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ΠΡΟΔΗΓΟΠΟΗΖΖ 

 Οη νδεγίεο ρξήζεσο ηνπ πξντφληνο ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα δσήο ηνπ δηφηη αλαγξάθνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηε ρξήζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ. Ζ δηαηήξεζε ηνπ εληχπνπ ηεο 
εγγχεζε θαζψο θαη ηνπ δειηίνπ ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ πξντφληνο απνηειεί 
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαη ή ζπληήξεζε, βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαγξάθεηαη 
ζηελ εγγχεζε, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα 
θαη λα ηεξνχληαη νη ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη νδεγίεο.  

 Λαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζνβαξψλ πιηθψλ δεκηψλ, 
ηξαπκαηηζκνχ αθφκε θαη ζάλαην. Ζ εηαηξία δελ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα 
δεκίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ιαλζαζκέλε ηνπνζέηεζε, παξάιεςε ηήξεζεο 
ησλ νδεγηψλ πνπ πεξηέρεη ην εγρεηξίδην ηεο ζπζθεπήο ή θπζηθά θαηλφκελα. 

 Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε, ν θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο απφ 
παηδηά θαη άηνκα κε κεησκέλεο ζσκαηηθέο, αηζζεηεξηαθέο ή δηαλνεηηθέο 
ηθαλφηεηεο ή απφ άηνκα κε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη γλψζεο, εθηφο εάλ ππάξρεη 
επηηήξεζε απφ άηνκν ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ή ηνπο έρνπλ δνζεί 
νδεγίεο θαη θαηαλννχλ πιήξσο ηνπο θηλδχλνπο πνπ δηαηξέρνπλ. 
Απαγνξεχεηαη ή ρξήζε απφ παηδηά θάησ ησλ 8 εηψλ. Θα πξέπεη λα 
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εμαζθαιίδεηαη φηη ηα παηδηά δελ ζα παίδνπλ κε ηελ ζπζθεπή ή ηα πιηθά 
ζπζθεπαζίαο ηεο. 

 Κξαηήζηε καθξηά απφ ηελ ζπζθεπή εχθιεθηα πιηθά ή ηα πιηθά ηεο 
ζπζθεπαζίαο ηεο.  

 Μελ αγγίδεηε ή επεκβαίλεηε ζηε ζπζθεπή φηαλ απηή βξίζθεηαη ππφ ειεθηξηθή 
ηάζε. 

 Ζ βαιβίδα πξνζηαζίαο απφ ππεξπίεζε, πνπ παξέρεηαη κε ηε ζπζθεπή, 
απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ζα πξέπεη 
λα απνρεηεχεηαη κε ζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ 
ζηνκίνπ εθηφλσζεο ηεο βαιβίδαο. Ο ζσιήλαο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή 
θαζνδηθή πνξεία θαη λα είλαη αλνηρηφο ζηελ αηκφζθαηξα ζε ζεκείν πνπ δελ 
θηλδπλεχεη λα πξνθιεζεί θξαγκφο ηνπ απφ μέλα αληηθείκελα ή πάγν. 

 Πξνζνρή ε ζεξκνθξαζία ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζηελ έμνδν ηνπ ειεθηξηθνχ 
ζεξκνζίθσλα κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξά εγθαχκαηα. 

 Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζπλδένληαη ζηελ έμνδν ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζα πξέπεη 
λα αληέρνπλ ζε ζεξκνθξαζία ηνπιάρηζηνλ 80°C. 

 Μελ πξνζπαζήζεηε λα επηζθεπάζεηε ηελ ζπζθεπή κφλνη ζαο. ε πεξίπησζε 
βιάβεο επηθνηλσλήζηε κε ην service ηεο εηαηξίαο καο. 
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Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ (ζελίδα 10) 
1. Δίζνδνο θξχνπ λεξνχ (ΜΠΛΔ) 
2. Έμνδνο δεζηνχ λεξνχ (ΚΟΚΚΗΝΟ) 
3. Βαιβίδα αζθαιείαο 
4. Δλδεηθηηθή ιπρλία ζεξκνζηάηε 
5. Κάιπκκα ειεθηξνινγηθψλ 
6. Θεξκφκεηξν 
7. Ρπζκηζηήο ζεξκνζηάηε 
8. Δπαλαθνξά ζεξκηθήο αζθάιεηαο 

 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ L 10 20 50 60 80 100 120 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΗΥΤ W 1500 1500 3000 3000/ 3700 3700 3700 

ΡΔΤΜΑ A 6,5 6,5 13,0 13,0 / 17,4 17,4 17,4 

ΣΑΖ (50/60Hz) V 230 230 230 230 230 230 

ΓΗΑΣΟΜΖ ΚΑΛΩΓΗΟΤ ΤΝΓΔΖ mm
2
 2,5 2,5 4 4 4 4 

ΠΗΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Mpa/(bar)  Μέγηζηε επηηξεπφκελε 1/(10) 

ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ  Περιοχή ελέγχου απ ό 30 έως 80°C, π ροστασία με θερμοηλεκτρική ασφάλεια 

ΜΟΝΩΖ  κληρή διογκωμένη π ολυουρεθάνη χωρίς ΗCFC, με ελάχιστο πάχος 25mm 

ΒΑΡΟ (ΑΓΔΗΟ) kg 7 11 17 22 26 30 36 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 
(ΓΣ 45

 
°C) 

hours:min 0:24 0:48 0:48 1:13 / 0:55  1:37 / 1:13 1:30 1:50 

ΘΔΡΜΟΗΦΩΝΔ ΓΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (BOILERS) 
ΥΩΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ L  60 80 100 120 

ΒΑΡΟ (ΑΓΔΗΟ) kg  25,5 31 35 41 

ΥΡΟΝΟ ΘΔΡΜΑΝΖ κε 
ζεξκνθξαζία εηζφδνπ ζηνλ ελαιιάθηε 
ηνπ Boiler 75°C 
θαη παξνρή 2m

3
/h 

  
 

ε 20 λεπ τά έχετε ήδη αρκετή π οσότητα ζεστού νερού 

Σα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεξκνζηθψλσλ δηπιήο ελέξγεηαο είλαη φκνηα κε απηά ησλ απιψλ ζεξκνζηθψλσλ ζηηο αληίζηνηρεο 
ρσξεηηθφηεηεο 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ζ ζπζθεπή λα ηνπνζεηείηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα πξνο ην ζεκείν ρξήζεο, ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο 
ζεξκφηεηαο ιφγσ ζσιελψζεσλ κεγάινπ κήθνπο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηα 
ειεθηξηθά κέξε λα πξνβιέπεηαη ρψξνο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 50 cm απφ ην θάιπκκα ησλ ειεθηξνινγηθψλ. Οη βίδεο ή νη 
γάληδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζηήξημε ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινπ ηχπνπ, κήθνπο θαη δηακέηξνπ ψζηε λα 
αληέρνπλ βάξνο ηξηπιάζην ηνπ ζεξκνζίθσλα γεκάηνπ κε λεξφ. ηελ πεξίπησζε κνληέινπ νξηδφληηαο ηνπνζέηεζεο 
ζπκβνπιεπηείηε ηε ζειίδα 13. 
 

Υδπαςλική ζύνδεζη 
Ο ζεξκνζίθσλαο ζπλνδεχεηαη απφ βαιβίδα αζθαιείαο 1/2" ηχπνπ κεκβξάλεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζπζθεπαζκέλε κέζα 
ζην θάιπκκα ησλ ειεθηξνινγηθψλ. Ζ βαιβίδα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνζίθσλα δηφηη ζε 
πεξίπησζε ππεξπίεζεο αλνίγεη επηηξέπνληαο ζε κηα κηθξή πνζφηεηα λεξνχ λα ηξέμεη. Δλδερφκελν πεξηνδηθφ άλνηγκα 
ηεο βαιβίδαο θαηά ηε θάζε ηεο ζέξκαλζεο είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ, γηαηί κε ηελ δηαζηνιή ηνπ λεξνχ θαηά ηε 
ζέξκαλζε ηνπ απμάλεηαη ε πίεζε. Με ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο εθηνλψλεηαη ε ππεξπίεζε πξνζηαηεχνληαο ηε ζπζθεπή 
θαζψο θαη ηελ ππφινηπε πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. Σν ζηφκην ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα απνρεηεχεηαη κέζσ 
θαηάιιεινπ πιαζηηθνχ ζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ηελ δηάκεηξν ηνπ ζηνκίνπ εθηφλσζεο ηεο βαιβίδαο. Ο 
ζσιήλαο ζα πξέπεη λα έρεη ζπλερή θαζνδηθή πνξεία θαη λα είλαη αλνηρηφο ζηελ αηκφζθαηξα ζε ζεκείν πνπ δελ 
θηλδπλεχεη λα πξνθιεζεί θξαγκφο ηνπ απφ μέλα αληηθείκελα ή πάγν θαη λα θαηαιήγεη ζην ζσιήλα ηεο απνρέηεπζεο, 
γηα λα απνθεχγνληαη δεκηέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθιεζνχλ απφ ην λεξφ πνπ ηξέρεη θαηά ηελ εθηφλσζε ηεο 
βαιβίδαο. Γηα ιχζεηο ζρεηηθά κε ην άλνηγκα ηεο βαιβίδαο απεπζπλζείηε ζηελ ζειίδα 14. 
Ζ ζχλδεζε ηεο βαιβίδαο γίλεηαη κε ην ζσιήλα ηνπ θξχνπ λεξνχ κε ρξήζε θιεηδηνχ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθ. Β, 
ζειίδα 11 γηα ηνπο ηξείο ηχπνπο ζεξκνζίθσλα. Ζ είζνδνο θξχνπ λεξνχ (ΜΠΛΔ) θαη ε έμνδνο ηνπ δεζηνχ λεξνχ 
(ΚΟΚΚΗΝΟ) ζπλδένληαη κε ην δίθηπν κε ηε ρξήζε εχθακπηψλ ζσιήλσλ. Ο ζεξκνζίθσλαο δε ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε 
επαθή κε ράιθηλα εμαξηήκαηα. Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ζε εγθαηάζηαζε κε ραιθνζσιήλεο ρξεζηκνπνηήζηε κπξνχηδηλα ή 
πιαζηηθά εμαξηήκαηα ζπλδέζεσο. 
Απαξαίηεηε είλαη ε ηνπνζέηεζε ζθαηξηθνχ δηαθφπηε ζηε ηξνθνδνζία ηνπ θξχνπ λεξνχ, ν νπνίνο φκσο δε ζα πξέπεη 
λα εκπνδίδεη ηε δηαζηνιή ηνπ λεξνχ πξνο ην δίθηπν. 
ε πεξίπησζε πνπ ε πίεζε ηνπ δηθηχνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 4 έσο 5 bar (0,4 έσο 0,5 MPa) ηνπνζεηήζηε ακέζσο 
κεησηή πηέζεσο φζν ην δπλαηφλ καθξχηεξα απφ ηε ζπζθεπή π.ρ. αθξηβψο κεηά ην κεηξεηή. ε θάζε πεξίπησζε θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε κεησηή, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ ηξνθνδνζία ηνπ θξχνπ λεξνχ ε βαιβίδα 
αζθαιείαο θαη έλαο ζθαηξηθφο δηαθφπηεο. Ζ ηνπνζέηεζε κεησηή δελ εμαζθαιίδεη φηη ζα ζηακαηήζεη λα ηξέρεη ε 
βαιβίδα αζθαιείαο.  
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ΠΡΟΟΥΖ: Μελ πεηξάδεηε θαη κελ αιιάδεηε ηελ ππάξρνπζα βαιβίδα αζθαιείαο κε άιιε δηαθνξεηηθψλ 
πξνδηαγξαθψλ απφ απηψλ ηνπ εξγνζηαζίνπ καο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ζεξκνζίθσλαο δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο 
θαλνληζκνχο αζθαιείαο, ελψ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αιιαγήο ηεο βαιβίδαο ν ζεξκνζίθσλαο ηίζεηαη απηφκαηα 
εθηφο εγγχεζεο θαη ε εηαηξία καο δε θέξεη επζχλε γηα ηε κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 
 

Ηλεκηπική ζύνδεζη 
Πξηλ ηελ ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε λα ειεγρζεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πηλαθίδα ηεο ζπζθεπήο. Γηα ηνλ ειεθηξηθφ έιεγρν ηεο ζπζθεπήο 
απαηηείηαη ζχλδεζε ζην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ δηπνιηθνχ δηαθφπηε κε δηάθελν επαθψλ 
ηνπιάρηζηνλ 3mm θαη αζθάιεηα κε αλάινγα Ampere (βι. πίλαθα ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζειίδα 4). 
Γηα λα έρεηε πξφζβαζε ζηα ειεθηξηθά κέξε πξέπεη πξψηα λα αθαηξέζεηε ην θάιπκκα μεβηδψλνληαο ηελ αληίζηνηρεο 
βίδεο. Ζ ειεθηξηθή ζχλδεζε γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηηο επαθέο ηνπ ζεξκνζηάηε κε θαιψδην θαηάιιειεο δηαηνκήο. Σν 
δηάγξακκα ζχλδεζεο θαίλεηαη ζηελ εηθ. Γ, ζειίδα 10 θαη ππάξρεη επίζεο ηππσκέλν ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 
θαιχκκαηνο. Ζ θάζε λα ζπλδεζεί ζηελ ζέζε Νν 1 (βίδα) θαη ν νπδέηεξνο ζηε ζέζε Νν 4 (βίδα). Ζ γείσζε λα ζπλδεζεί 
ζηε βίδα ηεο θιάληδαο πνπ έρεη ην ζχκβνιν ηεο γείσζεο. Αλ ππάξρεη εμσηεξηθή ξχζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε 
ζπκβνπιεπηείηε ηε ζειίδα 12 γηα ηε ζσζηή ζπλαξκνιφγεζε ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαιχκκαηνο. Υξεζηκνπνηείζηε ην 
εζσθιεηφκελν πξνζηαηεπηηθφ καθαξφλη ζην ζεκείν δηέιεπζεο ηνπ θαισδίνπ απφ ην ειεθηξνινγηθφ θάιπκκα.  
 

Θεπμοζίθωνερ διπλήρ ενέπγειαρ 60, 80, 100, 120 L (Boilers) 
Οη ζεξκνζίθσλεο δηπιήο ελέξγεηαο έρνπλ επηπιένλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο πνπ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
ζπζθεπήο θαη ζαο δίλεη ηελ πξφζζεηε δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο λεξνχ ρσξίο ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πλδέεηαη 
κε ην θχθισκα ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ην θχθισκα ειηαθνχ ζπιιέθηε έηζη ψζηε ην ΚΟΚΚΗΝΟ λα είλαη ε είζνδνο 
θαη ην ΜΠΛΔ ε έμνδνο ηνπ ελαιιάθηε. Ζ δηαηνκή ησλ ζσιήλσλ πνπ ζα ζπλδεζνχλ λα είλαη 3/4". ηελ είζνδν ζα 
πξέπεη λα ζπλδεζεί απηφκαην εμαεξηζηηθφ (εηθ. Γ , ζειίδα 11). πληζηνχκε επίζεο ηελ ηνπνζέηεζε βαιβίδαο 
αληεπηζηξνθήο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεηε ηπρφλ αληίζηξνθε θπθινθνξία φηαλ ε θεληξηθή ζέξκαλζε είλαη εθηφο 
ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ην boiler δελ έρεη αθφκα ζπλδεζεί ζε θαλέλα θχθισκα αιιά ε ειεθηξηθή ηνπ 
αληίζηαζε είλαη ζε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη νη ζσιήλεο ηνπ ελαιιάθηε λα παξακέλνπλ ηαπσκέλεο. Ζ απφδνζε εμαξηάηαη 
θπξίσο απφ ηε δηαθνξά ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ ελαιιάθηε θαη ηνπ λεξνχ ρξήζεο θαζψο θαη άιια 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ κέζε ζεξκηθή ηζρχο είλαη 2500 Κcal/h. 
 

Έναπξη λειηοςπγίαρ 
Πξηλ ηελ πξψηε ιεηηνπξγία γεκίδεηε ηε ζπζθεπή αλνίγνληαο ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε παξνρήο λεξνχ θαη έλα δηαθφπηε 
ηνπ δεζηνχ λεξνχ κέρξη λα βγεη φινο ν αέξαο.  
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Πξηλ από νπνηαδήπνηε ηερληθή επέκβαζε ή θαζαξηζκό ζα πξέπεη λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή από ην 
ειεθηξηθό ξεύκα, θιείλνληαο ην δηπνιηθό δηαθόπηε ηνπ ζεξκνζίθωλα ζηνλ πίλαθα. 

 
Άδειαζμα ηος θεπμοζίθωνα 
Πποζοσή ηο νεπό μποπεί να καίει! 
 
ε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα αδεηάζεηε ην ζεξκνζίθσλα ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ηα παξαθάησ βήκαηα. 
Γηα ηα θαηαθόξπθα θαη νξηδόληηα κνληέια : 
1. Κιείζηε ηελ θεληξηθή παξνρή θξχνπ λεξνχ θαη ηελ παξνρή ξεχκαηνο 
2. Αλνίμηε κηα βξχζε δεζηνχ θαη κηα βξχζε θξχνπ λεξνχ πνπ λα βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ην ζεξκνζίθσλα κέρξη 
λα ζηακαηήζεη λα ηξέρεη λεξφ. 
3. Σνπνζεηήζηε έλα δνρείν γηα λα ζπιιέμεηε ην λεξφ πνπ ζα ηξέμεη θάησ απφ ηνπο ζσιήλεο ζχλδεζεο. 
4. Απνζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα παξνρήο θξχνπ λεξνχ απφ ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Απνζπλδέζηε ηε βαιβίδα 
αζθαιείαο απφ ην ζεξκνζίθσλα θαη μαλαζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα απεπζείαο ζηελ είζνδν ηνπ θξχνπ λεξνχ 
(ΜΠΛΔ). 
5. Αλνίμηε ηηο βξχζεο ηνπ δεζηνχ θαη ηνπ θξχνπ λεξνχ . Ο ζεξκνζίθσλαο ζα αδεηάζεη απφ ηε βξχζε ηνπ θξχνπ λεξνχ. 
6. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ νινθιεξσζεί ην άδεηαζκα ζπλδέζηε πάιη ηε βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ είζνδν ηνπ θξχνπ λεξνχ 
(ΜΠΛΔ) ηνπ ζεξκνζίθσλα. 
Γηα ηα κνληέια δαπέδνπ ε δηαδηθαζία είλαη δηαθνξεηηθή: 
1. Κιείζηε ηελ θεληξηθή παξνρή θξχνπ λεξνχ θαη ηελ παξνρή ξεχκαηνο 
2. Αλνίμηε κηα βξχζε δεζηνχ θαη κηα βξχζε θξχνπ λεξνχ πνπ λα βξίζθνληαη ρακειφηεξα απφ ην ζεξκνζίθσλα θαη 
αθήζηε ηεο αλνηρηέο. 
3. Απνζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα παξνρήο θξχνπ λεξνχ απφ ηε βαιβίδα αζθαιείαο. Απνζπλδέζηε ηε βαιβίδα 
αζθαιείαο απφ ην ζεξκνζίθσλα θαη μαλαζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα απεπζείαο ζηελ είζνδν ηνπ θξχνπ λεξνχ 
(ΜΠΛΔ). 
4. Απνζπλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα απφ ηελ έμνδν ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 
5. Φπζήμηε ζηελ έμνδν ηνπ δεζηνχ λεξνχ κέρξη λα δεκηνπξγεζεί ζηθφλη θαη λα δηαηεξείηαη ε ξνή αδεηάζκαηνο απφ 
κφλε ηεο. 
6. ΠΡΟΟΥΖ: Όηαλ νινθιεξσζεί ην άδεηαζκα ζπλδέζηε πάιη ηε βαιβίδα αζθαιείαο ζηελ είζνδν ηνπ θξχνπ λεξνχ 
(ΜΠΛΔ) ηνπ ζεξκνζίθσλα. 
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Πιθανή ανηικαηάζηαζη εξαπηημάηων 
Γηα λα βγεη ν ζεξκνζηάηεο πξέπεη λα ιχζεηε ηα παμηκάδηα πνπ θαίλνληαη ζηε εηθ. Ε, ζειίδα 10 θαη λα ηνλ ηξαβήμεηε 
πξνο ηα έμσ. Γηα λα επέκβεηε ζηελ αληίζηαζε πξέπεη πξψηα λα αδεηάζεηε ηε ζπζθεπή (βιέπε ζρεηηθή παξάγξαθν). 
Ζ αληίζηαζε είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ θιάληδα. Γηα λα ηελ αληηθαηαζηήζεηε επνκέλσο, ζα πξέπεη πξψηα λα 
αθαηξέζεηε ηε θιάληδα ιχλνληαο ηα αληίζηνηρα παμηκάδηα. Καηά ηελ επαλαηνπνζέηεζε βεβαησζείηε φηη ην 
ζηεγαλνπνηεηηθφ ιάζηηρν, ν ζεξκνζηάηεο θαη ε αληίζηαζε έρνπλ ηηο ζσζηέο ζέζεηο. πληζηνχκε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
ζηεγαλνπνηεηηθνχ ιάζηηρνπ κεηά απφ θάζε απνζπλαξκνιφγεζε. θίμηε φια ηα πεξηθφριηα ηεο θιάληδαο αλά δηαγψληα 
δεχγε κε ξνπή 1kg m. 
Μόλν ε ρξήζε γλήζηωλ αληαιιαθηηθώλ ηεο εηαηξίαο καο εγγπάηαη ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

 
Πεπιοδική ζςνηήπηζη 
Ζ πεξηνδηθή ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη από εμεηδηθεπκέλν πξνζωπηθό αθνινπζώληαο ην 
πξόγξακκα πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ εγγύεζε ηνπ πξνϊόληνο. 
ε πεξηνρέο κε ζθιεξφ λεξφ ζπληζηάηαη θαζαξηζκφο ησλ αιάησλ απφ ηελ αληίζηαζε θάζε ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο 
θαηάιιειν δηάιπκα ηνπ εκπνξίνπ ή μχλνληαο ηα πάλσ απφ ηελ αληίζηαζε. 
Σν αλφδην καγλεζίνπ πνπ είλαη βηδσκέλν πάλσ ζηε θιάληδα, πξέπεη επίζεο λα ειέγρεηαη θάζε δχν ρξφληα θαη λα 
αληηθαζίζηαηαη εάλ έρεη θζαξεί. 
Ζ βαιβίδα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα γηα απνκάθξπλζε ησλ επηθαζίζεσλ 
θαη ηελ επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο φηαλ ην 
λεξφ κέζα ζην ζεξκνζίθσλα είλαη θξχν. Πξνυπφζεζε είλαη φηη δε ζα θαηαλαιψλεηαη θακία πνζφηεηα δεζηνχ νχηε 
θξχνπ λεξνχ απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αληίζηαζεο κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ ζα δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ν 
ζεξκνζηάηεο. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο πίεζεο πνπ ζα ελεξγνπνηήζεη ηε 
βαιβίδα. Πξνιεπηηθή αληηθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάζε 4 ρξφληα. 

 
Απνθαηάζηαζε ζεξκνειεθηξηθήο αζθάιεηαο 
ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ ν ζεξκηθφο δηαθφπηεο αζθαιείαο ζα δηαθφςεη ην ειεθηξηθφ θχθισκα θαη ζηε 
θάζε θαη ζηνλ νπδέηεξν. Ζ επαλαθνξά κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πίεζε ηνπ θνκβίνπ επαλαθνξάο (8 εηθ. Ε, ζειίδα 10). 
Αλ ε ελέξγεηα απηή δελ επηιχζεη ην πξφβιεκα ζα πξέπεη λα γίλεη έιεγρνο απφ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ ηνπ service. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ζπζθεπή αλνίγνπκε ην δηπνιηθφ δηαθφπηε δίλνληαο έηζη ξεχκα ζηελ αληίζηαζε. Ο ζεξκνζηάηεο 
δηαηεξεί ή δηαθφπηεη ηελ παξνρή ξεχκαηνο ψζηε ην επίπεδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε 
ξχζκηζε πνπ έρνπκε επηιέμεη. 
Γηα λα ξπζκίζεηε ην ζεξκνζηάηε ζα πξέπεη πξψηα λα θιείζεηε ην δηαθφπηε ξεχκαηνο. Καηφπηλ, αθνχ μεβηδψζεηε ην 
θάιπκκα ησλ ειεθηξνινγηθψλ ρξεζηκνπνηείζηε ην θαηζαβίδη γηα λα πεξηζηξέςεηε ειαθξά ηελ εγθνπή-ηνμάθη ηνπ 
ζεξκνζηάηε ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία (εηθ. Ζ1, ζειίδα 10). 
Δάλ ε ζπζθεπή ζαο δηαζέηεη εμσηεξηθφ ξπζκηζηή γηα ην ζεξκνζηάηε ηφηε ε αχμεζε ή ε κείσζε ηεο κέγηζηεο 
ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ κπνξεί λα γίλεη πεξηζηξέθνληαο ην ξπζκηζηή πξνο ηα αξηζηεξά ή ηα δεμηά αληίζηνηρα (εηθ. Ζ2, 
ζειίδα 10). 

 
ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ – ΓΗΑΓΝΩΖ ΒΛΑΒΖ 
 

 Πξηλ δεηήζεηε ηελ επέκβαζε ηνπ service γηα πηζαλφ πξφβιεκα λα ειέγμεηε εάλ ε αλεπαξθήο ιεηηνπξγία νθείιεηαη ζε 
απιέο αηηίεο φπσο ε πξνζσξηλή δηαθνπή λεξνχ ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δάλ δε βγαίλεη δεζηφ λεξφ απφ ηε βξχζε, λα ειέγμεηε εάλ νη ζπλδέζεηο λεξνχ θαη ξεχκαηνο είλαη ζχκθσλεο κε ηηο 
νδεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ παξαγξάθσλ. Δηδηθφηεξα λα ειέγμεηε ηε ζπλέρεηα ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο κεηαμχ ησλ 
αθξνδεθηψλ 1-3 θαη 2-4 αθνχ αθαηξέζεηε ην ζεξκνζηάηε (εηθ. Γ, ζειίδα 10). ε αξλεηηθή πεξίπησζε είλαη πηζαλφλ 
λα έρεη ιεηηνπξγήζεη ε ζεξκνειεθηξηθή αζθάιεηα (βιέπε παξάγξαθν γηα απνθαηάζηαζε ζεξκνειεθηξηθήο 
αζθάιεηαο). 

 ε πεξίπησζε πνπ ην ελδεηθηηθφ ιακπάθη δελ αλάβεη παξφιν πνπ ην λεξφ δεζηαίλεηαη ην πξφβιεκα είλαη κφλν ζην 
ιακπάθη. 

 Δλδερφκελνο ρακειφο ζφξπβνο θαηά ηε ζέξκαλζε είλαη θπζηνινγηθφο. Δληνλφηεξνο ζφξπβνο πηζαλφλ λα νθείιεηαη 
ζε ζπζζψξεπζε αιάησλ ζηελ αληίζηαζε. 

 ε παιαηνχο ζεξκνζίθσλεο πνπ δελ έρνπλ ζπληεξεζεί ζσζηά είλαη πηζαλφλ ε δηαξθήο ζπζζψξεπζε αιάησλ ζην 
ιέβεηα λα κεηψζεη ηνλ σθέιηκν φγθν ηνπ λεξνχ. 

 ε πεξίπησζε δηαξξνήο απφ ηελ θιάληδα ηεο αληίζηαζεο ζθίμηε φια ηα πεξηθφριηα ηεο θιάληδαο αλά δηαγψληα 
δεχγε κε ξνπή 1kg m. 
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ΑΝ Ζ ΤΚΔΤΖ Α ΔΗΝΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΔΝΖ ΜΔ ΤΣΖΜΑ 
ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΣΑΣΖ 

 
 

 
 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ: Ο ζεξκνζίθσλαο απνζηέιιεηαη απφ 
ην εξγνζηάζην κε ην ζχζηεκα εμσηεξηθήο ξχζκηζεο 
εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλαξκνινγεκέλν. Γηα ηε ζχλδεζε 
αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα:  

 Ξεβηδψζηε ηηο δχν βίδεο πνπ ζπγθξαηνχλ ην θαπάθη. 

 Πηέζηε ην πεξηζηξεθφκελν θνκβίν (1) απφ ηελ 
εζσηεξηθή ηνπ πιεπξά ψζηε λα βγεη απφ ην θαπάθη. 

 Πεξάζηε ην θαιψδην απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ 
θαπαθηνχ θαη ζπλδέζηε ηελ ηξνθνδνζία θαη ηε 
γείσζε ζηα αληίζηνηρα ζεκεία, φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζην θπιιάδην. ΠΡΟΟΥΖ: Σα θαιψδηα δελ πξέπεη 
λα εκπνδίδνπλ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ κνρινχ πνπ 
βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ ζεξκνζηάηε (2). 

 Υσξίο λα βάιεηε ην θνκβίν, ηνπνζεηήζηε ην θαπάθη 
θαη βηδψζηε ηηο δχν βίδεο. ηνπνζεηείζηε ην θνκβίν 
ψζηε λα θνπκπψζεη θξνληίδνληαο ν πείξνο ηνπ (3) 
λα πεξάζεη ζην κνριφ ηνπ ζεξκνζηάηε. βεβαηψζηε 
φηη ε πεξηζηξνθή ηνπ θνκβίνπ γίλεηαη αλεκπφδηζηα. 
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΣΔΛΩΝ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 
 

 
 
 
 
 

 Μεηξήζηε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν πεικάησλ  
(απφ νπή ζε νπή) 

 εκαδέςηε ηα θέληξα ζηνλ ηνίρν 

 Αλνίμηε ηξχπεο 10mm ζηα αληίζηνηρα ζεκεία 

 ηεξεψζηε ηα ζηξηθψληα ρσξίο λα ηα ηεξκαηίζεηε 

 Σνπνζεηήζηε ην ζεξκνζίθσλα 

 Βάιηε ηηο ξνδέιεο θαη ζθίμηε κε θιεηδί 
 
ΠΡΟΟΥΖ  
Μελ μεβηδψλεηε πνηέ ηα πέικαηα  απφ ην ζεξκνζίθσλα 
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ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΗ ΒΑΛΒΗΓΔ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΖ ELCO 
 
Λακβάλνληαο ππφςε ην φηη ηα πγξά είλαη αζπκπίεζηα, φηη ην λεξφ δηαζηέιιεηαη θαηά ηελ ζέξκαλζε ηνπ θαη φηη ε 
δηαζηνιή απηή αλ δελ εθηνλσζεί πξνθαιεί ξαγδαία αχμεζε ηεο πίεζεο, γίλεηαη θαηαλνεηφ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 
παξνπζία θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κεηξεηψλ 
θαηαλάισζεο λεξνχ ρξήζεο κε λένπο πνπ πεξηιακβάλνπλ αληεπίζηξνθε δηάηαμε, ε δηαζηνιή ηνπ λεξνχ εγθισβίδεηαη 
ζην εζσηεξηθφ δίθηπν ηνπ ζπηηηνχ. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή δπζιεηηνπξγίαο ηεο βαιβίδαο κπνξεί λα πξνθιεζεί δεκηά 
ιφγσ ππεξπίεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπηηηνχ πξνθαιψληαο θαηαζηξνθή.  
Ζ ELCO ρξεζηκνπνηεί άξηζηεο πνηόηεηαο βαιβίδεο αζθαιείαο ηύπνπ κεκβξάλεο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
αλαθνύθηζε ηεο δηαζηνιήο ηνπ λεξνύ γηα πνιιά ρξόληα. 
Σν θαηλόκελν λα αλνίγεη ε βαιβίδα θαη λα ηξέρεη κηα κηθξή πνζόηεηα λεξνύ ζε θάζε ζέξκαλζε ηνπ λεξνύ είηε 
κε ηελ αληίζηαζε είηε κε ηνλ ελαιιάθηε ηνπ boiler είλαη θπζηνινγηθό θαη απνδεηθλύεη ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία 
ηεο βαιβίδαο. Πξνιεπηηθά ε βαιβίδα αζθαιείαο ζα πξέπεη λα αληηθαζηζηάηαη θάζε 4 έηε.  
Γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαξξνήο απηήο ε ELCO πξνηείλεη ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηελ ρξήζε ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο 
ζηνλ ζεξκνζίθσλα: 
Α. Δγθαηάζηαζε ξπζκηζηή πίεζεο ξπζκηζκέλνπ ζηα 3 – 4 bar (0,3 - 0,4 MPa) ζηελ αξρή ηνπ θπθιψκαηνο χδξεπζεο 
ηνπ ζπηηηνχ θαη ηνπνζέηεζεο εηδηθήο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο ELCO 6 bar (0,6 MPa) ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Με ηελ 
εγθαηάζηαζε απηή πξνζηαηεχνληαη απφ ππεξπίεζε φιεο νη ζσιελψζεηο ηνπ ζπηηηνχ.  
ΠΡΟΟΥΖ: Αλ δελ ηνπνζεηεζεί ν ξπζκηζηήο πίεζεο ε βαιβίδα ζα αλνίγεη θάζε θνξά πνπ ε πίεζε ηεο παξνρή 
χδξεπζεο ζα μεπεξλά ηα 6 bar (0,6 MPa). 
Β. Δγθαηάζηαζε ξπζκηζηή πίεζεο θαη δνρείνπ δηαζηνιήο ζηελ γξακκή ηνπ θξχνπ λεξνχ. Ζ δηαζηνιή ηνπ λεξνχ ζηελ 
πεξίπησζε απηή εθηνλψλεηαη κε ηε ζπκπίεζε ηνπ αέξα πνπ πεξηέρεη ην δνρείν δηαζηνιήο. Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη θαη ε 
έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο ζε απφηνκεο 
κεηαβνιέο ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ πνπ εληζρχεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 
ζεξκνκηθηηθέο κπαηαξίεο. 
Γ. Δγθαηάζηαζε ξπζκηζηή πίεζεο θαη εηδηθήο βαιβίδαο 6 bar    
(0,6 MPa) ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζε ζπλδπαζκφ κε δνρείν 
δηαζηνιήο 8lt γηα ηελ απνθπγή ησλ πδξαπιηθψλ πιεγκάησλ . 

 
 
 
 

Μέγεζνο 
ζεξκνζίθσλα 

Σχπνο δνρείνπ 
δηαζηνιήο 

10 lt 8 lt 

20 lt 8 lt 

45 lt 8 lt 

60 lt 8 lt 

80 lt 12 lt 

100 lt 12 lt 

120 lt 18 lt 
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Σα πξντφληα ηεο ELCO είλαη θαξπφο καθξνρξφληαο έξεπλαο θαη εμέιημεο, θαιχπηνπλ ηηο πην απαηηεηηθέο 
Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαζηεξψλνπλ θαηλνχξγηα κέηξα ζχγθξηζεο ζε πνιχ πςειφ πνηνηηθφ 
επίπεδν. Αληαπνθξηλφκελα ζηηο αλάγθεο θάζε κνληέξλνπ λνηθνθπξηνχ, θαιαίζζεηα, ιεηηνπξγηθά, 
νηθνλνκηθά θαη πξνζεγκέλα σο ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα απνηεινχλ ηηο ζπζθεπέο πξφηππα γηα ηελ 
επφκελε δεθαεηία. 

 
SERVICE ELCO:  
 ΚΔΝΣΡΗΚΟ  Αζήλα: 210 5145030 – 210 5145139  

 ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ  Θεζζαινλίθε: 2314006141  

 ΘΔΑΛΗΑ  Λάξηζα: 2410 624886  Βφινο: 24210 82016  Καξδίηζα: 24410 75915  Σξίθαια: 24310 30057  

 ΖΠΔΗΡΟ  Ησάλληλα: 26510 20801  

 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ  Πάηξα: 2610 521274  

 ΚΡΖΣΖ  Ζξάθιεην: 2810 311055  Ρέζπκλν: 28310 26390  Υαληά: 28210 94981  

 ΛΟΗΠΔ ΠΔΡΗΟΥΔ: 210 2847800  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ζ εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάδεη ή λα 
ηξνπνπνηεί ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ρσξίο 
πξνεηδνπνίεζε, ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα 
βειηίσζε ησλ ζπζθεπψλ ηεο. 

Οη ζπζθεπέο είλαη ζχκθσλεο 
κε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο & πξφηππα: 
- LVD 2006/95/EK 
- ΔΝ 60335-1:2012  
- ΔΝ 60335-2-21:2003 +A1:2005 +A2:2008 
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