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Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Αυτό το σύμβολο ακολουθεί μήνυμα σχετικό με
πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν ή σε
συνοδευτικό εγχειρίδιο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Αυτό το σύμβολο ασφαλείας ακολουθεί μήνυμα σχετικό
με κινδύνους που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
αποφυγή ατυχήματος.
Αυτό το σύμβολο ακολουθεί υπόδειξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Κεφάλαιο

1. Εισαγωγή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Περιλαμβάνει
σημαντικές οδηγίες
λειτουργίας και
συντήρησης

Διαβάστε, κατανοήστε και
εφαρμόστε αυτές τις οδηγίες
για ασφαλή εγκατάσταση και
λειτουργία

Αγαπητέ πελάτη,
Η HOTTOWELσας ευχαριστεί για την προτίμησή σας στο προϊόν
της, αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης και ενσωμάτωσης
μακρόχρονης εμπειρίας στο χώρο από το 1990. Το προϊόν της
HOTTOWELέχει σχεδιαστεί για να παρέχει την μέγιστη ασφάλεια,
αξιοπιστία και απόδοση.
Για τη δική σας ασφάλεια αλλά και για καλύτερη χρήση του
προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης
προσεκτικά πριν την εγκατάσταση και λειτουργία. Δώστε
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις συμβουλές και προειδοποιήσεις.
Το εν λόγω εγχειρίδιο θα πρέπει να φυλάσσεται για μελλοντική
χρήση. Προτείνουμε να το κρατήσετε με τα άλλα σημαντικά
έγγραφα και εγχειρίδια του προϊόντος.
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν
για όλα τα μοντέλα, εκτός αν υπάρχει ειδική αναφορά, και
απευθύνονται στον αγοραστή-χρήστη της συσκευής και σε
4
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οποιονδήποτε άλλον
συντήρηση της.

εμπλέκεται

στην

εγκατάσταση

και

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή ή παρέμβαση
συσκευή εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.

στη

Ο
εγκαταστάτης
οφείλει
να
εφαρμόσει
τις
οδηγίες
εγκατάστασης που αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, να
πραγματοποιήσει την αρχική λειτουργία και να παραδώσει τη
συσκευή εφόσον έχει γίνει πλήρως κατανοητή η λειτουργίας
της στον τελικό χρήστη.
Στο παρόν εγχειρίδιο υπάρχει η πιθανότητα να βρείτε μικρές
διαφορές από τη συσκευή που έχετε αγοράσει. Αυτό οφείλεται
στην συνεχή εξέλιξη των προϊόντων μας και στις πολλαπλές
επιμέρους
λειτουργίες
της
συσκευής.
Εάν
η
αυτή
διαφοροποίηση,
σας
δημιουργεί
οποιαδήποτε
απορία
επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή.
Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται από
καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό.
Εάν οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες δεν
εφαρμοστούν πλήρως, μπορεί να προκληθεί φωτιά με
συνέπεια την καταστροφή περιουσίας ή σοβαρής
σωματικής βλάβης.
Η HOTTOWEL δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης
σωματικής βλάβης ή υλικών ζημιών που ενδέχεται να
προκληθούν από μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης,
εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας που
αναγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Το νέο σας προϊόν θα σας δώσει χρόνια διαρκούς χρήσης και
απρόσκοπτης απόλαυσης!!!
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2

Κεφάλαιο

2. Οδηγίες εγκατάστασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με όλους του τοπικούς κανονισμούς,
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών εθνικών και
ευρωπαϊκών προτύπων.

Καμινάδα - εισαγωγή
Καμινάδα είναι ο αγωγός από τον οποίο γίνεται η έξοδος των
καυσαερίων προς το περιβάλλον σε συσκευές καύσης με φυσικό
ελκυσμό.
Η καμινάδα θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Η κατασκευή και τα υλικά κατασκευής της θα πρέπει να είναι
σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας. Θα πρέπει να φέρει
σήμανση CE.
Απαγορεύεται να διέρχεται από κλιμακοστάσια –φωταγωγούς ή
αγωγούς εξαερισμού.
Απαγορεύεται η διέλευση της καμινάδας μέσα από
ξύλινη σκεπή εκτός αν περιμετρικά του αγωγού
κατασκευαστεί επιπλέον χτιστό τοίχωμα με κατάλληλη
θερμομόνωση.
Ξύλινα στοιχεία στήριξη της σκεπής περιμετρικά του
αγωγού της καμινάδας θα πρέπει να τοποθετούνται σε
απόσταση ≥70cm.
Ενδεδειγμένο υλικό κατασκευής είναι η ανοξείδωτη λαμαρίνα.
Ενδιάμεσα του αγωγού τοποθετείται μονωτικό υλικό που
διατηρεί τη θερμοκρασία και έτσι βοηθάει στο σωστό ελκυσμό
6
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και την αποφυγή υγροποίησης των καυσαερίων στο εσωτερικό
τοίχωμά του.
Σε κάθε καμινάδα θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά μία
συσκευή (τζάκι, σόμπα, λέβητας κλπ).
Η εσωτερική διάμετρος της καμινάδας θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Η διατομή της καμινάδας ενδείκνυται να είναι κυκλική διότι έτσι
υποβοηθείται η στρωτή ροή των καυσαερίων, μειώνονται οι
τριβές και αποφεύγεται η προσκόλληση προϊόντων καύσης στα
τοιχώματά της.
Το ύψος της καμινάδας θα πρέπει να είναι ≥3,5m από το πάνω
μέρος της συσκευής και όπου χρειάζεται να γίνει γωνία, αυτή
θα πρέπει να είναι ≥45ο.
Απαγορεύεται η κοινή χρήση της καμινάδας με άλλες
συσκευές.
Απαγορεύεται
η
διέλευση
αγωγών
ύδρευσης,
κλιματισμού ή καλωδίων ρεύματος εντός της καμινάδας.
Η HOT TOWELδε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
πρόκλησης σωματικής βλάβης ή υλικών ζημιών σε
περίπτωση
που
δεν
εφαρμοστούν
οι
οδηγίες
εγκατάστασης της καμινάδας.
Χρησιμοποιώντας καμινάδα με CE και κατάλληλη
διάμετρο, διασφαλίζεται την αποφυγή υγροποίησης των
καυσαερίων (από την απότομη εναλλαγή θερμοκρασίας) η
οποία επιβαρύνει τόσο την λειτουργία όσο και την
μακροζωία της συσκευής.

Απόληξη καμινάδας «καπέλο»
Η απόληξη«καπέλο» είναι το εξάρτημα που βρίσκεται στο τέλος
της καμινάδας και χρησιμεύει στην αποτροπή εισροής ξένων
σωμάτων στο εσωτερικό της καμινάδας και την ομαλή εκροή των
καυσαερίων προς την ατμόσφαιρα.
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Η απόληξη της καμινάδας θα πρέπει:
Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στις καιρικές
συνθήκες (π.χ. ανοξείδωτο ατσάλι).
Σε περίπτωση που το κοντινότερο εμπόδιο στην καμινάδα είναι
κάποιο δέντρο ή εύφλεκτο στοιχείο και υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς, τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της καμινάδας και
αυτού του στοιχείου θα πρέπει να είναι ≥8m.
Σε κτίρια στα οποία καταλήγουν περισσότερες από μία
καμινάδες, η υψομετρική διαφορά τους θα πρέπει να είναι
≥60cm για την αποφυγή εισροής καπνού.
Η
απόληξη
της
καμινάδας
θα
πρέπει
να
κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο που να μην ενοχλεί
γειτονικά κτίσματα.

Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)
Η θέση του λεβητοστάσιου στο κτίριο προσδιορίζεται σε
συνάρτηση µε τη θέση της καπνοδόχου, µε τη δυνατότητα
προσαγωγής των καυσίµων, τη δυνατότητα αερισµού του χώρου
του λεβητοστασίου και µε την κατάλληλη διάταξη των
απαιτούµενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του
κτιρίου από τους θορύβους που προκαλούνται στο χώρο
λεβητοστασίου.
Το µέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση µε
τον αριθµό και τις διαστάσεις των λεβήτων που θα εγκατασταθούν
σ' αυτό. Κατά τον προσδιορισµό του µεγέθους του λεβητοστασίου,
πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια, ώστε να υπάρχει και ο αναγκαίος
ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των
λεβήτων, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγµάτων. Η
διάταξη των λεβήτων μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής:
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Μπροστά από τον λέβητα:
Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι
το άνοιγµα της εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου
πρέπει να είναι ίση µε το µήκος του λέβητα συν 1,00m, αλλά
τουλάχιστον 1,50m στο σύνολο, για λέβητες µέχρι 300kW, και
τουλάχιστον 2,00m, για λέβητες πάνω από 300kW.

Πλαγίως από τον λέβητα:
Η οριζόντια απόσταση µεταξύ της πλευράς του λέβητα που
βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του
λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της καπνοδόχου πρέπει να
είναι ίση µε το µισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται
προηγουµένως. Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί
καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό
τους. Σε περίπτωση που παρεµβάλλεται κάποια συσκευή µεταξύ
της εξόδου καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου (π.χ.
καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση
γύρω από αυτή τουλάχιστον 0,60m.

Πίσω από τον λέβητα:
Η οριζόντια απόσταση µεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα
και των τοίχων του λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστον
0,60m. Το ίδιο µέγεθος (0,60m) ισχύει και για τη µεταξύ δύο
λεβήτων απόσταση.

Ελεύθερο ύψος:
Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου, µεταξύ δαπέδου και
οροφής ή µεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν υπάρχουσας
δοκού, πρέπει να είναι τουλάχιστον: (ι) 2,20m για λέβητες ολικής
εγκατεστηµένηςθερµικής ισχύος µέχρι 70kW. (ιι) 2,40m για
λέβητες θερµικής ισχύος από 70kW έως 230kW. (ιιι) 3,00m για
λέβητες θερµικής ισχύος άνω των 230kW.
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Τα παραπάνω ελάχιστα απαιτούµενα ελεύθερα ύψη
αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος µεταξύ
του λέβητα και της οροφής 0,80m ή µεταξύ απαραίτητων
σωληνώσεων και οροφής 0,50m.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση
εκρηκτικό περιβάλλον.

της

συσκευής

σε

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της μηχανής σε
χώρους που υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Ελάχιστες απαιτούμενες διαστάσεις λεβητοστασίου:

Κάτοψη Λεβητοστασίου

Τομή Λεβητοστασίου
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Υπόμνημα:
Α = Λ+1m ≥ 1,5m για Q≤250Mcal/h

H≥2,20m για Q≤60Mcal/h

Α = Λ+1m ≥ 2,0m για Q>250Mcal/h

H≥2,40m για 60Mcal/h<Q ≤ 200Mcal/h

B = 0,5A

H≥3,00m για Q> 200Mcal/h

Γ,Δ ≥ 0,60m

H1≥0,80m
H2≥0,50m

Το λεβητοστάσιο επιβάλλεται να έχει ένα τουλάχιστον
μεταλλικό παράθυρο προς τον υπαίθριο χώρο απ' ευθείας ή
µέσω αεραγωγού.
Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστων
προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
Λεβητοστάσια συνολικής θερµικής ισχύος πάνω από 250.000
Kcal/h (300kW) πρέπει να έχουν δύο εξόδους, εκ των οποίων η
µία να οδηγεί στο ύπαιθρο απ' ευθείας ή µέσω τούνελ, ικανών
διαστάσεων για την εύκολη διαφυγή ανθρώπου.
Όλα τα λεβητοστάσια πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο οπές
εξαερισµού που να επικοινωνούν µε το ύπαιθρο, απ' ευθείας ή
µέσω καναλιών εξαερισµού. Η µία προορίζεται για την
προσαγωγή αέρα η άλλη για την απαγωγή.
Η οπή προσαγωγής αέρα να βρίσκεται στον τοίχο, κοντά στο
δάπεδο του λεβητοστασίου.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καύσιµα η
ελεύθερη διατοµή της οπής προσαγωγής αέρα, πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίση προς το μισό της συνολικής ελευθέρας
διατοµής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου.
Το άνοιγµα απαγωγής αέρα, ανεξάρτητα µε το είδος του
χρησιμοποιουμένουκαυσίµου πρέπει να βρίσκεται στην οροφή
του λεβητοστασίου και να έχει διατοµή τουλάχιστον ίση µε το
1/4 της συνολικής ελεύθερης διατοµής των καπνοδόχων του
λεβητοστασίου, και οπωσδήποτε να µην είναι μικρότερη από
200cm2.
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Σε όλα τα λεβητοστάσια θα πρέπει να υπάρχει αποχέτευση στην
οποία θα καταλήγουν οι απολήξεις των ασφαλιστικών βαλβίδων
για την εκροή του καυτού νερού σε περίπτωση υπερθέρμανσης
ή υπερπίεσης.
Επίσης είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πυροσβεστήρα οροφής
πάνω από τον λέβητα και η ύπαρξη πυροσβεστήρα ξηρής
σκόνης.
Η πόρτα θα είναι µεταλλικήανοιγόµενη προς το εξωτερικό του
λεβητοστασίου και πλάτους τουλάχιστον 1 m.

Ηλεκτρική παροχή
Η σύνδεση της συσκευής με ηλεκτρική παροχή θα πρέπει να γίνει
με μονωμένο αγωγό για προστασία από υπερθέρμανση. Επίσης:
Προτείνεται σιλικονούχο καλώδιο
επιμέρους εξαρτημάτων του λέβητα.

για

τη

σύνδεση

των

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
ηλεκτρικών συνδέσεων από τη θερμότητα που εκπέμπει η
συσκευή.
Η εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει γείωση και ασφάλεια
στον ηλεκτρικό πίνακα, όπως ορίζουν οι τεχνικοί κανονισμοί.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από
έμπειρο ηλεκτρολόγο.

Θερμομόνωση εγκατάστασης συσκευής
Για την εξάλειψη του κινδύνου ανάφλεξης των πιθανών
εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν κοντά στη συσκευή αλλά και τη
μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας μέσω των
τοιχωμάτων ή της οροφής προτείνονται τα ακόλουθα:
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της καμινάδας και της οροφής θα
πρέπει να είναι ≤30cm. Η καμινάδα θα πρέπει να μονώνεται με
κατάλληλο άκαυστο υλικό το οποίο δεν παραμορφώνεται σε
υψηλές θερμοκρασίες.
12
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Τα εύφλεκτα υλικά που υπάρχουν σε ακτίνα 40cm από
την καμινάδα θα πρέπει να απομακρυνθούν.

Υδραυλική εγκατάσταση
Οι λέβητες στερεών καυσίµων καλό είναι να συνδέονται µε
ανοικτό δοχείο διαστολής και ιδιαίτερα στην περίπτωση του
ξύλου, όπου η καύση δεν είναι πλήρως ελεγχόµενη. Αυτό θα
πρέπει όπως και οι σωληνώσεις να προστατευθούν από παγετό να
διαθέτει αξιόπιστο φλοτέρ στάθµης και ως επιβάλλεται να µην
παρεµβαίνουν βάνες ή βαλβίδες μεταξύ αυτού και του λέβητα.
Για την σωστή λειτουργία του λέβητα και για την αποφυγή
υγροποιήσεων στο εσωτερικό του θα πρέπει η θερμοκρασία των
επιστρεφόμενων να είναι μεγαλύτερη των 50° C. Για τον λόγω
αυτό προτείνετε η εγκατάσταση κλάδου ανακυκλοφορίας (bybass).
Στη περίπτωση που η εγκατάσταση γίνει µε κλειστό δοχείο
διαστολής, θα πρέπει να ληφθούν επί πλέον μέτρα ασφαλείας,
έναντι της υπερθέρμανσης και της αύξησης της πίεσης. Η
διαστασιολόγηση του κλειστού δοχείου θα γίνει µε προσαύξηση
κατά 80 % σε σχέση µε το δοχείο για λέβητα πετρελαίου. Η
πλήρωση θα γίνεται µε αυτόµατο πλήρωσης αξιόπιστου
εργοστασίου και θα περιέχει και μείωση πίεσης.
Στην περίπτωση που υπάρχουν βάνες αυτονοµίας,και πριν από
αυτές να υπάρχει κλάδος ανακυκλοφορίας µε boiler ανάλογης
χωρητικότητας για την απορρόφηση της αύξησης της
θερμοκρασίας από την ατελή καύση.

Διατάξεις ασφαλείας:
Τα συστήµατα ασφαλείας στους λέβητες στερεών καυσίµων
αποτελούν σοβαρότατη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία
τους.

13
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 Βαλβίδα ασφαλείας και αυτόµαταεξαεριστικό:
Συνδέονται στην προσαγωγή του λέβητα
και ελέγχονται τακτικά για την σωστή
λειτουργία τους. H έξοδος της βαλβίδας
συνδέεται µε την αποχέτευση.
 Θερµοβαλβίδα ασφαλείας:
Τοποθετείται στην προσαγωγή του και
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον λέβητα.
Η
θερµοβαλβίδα
ασφαλείας
έχει
εµβαπτιζόµενοαισθητήριο θερµοκρασίας,
ενεργοποιείται και από την αύξηση της
πίεσης (3 bar) αλλά και από την αύξηση της θερµοκρασίας (90 °C
).
Παρέχει ασφάλεια στην περίπτωση της συνδεσµολογίας µε
κλειστό δοχείο διαστολής, αλλά όχι από υπερθέρµανση.
H έξοδος της βαλβίδας συνδέεται µε την αποχέτευση για την
απόρριψη του ζεστού νερού.
 Θερµοβαλβίδα προστασίας από υπερθέρµανση:
Στους λέβητες στερεών καυσίµων µε κλειστό δοχείο διαστολής
είναι πολύ πιθανή µία υπερθέρµανση είτε από διακοπή του
ρεύµατος, είτε από ανεξέλεγκτη χρήση ξύλων.
Στην περίπτωση αυτή µόλις η θερµοκρασία
φθάσει στους 95°C ανοίγει η συγκεκριµένη
βαλβίδα, εισάγοντας κρύο νερό χρήσης στην
σωλήνα
επιστροφής
του
λέβητα
µε
την
ταυτόχρονη αποβολή στην αποχέτευση ίσης
ποσότητας ζεστού νερού, ώστε να µην υπάρξει
θερµικό σοκ. Όταν η θερµοκρασία εντός του
λέβητα πέσει κάτω από το όριο επανέρχεται στην
αρχική της κατάσταση. Προσοχή η βαλβίδα αυτή δεν αντικαθιστά
τις άλλες δύο προαναφερόµενεςβαλβίδες.
14
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Σχηµατική διάταξη τοποθέτησης της θερµοβαλβίδας προστασίας από
υπερθέρµανση

15
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χ
νος τριώ
ών διαδροµών,
κάθεττης διάτα
αξης καιι εξαναγ
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οδήποτε
ε σηµείο
συγκό
όλλησης
ς. Οι διιαστάσειις του είναι υπ
πολογισµένες ώστε
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επικαθήσεων που δημιουργ
δ
γούνται στα διαφράγμ
δ
ματα (τ
τούμπο)
κατά την ροή
ή των κα
αυσαερίω
ων.

Εστία
α καύσηςς:
Η εστ
τία καύσ
σης είνα
αι χυτοσ
σιδηρή,
κ
κατάλληλ
λης διάσ
στασης α
ανάλογα µε την
ισ
σχύ
του
τ
λ
λέβητα.
Σε
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π
προσαρµ
µόζονται ο σωλ
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κ
κοχλία
µεταφορ
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υ καυσίµου, ο
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Ηλεκττρική ανττίσταση:
Η
ηλεκ
κτρική
αντίστταση
είναι
τοποθ
θετηµένη στο εσωτερικ
ε
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ρίπτωση
που χρειαστε
εί να αντικατα
α
σταθεί υπάρχει θυρίδα
α ελέγχου στο
σώµα
α της εσττίας.

Κοχλίίας τροφο
οδοσίας::
Το όλο σύ
ύστηµαχ
χρησιµεύ
ύει για την
τ
τρο
οφοδοσία
α του στερεού
σ
καυσίίµου από το silo στην
ν εστία καύσης.. Αποτελ
λείται από
α
τον
άξονα
α και τον ατέρ
ρµονα κοχλία
κ
ο οποίο
ος κινείτται µέσα στον
σωλήνα τροφ
φοδοσία
ας. Είνα
αι αυτον
νόητο ότι
ό
υλικ
κά όπως
ς ξύλα,
πέτρε
ες, πλασ
στικά και µέταλλ
λα κατα
αστρέφουν τον κοχλία και τον
ηλεκττροκινηττήρα. Σε
ε περίπττωση εµ
µπλοκής ξεβιδώσ
στε τον κοχλία
µε τον ηλεκτροκινητή
ήρα και καθαρίσ
στε τον.

17
7

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αποθήκη στερεού καυσίµου (σιλό):
Το σιλό χρησιμεύειγια την αποθήκευση του καυσίµου.Συνδέεται
στο κάτω µέρος του µε τον κοχλία τροφοδοσίας όπου υπάρχει και
θυρίδα ελέγχου και καθαρισµού.
Έχει κεκλιμένες πλευρές που συντελούν στην ελεύθερη και
απρόσκοπτη τροφοδοσία της εστίας καύσης δια µέσου του κοχλία.
Είναι εφοδιασμένο µε σταθµοδείκτηκαυσίµου (προαιρετικό).
Διαθέτει ανοιγόµενο καπάκι πλήρωσης του καυσίµου που
πρέπει να είναι ερµητικά κλειστό µε τα δύο κλείστρα, κατά τις
ώρες λειτουργίας ώστε να µην εισέρχεται αέρας για λόγους
ασφαλείας, σε περίπτωση επιστροφής της φλόγας.
Η αυτονοµία του είναι τέτοια ώστε να συνδυάζεται και µε τον
καθαρισµό του λέβητα.

Πίνακας χειρισμού - λειτουργίας:
Ο CONTROLLER PWC 4000 κατασκευάσθηκε για να
καλύψει τις ανάγκες πού
απαιτούνται για τον έλεγχο
την
λειτουργία
και
τη
διαχείριση των συστημάτων
κεντρικής
και
ατομικής
θέρμανσης πού χρησιμοποιούν σαν καύσιμη ύλη το βιοκαύσιμο,
όπως είναι το Pellet.
Είναι απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο προϊόν διότι είναι
κατασκευασμένο από ειδικά ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλής
τεχνολογίας και μεταλλικά μέρη αντοχής ηλεκτροστατικά βαμμένα
για δύσκολες συνθήκες λειτουργίας και χρήσης.
Ο CONTROLLER PWC - 4000 διαθέτει για τον χειρισμό και την
συνδεσμολογία εγκατάστασης του τα παρακάτω:
BUTTON Α1 – Α2 – Α3 – Α4 για την αυξομείωση της
επιθυμητής θερμοκρασίας κυκλοφορίας νερού του
18
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κυκλώματος, την είσοδο και έξοδο στο MENOU για την
παραμετροποίηση των εντολών λειτουργίας.
Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) για την
απεικόνιση των δεδομένων ρυθμίσεων και δεδομένων
λειτουργίας με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Ενδεικτικές λυχνίες (LED) για την άμεση και συνεχή
πληροφόρηση εντολών και λειτουργιών σε χρήστη και
τεχνικό.
Επαφές συνδεσμολογίας εισόδου δεδομένων από ψηφιακά
και αναλογικά αισθητήρια.
Επαφές συνδεσμολογίας εξόδου εντολών και λειτουργίας
των περιφερειακών συστημάτων της μονάδας και του
κυκλώματος θέρμανσης.
Θερμοστάτη ασφαλείας 105° Celsius.
Ασφάλεια 6Α / 230VAC για προστασία της συσκευής και
των περιφερειακών συστημάτων από βραχυκύκλωμα.
Καλώδιο συνδεσμολογίας 230VAC για την ηλεκτρική
τροφοδοσία της συσκευής.
 Εγκατάσταση:
1. Τοποθετούμε, βιδώνοντας σταθερά την βάση στήριξης
τουCONTROLLER PWC–4000 σε σημείο όπου έχουμε
εύκοληπρόσβαση για χειρισμό και πλήρη ορατότητα των
ενδείξεωντης οθόνης LCD και των ενδεικτικών λυχνιών
λειτουργίας τωνπεριφερειακών συστημάτων(στο επάνω
τμήμα του λέβητα, είναι εγκαταστημένο από τον
κατασκευαστή).
2. Πραγματοποιούμε τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις στις δύο
αποσπώμενεςκλέμες (Εισόδου–INPUT) και (Εξόδου–
OUTPUT) προς και από τα περιφερειακά συστήματα στις
ανάλογες επαφέςσύνδεσης.
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3. Συνδέουμε το καλώδιο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού
ρεύματος 230VAC (ΦΑΣΗ-ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΣ-ΓΕΙΩΣΗ).
4. Ενεργοποιούμε τον CONTROLLER PWC–4000 από τον
ηλεκτρικό διακόπτη (ON-OFF) που βρίσκεται στην
πρόσοψη της συσκευής.
5. Είσοδος στο μενού «ΤΕΧΝΙΚΟΣ» εφαρμόζοντας τις
ρυθμίσεις που απατούνται ανάλογα με την θερμογόνο ισχύ
και τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου λέβητα που
τοποθετήσαμε τον CONTROLLER PWC–4000.
6. Έξοδος από το μενού «ΤΕΧΝΙΚΟΣ».
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 Χειρισμός:
Button A1 – A2:
Χρησιμοποιούνται για την αυξομείωση
της
επιθυμητής
θερμοκρασίας
κυκλοφορίας
νερού
του
κυκλώματος.
Button A3 – A4:
έξοδο στο menu:

Χρησιμοποιούνται για την είσοδο και

«Χρήστης» με στιγμιαία και ταυτόχρονη πίεση.
«Τεχνικός» με παρατεταμένη και ταυτόχρονη πίεση τεσσάρων
δευτερολέπτων.
Μετά την διαδικασία εισόδου στο menu τα ButtonA1 και A2
χρησιμοποιούνται για την αυξομείωση των τιμών και αντίστοιχα τα
Button A3 – A4 χρησιμοποιούνται για την επιλογή των εντολών
που θέλουμε να παραμετροποιήσουμε.
Στο menu «χρήστης» έχουμε περιορισμένη πρόσβαση σε
εντολές και ρυθμίσεις (αριθμ. εντολής 1,2,3 και 4), όπως
παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα.
Στο menu «τεχνικός» έχουμε απεριόριστη πρόσβαση σε
εντολές και ρυθμίσεις (αριθμ. εντολής 1 έως και 26),
όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

2

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

3

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Επιλογή λειτουργίας του καυστήρα με καύσιμη ύλη
(PELLET – ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ - ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ - ΞΥΛΟ ).
Ρύθμιση μέγιστης θερμοκρασίας νερού στον λέβητα.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0° C έως 85° C).
Ρύθμιση ελάχιστης θερμοκρασίας νερού για την
ενεργοποίηση του κυκλοφορητή.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0° C έως 85° C).
Ρύθμιση της ποσότητας τροφοδοσίας του καυστήρα

4

ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ

με καύσιμη ύλη για την μέγιστη απόδοση.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).

5

ΑΕΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ

Ρύθμιση της μέγιστης τροφοδοσίας του καυστήρα με
αέρα που απαιτείται για την βέλτιστη καύση.
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(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).
Ρύθμιση της αρχικής ποσότητας τροφοδοσίας του
6

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΜΙΣΜΑ

καυστήρα με καύσιμη ύλη πριν από την διαδικασία
αυτόματης έναυσης.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης λειτουργίας του
κοχλία από 1 έως 120 δευτερόλεπτα).
Ρύθμιση διαφορικού θερμοκρασίας νερού του λέβητα
από την μέγιστη θερμοκρασία την οποία έχουμε

7

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (DΤ)
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ρυθμίσει στην εντολή ( 2 ) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
(διακοπή λειτουργίας) έως την ελάχιστη θερμοκρασία
(επανέναρξη λειτουργίας).
(Δυνατότητα ρύθμισης διαφορικού από 5°C έως
20°C).
Ρύθμιση διαφορικού θερμοκρασίας νερού του λέβητα
για την ενεργοποίηση της λειτουργίας μειωμένη

8

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (DΤ)
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

καύση. Με την ρύθμιση της συγκεκριμένης εντολής
επιτυγχάνουμε την ομαλή μετάβαση στην μέγιστη
θερμοκρασία που έχουμε ρυθμίσει στην εντολή ( 2 )
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 1° C έως 20° C).
Ρύθμιση συμπληρωματικής ποσότητας τροφοδοσίας

9

ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ

του καυστήρα με καύσιμη ύλη κατά την διαδικασία
αρχικής καύσης και σταθεροποίησης της φλόγας.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).
Ρύθμιση της μειωμένης ποσότητας τροφοδοσίας του
καυστήρα με καύσιμη ύλη. Η συγκεκριμένη

10

ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ

λειτουργία ενεργοποιείται από την ρύθμιση της
εντολής ( 8 ) ΘΕΡΜ. (ΔΤ) ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).
Ρύθμιση της τροφοδοσίας του καυστήρα με αέρα που
απαιτείται για την συντήρηση της φλόγας κατά την

11

ΑΕΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ

χρονική διάρκεια που ορίσαμε στην εντολή ( 17 )
ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).
Ρύθμιση της τροφοδοσίας του καυστήρα με αέρα που

12

ΑΕΡΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ

απαιτείται κατά την διάρκεια της λειτουργίας
(μειωμένη καύση) .
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(Δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%).
Ρύθμιση της μέγιστης ποσότητας τροφοδοσίας του
καυστήρα σε αέρα που απαιτείται για την έναυση.
13

ΑΕΡΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΣ

Λειτουργία με παλμική διαδικασία σε ένταση και
χρόνο.
(Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του αέρα από 0%
έως 100%).
Ρύθμιση της ποσότητας τροφοδοσίας του καυστήρα

14

ΑΕΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΞΥΛΟΥ

με αέρα που απαιτείται για την βέλτιστη καύση σε
λειτουργία καύσης ξύλου.
(Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης του αέρα από 0%
έως 100%).
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας ανάμματος της

15

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ηλεκτρικής αντίστασης για την αρχική έναυση.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 20 λεπτά
της ώρας).
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας στην οποία θα
παραμείνει η συσκευή τηρώντας τις ρυθμίσεις αέρα

16

ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ

και καυσίμου που έχουμε προηγουμένως αντίστοιχα
ρυθμίσει στις εντολές ( 9 ) ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ και (11) ΑΕΡΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 9 λεπτά
της ώρας).
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας όπου η συσκευή
θέτει σε μέγιστη λειτουργία τον ανεμιστήρα

17

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

τροφοδοσίας με αέρα στο χώρο καύσης για τον
καθαρισμό του από πιθανά υπολείμματα καύσης.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 0 έως 30
δευτερόλεπτα).
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας στην οποία θα
παραμείνει ενεργός ο ανεμιστήρα τροφοδοσίας με

18

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
ΣΒΗΣΙΜΟ

αέρα στο χώρο καύσης για την καύση υπολειμμάτων
καύσιμης ύλης.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 0 έως 60 λεπτά
της ώρας).
Ρύθμιση της ευαισθησίας πύλης εισόδου στην οποία

19

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΦΛΟΓΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ

συνδέεται το φωτοκύτταρο για τον έλεγχο ύπαρξης
φλόγας στο χώρο καύσης.
(Δυνατότητα ρύθμισης από Νο 1 έως Νο 10.

23
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Ρύθμιση του χρόνου αδράνειας στην ανάγνωση
20

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΡΟΝΟΣ
( Οn )

ύπαρξης φλόγας από το φωτοκύτταρο.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 99
δευτερόλεπτα).
Ρύθμιση του χρόνου αδράνειας στην ανάγνωση

21

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΧΡΟΝΟΣ
( Off )

απώλειας φλόγας από το φωτοκύτταρο.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 99
δευτερόλεπτα).
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας λειτουργίας του
ηλεκτρικού κινητήρα για τροφοδοσία με αέρα στο

22

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ
( Οn )

χώρο καύσης κατά την διάρκεια της εντολής (13)
ΑΕΡΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΣ.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 9
δευτερόλεπτα)
Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας παύσης του
ηλεκτρικού κινητήρα για τροφοδοσία με αέρα στο

23

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΜΙΚΟΥ

χώρο καύσης κατά την διάρκεια της εντολής (13)

( Off )

ΑΕΡΑΣ ΠΑΛΜΙΚΟΣ.
(Δυνατότητα χρονικής ρύθμισης από 1 έως 9
δευτερόλεπτα)

24

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Ένδειξη της θερμοκρασίας των καυσαερίων σε
βαθμούς ( °C ) Celsius.
Ρύθμιση διαφορικού θερμοκρασίας νερού του λέβητα
της εντολής (2) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ σύμφωνα με

25

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ( DΤ )
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

την εξωτερική θερμοκρασία.
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας σε βαθμούς ( °C )
Celsius.
(Δυνατότητα ρύθμισης διαφορικού από 0° C έως 20°
C).
Θερμικός ηλεκτρονικός διακόπτης που ελέγχει την

26

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ

θερμοκρασία του κοχλία τροφοδοσίας καυσίμου για

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑ

υπερθέρμανση.
Δυνατότητα ρύθμισης (Ενεργοποίηση /
Απενεργοποίηση).
Πίνακας: Εντολών – Ρυθμίσεων

24
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Ανάλυση τμημάτων:

α/α

Τμήμα

α/α

Τμήμα

1

Δοχείο pellet

5

Δοχείο στάχτης

2

Πίνακας ελέγχου

6

Δοχείο υπολειμμάτων τούμπο

3

Καπάκι επιθεώρησης λέβητα

7

Έξοδος καπνού

4

Θυρίδα επιθεώρησης

8

Χειρολαβή καθαρισμού τούμπο

Pellet
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με καύσιμο υλικό το
pellet.
Η σωστή επιλογή πιστοποιημένου pellet είναι σημαντική για την
σωστή λειτουργία του λέβητα σας. Τα περισσότερα προβλήματα
στη καύση κατά την λειτουργία του λέβητα προκαλούνται από
κακής ποιότητας pellet.

25

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το πιστοπ
ποιημένο
ο pellett είναι συνήθω
ως το κ
καταλλη
ηλότερο
καύ
ύσιμο υλ
λικό για τον λέβ
βητα σας. Προτι
τιμάτε pe
ellet με χαμηλή
χ
3
υγρ
ρασία (<
<10%) και
κ με υψ
ψηλή πυ
υκνότητα
α (>650
0kg/m )..
Η καύση της βιο
ομάζας συνεισφ
σ
έρει μηδαμινά στην εκ
κπομπή
διο
οξειδίου του άν
νθρακα (CO2) δεν
δ
συν
ντελλεί σ
στο φαιινόμενο
του
υ θερμο
οκηπίου - επειδ
δή οι ποσότητε
π
ες του διοξειδίίου του
άνθ
θρακα (CO2)
(
π
που
απε
ελευθερώ
ώνονται κατά ττην καύ
ύση της
βιο
ομάζας δεσμεύο
δ
νται πάλ
λι από τα
τ φυτά για τη δ
δημιουρ
ργία της
βιο
ομάζας.
Μη
ην εναλλ
λάσσεταιι συνεχώ
ώς την ποιότητα
π
της καύ
ύσιμης ύλης.
ύ
Οι
συχ
χνές δια
αφοροπο
οιήσεις απαιτού
ύν εκ νέ
έου ρυθ
θμίσεις για
γ
την
καύ
ύση. Πρ
ροτιμήσττε συγκε
εκριμένης ποιότη
ητας pellletώστε να μην
υπά
άρχει εν
ναλλαγή
ή στα τεχ
χνικά χα
αρακτηρ
ριστικά ττου. Η σταθερή
σ
καύ
ύση εκ
κτός της
ς σταθερής απόδοσης
α
ς θα π
προσφέρ
ρει και
μακ
κροζωία
α στη συσκευή σας.
σ
Τύπ
πος
καυσ
σίµο
υ

Θε
ερµογόνο
οςδύναµ
µ
η (kWh
h/kg)

Επιτρε
επόμενηΔ
Διάµετρο
ο
ς (mm)
)

Επιτρε
επόμεν
η Υγ
γρασία
(%
%)

Agrop
pelle
t

4 -4,,3

6 -10

< 10

Pelllet

5 -5,,4

6-8

< 10

Φλο
οιοί
καρπ
πών

2,6
6

5 -25

< 20

ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!! Κίνδυν
νος πυρκ
καγιάς! ΜΗΝχρ
ρησιμοπ
ποιείται
ΜΗ πιιστοποιημένη καύσιμη
κ
η ύλη.
Απαγο
ορεύετα
αι η καύ
ύση οπο
οιασδήπ
ποτε άλ
λλης κα
αύσιμης
ύλης
εκτός
ς
από
ό
εκείίνης
π
που
π
προβλέπ
πει
ο
κατασ
σκευαστ
τής.
ορεύετα
αι η χρήση κάθε
ε είδους
ς υγρού
ύ καυσίμ
μου.
Απαγο

26
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ηκεύστε
ε τοpe
elletσε ξηρό και
Αποθη
Διατηρήστε την
τ
χαμη
ηλή του
υ υγρασ
σία

σ
στεγνό

χώρο.

Πρώ
ώτοάναμ
μμα

ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!! Κίνδυν
νος πυ
υρκαγιάς
ς!
από το
τ
λέβητα εύ
ύφλεκτα
α υλικά
ά,
εύφλε
εκτα αέρ
ρια και υγρά.
ΣΟΧΗ ΜΗΝ:
ΠΡΟΣ
× αποθη
ηκεύετε
ε εύφλεκ
κτα υλικ
κά
× χρησιμ
μοποιείτ
ίτε
βενζίνη,
βε

Κρατ
τήστε μακριά
βενζίίνη καιι άλλα

κοντά
τά στο λέβητα
λέ
υγρά
ρά
κα
αύσιμα,
πετρέλ
έλαιο ή παρόμ
μοια υγ
γρά για
α να ανάψετε
αν
ε
φωτιά
ά ή κα
ατά τη διάρκε
κεια λειιτουργία
ας του
λέβητα
α.

Μετά την
ν εγκα
ατάσταση
η της συσκευής θα
α πρέπ
πει να
πραγμ
ματοποιηθεί το πρώτο δοκιμασ
στικό άναμμά τη
ης προκε
ειμένου
να δια
απιστωθ
θεί η σωσ
στή εγκα
ατάστασ
ση και λε
ειτουργία
α της.
Το πρώτο άναμμα θα πρέπει
π
να
ν πραγ
γματοπο
οιηθεί από τον
τεχνικ
κό εγκαττάσταση
ης.
Για
α το πρώ
ώτο άναμ
μμα θα πρέπει
π
να
ν ρυθμιστή η ττροφοδοσία του
λέβηττα σε ποσότηττα μικρ
ρότερη του 50
0% της
ς ονομα
αστικής
καταν
νάλωσης
ς της συσκευής.
Τα πρώτα
α τρία ή τέσσ
σερα αν
νάμματα θα πρ
ρέπει να
α είναι
παρόμ
μοιας τρ
ροφοδοσ
σίας για
α να επιτρέψουν τα συ
υνδετικά
ά υλικά
του λέβητα
λ
ν καούν και τα
να
α χρώμα
ατα να ωριμάσο
ω
ουν. Μπορεί να
παραττηρήσεττε μια βιομηχαν
β
νική μυρωδιά κατά
κ
τη
η διάρκε
εια των
πρώτων αναμ
μάτων. Αυτό
Α
θεω
ωρείται φυσιολο
φ
ογικό.
ατ
ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!!Μ
Μυρωδιιές
και
τμοί
που
απελε
ευθερών
νονται κατά
κ
τη
ην αρχικ
κή λειτο
ουργία μπορεί
να προκαλέσ
σουν ερε
εθισμό σε
σ ευαίσ
σθητα ά
άτομα. Ανοίξτε
Α
τα παρ
ράθυρα
α για να κυκλοφ
φορίσει αέρας.

Δοχε
είο στάχ
χτης
Η συσκευή
σ
ή έχει σχ
χεδιαστε
εί για να
α χρησιμ
μοποιείτα
αι με το δοχείο
στάχττης που παρέχε
εται με αυτή τη
η μονάδ
δα. Το δ
δοχείο στάχτης
σ
27
7
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χρησιμοποιείται για τη συλλογή της στάχτης, η οποία περιοδικά
απομακρύνεται.

28
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4

Κεφάλ
λαιο

4.. Συν
ντήρη
ηση κα
αι έλε
εγχοι
Για
α την μακροχρό
όνια οικ
κονομική
ή και ασ
σφαλή λειτουργ
γία της
συσκε
ευής θα πρέπει να εκτε
ελούνταιι πιστά οι
ο οδηγίες συντ
τήρησης
που αναγράφ
α
φονται σττο παρό
όν εγχειρ
ρίδιο.
Ο πλήρης έλεγχο
ος και συντήρησ
σ
ση του λέβητα θα πρέ
έπει να
πραγμ
ματοποιε
είται κά
άθε χρόνο πριν
ν από την
τ
έναρξη της
ς σεζόν
χρήση
ης της συσκευής
σ
ς (φθινό
όπωρο).
Όλ
λες οι εργασίες
ε
ς καθαρ
ρισμού – συντή
ήρησης θα πρέ
έπει να
γίν
νονται με
ε την συ
υσκευή σβηστή
σ
και
κ καθα
αρή από στάχτες
ς.
Η συντήρη
σ
ηση να γίνεται
γ
από έμπε
ειρα άτομ
μα.
ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!!Ε
Εκτός της προγραμ
π
μματισμέ
ένης ετήσιας
ε
συντή
ήρησης, θα πρέπει να
α εκτελο
ούνται περιοδιικά και
επιπλέ
έον έλεγ
γχοι.

Καθα
αρισμό
ός καμιν
νάδας
Απομακρύν
νετε την
ν πίσσα και την καπνιά από τα τοιχώμα
ατα της
καμ
μινάδας χρησιμο
οποιώνττας ειδική
ή βούρττσα καθα
αρισμού..
ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!!
Τα
χημικά
ά
σκε
ευάσματ
τα
για
α
αποκό
όλληση της καπνιάς
ς δεν επαρκο
ούν γιια
καθαρ
ρισμό τη
ης καμιν
νάδας.
ΠΡΟΣ
ΣΟΧΗ!!! Η συ
υσσωρε
ευμένη πίσσα
α μπορ
ρεί
αυταν
ναφλεγε
εί.
Διε
ενεργείτ
τε
τακ
κτικό
έλεγχο
ο
καθαρ
ρισμό τη
ης καμιν
νάδας.
Η ετήσ
σια συνττήρηση και ο γε
ενικός έλ
λεγχος γ
γίνεται από
α
αδειού
ύχο συνττηρητή.

την
τον
να
και
τον
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Η καθηµερινή, εβδοµαδιαία, και µηνιαία συντήρηση και
καθαριότητα γίνεται από τον χρήστη.

Συντήρηση & καθαρισμός λέβητα
Η τακτική συντήρηση και o καθαρισµός του λέβητα πρέπει να
γίνονται συχνά για την αποφυγή δηµιουργίαςεπικαθίσεων στο
εσωτερικό του λέβητα γιατί µειώνουν την απόδοση και τη διάρκεια
ζωής του.

Καθηµερινή συντήρηση:
Σε καθημερινή βάση να ελέγχονται οι ασφαλιστικές διατάξεις, η
σωστή λειτουργία του λέβητα,η ποσότητα του καυσίµου.
Επαναλαμβάνουνε ότι η θυρίδα της αποθήκης καυσίµου να
είναι ερµητικά κλειστή δια µέσου των κλείστρων.

Εβδοµαδιαία συντήρηση:
Για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του λέβητα απαιτείται ο
εβδοµαδιαίοςκαθαρισµός του. Αυτός γίνεται µε τον λέβητα σβηστό
και κρύο.
Καθαρίστε τις στάχτες από το εσωτερικό του λέβητα και τη
εστία και αποµακρύνεται τα µισοκαµένα υλικά και τυχόν στερεά
υπολείµµατα µε το ειδικό εργαλείο.
Με το μοχλό που φέρει ο λέβητας καθαρίστε τα τούµπο. Από
την θυρίδακαθαρισµούαποµακρύνεται τα υπολείμματα από τον
καθαρισμό των τούμπο.
Ελέγξτε και καθαρίστε τις τρύπες στην εστία καύσης και
βεβαιωθείτε ότι είναι ανοικτές.Καθαρίστε επιφανειακά την
αντίσταση.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές αερίων καύσης από τις
συνδέσεις καπνοδόχου του λέβητα και επισκευάστε τες εάν
είναι απαραίτητο.
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Ελέγξτε τις καλωδιώσεις στον πίνακα ελέγχου και τις
καλωδιώσεις από τον πίνακα ελέγχου προς τον κυκλοφορητή
θέρµανσης και τον ανεµιστήρα.

Μηνιαία συντήρηση:
Επί πλέον από τα προηγούµενα ελέγξτε την κατάσταση της
καπνοδόχου και από το τάφκαθαρισµού καθαρίστε τα επικλινή
τµήµατα αυτής. Ιδιαίτερη προσοχή στις καµπύλες.Καθαρή
δίοδος των καυσαερίων σηµαίνειοικονοµία στα καύσιµα και
µεγαλύτερη απόδοση του λέβητα.
Ελέγξτε το επίπεδο νερού ή την πίεση είτε στα συστήµατα
ανοικτού τύπου είτε στα συστήµατα κλειστού τύπου. Το
υδρόµετρο πρέπει να σηµειώνετε µετά την πρώτη πλήρωση του
λέβητα. Έτσι το επίπεδο νερού µπορεί να ελέγχεται τακτικά.
Εάν το επίπεδο νερού ή η πίεση είναι κάτω από το επίπεδο
στατικής πίεσης ή της ρύθµισης του συστήµατος, απαιτείται
αναπλήρωση νερού. Η αναπλήρωση νερού θα πρέπει να
αποσκληραίνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς πριν
την τροφοδοσία του στο σύστηµαπροκειµένου να αποτρέπεται
η διάβρωση µέσα στο κύκλωµαθέρµανσης και τον λέβητα.
Ελέγξτε την στεγανότητα των πορτών και την καλή κατάσταση
των υαλοκόρδονων.
Οι πόρτες πρέπει να κλείνουν στεγανά.

Υπερθέρμανση:
Αν συµβείυπερθέρµανση ο θερµοστάτης ασφαλείας θα διακόψει
το ρεύµα στον πίνακα αλλά ο κυκλοφορητής θα συνεχίζει να
δουλεύει.
Αφήστε να πέσει η θερµοκρασία στο λέβητα κάτω από τους
50°C,ξεβιδώστε το πλαστικό καπάκι της θερµικής ασφάλειας
και πιέστε το κουµπί.
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Αν µπορέσετε να εξακριβώσετε τα πιθανά αίτια που την
προκάλεσαν διορθώστε τα.
Σε
περίπτωση
µη
εξακρίβωσης
ή
επανάληψης
της
υπερθέρµανσης καλέστε ΑΜΕΣΑ τον αδειούχο συντηρητή σας.
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5. Οδηγίες ασφάλειας
Αποστάσεις ασφαλείας
Ζώνη γύρω από το λέβητα: Σε απόσταση τουλάχιστον ενός
μέτρου γύρω από το λέβητα, δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα
εύφλεκτο υλικό, καθώς και τυχόν εύφλεκτα υγρά ή υλικά
ανάμματος.
Επίσης η τοποθέτηση του λέβητα θα πρέπει να γίνει από την
κατασκευάστρια εταιρία ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να
εφαρμοστούν οι σωστές πρακτικές τοποθέτησης.

Πρόληψη πυρκαγιάς
Μην επιτρέπετε σε μη έμπειρα άτομα ή παιδιά να έρχονται σε
επαφή με την συσκευή χωρίς επίβλεψη.
Επιθεωρείτε συχνά την καμινάδα για συσσώρευση καταλοίπων
καύσης.
Χρησιμοποιήστε μόνο τα προτεινόμενα καύσιμα.
Απαγορεύεται η χρήση υγρών καυσίμων.
Τηρήστε πιστά τις αποστάσεις ασφαλείας που αναγράφονται.
Τηρήστε πίστα τις οδηγίες συντήρησης.
Τηρήστε πιστά τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται
από την κείμενη Νομοθεσία.
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6. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Α/Α

1

2

3

Προβλήματα

Η φωτιά ανάβει με
δυσκολία.

Ο λέβητας είναι
απενεργοποιημένος
και είναι αναμμένη η
ένδειξη alarm στο
πίνακα ελέγχου.

Ο πίνακας
λειτουργίας δεν
ανταποκρίνεται

Πιθανή αιτία

Λύση

Κακή ποιότητα
καυσίμου.

Αντικαταστήστε την
καύσιμη ύλη
σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του
κατασκευαστή.

Η ρύθμιση στον
πίνακα ελέγχου για
την επιλογή της
καύσιμης ύλης είναι
λανθασμένη

Εκ νέου ρύθμιση

Συσσωρευμένη
στάχτη στην εστία

Καθαρισμός

Βουλωμένα τούμπο

Καθαρισμός με την
κίνηση του μοχλού

Μη επαρκής
τροφοδοσία καυσίμου

Πλήρωση σιλό
Έλεγχος για πιθανό
μπλοκάρισμα κοχλία

Καμένη αντίσταση

Αντικατάσταση

Βλάβη
ηλεκτροκινητήρων

Επιδιόρθωση ή
Αντικατάσταση

Υπερθέρμανση νερού

Επικοινωνία με
τεχνικό της εταιρίας

Βλάβη παροχής
ρεύματος

Έλεγχος και
επιδιόρθωση

Καμένη ασφάλεια.

Αντικατάσταση
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7

Κεφάλ
λαιο

7.. Σήμ
μανση
η

Κάθε λέβητας έχ
χει μόν
νιμη και ευανά
άγνωστη
η σήμαν
νση σε
προσβ
βάσιμο μέρος,
μ
ό
όπου
οι πληροφ
φορίες μπ
πορούν να διαβ
βαστούν
όταν ο λέβητας το
οποθετηθεί στη
ην τελικ
κή του θέση, με τις
ακόλο
ουθες πλ
ληροφορ
ρίες:
 Όν
νομα του
υ λέβητα
α και το
ου κατασ
σκευαστή μαζί μ
με το λο
ογότυπο
του
υ κατασκ
κευαστή
ή.
 Κλάση του
υ λέβητα.
 Ον
νομαστικ
κή θερμικ
κή ισχύς
ς του λέβητα.
 Μέ
έγιστη επ
πιτρεπόμ
μενη πίεσ
ση λειτο
ουργίας (σε bar)).
 Μέ
έγιστη επ
πιτρεπόμ
μενη θερ
ρμοκρασ
σία λειτουργίας ((σε ° C).
 Ηλεκτρολο
ογικά δεδ
δομένα (τάση, συχνότη
σ
ητα, έντα
αση ηλεκ
κτρικού
ρεύ
ύματος) και ισχύ
ύς.
 Περιεκτικό
ότητα του λέβητα
α σε νερ
ρό (σε λίτρα).
 Αριθμός πα
αραγωγή
ής και έττος κατα
ασκευής του λέβ
βητα.
Στη
ην επόμενη σελίδα απεικονίζετα
αι η ετικ
κέτα του λέβητα με όλα
τα πρ
ροβλεπόμ
μενα τεχ
χνικά χα
αρακτηριιστικά/
Συμπληρω
ωματικές ταμπέλ
λες δίδονται που αναφέρουν τις
τ εξής
πληρο
οφορίες:
Διαβά
άστε και ακολο
ουθήστε
ε τις οδ
δηγίες λειτουργ
γίας
Χρησιιμοποιή
ήστε μόνο συνιιστώμεν
να καύσ
σιμα
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8. Τεχνικά χαρακτηριστικά - Μετρήσεις

Οι λέβητες της εταιρείας HOTTOWEL κατασκευάζονται με τα πιο
ανθεκτικά υλικά. Χρησιμοποιώντας υψηλή τεχνολογία έχουμε
δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό τελικό προϊόν, ικανό να
αντεπεξέλθει στις πιο σύγχρονες απαιτήσεις.
Κατασκευασμένοι εξολοκλήρου από υψηλής ποιότητας χάλυβα
δημιουργούν
ένα
στεγανό
και
ανθεκτικό
περίβλημα,
προσφέροντας μεγάλη μακροζωία με υψηλές αποδόσεις. Ο
καυστήρας του λέβητα είναι κατασκευασμένος από πυρίμαχο
χάλυβα με αντοχή που ξεπερνά τους 1050 °C.
Οι λέβητες της εταιρίαςHOTTOWELείναι κατασκευασμένοι από
πιστοποιημένα υλικά, επιλεγμένα να προσφέρουν το μέγιστο
δυνατό αποτέλεσμα με πολύ μεγάλη αντοχή στις εναλλαγές
θερμοκρασίας και στις χημικές αντιδράσεις που προκαλούνται
κατά την καύση.
Το βασικό πλεονέκτημα των λεβήτων της εταιρίαςHOTTOWEL
είναι η υψηλή απόδοση τους σε συνδυασμό με τη χαμηλή
κατανάλωση της καύσιμης ύλης.
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Πίνα
ακας τεχ
χνικών
ν χαρακ
κτηριστ
τικών & Σχέδια

Μ
Μοντέλο

Platon 3
33kW

Ισχύς

33kW
W

Βάρος

260 K
Kg

Θερμαιν
νόμενος χώρος
χ

έως 250
0 τ.μ.

Κατανά
άλωση πέ
έλλετ

1,6-7 k
kg/h

Χωρηττικότητα νερού
ν

80 liit

Διάμετρ
ρος καπνο
οδόχου

80 m
mm

Χωρητικότητα Σιλό

≈200 kg

Πίεση
η λειτουργ
γίας

2 ba
ar

Πίεση δοκιμή
ής

4 ba
ar

Συνιστώμ
Σ
μενη θερμ
μοκρασία
λειτουρ
ργίας του νερού

80/60
0 °C

Μέγ
γιστη θερμ
μοκρασία
α του νερο
ού

90 °
°C

Σύνδε
εσμοι εξαγ
γωγής-εισ
σαγωγής//νερό
επ
πιστροφής
ς

1¼"

Σύνδε
εσμος σωλ
λήνα

1/2"

Τάση τροφοδοσίας

240 V

Ηλεκτρική ισ
σχύς εγκα
ατάσταση
ης

335 W

Ηλεκ
κτρική ισχ
χύς

85 W

Προσ
στασία Ισχ
χύος

IP20
0

Βαθμ
μός Απόδο
οσης

94%
%
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Πίνακ
κας Μεγίσ
στων Δια
αστάσεω
ων (mm)
Μέγιστ
στο Μήκος
ς «A»

920
0

Μέγισ
στο Ύψος «Β»

140
00

Μέγισττο Πλάτος
ς «Γ»

120
00

Πίνακα
ας Ανταλλ
λακτικών
ν
Ανταλλα
ακτικά

Τεμ
μάχια

Αντα
αλλακτικά
ά

Τεμάχια

Φωτοκύ
ύτταρο

1

Κοχλ
λίας pelle
et

1

Ε
Ελατήρια
τούμπο

4
40

Πίνακα
ας χειρισμ
μού

1

Κ
Κοχλίας
κα
αυστήρα

1

Αντίστ
σταση 250
0W

1

Κορδ
δόνι

κ
κ.α.

Ηλεκτροκι
Η
ινητήρας κοχλία

1

Φυσητή
τήρας

1

Περικόχλι
Π
ιο επιθεώρ
ρησης

1
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9. Πιστοποιητικά
Η εταιρία HOTTOWEL έχει προβεί σε όλες τις διαδικασίες
πιστοποίησης των λεβήτων της τόσο σε θέματα συμμόρφωσης με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας (CE). Στη συνέχεια παρουσιάζονται
τα σχετικά πιστοποιητικά.
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Δήλωσ
ση συμμόρφω
ωσης κα
ατασκε
ευαστή
ΔΗ
ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡ
Σ
ΡΦΩΣΗΣ
DECLA
ARATION OF
F CONFORM
MITY
DICΗIA
ARAZIONE DI
D CONFORM
MITA
Ε
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ
Κ
ΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
B
Brand
name
e:TECHNICA
AL CONSTR
RUCTION LTD.

ΣΤ
ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ
Υ ΕΞΟΥΣΙΟΔ
ΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΟΥ ΑΠΟ
ΤΟ
ΟΝ ΚΑΤΑΣΚ
ΚΕΥΑΣΤΗ ΝΑ
Α ΥΠΟΓΡΑΦ
ΦΕΙ ΤΗ
ΔΗ
ΗΛΩΣΗ:
Ide
entification of
o the person
n empowered
d to sign on
be
ehalf of the manufacturer
m
r

Ο
ΟΝΟΜΑ:
ΚΑ
ΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
ΣΛΕΩΝΙΔΑΣ
N
Name:KARA
AMPINIS LEO
ONIDAS
Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Η: 2o ΧΛΜ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
Α
Σ - ΛΑΜΙΑΣ
A
Address:2nd
d Km. AMFIKLEIAS - LA
AMIAS

ΔΗΛΩΝΟ
ΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠ
ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚ
ΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘ
ΘΥΝΗ ΟΤΙ ΤΟ
Τ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦ
ΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑ
ΑΡΑΚΑΤΩ
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CLARE WITH
H EXCLUSIV
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RODUCT:

ΛΕΒ
ΒΗΤΑΣ PELLLET
PELLET BOILLER
Τ
ΤΥΠΟΣ
–ΑΡΙΘΜΟΣΣΕΙΡ
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T
TYPE-SERIA
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ΚΑΙ
Ο
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΑ
ΑΡΟΥΣΑ ΔΗ
ΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑ
ΑΙ
ΕΝΑΡΜΟ
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ΟΛΟΥΘΑ ΠΡ
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AND TO
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P
THE
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ΕΛΟΤ EN
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100:2011,ΕΕΛΟΤ EN 5
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ΟΠΩ
ΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑ
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10. Γενικοί όροι & εγγυήσεις
Αυτό το προϊόν αποτελεί επίτευγμα υψηλής ποιότητας
και τελευταίας τεχνικής. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
επιλέχθηκαν με προσοχή και υπόκεινται όπως επίσης και η
διαδικασία παραγωγής μας σε συνεχείς ελέγχους. Για την
εγκατάσταση ή την αποσυναρμολόγηση αυτού του
προϊόντος απαιτούνται ειδικές γνώσεις. Γι’ αυτό τον λόγο
τα προϊόντα μας πρέπει να εγκαθίστανται και να τίθενται σε
λειτουργία αποκλειστικά και μόνο από ειδικά συνεργεία
τοποθέτησης λεβήτων.
Η εταιρία HOTTOWEL εγγυάται ότι το προϊόν που
παραδόθηκε είναι πλήρες, χωρίς ελαττώµατα, και ότι η
απόδοση του είναι σύµφωνη µε την πινακίδα που είναι
επικολληµένη στον λέβητα.
Επίσης η εταιρία HOTTOWEL εγγυάται την καλή
λειτουργία, την μέγιστη απόδοση του παρόντος προϊόντος
και την άριστη ποιότητα όλων των υλικών κατασκευής.
Η εγγύηση για τον λέβητα που έχετε στην κατοχή σας
είναι 5 χρόνια, ενώ για τον πίνακα ελέγχου και για τα
ηλεκτρικά μέρη είναι 1 χρόνος από την ηµεροµηνία
αγοράς.
Εάν κάποιο εξάρτηµα του λέβητα διαπιστωθεί ότι είναι
ελαττωµατικό εξ’ αρχής, αυτό θα αντικατασταθεί και θα
τοποθετηθεί από ειδικευµένοάτοµο δαπάνη της εταιρίας.
Στην περίπτωση που είναι απαραίτητη η µεταφορά του
λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, η αποξήλωση, η
µεταφορά και η επανατοποθέτηση του,είναι υποχρέωση
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του χρήστη. Η εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν
υποχρέωση πληρωµής αυτών των εξόδων.
Η εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση
ελαττώµατος και µόνο σε αυτό.

έχει
του

Όροι για την ισχύ της εγγύησης:
 Ο λέβητας να έχει εγκατασταθεί από ειδικευµένο
προσωπικό.
 Σε περίπτωση αποσυναρµολόγησης για την
τοποθέτηση του, η συναρµολόγηση να γίνει
σύµφωνα µε τα αρχική του κατάσταση.
 Ο λέβητας να χρησιµοποιείται µόνο σύµφωνα µε τις
οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 -Να συντηρείται σωστά και συχνά.
Η εγγύηση δεν ισχύει :
× Για βλάβες από αµέλεια ή απειρία.
× Για µη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες κανονισµούς
και ισχύοντες νόµους της τέχνης και της επιστήµης.
× Για αµέλεια συντήρησης, κακή χρήση, ακατάλληλη
καπνοδόχο, ακατάλληλα καύσιµα.
× Για ζηµίες λόγω υπερθέρµανσης.
× Για ατµοσφαιρικέςχηµικές, ηλεκτροχηµικές βλάβες και
ζηµιές από πυρκαγιά.
× Για ελαττωµατικό ηλεκτρικό σύστηµα και για έλλειψη
γείωσης.
× Για
ελαττωµατικάπαρελκόµενα
που
είναι
εγκατεστηµένα στο δίκτυο(βαλβίδες ασφαλείας,
αυτόµατοι πλήρωσης,κτλ).
× Για κάθε είδους φθορά του υλικού που προέρχεται
από εξωγενείς παράγοντες,συµπεριλαµβανοµένης της
οξείδωσης (σκουριάς), λόγω µη προστασίας.
Η εγγύηση καλύπτει τον πρώτο αγοραστή. Το κόστος
της επισκευής, µεταφοράς κτλ που προκύπτουν από την µη
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συµµόρφωση µε τους όρους της εγγύησης, και τις οδηγίες
χρήσης επιβαρύνουν τον αγοραστή.
Μετά την λήξη του χρόνου της εγγύησης η τεχνική
υποστήριξη παρέχεται µε χρέωση του πελάτη και καλύπτει
όλα τα έξοδα που θα γίνουν, από ανταλλακτικά, εργασία,
έξοδα µετακίνησης και ότι άλλο ήθελε προκύψει.
Η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να
αλλάξει τους παρόντες όρους χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
Απόδειξη αγοράς:
Η ημερομηνία της αγοράς πρέπει να αναγράφεται πάνω
στο λογαριασμό ή στην απόδειξη. Χωρίς αυτές τις
βεβαιώσεις δεν υποχρεούμαστε σε καμία τήρηση της
εγγύησης.
Μετά το πέρας της εγγύησης ο ειδικός της εταιρίας μας
είναι αν πάσα στιγμή στη διάθεση σας για ότι
χρειαστείτε. Επιφυλασσόμαστε για τεχνικές αλλαγές και
λάθη.

Για την εταιρία

Ο Πελάτης
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

11
Κεφάλαιο

11. Φύλλο Συντήρησης
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
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ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

12
Κεφάλαιο

12. Παρατηρήσεις
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Εγχειρίδιο Χρήσης, Εγκατάστασης,
Λειτουργίας & Συντήρησης
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, χρήσης και συντήρησης
αποτελεί τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση των
προϊόντων
"Λέβητας Pellet"
με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας,
2006/42/ΕΚ – 97/23/ΕΚ – 2006/95/ΕΚ – 2004/108/ΕΚ

Σύμφωνα με τη μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.
Το παρόν συντάχθηκε και εκδόθηκε από την εταιρία:

HOTTOWEL – ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
2οχλμ. Αμφίκλειας Λαμίας
Τηλ.: 22340 23330 – Fax: 22340 23533
e-mail: info@hottowel.gr, web: www.hottowel.gr

Για την έκδοση του εγχειριδίου, η εταιρεία συνεργάστηκε με
τους τεχνικούς συμβούλους:

Ρ Ο Τ Σ Κ Ο Σ Α Θ Α Ν. & Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι

Αλ. Παπαναστασίου 179 - Τ.Κ. 542 50 - Θεσσαλονίκη
e-mail: info@rotskos.gr, http: www.rotskos.gr
Τηλ.: 2310 32.00.94 & 2310 32.01.97, Fax: 2310 30.20.84
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