεχνικό προσωπικό και σύμφωνα με
τους τοπικούς και εθνικούς
κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ένα
κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα.
Η ανεπαρκής φέρουσα ικανότητα
του ηλεκτρικού κυκλώματος ή η
δημιουργία συνδέσεων με
εσφαλμένο τρόπο μπορούν να
προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.

▪ Εργοστασιακά πρέπει να έχει
εγκατασταθεί μια διάταξη
αποφόρτισης πίεσης με μία τιμή
υπερπίεσης μικρότερης από 0,6
MPa (6 bar). Ο συνδεδεμένος
σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να
έχει εγκατασταθεί με σταθερή κλίση
και ελεύθερη εκροή σε περιβάλλον
χωρίς κίνδυνο παγετού (βλ.
Κεφ. 4.1).

▪ Από τον σωλήνα αποστράγγισης της
διάταξης αποφόρτισης πίεσης είναι
πιθανή η εκροή σταγόνων νερού. Το
στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης
πρέπει να παραμένει ανοικτό.

▪ Η διάταξη αποφόρτισης πίεσης
πρέπει να χρησιμοποιείται τακτικά
για την αφαίρεση των εναποθέσεων
αλάτων και για να είστε σίγουροι ότι
δεν είναι φραγμένη.

▪ Μπορείτε να εκκενώσετε το δοχείο
μπόιλερ και το κύκλωμα ζεστού
νερού. Πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες στο Κεφ. 6.1.

1.1.1 Τήρηση οδηγιών
▪ Η πρωτότυπη τεκμηρίωση συντάχθηκε στη γερμανική γλώσσα.

Όλες οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις.

▪ Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά προτού ξεκινήσετε την
εγκατάσταση ή πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στην
εγκατάσταση θέρμανσης.

▪ Τα μέτρα προφύλαξης που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο
καλύπτουν πολύ σημαντικά θέματα. Φυλάξτε το προσεκτικά.

▪ Η εγκατάσταση του συστήματος και όλες οι εργασίες που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και στις συνοδευτικές
τεκμηριώσεις για τον εγκαταστάτη πρέπει να εκτελούνται από
εγκεκριμένο εγκαταστάτη.

Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση, την έναρξη
λειτουργίας και τη συντήρηση, μαζί με βασικές πληροφορίες για τον
χειρισμό και τη ρύθμιση, περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό και τη ρύθμιση,
παρακαλούμε να προσέξετε τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης.

Συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης
▪ Σε σύνδεση σε εξωτερικό σύστημα παραγωγής θερμότητας: οι

σχετικές οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Τα εγχειρίδια οδηγιών περιλαμβάνονται στον παραδοτέο εξοπλισμό
της εκάστοτε συσκευής.

1.1.2 Σημασία των προειδοποιητικών
ενδείξεων και των συμβόλων

Στο παρόν εγχειρίδιο έχουν συστηματοποιηθεί οι υποδείξεις
προειδοποίησης σχετικά με το μέγεθος του κινδύνου και την
πιθανότητα εμφάνισης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδεικνύει άμεσο κίνδυνο.

Η παράβλεψη της προειδοποίησης συνεπάγεται σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πιθανή επικίνδυνη κατάσταση

Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποδεικνύει πιθανή επιβλαβή κατάσταση

Η παράβλεψη της προειδοποίησης μπορεί να συνεπάγεται
υλικές και περιβαλλοντικές ζημίες και ελαφριούς
τραυματισμούς.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συμβουλές προς τον χρήστη
και συγκεκριμένα χρήσιμες πληροφορίες, δεν αποτελεί
ωστόσο προειδοποίηση για κίνδυνο

Ειδικά προειδοποιητικά σύμβολα
Ορισμένοι τύποι κινδύνων υποδεικνύονται με συγκεκριμένα
σύμβολα.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Κίνδυνος εγκαύματος

Εγκυρότητα
Ορισμένες πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο έχουν περιορισμένη
ισχύ. Η ισχύς υποδηλώνεται με ένα σύμβολο.

Τηρείτε την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης (βλέπε κεφ. )

Οδηγίες χειρισμού
1 Οι οδηγίες χειρισμού περιγράφονται ως λίστα. Οι χειρισμοί, των

οποίων η σειρά πρέπει να τηρείται αυστηρά, εμφανίζονται
αριθμημένοι.

è Τα αποτελέσματα των χειρισμών εμφανίζονται με ένα βέλος.
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1.2 Οδηγίες ασφαλείας για τη
συναρμολόγηση και τη λειτουργία

1.2.1 Γενικά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συσκευές που δεν ρυθμίζονται και δεν εγκαθίστανται
σωστά μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της
συσκευής ή/και να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο
τραυματισμό στο χρήστη.

▪ Οι εργασίες στη συσκευή (π.χ. η εγκατάσταση, η
επιθεώρηση, η σύνδεση και η πρώτη θέση σε
λειτουργία) επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από άτομα
που είναι εξουσιοδοτημένα και τα οποία έχουν
ολοκληρώσει επιτυχώς την ανάλογη τεχνική ή
πρακτική εκπαίδευση για τις εκάστοτε εργασίες και
έχουν ολοκληρώσει σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε
επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό. Εδώ υπάγονται
κυρίως οι τεχνικοί εγκαταστάσεων θέρμανσης-
ψύξης-κλιματισμού και οι ηλεκτρολόγοι, με τεχνική
εκπαίδευση και γνώσεις και εμπειρία στη σωστή
εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης,
εγκαταστάσεις πετρελαίου καθώς και μπόιλερ ζεστού
νερού.

▪ Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή φροντίστε να έχετε
κλείσει τον εξωτερικό κεντρικό διακόπτη και βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

▪ Μην αφήνετε κανένα εργαλείο ή κάποιο άλλο αντικείμενο
κάτω από το κάλυμμα της μονάδας, αφότου
ολοκληρώσετε τις εργασίες εγκατάστασης ή
συντήρησης.

Αποφυγή κινδύνων
Το μπόιλερ ζεστού νερού είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την
τελευταία τεχνολογία και τους αναγνωρισμένους τεχνικούς
κανονισμούς. Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης, ωστόσο, μπορεί
να ενέχει σοβαρούς ή και θανάσιμους κινδύνους όπως και τον
κίνδυνο υλικών ζημιών. Για την αποφυγή κινδύνων, εγκαθιστάτε και
λειτουργείτε τη συσκευή μόνο:

▪ σύμφωνα με τις οδηγίες και σε άριστη κατάσταση,

▪ σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας και προφύλαξης από
κινδύνους.

Για να τηρηθούν οι παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να έχετε
διαβάσει και να εφαρμόσετε το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου,
τις προδιαγραφές πρόληψης ατυχημάτων, καθώς και τους
αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφάλειας και υγιεινής.

Πριν από τις εργασίες για την εγκατάσταση θέρμανσης
▪ Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών στο μπόιλερ ζεστού νερού

(όπως π.χ. τοποθέτηση, σύνδεση και πρώτη θέση σε λειτουργία)
μόνο σε εγκεκριμένους και εξειδικευμένους τεχνικούς συστημάτων
θέρμανσης.

▪ Σε όλες τις εργασίες στο μπόιλερ ζεστού νερού φροντίστε να έχετε
κλείσει τον κεντρικό διακόπτη και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κίνδυνος να ενεργοποιηθεί κατά λάθος.

▪ Οι στεγανώσεις δεν πρέπει να υφίστανται ζημιές ή να
αφαιρούνται.

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι βαλβίδες ασφαλείας στη σύνδεση από την
πλευρά θέρμανσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 12828 και στη σύνδεση από την πλευρά νερού χρήσης τις
απαιτήσεις του προτύπου EN 12897.

▪ Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.2 Προβλεπόμενη χρήση
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μπόιλερ
ζεστού νερού. Η τοποθέτηση, σύνδεση και λειτουργία της συσκευής
επιτρέπεται να γίνεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του
εγχειριδίου.

Στη σύνδεση σε λέβητα πετρελαίου με συμπύκνωση επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο τα σχετικά προβλεπόμενα σετ σύνδεσης
μπόιλερ.

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι ηλεκτροθερμαντικές
ράβδοι που διατίθενται από τον κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή μη συμμόρφωση θεωρείται ότι
αντιβαίνει στις οδηγίες χρήσης. Την ευθύνη για τυχόν προκύπτουσες
βλάβες/φθορές αναλαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης.

Στη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες περιλαμβάνεται επίσης η
συμμόρφωση με τις προδιαγραφές συντήρησης και ελέγχου. Τα
ανταλλακτικά πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις τεχνικές
προδιαγραφές που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. Αυτό σημαίνει, για
παράδειγμα, ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά.

1.2.3 Χώρος τοποθέτησης συσκευής
Για την ασφαλή λειτουργία χωρίς βλάβες είναι απαραίτητο η θέση
εγκατάστασης για το μπόιλερ ζεστού νερού να πληροί συγκεκριμένα
κριτήρια. Πληροφορίες για τη θέση εγκατάστασης του μπόιλερ
ζεστού νερού μπορείτε να βρείτε στο Κεφ. 4.1.

Υποδείξεις για τη θέση εγκατάστασης άλλων εξαρτημάτων
υπάρχουν στο σχετικό υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει το προϊόν.

1.2.4 Ηλεκτρική εγκατάσταση
▪ Πριν από εργασίες σε ηλεκτροφόρα τμήματα, αποσυνδέστε τα

από την τροφοδοσία ρεύματος (απενεργοποίηση ασφάλειας,
κεντρικού διακόπτη) και ασφαλίστε τα από ακούσια
επανενεργοποίηση.

▪ Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνον από
ένα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες
που ισχύουν για ηλεκτροτεχνικές εργασίες καθώς και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές των εταιρειών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

▪ Για κάθε σταθερή σύνδεση ενσύρματη σύνδεση δικτύου
τοποθετήστε μια ξεχωριστή διάταξη αποσύνδεσης σύμφωνα με το
EN 60335-1 για ολοπολική αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο.

▪ Πριν από σύνδεση δικτύου συγκρίνετε την τάση δικτύου που
αναφέρεται στην πινακίδα τύπου με την τάση τροφοδοσίας.

1.2.5 Απαιτήσεις για το νερό πλήρωσης
Αποφυγή ζημιών από κατάλοιπα και διάβρωση: Για αποφυγή
προϊόντων διάβρωσης και εναποθέσεων ιζημάτων, λάβετε υπόψη
σας τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς (VDI 2035, τεχνική
πληροφορία Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Βιομηχανιών Ενέργειας,
Περιβάλλοντος & Κατοικίας (BDH)/Γερμανικής Ομοσπονδίας Ειδών
Υγιεινής Θέρμανσης & Κλιματισμού (ZVSHK) "Δημιουργία
εναποθέσεων ιζημάτων").

Αν το νερό πλήρωσης και αναπλήρωσης έχει υψηλή τιμή
σκληρότητας (>3 mmol/l - σύνολο συγκεντρώσεων ασβεστίου και
μαγνησίου, υπολογίζεται ως ανθρακικό ασβέστιο), πρέπει να λάβετε
μέτρα για αφαλάτωση, αποσκλήρυνση ή για σταθεροποίηση της
σκληρότητας. 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού πλήρωσης και
συμπλήρωσης:

▪ Σκληρότητα νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο, υπολογισμένα ως
ανθρακικό ασβέστιο): ≤ 3 mmol/l

▪ Αγωγιμότητα: ≤ 1500 (ιδανικά ≤ 100) μS/cm

▪ Χλωριούχο άλας: ≤ 250 mg/l

▪ Θειική ένωση: ≤ 250 mg/l

▪ Τιμή pH (νερό θέρμανσης): 6,5 - 8,5
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Σε νερό πλήρωσης ή συμπλήρωσης με υψηλή συνολική τιμή
σκληρότητας ή με αποκλίνουσες ιδιότητες από τις ελάχιστες
απαιτήσεις απαιτούνται μέτρα για αφαλάτωση, αποσκλήρυνση ή για
σταθεροποίηση της σκληρότητας ή άλλα κατάλληλα μέτρα
καθορισμού για να διατηρήσετε την απαιτούμενη ποιότητα νερού.

Συνιστάται η τοποθέτηση του ανοδίου εξωτερικού ρεύματος
DRELECANODEA.

Η χρήση νερού πλήρωσης και επαναπλήρωσης που δεν
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις ποιότητας,
μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Την
ευθύνη για αυτό φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

1.2.6 Σύνδεση εγκατάστασης θέρμανσης και
νερού χρήσης

▪ Η εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις τεχνικής ασφάλειας του προτύπου EN 12828.

▪ Η σύνδεση νερού χρήσης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του
EN 12897. Πρέπει, επίσης, να τηρείτε και τις απαιτήσεις των

▪ EN 1717 – Προστασία του πόσιμου νερού από ρύπους στις
εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και γενικές απαιτήσεις για τις
διατάξεις ασφαλείας για την προληπτική προστασία από
ρύπους στο πόσιμο νερό εξαιτίας αναρροής (Protection against
pollution of potable water installations and general requirements
of devices to prevent pollution by backflow)

▪ EN 61770 – Ηλεκτρικές συσκευές για σύνδεση στις
εγκαταστάσεις παροχής νερού – Αποφυγή επαναρρόφησης και
εμπλοκής σετ εύκαμπτων σωλήνων (Electric appliances
connected to the water mains – Avoidance of backsiphonage
and failure of hose-sets)

▪ EN 806 – Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού
(TRWI) (Specifications for installations inside buildings
conveying water for human consumption)

▪ επίσης, την ισχύουσα νομοθεσία κάθε χώρας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ποιότητα του πόσιμου νερού πρέπει να αντιστοιχεί στην
οδηγία ΕΕ 98/83 ΕΚ και στους περιφερειακά ισχύοντες
κανόνες.

Με τη σύνδεση μιας ηλεκτρικής αντίστασης ή άλλου συστήματος
παραγωγής θερμότητας, η θερμοκρασία του μπόιλερ μπορεί να
υπερβεί τους 60 °C.

▪ Για αυτόν τον λόγο τοποθετήστε κατά την εγκατάσταση μια
προστασία από εγκαύματα (π.χ. VTA32 + σετ βιδωτής
σύνδεσης 1").

▪ Αν υπάρχει πίεση σύνδεσης κρύου νερού >6 bar, χρησιμοποιήστε
μειωτήρα πίεσης.

1.2.7 Λειτουργία
Λειτουργήστε το μπόιλερ ζεστού νερού μόνο:

▪ Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών εγκατάστασης και
σύνδεσης.

▪ Με πλήρως εγκατεστημένα καλύμματα συσκευών.

▪ Στην πλευρά πόσιμου νερού με ρυθμισμένο μειωτήρα πίεσης
(μέγ. 6 bar).

▪ Στην πλευρά θέρμανσης με ρυθμισμένο μειωτήρα πίεσης (μέγ.
3 bar).

▪ Με πλήρως πληρωμένο δοχείο μπόιλερ (ένδειξη στάθμης
πλήρωσης).

Τηρείτε τα προδιαγραφόμενα διαστήματα συντήρησης και εκτελείτε
τις εργασίες τεχνικού ελέγχου.
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2 Παράδοση στον χρήστη και
εγγύηση

2.1 Ενημέρωση φορέα εκμετάλλευσης
▪ Προτού παραδώσετε την εγκατάσταση θέρμανσης και το μπόιλερ

ζεστού νερού, εξηγήστε στον φορέα εκμετάλλευσης πώς
λειτουργεί η δική του εγκατάσταση θέρμανσης και πώς μπορεί να
την ελέγχει.

▪ Παραδώστε στον χρήστη τα τεχνικά έντυπα (τουλάχιστον τις
οδηγίες χρήσης και το συνοδευτικό εγχειρίδιο) και ενημερώστε τον
ότι αυτά τα έντυπα πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και
να φυλάσσονται κοντά στη συσκευή.

▪ Τεκμηριώστε την παράδοση, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας
μαζί με τον χρήστη το παρεχόμενο έντυπο εγκατάστασης και
ενημέρωσης.

2.2 Όροι εγγύησης
Γενικά ισχύουν οι νόμιμοι όροι εγγύησης. Οι λεπτομερείς όροι
εγγύησης υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ρωτήστε σχετικά τον
προμηθευτή σας.

Αξίωση για εγγύηση υφίσταται μόνο όταν εκτελούνται αποδεδειγμένα
σωστά οι ετήσιες εργασίες συντήρησης σύμφωνα με το Κεφ. 8. 
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3 Περιγραφή προϊόντος

3.1 Δομή και στοιχεία

Εικόνα 3-1 Όψη από μπροστά

Εικόνα 3-2 Όψη από πίσω και επάνω
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Εικόνα 3-3 Όψη χωρίς περίβλημα

Θέση Περιγραφή
1 Σύνδεση κρύου νερού
2 Σύνδεση ζεστού νερού
3 Επιστροφή φορτίου μπόιλερ
4 Προσαγωγή φορτίου μπόιλερ
5 Προαιρετικό: Σύνδεση κυκλοφορίας
6 Δακτύλιος αισθητήρα μπόιλερ
7 Σύνδεση για την ηλεκτροθερμαντική ράβδο
8 Άνοιγμα επιθεώρησης/άνοιγμα για ανόδιο εξωτερικού

ρεύματος
9 Πινακίδα τύπου

10 Λαβές
11 Εκκένωση βαλβίδας πλήρωσης/αποστράγγισης
12 Διέλευση καλωδίων

Πίν. 3-1

3.2 Εγκατάσταση προαιρετικού
εξοπλισμού

3.2.1 Ηλεκτρική αντίσταση
Εκτός από τη δυνατότητα θέρμανσης μέσω του εναλλάκτη
θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα, το μπόιλερ ζεστού νερού
μπορεί να φορτωθεί και με μια ηλεκτροθερμαντική ράβδο.

Τύπος DRELHEATERA
Τάση λειτουργίας 230 V/50 Hz
Θερμική ισχύς 4,5 kW
Εύρος θερμοκρασίας (1) 30 - 78 °C
Περιορισμός θερμοκρασίας
ασφαλείας (1)

95 °C

Μήκος ηλεκτροθερμαντικής
ράβδου

0,35 m

Σπείρωμα βιδώματος R 1½"
Κατάλληλο για DFLOSTO150A

Πίν. 3-2 Ηλεκτροθερμαντική ράβδος - Επισκόπηση και τεχνικά
στοιχεία

3.2.2 Φρένα κυκλοφορίας
Για να εμποδίζετε τις απώλειες θερμότητας από τους αγωγούς
σύνδεσης, όταν είναι απενεργοποιημένη η αντλία ανακύκλωσης και
σε διαστήματα χωρίς λήψη πόσιμου νερού (κυκλοφορία δια της
βαρύτητας), πρέπει να τοποθετηθούν φρένα κυκλοφορίας ZKB (σετ
- 2 τεμάχια) στις συνδέσεις του μπόιλερ ζεστού νερού.

3.2.3 Προστασία από εγκαύματα
Σε θερμοκρασίες ζεστού νερού που υπερβαίνουν τους 60 °C
υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος. Με την τοποθέτηση μιας προστασίας
από εγκαύματα η θερμοκρασία ζεστού νερού μπορεί να ρυθμιστεί
και να περιοριστεί αβαθμίδωτα από 35 – 60 °C.

▪ Προστασία από εγκαύματα VTA32

▪ Σετ βιδωτών συνδέσεων 1"

3.2.4 Σύνδεση σωλήνα κυκλοφορίας
Εάν πρέπει να συνδεθεί ένας σωλήνας κυκλοφορίας, συνιστάται η
χρήση της σύνδεσης σωλήνα κυκλοφορίας DRCIRCSETA.

3.2.5 Ανόδιο εξωτερικού ρεύματος
Σε περίπτωση νερού πλήρωσης με υψηλή συνολική τιμή
σκληρότητας ή με αποκλίνουσες ιδιότητες από τις ελάχιστες
απαιτήσεις (Κεφ. 1.2.5), πρέπει να τοποθετηθεί το ανόδιο
εξωτερικού ρεύματος DRELECANODEA ως πρόσθετη προστασία
από τη διάβρωση.

3.2.6 Σετ σύνδεσης μπόιλερ
Για τη σύνδεση του μπόιλερ ζεστού νερού σε λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση, είναι απαραίτητο το σετ σύνδεσης μπόιλερ
DRTANKCOKITA.

(1) Το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας και ο περιοριστής θερμοκρασίας ασφαλείας (STB) είναι ήδη ενσωματωμένα στην
ηλεκτροθερμαντική ράβδο. Η ηλεκτροθερμαντική ράβδος παραδίδεται έτοιμη για σύνδεση.
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4 Τοποθέτηση και εγκατάσταση

4.1 Τοποθέτηση

4.1.1 Σημαντικές υποδείξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ

▪ Τοποθετείτε το μπόιλερ ζεστού νερού μόνο όταν
διασφαλίζεται η φέρουσα ικανότητα του δαπέδου
(500 kg/m² μαζί με περιθώριο ασφαλείας). Το δάπεδο
πρέπει να είναι επίπεδο και ομαλό.

▪ Η τοποθέτηση στο ύπαιθρο επιτρέπεται μόνον υπό
ορισμένες προϋποθέσεις. Το δοχείο μπόιλερ δεν
πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο που δέχεται
διαρκώς ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η υπεριώδης
ακτινοβολία και τα καιρικά φαινόμενα καταστρέφουν το
περίβλημα.

▪ Το μπόιλερ ζεστού νερού πρέπει να τοποθετείται σε
σημείο προστατευμένο από τον παγετό.

▪ Βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία ύδρευσης δεν παρέχει
διαβρωτικό πόσιμο νερό.
Σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να χρειαστεί κατάλληλη
επεξεργασία του νερού.

Προϋπόθεση: Το σημείο τοποθέτησης πληροί τις εκάστοτε
προδιαγραφές κάθε χώρας.

Η ακατάλληλη τοποθέτηση και εγκατάσταση οδηγεί σε ακύρωση της
εγγύησης του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες
επικοινωνήστε με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών.

4.1.2 Παραδοτέος εξοπλισμός

E
F

Εικόνα 4-1 Παραδοτέος εξοπλισμός

Θέση Περιγραφή
A Περίβλημα μπόιλερ – πλευρικό πάνελ
B Περίβλημα μπόιλερ – πλευρικό πάνελ
C Περίβλημα μπόιλερ – καπάκι
D Περίβλημα μπόιλερ – μπροστινό πάνελ
E Προαιρετικός εξοπλισμός μικρού μεγέθους: Κλιπ για

πλευρικά πάνελ, βίδες
F Υλικό τεκμηρίωσης

Πίν. 4-1

4.1.3 Τοποθέτηση μπόιλερ ζεστού νερού
▪ Αφαιρέστε τη συσκευασία. Απορρίψτε τη συσκευασία με σεβασμό

προς το περιβάλλον.

▪ Μεταφέρετε προσεκτικά το μπόιλερ ζεστού νερού στο σημείο
τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές.

▪ Τοποθετήστε το μπόιλερ ζεστού νερού στο σημείο τοποθέτησης. 
Συνιστώμενη απόσταση από τον τοίχο (a): ≥ 500 mm
(Εικόνα 4-3).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για την τοποθέτηση μιας προαιρετικής
ηλεκτροθερμαντικής ράβδου (βλέπε Κεφ. 3.2.1)
απαιτείται μια ελάχιστη απόσταση "X" ≥ 500 mm.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τοποθέτηση σε ντουλάπια, μικρές αποθήκες ή άλλες
συνθήκες στενού χώρου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται
επαρκής αερισμός (π. χ. με πλέγμα αερισμού).
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▪ Ελέγξτε την οριζόντια θέση. Οι ελαφριές διαφορές επιπέδου
μπορούν να διορθωθούν ρυθμίζοντας αναλόγως το ύψος των
τεσσάρων βάσεων.

Εικόνα 4-2 Βάσεις ρυθμιζόμενες σε ύψος

Εικόνα 4-3 Τοποθέτηση μπόιλερ ζεστού νερού

4.1.4 Συναρμολόγηση/αφαίρεση περιβλήματος
μπόιλερ

Συναρμολόγηση περιβλήματος μπόιλερ

Εικόνα 4-4 Τοποθέτηση πλευρικών πάνελ

1 Τοποθετήστε τα πλευρικά πάνελ του περιβλήματος μπόιλερ.
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Εικόνα 4-5 Τοποθέτηση καπακιού

2 Τοποθετήστε το καπάκι από επάνω στα πλευρικά πάνελ.

D

Εικόνα 4-6 Τοποθέτηση μπροστινού πάνελ

3 Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ στη συσκευή και ασφαλίστε το
στα πλευρικά πάνελ. Πιάστε το μπροστινό πάνελ από τα πλαϊνά
της λαμαρίνας. Αναρτήστε πρώτα την αριστερή πλευρά και
πιέστε τη προς τα κάτω, έπειτα αναρτήστε τη δεξιά πλευρά και
πιέστε τη προς τα κάτω.

Εικόνα 4-7 Βίδωμα καπακιού

4 Φέρτε το καπάκι στην τερματική θέση και βιδώστε το σφικτά.

Θέση Περιγραφή
A Περίβλημα μπόιλερ - πλευρικό πάνελ
B Περίβλημα μπόιλερ - πλευρικό πάνελ
C Περίβλημα μπόιλερ - καπάκι
D Περίβλημα μπόιλερ - μπροστινό πάνελ
E Προαιρετικός εξοπλισμός μικρού μεγέθους: Βίδες

Πίν. 4-2

Αφαίρεση περιβλήματος μπόιλερ

Η αφαίρεση του περιβλήματος μπόιλερ πραγματοποιείται
με την αντίστροφη σειρά.

4.2 Εγκατάσταση

4.2.1 Σημαντικές υποδείξεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Σε θερμοκρασίες ζεστού νερού >60 °C υπάρχει κίνδυνος
εγκαύματος. Αυτό είναι πιθανό όταν η προστασία κατά της
λεγεωνέλας είναι ενεργοποιημένη ή όταν η ονομαστική
θερμοκρασία ζεστού νερού έχει ρυθμιστεί να είναι > 60 °C.

▪ Τοποθετήστε την προστασία από εγκαύματα (βλέπε
Κεφ. 3.2.3).

▪ Για αγωγούς πόσιμου νερού τηρείτε τους κανονισμούς του
EN 806 και του EN 1717.

▪ Μπορείτε να πληροφορηθείτε τη θέση και τη διάσταση των
συνδέσεων από την Εικόνα 3-1 έως την Εικόνα 3-3.

▪ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης κρύου νερού (έως 6 bar).

▪ Για υψηλότερες πιέσεις στον αγωγό νερού χρήσης,
τοποθετήστε έναν μειωτήρα πίεσης.

▪ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση του αγωγού εκροής στη βαλβίδα
υπερπίεσης ασφαλείας (επιτόπια) και στη σύνδεση του δοχείου
διαστολής διαφράγματος σύμφωνα με το EN 12828.

▪  Τηρείτε τις ροπές σύσφιξης (βλέπε Κεφ. 9.3)

▪ Τηρείτε τις απαιτήσεις για το νερό πλήρωσης (βλέπε Κεφ. 1.2.5).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για να αποφύγετε τις απώλειες θερμότητας στους αγωγούς
σύνδεσης, θα πρέπει με απενεργοποιημένη την αντλία
θέρμανσης και σε διαστήματα χωρίς λήψη πόσιμου νερού
(κυκλοφορία δια της βαρύτητας) να τοποθετούνται φρένα
κυκλοφορίας (βλέπε Κεφ. 3.2.2) στις συνδέσεις του
μπόιλερ ζεστού νερού.

4.2.2 Υδραυλική σύνδεση συστήματος
1 Όταν χρησιμοποιούνται φρένα κυκλοφορίας, αυτά τοποθετούνται

στις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων στο μπόιλερ ζεστού νερού.

2 Ελέγξτε την πίεση νερού στη σύνδεση κρύου νερού (< 6 bar).
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3 Σε υψηλότερες πιέσεις στον αγωγό πόσιμου νερού τοποθετείτε
μειωτήρα πίεσης και περιορίστε την πίεση νερού σε <6 bar.

4 Δημιουργήστε τη σύνδεση της παροχής κρύου νερού στο
μπόιλερ ζεστού νερού (Εικόνα 3-1, θέση 1).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αν ο βαθμός σκληρότητας είναι πάνω από >3 mmol/l, τότε
συνιστάται η τοποθέτηση επιπλέον φίλτρου ακάθαρτων
υδάτων με δυνατότητα αντίστροφης έκπλυσης στη
σύνδεση κρύου νερού.

5 Δημιουργήστε συνδέσεις στο δίκτυο διανομής ζεστού νερού
(Εικόνα 3-1, θέση 2).

6 Δημιουργήστε συνδέσεις στον λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση με το σετ σύνδεσης μπόιλερ DRTANKCOKITA.

7 Μονώστε προσεκτικά τις σωληνώσεις ζεστού νερού για να
αποφευχθούν οι απώλειες θερμότητας. Εκτελέστε τη
θερμομόνωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε χώρας.
Ο κατασκευαστής συνιστά πάχος μόνωσης τουλάχιστον 20 mm.

4.3 Πλήρωση/Επαναπλήρωση
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα προαιρετικά αξεσουάρ πρέπει ενδ. να εγκαθίστανται
πριν από την πλήρωση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο εναλλάκτης θερμότητας πρέπει να πληρωθεί πριν από
το μπόιλερ ζεστού νερού.

4.3.1 Μπόιλερ ζεστού νερού

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.

▪ Αν στο μπόιλερ ζεστού νερού υπάρχει τοποθετημένη
ηλεκτροθερμαντική ράβδος ή ένα ανόδιο εξωτερικού
ρεύματος, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να
αποσυνδέονται από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από
την έναρξη των εργασιών (π.χ. απενεργοποίηση της
ασφάλειας, του κεντρικού διακόπτη και ασφάλισή τους
από ακούσια επανενεργοποίηση).

1 Ανοίξτε όλα τα σημεία παροχής νερού, για να εξαερώσετε το
σύστημα.

2 Ανοίξτε τη βαλβίδα σωλήνα κρύου νερού.

3 Ελέγξτε το σύστημα για μη στεγανά σημεία.

4 Όταν το σύστημα έχει εξαερωθεί, κλείστε όλα τα σημεία παροχής
νερού.
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5 Έναρξη λειτουργίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

▪ Οι μονάδες που δεν έχουν ρυθμιστεί και εγκατασταθεί
σωστά μπορεί να είναι επικίνδυνες για τη ζωή και την
υγεία των ατόμων και κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει
ακόμα και τη λειτουργία τους.

▪ Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία πρέπει να
εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο και
εκπαιδευμένο εξειδικευμένο προσωπικό συστημάτων
θέρμανσης, τηρώντας το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκατάστασης και συντήρησης που συνοδεύει το
προϊόν.

▪ Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μπόιλερ ζεστού νερού που τίθεται σε λειτουργία με
ακατάλληλο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.

▪ Για να αποφύγετε τη διάβρωση και τις επικαθίσεις
τηρείτε τους κανόνες του VDI 2035.

▪ Σε περίπτωση νερού πλήρωσης και αναπλήρωσης
με υψηλή σκληρότητα νερού, εκτελέστε μέτρα για
αφαλάτωση ή για σταθεροποίηση της σκληρότητας.

▪ Ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης στη σύνδεση κρύου
νερού σε έως το πολύ 6 bar.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η ηλεκτρική αντίσταση τεθεί σε λειτουργία ενώ το
μπόιλερ δεν έχει γεμίσει πλήρως ή είναι άδειο, αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης της ηλεκτρικής
θέρμανσης (ενεργοποίηση του θερμοστάτη ασφαλείας).

▪ Η ηλεκτρική αντίσταση πρέπει να λειτουργεί μόνο με
εντελώς γεμάτο μπόιλερ.

Η ακατάλληλη θέση σε λειτουργία οδηγεί σε ακύρωση της εγγύησης
του κατασκευαστή για τη συσκευή. Αν έχετε απορίες επικοινωνήστε
με τη δική μας τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

▪ Ελέγξτε όλα τα σημεία της συνοδευτικής λίστας ελέγχου.
Πρωτοκολλήστε το αποτέλεσμα ελέγχου και υπογράψτε από
κοινού με τον φορέα εκμετάλλευσης.

▪ Εάν υπάρχει ηλεκτροθερμαντική ράβδος, ρυθμίστε την επιθυμητή
θερμοκρασία του νερού του μπόιλερ.

▪ Ενεργοποιήστε τον διακόπτη δικτύου του συστήματος παραγωγής
θερμότητας. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φάση εκκίνησης.

Μόνο αν μπορούν να απαντηθούν όλα τα σημεία της λίστας
ελέγχου με Ναι, επιτρέπεται η έναρξη λειτουργίας του μπόιλερ
ζεστού νερού.

Λίστα ελέγχου για τη θέση σε λειτουργία
1. Είναι το μπόιλερ ζεστού νερού τοποθετημένο σύμφωνα με την επιτρεπόμενη παραλλαγή τοποθέτησης και χωρίς

αναγνωρίσιμες ζημιές;
  Ναι

2. Είναι το μπόιλερ ζεστού νερού πλήρως συνδεδεμένο, συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών αξεσουάρ;   Ναι
3. Σε περίπτωση που έχει τοποθετηθεί ηλεκτροθερμαντική ράβδος:

▪ Αντιστοιχεί η σύνδεση δικτύου στις προδιαγραφές και ανέρχεται η τάση τροφοδοσίας σε 230 Volt, 50 Hz;   Ναι
▪ Έχει τοποθετηθεί ο ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος διαφυγής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές

κάθε χώρας;
  Ναι

▪ Μόνο κατά τη χρήση μη ανθεκτικού στις φλόγες καλωδίου τροφοδοσίας ρεύματος: Δεν έχει τοποθετηθεί η
ηλεκτρική καλωδίωση απευθείας στο μπόιλερ;

  Ναι

4. Έχει πληρωθεί εντελώς το μπόιλερ με νερό;   Ναι
5. Κατά τον καθαρισμό: Πραγματοποιήθηκε έκπλυση του δικτύου διανομής θερμότητας; Είναι τοποθετημένο ένα

φίλτρο ρύπων στην επιστροφή της θέρμανσης;
  Ναι

6. Συνδέεται η σύνδεση υπερχείλισης ασφαλείας σε μια ελεύθερη απορροή;   Ναι
7. Έχουν πληρωθεί η εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού;   Ναι
8. Είναι η πίεση νερού στις υδραυλικές συνδέσεις < 6 bar;   Ναι
9. Είναι η πίεση νερού στις συνδέσεις θέρμανσης < 3 bar;   Ναι
10. Έχει εξαερωθεί το σύστημα παραγωγής θερμότητας και η εγκατάσταση θέρμανσης;   Ναι
11. Είναι στεγανές όλες οι υδραυλικές συνδέσεις (διαρροή);   Ναι
12. Λειτουργεί η εγκατάσταση χωρίς ελλείψεις;   Ναι
13. Κατά την επανεγκατάσταση: Παραδόθηκε το εγχειρίδιο οδηγιών και ενημερώθηκε ο κάτοχος;   Ναι

Τόπος και ημερομηνία: Υπογραφή εγκαταστάτη:

Υπογραφή κατόχου:
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6 Τερματισμός λειτουργίας

6.1 Προσωρινή διακοπή χρήσης
ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια εγκατάσταση θέρμανσης σε ακινητοποίηση μπορεί να
παγώσει σε περίπτωση ψύχους και να υποστεί βλάβη.

▪ Αν υπάρχει κίνδυνος παγετού θέστε ξανά σε λειτουργία
ολόκληρη την εγκατάσταση θέρμανσης και
ενεργοποιήστε τη λειτουργία προστασίας από παγετό ή
λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από παγετό για
το μπόιλερ ζεστού νερού (π.χ. εκκένωση).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εάν ο κίνδυνος παγετού υφίσταται μόνο για μερικές
ημέρες, τότε λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης δεν
χρειάζεται η εκκένωση του μπόιλερ ζεστού νερού, εφόσον
ελέγχεται τακτικά η θερμοκρασία του μπόιλερ και δεν
πέφτει κάτω από τους +3 °C. Αντιπηκτική προστασία για
το συνδεδεμένο σύστημα κατανομής θέρμανσης δεν
υπάρχει.

Σε περίπτωση πτώσης της θερμοκρασίας του μπόιλερ
κάτω από τους +3 °C, ενεργοποιείται αυτόματα ο
θερμοστάτης ασφαλείας της ηλεκτροθερμαντικής ράβδου.
Έτσι, προλαμβάνονται κατά την εκ νέου θέση σε λειτουργία
οι επακόλουθες ζημιές λόγω παγετού στην
ηλεκτροθερμαντική ράβδο.

6.2 Εκκένωση δοχείου μπόιλερ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

Κίνδυνος εγκαύματος από εκρέον καυτό νερό μπόιλερ.

▪ Πριν από την εργασία εγκατάστασης αφήστε το μπόιλερ
ζεστού νερού να κρυώσει επαρκώς.

▪ Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

1 Κλείσιμο της βαλβίδας σωλήνα κρύου νερού.

2 Άνοιγμα όλων των σημείων παροχής νερού.

3 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη βαλβίδα πλήρωσης/
αποστράγγισης του μπόιλερ.

4 Ανοίξτε τη βαλβίδα πλήρωσης/αποστράγγισης.

Εικόνα 6-1 Εκκένωση δοχείου μπόιλερ

6.2.1 Εκκένωση κυκλώματος θέρμανσης
▪ Απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη του συστήματος

παραγωγής θερμότητας και ασφαλίστε τον έναντι
επανενεργοποίησης.

▪ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής στη βαλβίδα πλήρωσης/
αποστράγγισης του συστήματος παραγωγής θερμότητας.

▪ Άδειασμα κυκλώματος θέρμανσης.

6.3 Οριστική διακοπή χρήσης
▪ Αποσυνδέστε το μπόιλερ ζεστού νερού από όλες τις ηλεκτρικές

συνδέσεις και από τις συνδέσεις νερού.

▪ Αποσυναρμολογήστε το μπόιλερ νερού σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης (Κεφ. 4) με την αντίστροφη σειρά.

▪ Απορρίπτετε σωστά το μπόιλερ ζεστού νερού.

Υποδείξεις για την απόρριψη

 Έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για απόρριψη με
σεβασμό προς το περιβάλλον, καθώς το μπόιλερ ζεστού νερού
κατασκευάζεται με οικολογικές προδιαγραφές. Η σωστή απόρριψη
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη χώρα χρήσης της
συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

 Η σήμανση του προϊόντος υποδεικνύει ότι τα ηλεκτρικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
κοινά οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς στη
χώρα χρήσης της συσκευής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη.

▪ Η αποσυναρμολόγηση του συστήματος επιτρέπεται να εκτελείται
μόνο από εκπαιδευμένο εγκαταστάτη.

▪ Η απόρριψη πρέπει να γίνεται μόνο από εταιρεία ειδικευμένη
στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εταιρεία
εγκατάστασης ή στην τοπική αρμόδια υπηρεσία.
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7 Υδραυλική σύνδεση

7.1 Υδραυλική σύνδεση συστήματος
Σύντμηση Ερμηνεία

1 Δίκτυο διανομής κρύου νερού
2 Δίκτυο διανομής ζεστού νερού
3 Προσαγωγή θέρμανσης
4 Επιστροφή θέρμανσης
5 Κύκλωμα μείκτη
7 Τάπα αντεπιστροφής, βαλβίδα αντεπιστροφής
7a Φρένα κυκλοφορίας

3UV DHW/
3UV1

3-οδική βαλβίδα κατανομής (ζεστό νερό/θέρμανση)

3UVB1 3-οδική βαλβίδα ανάμιξης (θέρμανση/εσωτερικό
κύκλωμα λέβητα)

CW Κρύο νερό
DHW Ζεστό νερό
DS Αισθητήρας πίεσης

FLS FlowSensor - Μέτρηση ροής και θερμοκρασίας
προσαγωγής

H 1, H 2 … H m Κυκλώματα θέρμανσης
MAG Δοχείο διαστολής μεμβράνης
MIX 3-οδικός μείκτης με μοτέρ κίνησης
MK1 Συγκρότημα μείκτη με αντλία υψηλής απόδοσης
MK2 Συγκρότημα μείκτη με αντλία υψηλής απόδοσης (με

ρύθμιση PWM)
P K Αντλία κυκλώματος λέβητα
P Mi Αντλία κυκλώματος μείκτη

RoCon BF Σύστημα ρύθμισης λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση

EHS157068 Σύστημα ρύθμισης κυκλώματος μείκτη
SV Βαλβίδα υπερπίεσης ασφαλείας
t AU Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
t DHW Αισθητήρας θερμοκρασίας μπόιλερ
t Mi Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής

κυκλώματος μείκτη
t V1 Αισθητήρας θερμοκρασίας προσαγωγής
t V2 Εσωτερικός αισθητήρας μείκτη
t R Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής

Πίν. 7-1 Συντομεύσεις στα διαγράμματα υδραυλικών συνδέσεων
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Εικόνα 7-1 Διάγραμμα συνδέσεων λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση σε μπόιλερ ζεστού νερού με κιτ βαλβίδων
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Εικόνα 7-2 Διάγραμμα συνδέσεων λέβητα πετρελαίου με
συμπύκνωση σε μπόιλερ ζεστού νερού με κιτ βαλβίδων
Smart start
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8 Επιθεώρηση και συντήρηση
Η τακτική επιθεώρηση του μπόιλερ εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια
ζωής και απρόσκοπτη λειτουργία.

Απαιτείται ανόδιο εξωτερικού ρεύματος μόνο όταν το νερό
πλήρωσης είναι πολύ σκληρό και περιέχει χλωριούχα (>/= 250 mg/l).
Ενημερωθείτε από την αρμόδια επιχείρηση διανομής ύδατος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και θανάσιμων τραυματισμών
και εγκαυμάτων κατά το άγγιγμα των ηλεκτρικών μερών.

▪ Αν στο μπόιλερ ζεστού νερού υπάρχει τοποθετημένη
ηλεκτροθερμαντική ράβδος ή ένα ανόδιο εξωτερικού
ρεύματος, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να
αποσυνδέονται από την τροφοδοσία ρεύματος πριν από
την έναρξη των εργασιών (π.χ. απενεργοποίηση της
ασφάλειας, του κεντρικού διακόπτη και ασφάλισή τους
από ακούσια επανενεργοποίηση).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Οι λανθασμένες εργασίες στα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
μπορούν να απειλήσουν τη ζωή και την υγεία του τεχνικού
και να επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήματος.

▪ Η αποκατάσταση βλαβών στα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα
πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από τεχνικούς
συστημάτων θέρμανσης εξουσιοδοτημένους και
αναγνωρισμένους από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

8.1 Ετήσια επιθεώρηση
Εάν υπάρχει:

▪ Εκτελέστε τον έλεγχο λειτουργίας της ηλεκτροθερμαντικής ράβδου
ελέγχοντας την ένδειξη θερμοκρασίας και τις καταστάσεις ζεύξης
στους επιμέρους τρόπους λειτουργίας:

▪ Ηλεκτροθερμαντική ράβδος: Βλέπε σχετικές οδηγίες
εγκατάστασης και λειτουργίας.

▪ Οπτικός έλεγχος της γενικής κατάστασης του μπόιλερ.

▪ Οπτικός έλεγχος των συνδέσεων και των αγωγών. Σε περίπτωση
βλαβών, αντιμετωπίστε την αιτία.

1 Αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
– Έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, των

συνδέσεων και των αγωγών.

2 Επισκευάστε και/ή αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
– Έλεγχος της πίεσης νερού στην τροφοδοσία κρύου νερού

(< 6 bar)

3 Ενδεχομένως τοποθετήστε ή ρυθμίστε τον μειωτήρα πίεσης.

8.2 Καθαρισμός
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνιστάται καθαρισμός του μπόιλερ από ανοξείδωτο
χάλυβα ανά διάστημα το πολύ δύο ετών από εξειδικευμένο
τεχνίτη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πριν από το άνοιγμα του ανοίγματος επιθεώρησης κλείστε
τη βαλβίδα σωλήνα κρύου νερού και εκκενώστε το
μπόιλερ.

1 Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ και το καπάκι περιβλήματος.

Εικόνα 8-1 Αφαιρέστε τη θερμομόνωση

2 Αφαιρέστε τη θερμομόνωση του ανοίγματος επιθεώρησης.

Εικόνα 8-2 Αφαίρεση παξιμαδιού M8

3 Λύστε το παξιμάδι M8 του αναβολέα. Αφήστε το παξιμάδι M8
επάνω στο μπουζόνι.

Εικόνα 8-3 Αφαίρεση καπακιού

4 Χαλαρώστε τον αναβολέα και πιέστε το καπάκι στο μπόιλερ,
μέχρι να κινείται ελεύθερα.
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5 Περιστρέψτε το καπάκι και δώστε ελαφριά κλίση, μέχρι να
μπορεί να αφαιρεθεί από το μπόιλερ με τη στενότερη πλευρά
προς τα έξω. Κατά τη διαδικασία αυτή προσέξτε να μην
μπορούν να πέσουν μέρη στο μπόιλερ. Ενδεχ. ασφαλίστε το
καπάκι με ένα κορδόνι.

Εικόνα 8-4 Έλεγχος και καθαρισμός του εσωτερικού χώρου του
δοχείου του μπόιλερ

6 Ελέγξτε και καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο του δοχείου του
μπόιλερ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο καθαρισμός του μπόιλερ επιτρέπεται να
πραγματοποιείται αποκλειστικά από ειδικευμένους
τεχνικούς που έχουν τη σχετική άδεια, σύμφωνα με το
φύλλο εργασίας W 557 και τα σχετικά πρότυπα και
οδηγίες.
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9 Τεχνικά στοιχεία 9.1 Βασικά στοιχεία

Μονάδα DFLOSTO150A
Energy labeling Regulation: (EU) 812/2013 / Ecodesign Regulation: (EU) 814/2013
Energy efficiency class - A
Standing loss W 35
Hot water storage tank volume λίτρα 148
Βασικά στοιχεία
Βάρος, κενό kg 80
Συνολικό βάρος, πλήρες kg 228
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 754 x 606 x 1360
Κεκλιμένη διάσταση mm 1555
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού μπόιλερ °C 85
Δαπάνη θερμότητας κατά τη λειτουργία θέσης σε ετοιμότητα σε DeltaT = 45 K kWh/24h 0,84
Εναλλάκτης θερμότητας για πλήρωση μπόιλερ (υλικό 1.4521)
Περιεχόμενο εναλλάκτη θερμότητας σε νερό L 5,65
Μέγιστη πίεση λειτουργίας bar 3
Εμβαδόν εναλλάκτη θερμότητας m2 0,9
Τεχνικά στοιχεία θερμικής ισχύος
Κωδικός ισχύος NL σύμφωνα με το DIN 4708 (2) 2,5
Συνεχής ισχύς QD σύμφωνα με το DIN 4708 kW 49
Μέγιστος ρυθμός λήψης για διάρκεια 10 min με ισχύ επαναφόρτισης kW (TKW=10 °C/
TWW=40 °C/TSP=60 °C)

l/min 20,1

Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση με ρυθμό λήψης 15 l/min ισχύς
επαναφόρτισης (TKW=10 °C/TWW=40 °C/TSP=60 °C)

L 220

Ποσότητα ζεστού νερού με επαναθέρμανση με ρυθμό λήψης 15 l/min ισχύς
επαναφόρτισης (TKW=10 °C/TWW=40 °C/TSP=60 °C)

L 240

Βραχυπρόθεσμη ποσότητα νερού σε 10 min L 210
Συνδέσεις σωλήνων
Κρύο και ζεστό νερό ίντσες 1
Προσαγωγή και επιστροφή εναλλάκτη φορτίου ίντσες 1
Κυκλοφορία ίντσες ¾

9.2 Διάγραμμα απόδοσης

Εικόνα 9-1 Απόδοση ζεστού νερού ανάλογα με τον ρυθμό λήψης

Z/L/
min

Τιμή λήψης σε λίτρα ανά λεπτό

VZmax/L Μέγιστος ρυθμός λήψης σε λίτρα
Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση (TKW = 10 °C,
TWW = 40 °C, TSP = 60 °C).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ρυθμοί λήψης > 36 l/min μπορούν σε σπάνιες
περιπτώσεις να προκαλέσουν θορύβους στις σωληνώσεις
του μπόιλερ ζεστού νερού.

Εικόνα 9-2 Χαρακτηριστική καμπύλη πτώσης πίεσης για τους
εναλλάκτες θερμότητας

(2) 32 kW, TVL= 80 °C, TSP= 65 °C, TWW= 45 °C, TKW= 10 °C
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Δp/
mbar

Πτώση πίεσης σε millibar

m/ L/h Ροή σε λίτρα ανά ώρα
m/ L/
min

Ροή σε λίτρα ανά λεπτό

Εναλλάκτης θερμότητας πλήρωσης μπόιλερ 1

9.3 Ροπές σύσφιξης
Περιγραφή Μέγεθος

σπειρώματος
Ροπή
σύσφιξης

Υδραυλικές συνδέσεις αγωγών
(νερό)

1" 25 έως 30 Nm

Ηλεκτρική αντίσταση 1,5" Μέγ. 10 Nm (με
το χέρι)

Βίδα για καπάκι περιβλήματος
μπόιλερ

Όλα 2 Nm

Πίν. 9-4 Ροπές σύσφιξης
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10 Σημειώσεις

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

24
Daikin FLOSTO150

Μπόιλερ ζεστού νερού
008.1632030_00 – 03/2019 – EL



10 Σημειώσεις

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

25
Daikin FLOSTO150
Μπόιλερ ζεστού νερού
008.1632030_00 – 03/2019 – EL



10 Σημειώσεις

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

26
Daikin FLOSTO150

Μπόιλερ ζεστού νερού
008.1632030_00 – 03/2019 – EL



Ευρετήριο λέξεων κλειδιών

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

27
Daikin FLOSTO150
Μπόιλερ ζεστού νερού
008.1632030_00 – 03/2019 – EL

Ευρετήριο λέξεων κλειδιών
'
Αγωγοί πόσιμου νερού .......................................................................................... 13
Ανόδιο εξωτερικού ρεύματος .............................................................................. 10
Απόρριψη ..................................................................................................................... 16
Αφαίρεση περιβλήματος μπόιλερ ..................................................................... 13
Εγγύηση ........................................................................................................................... 8
Εκκένωση κυκλώματος θέρμανσης ................................................................. 16
Ελάχιστη απόσταση ................................................................................................ 11
Έναρξη λειτουργίας ................................................................................................. 15
Επιθεώρηση ................................................................................................................ 19
Επισκόπηση προϊόντος ........................................................................................... 9
Ηλεκτρική εγκατάσταση............................................................................................ 6
Ηλεκτροθερμαντική ράβδος......................................................................... 10, 15
Θέση σε λειτουργία

Λίστα ελέγχου .................................................................................................... 15
Καθαρισμός ................................................................................................................. 19
Λίστα ελέγχου για τη θέση σε λειτουργία ...................................................... 15
Νερό αναπλήρωσης................................................................................................... 6
Παραδοτέο ................................................................................................................... 11
Πίεση νερού ................................................................................................................. 13
Προβλεπόμενη χρήση............................................................................................... 6
Προστασία από εγκαύματα .................................................................................. 10
Σετ σύνδεσης μπόιλερ............................................................................................ 10
Σκληρότητα νερού .................................................................................................... 15
Συναρμολόγηση περιβλήματος μπόιλερ ....................................................... 12
Σύνδεση σωλήνα κυκλοφορίας .......................................................................... 10
Συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης ................................................................... 5
Τοποθέτηση μπόιλερ ζεστού νερού ................................................................ 11
Φρένα κυκλοφορίας................................................................................................. 10
Χώρος τοποθέτησης συσκευής ............................................................................ 6



008.1632030_00 – 03/2019 – EL

C
op

yr
ig

ht
 ©

 D
ai

ki
n


	Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
	Περιεχόμενα
	1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας
	1.1 Ειδικές οδηγίες ασφαλείας
	1.1.1 Τήρηση οδηγιών
	1.1.2 Σημασία των προειδοποιητικών ενδείξεων και των συμβόλων

	1.2 Οδηγίες ασφαλείας για τη συναρμολόγηση και τη λειτουργία
	1.2.1 Γενικά
	1.2.2 Προβλεπόμενη χρήση
	1.2.3 Χώρος τοποθέτησης συσκευής
	1.2.4 Ηλεκτρική εγκατάσταση
	1.2.5 Απαιτήσεις για το νερό πλήρωσης
	1.2.6 Σύνδεση εγκατάστασης θέρμανσης και νερού χρήσης
	1.2.7 Λειτουργία


	2 Παράδοση στον χρήστη και εγγύηση
	2.1 Ενημέρωση φορέα εκμετάλλευσης
	2.2 Όροι εγγύησης

	3 Περιγραφή προϊόντος
	3.1 Δομή και στοιχεία
	3.2 Εγκατάσταση προαιρετικού εξοπλισμού
	3.2.1 Ηλεκτρική αντίσταση
	3.2.2 Φρένα κυκλοφορίας
	3.2.3 Προστασία από εγκαύματα
	3.2.4 Σύνδεση σωλήνα κυκλοφορίας
	3.2.5 Ανόδιο εξωτερικού ρεύματος
	3.2.6 Σετ σύνδεσης μπόιλερ


	4 Τοποθέτηση και εγκατάσταση
	4.1 Τοποθέτηση
	4.1.1 Σημαντικές υποδείξεις
	4.1.2 Παραδοτέος εξοπλισμός
	4.1.3 Τοποθέτηση μπόιλερ ζεστού νερού
	4.1.4 Συναρμολόγηση/αφαίρεση περιβλήματος μπόιλερ

	4.2 Εγκατάσταση
	4.2.1 Σημαντικές υποδείξεις
	4.2.2 Υδραυλική σύνδεση συστήματος

	4.3 Πλήρωση/Επαναπλήρωση
	4.3.1 Μπόιλερ ζεστού νερού


	5 Έναρξη λειτουργίας
	6 Τερματισμός λειτουργίας
	6.1 Προσωρινή διακοπή χρήσης
	6.2 Εκκένωση δοχείου μπόιλερ
	6.2.1 Εκκένωση κυκλώματος θέρμανσης

	6.3 Οριστική διακοπή χρήσης

	7 Υδραυλική σύνδεση
	7.1 Υδραυλική σύνδεση συστήματος

	8 Επιθεώρηση και συντήρηση
	8.1 Ετήσια επιθεώρηση
	8.2 Καθαρισμός

	9 Τεχνικά στοιχεία
	9.1 Βασικά στοιχεία
	9.2 Διάγραμμα απόδοσης
	9.3 Ροπές σύσφιξης

	10 Σημειώσεις
	Ευρετήριο λέξεων κλειδιών


