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GMS9 / GDS9
ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΕΡΙΟ ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΙΕΣΗ
ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

II2H3B/P
G20
G30
G 30+G31

20mbar 
29mbar 
29mbar

8,7mbar 
26,7mbar
 26,7mbar

AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LV, NO, SE, SK
CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LV, NO, SE, SK
CH, CZ, EE, GR, IT, LV, SK

II2H3+
G20
G30
G 30+G31

20mbar 
29mbar 
29/37mbar

8,7mbar 
26,7mbar
 26,7mbar

CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LV, PT, SK
CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LV, PT, SK
CH, CZ, EE, ES, GB, GR, IE, IT, LV, PT, SK

II2H3P
G20
G31

20mbar 
37mbar

8,7mbar 
26,7mbar

AT, CH, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, PT, SK
CH, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LV, PT, SK

II2E3B/P
G20 20mbar 8,7mbar DE, PL

II2E+3+
G20+G25
G30
G31
G30+G31

20/25mbar 
29mbar 
37mbar
29/37mbar

8,7mbar 
26,7mbar
 26,7mbar
26,7mbar

BE, FR
BE, FR
BE, FR
BE, FR

II2E+3P
G20+G25
G31
G30+G31

20/25mbar  
37mbar
29/37mbar

8,7mbar 
26,7mbar
 26,7mbar

BE, FR
BE, FR
BE, FR

Goodman Manufacturing Company, L.P.  ◊  5151 San Felipe, Suite 500, Houston, TX 77056  ◊  ©2007 Goodman

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση ως
II2H3B/P, II2H3+, II2H3P, II2E3B/P, II2E+3+ and II2E+3p

Εμπορικό αναγνωριστικό:
B22

Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε πως είναι συμβατές οι τοπικές συνθήκες διανομής, η φύση και 
η πίεση του αερίου και η τρέχουσα κατάσταση ρυθμίσεων της συσκευής.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν μόνο αν πάνω στη συσκευή βρίσκεται ο παρακάτω κωδικός χώρας.
Αν δεν υπάρχει αυτός ο κωδικός πάνω στη συσκευή, είναι απαραίτητο να ανατρέξετε στις 
τεχνικές οδηγίες που παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση της 
συσκευής για τις συνθήκες της χώρας σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2H @ 20mbar
230V ~ 50hZ. 15A. < 2kW.   
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η GOODMAN ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ. ΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ. ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ. ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΑΙΧΜΗΡΕΣ.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΤΑΠΕΣ 
ΤΩΝ ΟΠΩΝ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΛΙΚΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΒΕΝΖΙΝΗ Ή ΑΛΛΑ 

ΕΥΦΛΕΚΤΑΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

- ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΜΥΡΙΖΕΤΕ ΑΕΡΙΟ:
* ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΨΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ.
* ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. 

ΜΗ   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΣΑΣ.

* ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑ. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ.

* ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ, 
ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ.

- Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Ή ΤΟΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΕΡΙΟΥ
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I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΊ ΥΠΕΡΘΈΡΜΑΝΣΗ Ή ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΕΊ Η ΠΑΡΟΧΉ ΑΕΡΊΟΥ, ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΗ 
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΒΑΛΒΊΔΑ ΔΙΑΚΟΠΉΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΑΕΡΊΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ ΠΡΙΝ ΝΑ 
ΚΛΕΊΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
PELIGRO

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι συσκευές που παράγουν μονοξείδιο του άνθρακα (όπως αυτοκίνητα, 
μονάδες θέρμανσης, μονάδες θέρμανσης νερού με καύση αερίου, κτλ) δε θα 
πρέπει να λειτουργούν σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ χωρίς αερισμό, 
βοηθητικά δωμάτια ή χώροι στάθμευσης λόγω του κινδύνου δηλητηρίασης 
από μονοξείδιο του άνθρακα (CO) ως αποτέλεσμα των εκπομπών αερίων. 
Αν εγκατασταθεί ένας κλίβανος ή μια μονάδα διαχείρισης αέρα σε μια τέτοια 
κλειστή περιοχή όπως ένα γκαράζ, ένα βοηθητικό δωμάτιο ή ένα χώρο 
στάθμευσης και λειτουργεί μια συσκευή
που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής, 
απευθείας εξωτερικός αερισμός.
Αυτός ο αερισμός είναι απαραίτητος για να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
δηλητηρίασης από CO που μπορεί να υπάρξει αν συνεχίσει να λειτουργεί 
μέσα στον κλειστό χώρο μια συσκευή που παράγει μονοξείδιο του άνθρακα. 
Οι εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα μπορούν να (επανα)κυκλοφορήσουν 
σε ολόκληρη την εγκατάσταση αν ο κλίβανος ή ο ανεμιστήρας λειτουργούν σε 
οποιαδήποτε λειτουργία.

Το CO μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες που περιλαμβάνουν μόνιμη 
βλάβη του εγκεφάλου ή θάνατο.
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Ιδιαίτερη προειδοποίηση για την εγκατάσταση κλιβάνων ή Μονάδων 
διαχείρισης αέρα σε κλειστές περιοχές όπως γκαράζ, βοηθητικά δωμάτια ή 
χώρους στάθμευσης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ
Πριν να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν 
εγχειρίδιο για να εξοικοιωθείτε με συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει 
να ακολουθήσετε, που περιλαμβάνουν ενδεικτικά: μέγιστη εξωτερική στατική 
πίεση της μονάδας, πιέσεις αερίου, ονομαστική τιμή εισόδου BTU (J), σωστές 
ηλεκτρικές συνδέσεις, αύξηση της θερμοκρασίας του κυκλοφορούντος αέρα, 
ελάχιστη ή μέγιστη ροή αέρα και συνδέσεις ταχύτητας μοτέρ.

ΖΗΜΙΈΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΆ
Όλες οι μονάδες συσκευάζονται με ασφάλεια σε κουτιά αποστολής που 
έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Διεθνούς Ένωσης για 
την Ασφαλή Μεταφορά. Θα πρέπει να ελέγξετε το κουτί κατά την άφιξή του 
για εξωτερικές ζημιές. Αν ανακαλύψετε ζημιές, θα πρέπει να υποβάλλετε ένα 
γραπτό αίτημα για επιθεώρηση από συνεργάτη της μεταφορικής εταιρίας.
Ο κλίβανος θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κατά την άφιξη για ζημιές και 
για μπουλόνια ή βίδες που μπορεί αν έχουν χαλαρώσει κατά τη μεταφορά. 
Στην περίπτωση ζημιάς ο παραλήπτης θα πρέπει:
1. Να κάνει μια σημείωση πάνω στην απόδειξη παράδοσης για τυχόν ορατές 

ζημιές στο φορτίο ή στο κουτί.
2. Ειδοποιήστε αμέσως το μεταφορέα και ζητήστε μια εξέταση.
3. Για τις κρυφές ζημιές, ο μεταφορέας θα πρέπει να ειδοποιηθεί όσο γίνεται 

πιο σύντομα, κατά προτίμηση εντός πέντε ημερών.
4. Υποβάλλετε το αίτημα μαζί με την παρακάτω συνοδευτική τεκμηρίωση 

εντός εννέα μηνών.
• Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο της Απόδειξης φόρτωσης ή εγγύηση 

αποζημιώσεως.
• Πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής μεταφορικών ή αποζημιώσεως προς 

αντικατάστασή της.

• Πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο του τιμολογίου, που δείχνει την αγορά 
και εκπτώσεις ή μειώσεις της τιμής.

• Αντίγραφο της αναφοράς επιθεώρησης που έχει εκδόσει ο 
αντιπρόσωπος της εταιρίας μεταφοράς όταν αναφέρθηκε η ζημιά στην 
εταιρία μεταφοράς.

Η εταιρία μεταφοράς είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή άμεσης εξέτασης της 
ζημιάς και για την αναλυτική έρευνα της κάθε αξίωσης. Ο διανομέας
ή ο κατασκευαστής δε θα δεχτεί αξιώσεις από εμπόρους για ζημιές κατά τη 
μεταφορά.
Φυλλάξτε τα παρόντα έγγραφα σε ασφαλές μέρος για μελλοντική 
αναφορά.

II. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Παρακαλούμε να τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις και προφυλάξεις 
κατά την εγκατάσταση, ρύθμιση, τροποποίηση, επισκευή ή λειτουργία του 
κλιβάνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ 
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ, ΡΎΘΜΙΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΉ Ή ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ, ΑΝΑΤΡΈΞΤΕ ΣΤΟ 
ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ. ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΒΟΉΘΕΙΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΊΤΕ ΈΝΑΝ 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ, ΕΤΑΙΡΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΑΕΡΊΟΥ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, Ο ΚΛΊΒΑΝΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΊΟ ΌΠΟΥ 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΑΠΌ ΤΟ ΝΕΡΌ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗ ΜΟΝΆΔΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΊΣ ΛΟΓΙΚΉ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, 
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΉΡΗΣΗ. ΑΝ Η ΜΟΝΆΔΑ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΚΤΊΡΙΟ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΕΊΝΑΙ Ή ΘΑ 
ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΣΕΤΕ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΊΣΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΈΝΟ 
ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΌΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΊΣΤΕ ΌΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΩΛΉΝΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΝΕΡΌ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΆΣΤΕ ΣΩΣΤΆ ΤΟ ΤΟ ΚΤΊΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΏΝΑ ΚΑΙ ΚΛΕΊΣΤΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΝΕΡΟΎ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΊΡΊΟ ΕΚΤΕΊΘΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ ΥΠΌ 
ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΌΣ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΑΚΑΤΟΊΚΗΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟΎΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΆΔΕΣ 
ΥΔΡΟΝΙΚΉΣ ΣΠΕΊΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΠΗΓΈΣ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ.

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΉ ΕΚΚΈΝΩΣΗ (ESD)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφορτίζετε το στατικό ηλεκτρισμό που έχει συσσωρευτεί στο 
σώμα σας πριν να ακουμπήσετε τη μονάδα. Μία ηλεκτροστατική εκκένωση 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ηλεκτρικά συστατικά.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του κλιβάνου 
και κατά τη διάρκεια των επισκευών για να προστατέψετε την ενσωματωμένη 
μονάδα ελέγχου από τις ζημιές. Με την τοποθέτηση του κλιβάνου, της μονάδας 
ελέγχου και του ατόμου στο ίδιο ηλεκτροστατικό ρεύμα, αυτά τα βήματα 
συντελούν στην αποφυγή της έκθεσης της ενσωματωμένης μονάδας ελέγχου σε 
ηλεκτροσταταική αποφόρτιση. Αυτή η διαδικασία ισχύει τόσο για εγκαταστημένους 
όσο και για μη εγκαταστημένους (μη γειωμένους) κλιβάνους.
1. Αποσυνδέσετε όλες τις παροχές ρεύματος στον κλίβανο. Μην ακουμπάτε 

την ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ή οποιοδήποτε καλώδιο είναι 
συνδεδεμένο στη μονάδα ελέγχου πριν να αποφορτίσετε το ηλεκτροστατικό 
φορτίο του σώματός σας στο έδαφος.

2.  Ακουμπήστε καλά μια καθαρή, όχι βαμμένη μεταλλική επιφάνεια του 
κλιβάνου κοντά στη μονάδα ελέγχου. Τα εργαλεία που βρίσκονται στο 
χέρι σας κατά τη διάρκεια τη γείωσης θα αποφορτιστούν.

3.  Επισκευάστε την ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ή την καλωδίωση 
σύνδεσης ακολουθώντας τη διαδικασία αποφόρτισης στο βήμα 2. 
Προσέξτε να μην φορτίσετε ξανά το σώμα σας με στατικό ηλεκτρισμό 
(δηλαδή, μην μετακινήσετε ή σύρετε τα πόδια σας, μην ακουμπήσετε 
αντικείμενα που δεν είναι γειωμένα, κτλ.). Αν έλθετε σε επαφή με ένα μη 
γειωμένο αντικείμενο, επαναλάβετε το βήμα 2 πριν να ακουμπήσετε τη 
μονάδα ελέγχου ή καλώδια.

4.  Αποφορτίστε το σώμα σας για να το γειώσετε πριν να αφαιρέσετε μια 
νέα μονάδα ελέγχου από τη θήκη της. Ακολουθήστε τα βήμα 1 έως 3 



IO-GMS9-GK www.goodmanmfg.com 5

αν πραγματοποιείτε εγκατάσταση της μονάδας ελέγχου σε ένα κλίβανο. 
Επιστρέψτε τυχόν παλιές ή νέες μονάδες ελέγχουστις θήκες τους πριν να 
ακουμπήσετε ένα μη γειωμένο αντικείμενο.

III. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Αυτός ο κλίβανος έχει σχεδιαστεί κυρίως για οικιακές εφαρμογές θέρμανσης 
εφαρμογή. ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί ή πιστοποιηθεί για χρήση σε τροχόσπιτα, 
τρέιλερ ή οχήματα αναψυχής. Αυτή η μονάδα ΔΕΝ έχει σχεδιαστεί ή 
πιστοποιηθεί για εφαρμογές σε εξωτερικό χώρο. Ο κλίβανος θα πρέπει 
να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο (δηλαδή, στη σοφίτα, σε υπόγειο 
ή σε γκαράζ, εφόσον η πόρτα του γκαράζ έχει μηχανισμό αυτόματου 
κλεισίματος).
Αυτός ο κλίβανος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω μη βιομηχανικές 
εμπορικές εφαρμογές:
Σχολεία, κτίρια γραφείων, εκκλησίες, εμπορικά καταστήματα Γηροκομεία, 
ξενοδοχεία, κοινόχρηστους χώρους ή χώρους γραφείων
Στις παραπάνω εφαρμογές, ο κλίβανος θα πρέπει να εγκατασταθεί υπό τους 
παρακάτω όρους:

Θα πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης που 
παρέχονται και σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
Θα πρέπει να εγκατασταθεί σε εσωτερικό χώρο, σε ένα κτίσμα που έχει 
καταστευαστεί επί τόπου.
Θα πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός συστήματος αγωγών και να μη 
χρησιμοποιείται σε εφαρμογή ελεύθερης μεταφοράς αέρα.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα “σύνθεσης” αέρα.

Αυτός ο κλίβανος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα θέρμανσης σε 
εργοτάξιο ΜΟΝΟ αν τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

Το σύστημα αερισμού να έχει εγκατασταθεί μόνιμα σύμφωνα με τις 
οδηγίες εγκατάστασης.
Να χρησιμοποιείται θερμοστάτης δωματίου για τον έλεγχο του κλιβάνου. 
ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιηθούν βραχυκυκλωτήρες που παρέχουν 
μόνιμη θέρμανση.
Να υπάρχουν αεραγωγοί επιστροφής και να έχουν σφραγιστεί στον 
κλίβανο.
Θα πρέπει να διατηρείται μια θερμοκρασία επιστροφής αέρα από 16ºC 
έως 27ºC.
Θα πρέπει να εγκατασταθούν φίλτρα αέρα στο σύστημα και να 
συντηρούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών, να αντικαθίστανται όταν 
είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια των εργασιών και με την ολοκλήρωσή 
τους.
Ο ρυθμός εισόδου και η αύξηση της θερμοκρασίας να ορίζονται σύμφωνα 
με την πλάκα τιμών του κλιβάνου.
Να παρέχεται 100% εξωτερικός αέρας για τις απαιτήσεις σε αέρα 
καύσης κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
προσωρινοί αγωγοί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συνδέεετε τον προσωρινό αγωγό 
απευθείας στον κλίβανο. Το μέγεθος του αγωγού πρέπει να είναι 
σύμφωνο με τις οδηγίες στην Ενότητα V, Απαιτήσεις αέρα για την καύση 
και τον εξαερισμό, Ενότητα 5.3.3.
Ο εναλλάκτης θερμότητας, τα συστατικά, το σύστημα αγωγών, τα φίλτρα 
αέρα και οι σπείρες εξατμιστήρα του κλιβάνου πρέπει να καθαρίζονται 
μετά τον τελευταίο καθαρισμό που ακολουθεί την ολοκλήρωση των 
εργασιών.
Όλες οι συνθήκες λειτουργίας του κλιβάνου (περιλβανομένης της 
ανάφλεξης, του ρυθμού εισαγωγής, τη αύξησης θερμοκρασίας και του 
αερισμού) πρέπει να επιβεβαιώνοντα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες 
εγκατάστασης.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία, διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση 
και τις εφαρμογές αυτού του προϊόντος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΎΝ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ Ή ΘΆΝΑΤΟΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, 
ΈΚΡΗΞΗΣ, ΚΑΠΝΟΎ, ΣΥΜΠΎΚΝΩΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ Ή ΜΟΝΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ ΩΣ 
ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ή ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΎ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΊ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ, ΟΙ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ Ή Ο ΘΆΝΑΤΟΣ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΜΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΑΥΤΌΝ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΣΕ ΈΝΑ ΤΡΟΧΌΣΠΙΤΟ, ΤΡΈΙΛΕΡ Ή ΌΧΗΜΑ ΑΝΑΨΥΧΉΣ.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του κλιβάνου, πραγματοποιήστε 
την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του κλιβάνου σύμφωνα 
με αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας, με τους τοπικούς 
κανονισμούς και οδηγίες κτιριακών εγκαταστάσεων.
Η ονομαστική ισχύς θέρμανσης του κλιβάνου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
ή ίση με τη συνολική απώλεια θερμότητας του χώρου που θα θερμανθεί. Η 
συνολική απώλεια θερμότητας θα πρέπει να υπολογιστεί με μια εγκεκριμένη 
μέθοδο.

IV. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΆ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΟΎΝ ΟΙ ΠΙΘΑΝΈΣ ΖΗΜΙΈΣ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ, ΟΙ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ 
Ή Ο ΘΆΝΑΤΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΥΚΊΔΕΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΟΝΆΔΑΣ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω κατά την επιλογή ενός 
χώρου για τον κλίβανο. Ανατρέξτε επίσης τις οδηγίες που παρέχονται στην 
Ενότητα V, Απαιτήσεις αέρα για την καύση και τον εξαερισμό

Τοποθετήστε τον κλίβανο κεντρικά σε σχέση με το προτεινόμενο ή 
υπάρχον σύστημα διανομής αέρα.
Διασφαλίστε πως η θερμοκρασία του αέρα επιστροφής που εισέρχεται 
στον κλίβανο είναι από 13ºC έως 38ºC όταν ο κλίβανος θερμαίνει.
Μεριμνήνστε για τον εξαερισμό των προϊόντων της καύσης στον εξωτερικό 
χώρο μέσω ενός κατάλληλου συστήματος αερισμού. Θα πρέπει να 
προσέξετε ιδιαίτερα τη δρομολόγηση του σωλήνα αερισμού/καύσης και 
του σωλήνα εισαγωγής αέρα για την καύση, όπου χρησιμοποιούνται. 
Ανατρέξτε στην Ενότητα IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας 
αέρα καύσης - θέσεις τερματισμού για κατάλληλες θέσεις τερματισμού και 
για να καθορίσετε αν μπορεί να πραγματοποιηθεί το σύστημα σωλήνων 
από τον κλίβανο έως τον τερματισμό ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν 
δοθεί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μήκος των σωληνώσεων για τα αέρια της καύσης 
και/ή για τον αέρα που χρειάζεται για την καύση μπορεί να αποτελέσει 
περιοριστικό παράγοντα για την τοποθεσία του κλιβάνου.
Τοποθετήστε τον κλίβανο σε σημείο ώστε το συμπύκνωμα να ρέει 
προς τα κάτω στους σωλήνες. Μην τοποθετήσετε τον κλίβανο ή το 
σύστημα αποστράγγισης συμπυκνώματος σε σημείο που υπόκειται σε 
θερμοκρασίες υπό του μηδενός χωρίς κατάλληλη προστασία από το 
πάγωμα. Ανατρέξτε στην Ενότητα X, Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες 
συμπυκνώματος για περισσότερες λεπτομέρειες.
Βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής αέρας για την καύση στον κλίβανο. Ο 
ακατάλληλος ή ανεπαρκής αέρας για την καύση μπορεί να εκθέσει τους 
ενοίκους του κτιρίου σε προϊόντα της καύσης του αερίου που μπορεί να 
περιλαμβάνουν και μονοξείδιο του άνθρακα. Ανατρέξτε στην Ενότητα V, 
Απαιτήσεις αέρα για την καύση και τον εξαερισμό.
Τοποθετήστε τον κλίβανο σε ένα επίπεδο δάπεδο για να επιτρέψετε τη 
σωστή αποστράγγιση του συμπυκνώματος. Αν ορισμένες φορές το δάπεδο 
έχει νερά ή είναι βρεγμένο, τοποθετήστε τον κλίβανο πάνω από το δάπεδο 
σε μια βάση από τσιμέντο με μέγεθος περίπου 38 χλστ μεγαλύτερη από ότι 
η βάση του κλιβάνου. Ανατρέξτε στην Ενότητα VII, Οριζόντιες εφαρμογές 
και ζητήματα για την επιπέδωση των οριζοντίων κλιβάνων.
Βεβαιωθείτε πως οι κλίβανοι με πάνω ροή ή οι οριζόντιοι δεν εγκαθίστανται 
απευθείας πάνω σε χαλιά ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό. Το μόνο 
εύφλεκτο υλικό που επιτρέπεται είναι το ξύλο.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό υπόβαθρο για όρθιες 
εγκαταστάσεις κάτω ροής πάνω σε οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό 
(περιλαμβανομένου του ξύλου). Ανατρέξτε στις οδηγίες υπόβαθρου για 
λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δε θα χρειαστεί 
υπόβαθρο αν κάτω από τον κλίβανο βρίσκεται μια σπείρα κλιματισμού 
ανάμεσα στο άνοιγμα παροχής αέρα και στο εύφλεκτο δάπεδο.
Η έκθεση σε μολυσμένο αέρα καύσης θα προκαλέσει προβλήματα σχετικά 
με την ασφάλεια και την απόδοση. Μην εγκαθιστάτε τον κλίβανο σε μέρη 
όπου ο αέρας της καύσης εκτίθεται στις παρακάτω ουσίες:

χλωριωμένα κεριά ή καθαριστικά 
χημικά για πισίνες που βασίζονται στο χλώριο
χημικά που μαλακώνουν το νερό
άλατα ή χημικά αποπάγωσης
τετραχλωρίδιο του άνθρακα

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ψυκτικά μέσα τύπου αλογόνου
καθαριστικά διαλύματα (όπως τετραχλωροαιθυλαίνιο)
μελάνια εκτύπωσης
διαλυτικά μπογιάς
βερνίκια
υδροχλωρικό οξύ
τσιμέντο και κόλλα
αντιστατικά μαλακτικά υφασμάτων για στεγνωτήρια ρούχων
και υλικά πλυσίματος οξέως τοιχοποιίας

Σφραγίστε έναν κλίβανο με έμμεσο αερισμό αν είναι εγκαταστημένος 
κοντά σε μια περιοχή που μολύνεται συχνά από κάποια από τις παραπάνω 
ουσίες. Αυτό θα προστατέψει τον κλίβανο έμμεσου αερισμού από τα 
μολυσματικά στοιχεία του αέρα. Για να βεβαιωθείτε πως ο εσώκλειστος 
κλίβανος έμμεσου αερισμού έχει επαρκή παροχή αέρα για καύση, φέρτε 
παροχή αέρα από ένα κοντινό μη μολυσμένο δωμάτιο ή από τον εξωτερικό 
χώρο. Ανατρέξτε στην Ενότητα V, Απαιτήσεις αέρα για την καύση και τον 
εξαερισμό για λεπτομέρειες.
Αν ο κλίβανος χρησιμοποιείται μαζί με μια μονάδα ψύξης, εγκαταστήστε 
τον κλίβανο με πάνω ροή ή παράλληλα με τη μονάδα ψύξης. Θα 
υπάρξει πρόωρη αστοχία του εναλλάκτη θερμότητας αν η μονάδα ψύξης 
τοποθετηθεί πριν από τον κλίβανο.
Αν η εγκατάσταση του κλιβάνου πραγματοποιηθεί σε ένα οικιακό γκαράζ, 
τοποθετήστε τον κλίβανο ώστε ο καυστήρας και η πηγή ανάφλεξης να 
βρίσκονται τουλάχιστον 457 χλστ πάνω από το δάπαδο. Προστατέψτε τον 
κλίβανο από ζημιές που προκαλούνται από τα οχήματα.
Αν ο κλίβανος εγκατασταθεί οριζοντίως, οι πόρτες πρόσβασης του 
κλιβάνου θα πρέπει να είναι κάθετες ώστε οι καυστήρες να καίνε 
οριζοντίως μέσα στον εναλλάκτη θερμότητας. Μην εγκαταστήσετε τη 
μονάδα με τις πόρτες πρόσβασης στην “πάνω πλευρά/κορυφή” ή στην 
“κάτω πλευρά/βάση” του κλιβάνου.

ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΌΤΗΤΑ
Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να τηρούν τις αποστάσεις με τα εύφλεκτα υλικά 
για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί ο κλίβανος. Οι πληροφορίες 
ελάχιστων αποστάσεων για αυτόν τον κλίβανο παρέχονται στην ετικέτα 
αποστάσεων της μονάδας. Αυτές οι αποστάσεις θα πρέπει να τηρούνται 
πάντα.
Οι αποστάσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις σωλήνες 
παροχής αερίου, ρεύματος και παγίδας αποστράγγισης. Αν χρησιμοποιείται 
η εναλλακτική σύνδεση αέρα αερισμού/καύσης, θα πρέπει να υπάρχει 
επιπλέον απόσταση για να χωρέσουν αυτές οι συνδέσεις. Ανατρέξτε στην 
Ενότητα IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας αέρα καύσης για 
λεπτομέρειες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτός από τις απαιτούμενες αποστάσεις με τα 
εύφλεκτα υλικά, θα πρέπει να υπάρχει μια απόσταση τουλάχιστον 610 χλστ 
στο μπροστινό μέρος της μονάδας για τις επισκευές.

ΠΛΑΙΠΛΑΙΠΛΑΙ

ΠΑΝΩ ΠΑΝΩ

ΚΑΤΩ
ΚΑΤΩ

Πάνω ροή Αντίθετη ροή Οριζόντια

Ένας κλίβανος που έχει εγκατασταθεί σε κλειστό χώρο (δηλαδή, σε μια 
ντουλάπα ή βοηθητικό δωμάτιο) θα πρέπει να έχει δύο ανοίγματα αερισμού 
με ελάχιστο σύνολο ελεύθερου εμβαδού 1,6 cm2 ανά 0,293 kW ονομαστικής 
τιμής τάσης του κλιβάνου. Ανατρέξτε στο Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών 
που ισχύει για το μοντέλο σας για τις ελάχιστες αποστάσεις με τις επιφάνειες 
καύσης. Ένα από τα ανοίγματα αερισμού θα πρέπει να είναι λιγότερο από 
305 χλστ από το πάνω μέρος, ενώ το άλλο άνοιγμα πρέπει να είναι λιγότερο 
από 305 χλστ από το κάτω μέρος του κλειστού χώρου. Σε μια τυπική 
κατασκευή, η απόσταση ανάμεσα στην πόρτα και στο πλαίσιο της πόρτας 
συνήθως επαρκεί για αυτήν την απαίτηση αερισμού.

ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Αν θα αναρτήσετε τον κλίβανο σε δοκάρια ή σε πατόξυλα, χρησιμοποιήστε 
βέργα με σπείρωμα 9,5 χλστ και σίδερο με γωνία 51x51x3 χλστ, όπως 

•

•

•

•

φαίνεται παρακάτω. Το μήκος της βέργας εξαρτάται από την εφαρμογή και 
τις απαραίτητες αποστάσεις.

Παρεχετε 203 χλστ ελαχιστη αποσταση 
αναμεσα στην κεντρικη βεργα και 
το περιβλημα tου κλιβανουγια 
να επιτρεψετε την αφαιρεση του 
ανεμιστηρα του κυκλοφορητη

51X51x3 χλστ σιδερο 
με γωνια (3 σημεια) Κλινετε προσ εξω για 

να κανετε χωρο για την 
αφαιρεση τησ πορτασ 
και του ανεμιστηρα του 
κυκλοφορητη

Κοχλιωτη βεργα διαμετρου 
9,5 χλστ (6 Τεμαχια)

Παξιμαδια συγκρατησησ

Παξιμαδια 
υποστηριξησ

Βεβαιωθειτε πωσ ο κλιβανοσ ειναι 
οριζοντιωμενοσ απο ακρη σε ακρη και εχει 
μια ελαφρωσ μπροστινη κλιση με το το 
μπροστινο μεροσ του κλιβανου 19 χλστ 
κατω απο το πισω μεροσ του κλιβανου

Τοποθετηστε οσο το δυνατον πιο κοντα Στην 
υποδοχη ανεμιστηρα για να επιτρεψετε την 
Αφαιρεση του ανεμιστηρα του κυκλοφορητη

Αναρτημένος κλίβανος

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΥΠΆΡΧΟΝΤΟΣ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αφαιρεθεί ένας κλίβανος από ένα σύστημα εξαερισμού 
αέρα που εξυπηρετεί άλλες συσκευές, το σύστημα εξαερισμού ενδέχεται να 
είναι πολύ μεγάλο για το σωστό εξαερισμό των υπολοίπων συνδεδεμένων 
συσκευών.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα με κάθε συσκευή που είναι 
συνδεδεμένη στο σύστημα εξαερισμού που λειτουργεί, ενώ οι υπόλοιπες 
συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα εξαερισμού δε λειτουργούν:
α. Σφραγίστε τα ανοίγματα που δε χρησιμοποιούνται στο σύστημα 

εξαερισμού
β. Εξετάστε πως το σύστημα εξαερισμού έχει σωστό μέγεθος και οριζόντια 

απόσταση και αυτές τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει απόφραξη 
ή περιορισμός, διαρροή, διάβρωση και άλλα προβλήματα που μπορεί να 
δημιουργήσουν επισφαλείς συνθήκες

γ. Όσο είναι δυνατόν πρακτικά, κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα 
του κτιρίου ανάμεσα στο χώρο στον οποίο βρίσκονται οι συσκευές που 
είναι συνδεδεμένες στο σύστημα εξαερισμού και στους άλλους χώρους 
του κτιρίου. Ενεργοποιήστε τα στεγνωτήρια ρούχων και τις συσκευές 
που δεν είναι συνδεδεμένες στο σύστημα εξαερισμού. Ενεργοποιήστε 
ανεμιστήρες όπως απορροφητήρες και εξαερισμούς μπάνιου, ώστε να 
λειτουργούν στη μέγιστη ταχύτητα. Μη θέτετε σε λειτουργία ανεμιστήρες 
που χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι για δροσιά. Κλείστε τους καπνοφράκτες 
του τζακιού

δ. Ακολουθήστε τις οδηγίες φωτισμού. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή που 
θα εξεταστεί. Ρυθμίστε το θερμοστάτη ώστε η συσκευή να λειτουργεί 
συνεχόμενα

ε. Ελέγξτε για διαρροή του απορροφητήρα στο άνοιγμα του μετά από 5 
λεπτά λειτουργίας του κύριου καυστήρα. Χρησιμοποιήστε τη φλόγα ενός 
σπίρτου ή ενός κεριού

ζ. Μετά που έχει καθοριστεί πως όλες οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες 
στο σύστημα εξαερισμού αερίζονται σωστά κατά τη δοκιμή που αναφέρεται 
παραπάνω, επαναφέρτε τις πόρτες, τα παράθυρα, τους απορροφητήρες, 
τους καπνοφράκτες τζακιού και τις άλλες συσκευές που καίνε αέριο στην 
προηγούμενη κατάσταση χρήσης τους

η. Αν παρατηρήσετε ακατάλληλο εξαερισμό κατά τη διάρκεια των παραπάνω 
δοκιμών, θα πρέπει να διορθωθεί το κοινό σύστημα εξαερισμού.

ΘΈΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ
Ο θερμοστάτης θα πρέπει να τοποθετηθεί περίπου 1,5 μ από το δάπεδο σε 
ένα εσωτερικό τοίχο χωρίς δονήσεις, σε ένα σημείο που να υπάρχει καλή 
κυκλοφορία του αέρα. Μην εγκαταστήσετε το θερμοστάτη σε σημείο όπου 
μπορεί να επηρεαστεί από τα παρακάτω:

Ρεύματα ή νεκρά σημεία πίσω από πόρτες, σε γωνίες ή κάθω από 
ντουλάπια.
Ζεστό ή κρύο αέρα από ρυθμιστές αέρα.
Ακτινοβολούμενη θερμότητα από τον ήλιο.

•

•
•
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Φωτιστικά ή άλλες συσκευές.
Ακτινοβολούμενη θερμότητα από ένα τζάκι.
Κρυφούς σωλήνες ζεστού ή κρύου νερού ή καμινάδες.
Σημεία που δεν υπάρχει ρύθμιση της θερμότητας πίσω από το θερμοστάτη, 
όπως ένας εξωτερικός τοίχος.

ΡΕΥΜΑΤΑ Ή ΝΕΚΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
- ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΟΡΤΕΣ  -ΣΕ ΓΩΝΙΕΣ 
- ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

ΖΕΣΤΟ
ΚΡΥΟ

Καταστάσεις που επηρεάζουν το θερμοστάτη

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν το θερμοστάτη για οδηγίες 
τοποθέτησης και για περισσότερες προφυλάξεις.

V. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ,
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΡΕΣΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ 
ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΠΙΤΙΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ.

Η βελτιωμένη ποιότητα κατασκευής και η επιπλέον μόνωση στα κτίρια έχουν 
μειώσει τις απώλειες θερμότητας με τη μείωση της εισόδου και της εξόδου 
του αέρα από τις πόρτες και τα παράθυρα. Αυτές οι αλλαγές έχουν συντελέσει 
στη μείωση του κόστους θέρμανσης/ψύξης αλλά έχουν δημιουργήσει 
πρόβλημα στην παροχή αέρα για την καύση και αέρα για τον εξαερισμό για 
για συσκευές που καίνε αέριο και άλλα καύσιμα. Οι συσκευές που βγάζουν 
αέρα από το σπίτι (στεγνωτήρια, απορροφητήρες, τζάκι, κτλ) επιδεινώνουν 
αυτό το πρόβλημα στερώντας αέρα από τις συσκευές.
Η αποσυμπίεση του σπιτιού μπορεί να προκαλέσει αντίθετο ρεύμα ή ατελή 
καύση των συσκευών που καίνε αέριο, εκθέτοντας τους ενοίκους του κτιρίου 
σε αέρα προϊόντα της καύσης που μπορεί να περιλαμβάνουν το διοξείδιο 
του άνθρακα.
Αν αυτός ο κλίβανος πρόκειται να εγκατασταθεί στον ίδιο χώρο με άλλες 
συσκευές αερίου,όπως θερμοσίφωνο, βεβαιωθείτε πως υπάρχει επαρκής 
παροχή αέρα για καύση και εξαερισμό για τις άλλες συσκευές.
Στα περισσότερα σπίτια είναι απαραίτητη η παροχή εξωτερικού αέρα 
στο χώρο του κλιβάνου με γρίλιες αερισμού ή αγωγούς που συνδέονται 
απευθείας με τον εξωτερικό χώρο ή με χώρους που ανοίγουν στον εξωτερικό 
χώρο, όπως σοφίτες ή υπόγεια.

ΓΕΝΙΚΆ
Οι παρακάτω διατάξεις ισχύουν για εξοπλισμό χρήσης αερίου που είναι 
εγκαταστημένος σε κτίρια και ο οποίος χρειάζεται αέρα για την καύση, τον 
εξαερισμό και την αραίωση των αερίων της καύσης από το εσωτερικό του 
κτιρίου. Δεν ισχύουν για (1) εξοπλισμό απευθείας εξαερισμού ο οποίος 
έχει κατασκευαστεί και εγκατασταθεί ώς όλος ο αέρας για τη καύση να 
λαμβάνεται από την εξωτερική ατμόσφαιρα και όλα τα αέρια της καύσης 
εκκενώνονται στην εξωτερική ατμόσφαιρα ή (2) για έγκλειστους κλιβάνους 
που χρησιμοποιούν μια ενσωματωμένη ολική περίφραξη και χρησιμοποιούν 
τον εξωτερικό αέρα μόνο για την καύση και την αραίωση των καυσαερίων.
α. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί σε ένα χώρο όπου οι 

εγκαταστάσεις εξαερισμού επιτρέπουν την επαρκή καύση του αερίου, 
κατάλληλο εξαερισμό και διατήρηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε 
ασφαλή όρια υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης. Ο εξοπλισμός πρέπει 
να τοποθετηθεί σε τέτοιο χώρο ώστε να μην παρεμβάλλεται στη σωστή 

•
•
•
•

κυκλοφορία του αέρα. Όταν η φυσιολογική διείσδυση δεν παρέχει τον 
απαραίτητο αέρα, θα πρέπει να γίνεται εισαγωγή εξωτερικού αέρα.

β. Εκτός από τον αέρα που είναι απαραίτητος για την καύση, θα πρέπει να 
παρέχεται αέρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις για: ψύξης του εξοπλισμού 
ή των υλικών, τον έλεγχο της θερμοκρασίας δρόσου, τη θέρμανση, το 
στέγνωμα, την οξείδωση ή την αραίωση, τον εξαερισμό ασφαλείας, τον 
έλεγχο των οσμών καθώς και του αέρα για συμπιεστές.

γ. Εκτός από τον αέρα που χρειάζεται για την καύση, θα πρέπει να παρέχεται 
αέρας για εξαερισμό, περιλαμβανομένου του αέρα που χρειάζεται για 
άνετες και κατάλληλες συνθήκες εργασίες για το προσωπικό.

δ. Παρότι δεν μπορούν να καλυφθούν λεπτομερώς όλες οι μορφές κτιρίων, 
ο αέρας για την καύση, τον εξαερισμό και την αραίωση των καυσαερίων 
του εξοπλισμού χρήσης αερίου που διαφεύγουν με το φυσικό ρεύμα 
μπορεί να ληφθεί με τη χρήση μίας εκ των παρακάτω μεθόδων.

ε. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις σε αέρα για τη λειτουργία των 
απορροφητήρων, των συστημάτων εξαερισμού κουζίνας, των στεγνωτηρίων 
ρούχων και των τζακιών κατά τον καθορισμό της καταλληλότητας ενός 
χώρου για την παροχή των απαιτήσεων σε αέρα καύσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ:
Σε ανοιχτούς χώρους (δείτε τον ορισμό παρακάτω) σε κτίρια, η διείσδυση 
ίσως να επαρκεί για την παροχή αέρα για εξαερισμό της καύσης και αραίωση 
των καυσαερίων. Όμως, σε κτίρια σφικτής κατασκευής (για παράδειγμα, 
με προστασία για τον καιρό, με πολύ καλή μόνωση, στεγανοποιημένα, με 
προστασία από τους υδρατμούς, κτλ), ίσως να είναι απαραίτητη η παροχή 
επιπλέον αέρα.
Ο ανοιχτός χώρος είναι ένας χώρος ο όγκος του οποίου είναι μεγαλύτερος 
από 1,42 m3 ανά 0,293 kW του αθροίσματος της ονομαστικής τιμής εισόδου 
για όλες τις συσκευές που είναι εγκαταστημένες σε εκείνο το χώρο. Τα δωμάτια 
που επικοινωνούν απευθείας με το χώρο στον οποίο έχουν εγκατασταθεί οι 
συσκευές μέσω ανοιγμάτων που δεν έχουν πόρτες, θεωρούνται τμήμα του 
ανοιχτού χώρου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΎΣ ΧΏΡΟΥΣ:
(α) Όλος ο αέρας από το εσωτερικό του κτιρίου: Ο κλειστός χώρος θα πρέπει 

να έχει δύο μόνιμα ανοίγματα που επικοινωνούν απευθείας με επιπλέον 
δωμάτια επαρκή όγκου ώστε ο συνολικός όγκος όλων των χώρων να 
τηρεί τα κριτήρια ενός ανοιχτού χώρου. Θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
είσοδος όλων των συσκευών χρήσης αερίου που είναι εγκαταστημένες 
στον συνδυασμένο χώρο για να γίνεται αυτός ο καθορισμός. Το κάθε 
άνοιγμα θα πρέπει να έχει ένα ελάχιστο ελεύθερο εμβαδό 6,5cm2 ανά 
0,293 kW της συνολικής ονομαστικής εισόδου όλων των συσκευών 
χρήσης αερίου στον περιορισμένο χώρο, αλλά όχι μικρότερο από 650cm2. 
Το ένα άνοιγμα θα πρέπει να είναι έως 305 χλστ από την κορυφή και το 
άλλο έως 305 χλστ από το κάτω μέρος του περιβλήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κάθε άνοιγμα θα 
πρέπει να έχει ελεύθερο εμβαδό 
τουλάχιστον 6,5 cm² ανά 0,293 
kW της συνολικής ονομαστικής 
εισόδου όλου του εξοπλισμού 
στο περίβλημα, αλλά όχι 
λιγότερο από 645 εκ².

Καμινάδα ή εξαερισμός αερίου

Άνοιγμα

Άνοιγμα

Κλίβανος
Θερμοσίφωνο

Εξοπλισμός που βρίσκεται σε κλειστούς χώρους
Όλος ο αέρας από το εσωτερικό του κτιρίου

(β) Όλος ο αέρας από τον εξωτερικό χώρο: Στο κλειστό χώρο θα πρέπει να 
παρέχονται δύο μόνιμα ανοίγματα, το ένα να ξεκινάει έως 305 χλστ από 
την κορυφή και το άλλο να ξεκινάει έως 305 χλστ από το κάτω μέρος 
του περιβλήματος. Τα ανοίγματα θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας 
ή μέσω αγωγών με τον εξωτερικό χώρο ή με τους χώρους (υπόγειο ή 
σοφίτα) που επικοινωνούν ελεύθερα με τον εξωτερικό χώρο.
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*Αν το δωμάτιο με τη συσκευή έχει κοινό τοίχο με τον εξωτερικό χώρο και τα ανοίγματα επικοινωνούν 
απευθείας με τον εξωτερικό χώρο, το κάθε άνοιγμα θα έχει ελεύθερο εμβαδό τουλάχιστον 6,5 cm2 ανά 
1,172 kW της συνολικής ονομαστικής τιμής εισόδου όλων των συσκευών στο χώρο.

4. Όταν χρησιμοποιούνται αγωγοί, θα πρέπει να έχουν την ίδια 
διατομή με τον ελεύθερο χώρο των ανοιγμάτων στα οποία 
συνδέονται. Η ελάχιστη διάσταση των ορθογωνίων αγωγών 
αέρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7,62 cm.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μοναδικό άνοιγμα 
θα πρέπει να έχει ελεύθερο εμβαδό 
τουλάχιστον 6,45 cm2 ανά 0,88 
kWh της συνολικής ονομαστικής 
εισόδου όλου του εξοπλισμού στο 
περίβλημα, αλλά όχι μικρότερο από 
το άθροισμα των εμβαδών όλων 
των  συνδέσεων εξαερισμού στον 
κλειστό χώρο.

Άνοιγμα

Κλίβανος
Θερμοσίφωνο

Καμινάδα ή εξαερισμός αερίου

Εναλλακτικό
Άνοιγμα
Τοποθεσία

Εξοπλισμός που βρίσκεται σε κλειστούς χώρους. 
Όλος ο αέρας από τον εξωτερικό χώρο - Ένα άνοιγμα αέρα

5. Κατά την απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο, το ένα 
άνοιγμα θα πρέπει να έχει ελάχιστο ελεύθερο εμβδαό (6,59 
cm2 ανά 0,88 kW συνολική ονομαστικής εισόδου για όλο τον 
εξοπλισμό στο χώρο. Όταν χρησιμοποιούνται αγωγοί, θα πρέπει 
να έχουν την ίδια διατομή με το ελεύθερο εμβαδό των ανοιγμάτων 
στα οποία συνδέονται. Η ελάχιστη διάσταση των ορθογωνίων 
αγωγών αέρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 7,62 cm.

ΕΙΔΙΚΆ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΜΈΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ:
Οι απαιτήσεις για τον “Εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί σε κλειστούς χώρους” 
δεν ισχύουν απαραίτητα όταν ειδικές κατασκευές, εγκεκριμένες από την αρχή 
που έχει τη δικαιοδοσία, παρέχουν επαρκή αέρα για καύση, αερισμό και 
αραίωση των καυσαερίων.

ΠΕΡΣΊΔΕΣ ΚΑΙ ΓΡΊΛΙΕΣ:
Κατά τον υπολογισμό του ελεύθερου εμβαδού σε κλειστούς χώρους θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αποφρακτική επίδραση των περσίδων, 
των γριλιών ή των σιτών που προστατεύουν τα ανοίγματα. Οι σίτες που 
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να έχουν δίχτυ μικρότερο από 6,35 χλστ. Αν 
είναι γνωστό το εμβαδόν μέσω της διάταξης μιας περσίδας ή γρίλιας, θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μεγέθους του ανοίγματος 
που απαιτείται για την παροχή του καθορισμένου ελεύθερου εμβαδού. Αν δεν 
είναι γνωστή η διάταξη και το ελεύθερο εμβαδό, μπορείτε να υποθέσετε πως 
οι ξύλινες περσίδες έχουν ελεύθερο εμβαδό 20-25 τοις εκατό και οι μεταλλικές 
γρίλιες έχουν ελεύθερο εμβαδό 60-75 τοις εκατό. Οι περσίδες και οι γρίλιες θα 
πρέπει να είναι σταθερά στην ανοιχτή θέση ή να αλληλοσυνδεδεμένες με τον 
εξοπλισμό ώστε να ανοίγουν αυτόματα κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

ΕΙΔΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΝΤΑΙ ΑΠΌ ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΕΞΆΤΜΙΣΗ Ή ΤΖΆΚΙΑ:
Η λειτουργία απορροφητήρων, συστημάτων εξαερισμού, στεγνωτηρίων 
ρούχων ή τζακιών μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή για να αποφευχθεί η μη ικανοποιητική λειτουργία του εγκαταστημένου 
εξοπλισμού χρήσης αερίου. Αέρας από το εσωτερικό του κτιρίου. Ανατρέξτε 
στην ενότητα Όλος ο αέρας από το εσωτερικό του κτιρίου.

VI. ΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Οι κλίβανοι GMS9 μπορούν να εγκαταστθούν σε όρθια ή οριζόντια θέση, είτε 
στο αριστερό είτε στο δεξί πλαίσιο. Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον κλίβανο 
πάνω στην πλάτη του. Για όρθιους κλιβάνους πάνω ροής, οι σωλήνες 
για την επιστροφή αέρα μπορούν να συνδεθούν στο πλευρικό πλαίσιο ή 
πλαίσια και/ή στη βάση. Για οριζόντιους κλιβάνους πάνω ροής, οι σωλήνες 
για την επιστροφή αέρα πρέπει να συνδεθούν στη βάση. Για τους όρθιους 
κλιβάνους ή τους κλιβάνους κάτω ροής, οι σωλήνες επιστροφής θα πρέπει 
να συνδεθούν στη βάση (πάνω άκρο του θαλάμου του ανεμιστήρα).

Κατά την απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο, το κάθε 
άνοιγμα θα έχει ελάχιστο ελεύθερο εμβαδό 6,5 εκ2 ανά 1,172 kW 
συνολικής ονομαστικής εισόδου για όλο τον εξοπλισμό στον χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανοίγματα εισαγωγής 
και εξαγωγής αέρα θα πρέπει να 
έχουν το καθένα ελεύθεροεμβαδό 
τουλάχιστον 6,45 cm ανά 1,17 kWh της 
συνολικής ονομαστικής εισόδου όλου 
του εξοπλισμού στο περίβλημα.

Καμινάδα ή εξαερισμός αερίου

Κλίβανος

Εναλλακτική
εισαγωγή αέρα

Εξαγωγή 
αέρα

Εισαγωγή 
αέρα

Θερμοσίφωνο

Περσίδες εξαερισμού (σε 
κάθε άκρο της σοφίτας)

Περσίδες αερισμού για μη 
θερμαινόμενο υπόγειο

Εξοπλισμός που βρίσκεται σε κλειστούς χώρους. Όλος ο αέρας από 
τον εξωτερικό χώρο—Είσοδος αέρα από αεριζόμενο υπόγειο χώρο και 

έξοδος αέρα σε αεριζόμενη σοφίτα

2. Κατά την απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο μέσω 
κάθετων αγωγών, το κάθε άνοιγμα θα έχει ελάχιστη ελεύθερο 
εμβαδό 6,5 εκανά 1,172 kW συνολικής ονομαστικής εισόδου για 
όλο τον εξοπλισμό στον χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανοίγματα εισαγωγής 
και εξαγωγής αέρα θα πρέπει να 
έχουν το καθένα ελεύθερο εμβαδό 
τουλάχιστον 6,45 cm ανά 1,17 kWh 
της συνολικής ονομαστικής εισόδου 
όλου του εξοπλισμού στο
περίβλημα.

Εξαγωγή αέρα

Κλίβανος

Περσίδες εξαερισμού (σε 
κάθε άκρο της σοφίτας)

Καμινάδα ή εξαερισμός αερίου

Αγωγός εισαγωγής αέρα
[τελειώνει 300 χλστ
πάνω από το δάπεδο]

Θερμο-
σίφωνο

Εξοπλισμός που βρίσκεται σε κλειστούς χώρους. 
Όλος ο αέρας από τον εξωτερικό χώρο Μέσω αεριζόμενης σοφίτας

3. Κατά την απευθείας επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο μέσω 
οριζόντιων αγωγών, το κάθε άνοιγμα θα έχει ελάχιστο ελεύθερο 
εμβαδό 6,5 ανά 0,59 kW της συνολικής ονομαστικής εισόδου για 
όλο τον εξοπλισμό στον χώρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανοίγμα του αεραγωγού 
θα πρέπει να έχουν ελεύθερο εμβαδό 
τουλάχιστον 6,5 cm2 ανά 0,59 kW της 
συνολικής ονομαστικής εισόδου όλου 
του εξοπλισμού στο περίβλημα.

Αγωγός 
εξαγωγής αέρα

Κλίβανος

Καμινάδα ή εξαερισμός αερίου

Αγωγός 
εισαγωγής 

αέρα

Θερμο-
σίφωνο

Εξοπλισμός που βρίσκεται σε κλειστούς χώρους. 
Όλος ο αέρας από τον εξωτερικό χώρο

1.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωλήνες δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται στο πίσω μέρος του 
κλίβανου. Επικοινωνήστε με το διανομέα σας για τις κατάλληλες απαιτήσεις 
ροής αέρα και για τον αριθμό των απαιτούμενων συνδέσεων σωλήνων. 
Ανατρέξτε στην εικόνα “Συνιστώμενες θέσεις εγκατάστασης” για κατάλληλες 
θέσεις εγκατάστασης, συνδέσεις σωλήνων και τις διατάξεις ροής αέρα που 
προκύπτουν.

VII. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΆ
Οι οριζόντιες εφαρμογές, ιδιαίτερα, μπορεί να καθορίζουν πολλές από τις 
λεπτομέρειες της εγκατάστασης, όπως την κατεύθυνση της ροής αέρα, τις 
συνδέσεις των σωληνώσεων, τις συνδέσεις του αέρα καυσαερίων και καύσης, 
κτλ. Η βασική εφαρμογή αυτού του κλιβάνου ως οριζοντίου κλιβάνου διαφέρει 
ελαφρώς μόνο από μια όρθια εγκατάσταση. Κατά την οριζόντια εγκατάσταση 
ενός κλιβάνου, θα πρέπει να ληφθούν ακόμα υπόψη τα παρακάτω:

Ο ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΜΕΝΟΣ Ή ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ 0 
- 19 ΧΛΣΤ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΣΩ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

Ο ΚΛΙΒΑΝΟΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΜΕΝΟΣ 
ΑΠΟ ΑΚΡΗ ΣΕ 
ΑΚΡΗ

121 ΧΛΣΤ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΔΑΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Ο ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΣΟ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΜΕ 
6,35 ΧΛΣΤ ΑΝΑ 916 
ΧΛΣΤ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΑ ΚΑΤΩ

 ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ 
ΠΟΔΙ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 76  ΧΛΣΤ

ΔΟΧΕΙΟ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Οριζόντιος κλίβανος

ΠΑΓΊΔΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΛΉΝΕΣ

Στις οριζόντιες εφαρμογές η παγίδα αποστράγγισης συμπυκνώματος 
ασφαλίζεται στο πλαϊνό πλαίσιο του κλιβάνου, κρεμόμενη κάτω από τον 
κλίβανο. Θα πρέπει να παρέχεται μια ελάχιστη απόσταση 121 χλστ κάτω 
από τον κλίβανο για την παγίδα αποστράγγισης. Επιπλέον, θα πρέπει 
να διατηρείται η κατάλληλη κατηφορική κλίση σωλήνων από την παγίδα 
αποστράγγισης μέχρι τη θέση αποστράγγισης. Ανατρέξτε στην Ενότητα X, 
Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες συμπυκνώματος για περισσότερες 
λεπτομέρειες. Αν η παγίδα αποστράγγισης και η γραμμή αποστράγγισης θα 
εκτίθενται σε θερμοκρασία κοντά ή κάτω του μηδενός, θα πρέπει να ληφθούν 
επαρκή μέτρα για να αποφευχθεί το πάγωμα του συμπυκνώματος.

ΟΡΙΖΟΝΤΊΩΣΗ

Η οριζοντίωσης διασφαλίζει τη σωστή αποστράγγιση του συμπυκνώματος 
από τον εναλλάκτη θερμότητας και τον ανεμιστήρα αναρρόφησης. Για 
σωστή αποστράγγιση του σωλήνα καυσαερίων, ο κλίβανος θα πρέπει να 
είναι οριζοντιωμένος κατά μήκος από το ένα ως το άλλο άκρο. Ο κλίβανος θα 
πρέπει επίσης να είναι οριζοντιωμένος από το πίσω προς τα μπροστά ή να 
έχει μια ελαφριά κλίση με τις θύρες πρόσβασης προς τα μπορστά (περίπου 
19 χλστ) από το πίσω πλαίσιο. Η ελαφριά κλίση επιτρέπει στο συμπύκνωμα 
του εναλλάκτη θερμότητας, που σχηματίζεται στη σπείρα επανατάκτη, να 
ρέει προς τα μπροστά στο μπροστινό καπάκι της σπείρας επανατάκτη.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΑΈΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΎΣΗΣ

Στις οριζόντιες εγκαταστάσεις, υπάρχουν διαθέσιμες προβλέψεις για 
εναλλακτικές σωληνώσεις εξαερισμού/καυσαερίων για κλιβάνους πάνω 
ροής με αριστερή εκκένωση αέρα. Οι κλίβανοι κάτω ροής περιλαμβάνουν 
προβλέψεις για εναλλακτικές σωληνώσεις εξαερισμού/καυσαερίων και 
καύσης με δεξιά εκκένωση αέρα. Αυτές οι διαμορφώσεις επιτρέπουν στις 
σωληνώσεις αέρα καυσαερίων και καύσης να διατρέχουν κάθετα τον κλίβανο. 
Ανατρέξτε στην εικόνα “Συνιστώμενες θέσεις εγκατάστασης” για περισσότερες 
λεπτομέρειες. Σε αυτές τις θέσεις μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
οι τυπικές συνδέσεις σωληνώσεων. Ανατρέξτε στην Ενότητα IX, Σωλήνας 

εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας αέρα καύσης για λεπτομέρειες σχετικά 
με τη μετατροπή στις εναλλακτικές συνδέσεις αέρα εξαερισμού/καυσαερίων.
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Συνιστώμενες θέσεις εγκατάστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εναλλακτικές “κάθετες” συνδέσεις σωλήνων δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν όταν εγκατασταθεί κλίβανος πάνω ροής με την παροχή 
αέρα να εκκενώνεται στα δεξιά ή όταν εγκατασταθεί κλίβανος με κάτω ροή με 
την παροχή αέρα να εκκενώνεται στα αριστερά. Και στις δύο περιπτώσεις, 
χρησιμοποιήστε τις τυπικές συνδέσεις σωλήνων καυσαερίων και αέρα καύσης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΊΟΥ
Αυτός ο κλίβανος έχει προβλέψεις που επιτρέπουν τις συνδέσεις των 
παροχών ρεύματος και αερίου μέσω οποιουδήποτε εκ των δύο πλαϊνών 
πλαισίων. Σε οριζόντιες εφαρμογές οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν είτε 
μέσω της “κορυφής” είτε μέσω της “βάσης” του κλιβάνου. 

ΔΟΧΕΊΟ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ
Θα πρέπει να παρέχεται ένα δοχείο αποστράγγισης αν ο κλίβανος 
εγκατασταθεί πάνω από μια κλιματιζόμενη περιοχή. Το δοχείο αποστράγγισης 
θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρη την περιοχή κάτω από τον κλίβανο (και τη 
σπείρα του κλιματιστικού αν υπάρχει).

ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΠΌ ΨΎΞΗ

Ανατρέξτε στην Ενότητα VII, Οριζόντιες εφαρμογές και ζητήματα - Παγίδα 
αποστράγγισης και σωλήνες.

ΑΝΆΡΤΗΣΗ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Αν ο κλίβανος εγκατασταθεί σε ένα υπόγειο θα πρέπει να αναρτηθεί στα 
στηρίγματα δάπεδου ή να υποστηρίζεται από μια βάση τσιμέντου. Μην 
εγκαταστήσετε ποτέ τον κλίβανο στο έδαφος και μην επιτρέψετε την έκθεσή 
του σε νερό. Ανατρέξτε στην Ενότητα VII, Απαιτήσεις τοποθεσίας και ζητήματα 
- Ανάρτηση κλιβάνου για περισσότερες λεπτομέρειες.

VIII. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΤΑ ΣΩΣΤΆ ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ 
ΚΙΤ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ Η ΑΣΦΑΛΉΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ. ΌΛΕΣ ΟΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ Ή 
ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ.

Αυτός ο κλίβανος αποστέλλεται από το εργοστάσιο διαμορφωμένος για 
φυσικό αέριο σε κανονικό υψόμετρο. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου απαιτούν 
μια αλλαγή ακροφυσίου για να αντισταθμιστεί η διαφορά σε περιεχόμενη 
ενέργεια ανάμεσα στο φυσικό αέριο και το υγραέριο.
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Επικοινωνήστε με το διανομέα για την παροχή ενός πίνακα με κατάλληλα 
κιτ κατασκευαστών για υγραέριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα κιτ 
που αναφέρονται για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του κλιβάνου. Όλες 
οι μετατροπές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο 
εγκαταστάτη ή εταιρία επισκευών.

IX. ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΑ

ΓΕΝΙΚΆ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΥΤΈΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΣΟΒΑΡΌΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ 
Ή ΘΆΝΑΤΟΣ. ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ 
ΕΝΌΤΗΤΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΥΣΑΈΡΙΑ, 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ, ΕΞΕΤΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΟΛΌΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ ΤΌΣΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΆ 
ΣΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΌΣΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ΣΩΣΤΆ 
ΣΦΡΑΓΙΣΜΈΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΈΣ.

Ένας κλίβανος αερίου συμπύκνωσης επιτυγχάνει το μεγαλύτερο βαθμό 
αποδοτικότητάς του με την εξαγωγή σχεδόν όλης θερμότητας από τα 
προϊόντα της καύσης και την ψύξη τους μέχρι το σημείο που σχηματίζονται 
υδρατμοί.
Εξαιτίας της σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων των και των 
απαιτήσεων συμπύκνωσης του νερού, χρησιμοποιούνται σωλήνες από PVC 
ως υλικό εξαερισμού. Αυτός ο κλίβανος δεν πρέπει να συνδεθεί σε εξαερισμούς 
ή συνδέσεις εξαερισμού Τύπου B, BW ή L και δεν πρέπει να εξαερίζεται σε 
κανένα τμήμα εργοστασιακά κατασκευασμένης ή κτιστής καμινάδας εκτός αν 
χρησιμοποιούνται ως μονοπάτι για το PVC όπως περιγράφεται παρακάτω σε 
αυτήν την ενότητα. Μην εξαερίζεται ποτέ αυτή τη συσκευή μαζί με μια άλλη 
συσκευή και μη χρησιμοποιείτε εξαερισμό που χρησιμοποιείται από συσκευή 
στερεών καυσίμων. Μη χρησιμοποιείτε εμπορικά διαθέσιμους “σωλήνες 
χωρίς διανομείς” εκτός από εκείνους που συνοδεύουν το προϊόν.
Αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να τηρήσει τις συστάσεις του 
κατασκευαστή
και να επιβεβαιώσει πως όλες οι σωληνώσεις και οι συνδέσεις εξαερισμού/
καυσαερίων είναι συμβατές με τα καυσαέρια του κλιβάνου. Επιπλέον, 
αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να διασφαλίσει πως όλες οι σωληνώσεις 
και οι συνδέσεις έχουν επαρκή δομική ακεραιότητα και υποστήριξη για 
να αποτραπεί το σπάσιμο, η μετακίνηση ή η υποχώρηση του σωλήνα 
καυσαερίων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του κλιβάνου.

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ: ΈΜΜΕΣΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΌΣ
Αυτόςο κλίβανος έχει πιστοποιηθεί ως συσκευή έμμεσου εξαερισμού (ενός 
σωλήνα). Μία εγκατάσταση έμμεσου εξαερισμού χρειάζεται μόνο ένα 
σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων, ενώ μια εγκατάσταση άμεσου εξαερισμού 
χρειάζεται ένα σωλήνα εξαερισμού και έναν καυσαερίων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΊ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΣ, Η ΠΥΡΚΑΓΙΆ Ή Η ΈΚΡΗΞΗ, ΤΑ ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ ΘΑ 
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΧΘΟΎΝ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΠΗΓΈΣ ΑΝΆΦΛΕΞΗΣ (ΔΗΛΑΔΉ ΑΠΌ ΣΠΊΘΕΣ, ΓΥΜΝΉ ΦΛΌΓΑ 
ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΉ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ) ΚΑΘΏΣ ΕΊΝΑΙ ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΆ. ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΎΣΕΤΕ 
ΑΤΜΟΎΣ ΤΣΙΜΈΝΤΟΥ Ή ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ Ή ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΣΑΣ.

ΥΛΙΚΆ ΚΑΙ ΜΈΘΟΔΟΙ ΣΥΝΔΈΣΕΩΝ
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωλήνες με ονομαστική διάμετρο 51 ή 76 
εκ PVC Schedule 40 που συμμορφώνονται με το πρότυπο ASTM D1785, 
αστάρι για PVC που συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM F656 και διαλυτικό 
τσιμέντου για PVC που συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM D2564. Οι 
συνδέσεις πρέπει να είναι συνδέσεις τύπου DWV που να συμμορφώνονται 
με τα πρότυπα ASTM D2665 και ASTM D3311. Ακολουθήστε προσεκτικά 
τις οδηγίες του κατασκευαστή για την κοπή, τον καθαρισμό και τη διάλυση 
τσιμέντου για PVC.

Ως εναλλακτική λύση στους σωλήνες, αστάρι, διαλυτικό τσιμέντου και συνδέσεις 
PVC, μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά ABS που συμμορφώνονται με 
τις παρακάτω προδιαγραφές. Σωλήνας ABS Schedule 40 51 ή 76 εκ που 
συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM D1527 και, αν χρησιμοποιείται στον 
Καναδά, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατάλογο της CSA. Το διαλυτικό 
τσιμέντου για συνδέσεις ABS σε ABS θα πρέπει να συμμορφώνεται με το 
πρότυπο ASTM D2235 και, αν χρησιμοποιείται στον Καναδά, θα πρέπει να 
αναφέρεται στον κατάλογο της CSA. Το διαλυτικό τσιμέντου για τη σύνδεση 
μετάβασης από PVC σε ABS θα πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο 
ASTM D3138. Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι συνδέσεις τύπου DWV που 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα ASTM D2661 και ASTM D3311 και, αν 
χρησιμοποιείται στον Καναδά, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατάλογο της 
CSA. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή σωλήνων για 
την κοπή, τον καθαρισμό και τη διάλυση τσιμέντου για PVC και/ή ABS. Όλες 
οι γωνίες 90° θα πρέπει να είναι τύπου μεσαίας ακτίνας (κλίση 1/4 DWV) ή 
μεγάλης ακτίνας (Μεγάλης καμπής με κλίση 1/4 DWV) που συμμορφώνονται 
με το πρότυπο ASTM D3311. Μία γωνία μεσαίας ακτίνας (κλίση 1/4 DWV) 
είναι τουλάχιστον 78 χλστ από το επίπεδο του ενός ανοίγματος έως την 
κεντρική γραμμή του άλλου ανοίγματος για σωλήνα διαμέτρου 51 χλστ και 
τουλάχιστον 116 χλστ για σωλήνα 76 χλστ.

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΣΩΛΉΝΩΝ ΑΈΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ ΚΑΙ ΚΑΎΣΗΣ

Τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για να διασφαλίσετε πως έχετε ασφαλή και 
κατάλληλη απόδοση. Το μήκος, η διάμετρος και ο αριθμός γωνιών του σωλήνα 
εξαερισμού/καυσαερίων και αέρα καύσης (όπου υπάρχει) επηρεάζει την 
απόδοση του κλίβανου και θα πρέπει να επιλεγεί προσεκτικά το μέγεθος. Όλοι
οι σωλήνες πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
και τις παρούσες οδηγίες.
Οι σωλήνες θα πρέπει να ασφαλιστούν και να στηριχθούν επαρκώς για να 
αποτραπεί η η υποχώρηση, ο διαχωρισμός των ενώσεων και/ή η απόσπαση 
από τον κλίβανο. Οι οριζόντιες γραμμές σωλήνων εξαερισμού/καυσαερίων 
θα πρέπει να υποστηρίζονται κάθε 916 χλστ και θα πρέπει να διατηρούν 6,4 
χλστ κατηφορικής κλίσης ανά 305 χλστ, πίσω προς τον κλίβανο για τη σωστή 
επιστροφή του συμπυκνώματος στο σύστημα αποστράγγισης του κλιβάνου. 
Θα πρέπει να υπάρχουν περιθώρια για μικρή διαστολή και συστολή εξαιτίας 
των διαφορών στη θερμοκρασία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσέξετε 
ιδιαίτερα να ασφαλίσετε τους σωλήνες όταν μια μακριά διαδρομή ακολουθείται 
από μια σύντομη μετατόπιση μικρότερη του 1 μέτρου.

ΘΈΣΕΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΎ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Ανατρέξτε στην Ενότητα IV, Απαιτήσεις και ζητήματα 
τοποθεσίας για περιορισμούς μολυσματικών παραγόντων του αέρα καύσης.
Τα παρακάτω σημεία και το διάγραμμα περιγράφουν τους 
περιορισμούς που σχετίζονται με την κατάλληλη τοποθεσία 
τερματισμού του σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων και εισαγωγής 
αέρα καύσης (όπου υπάρχει). Ανατρέξτε στην ενότητα Σωλήνωση 
έμμεσου εξαερισμού (ένας σωλήνας) και Σωλήνωση άμεσου 
εξαερισμού (διπλός σωλήνας) που βρίσκεται σε αυτήν την ενότητα 
για λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή σημείων τερματισμού.

Όλοι οι τερματισμοί (καυσαερίων και/ή εισαγωγής) θα πρέπει να βρίσκονται 
τουλάχιστον 305 χλστ πάνω από το έδαφος ή από το υπολογιζομενο 
επίπεδο του χιονιού.
Τα σημεία τερματισμού εξαερισμού (έμμεσου και άμεσου εξαερισμού) θα 
πρέπει να τερματίζονται τουλάχιστον 914 χλστ πάνω από την καθε είσοδο 
εξαναγκασμένου αέρα που βρίσκεται εντός 3 μέτρων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή 
η διάταξη δεν ισχύει για τον τερματισμό της εισαγωγής αέρα καύσης μιας 
εφαρμογής άμεσου εξαερισμού.
Ο τερματισμός εξαερισμού μιας έμμεσης εφαρμογής εξαερισμού θα 
πρέπει να τερματίζει σε απόσταση τουλάχιστον 1,2 μέτρα πιο κάτω, 
1,2 μέτρα οριζοντίως ή 304 χλστ πάνω από κάθε πόρτα, παράθυρο ή 
εισαγωγή αέρα μέσω βαρύτητας σε κάθε κτίριο.
Ο τερματισμός εξαερισμού μιας εφαρμογής άμεσου εξαερισμού θα πρέπει 
να τερματίζει σε απόσταση τουλάχιστον 305 χλστ από κάθε άνοιγμα 
μέσω του οποίου μπορούν να εισέλθουν στο κτίριο καυσαέρια (πόρτα, 
παράθυρο ή εισαγωγή αέρα μέσω βαρύτητας).
Ο τερματισμός εξαερισμού του σωλήνα εξαερισμού που διατρέχει 
καθέτως την σκεπή θα πρέπει να τερματίζει τουλάχιστον 305 χλστ 
πάνω από τη γραμμή της σκεπής (ή από την αναμενόμενη στάθμη του 
χιονού) και να βρίσκεται τουλάχιστον 305 χλστ από κάθε κάθετο τοίχο 
(περιλαμβανομένης της αναμενόμενης συσσώρευσης χιονιού).

•

•

•

•

•
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Ένας τερματισμός εξαερισμού δε θα πρέπει να τερματίζει πάνω από 
δημόσια πεζοδρόμια ή πάνω από μέρη όπου το συμπύκνωμα ή οι 
υδρατμοί μπορούν να αποτελέσουν ενόχληση ή κίνδυνο ή μπορεί να 
έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία ρυθμιστών, βαλβίδων 
ανακούφισης ή άλλου εξοπλισμού.
Ο τερματισμός της εισαγωγής αέρα καύσης μιας εφαρμογής άμεσου 
εξαερισμού δε θα πρέπει να τερματίζει σε μια περιοχή η οποία είναι συχνά 
σκονισμένη ή βρόμικη.

ΕΜΜΕΣΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΜΜΕΣΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΥ 
ΑΕΡΑ

ΚΛΙΣΗ Ή
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

914 ΧΛΣΤ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ

ΧΩΡΙΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

305 ΧΛΣΤ 

305 ΧΛΣΤ 

1,2 Μ ΕΛΑΧΙΣΤΟ1,2 Μ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ

< 10’ (3.1 M)

Αποστάσεις τερματισμού εξαερισμού

ΤΥΠΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να διασφαλίσει πως οι συνδέσεις 
των σωλήνων στον κλίβανο είναι ασφαλείς, στεγανές και έχουν επαρκή 
υποστήριξη.
Κατά την αποστολή, οι “συζεύξεις” προσάρτησης για τις συνδέσεις σωλήνων 
αέρα εισαγωγής εξαέρωσης/καυσαερίων και καύσης παρέχονται στο πάνω 
καπάκι του κλιβάνου (πάνω ροής) ή στη βάση του (κάτω ροής). Για να 
χρησιμοποιήσετε τις τυπικές συνδέσεις, ο σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων 
και ο σωλήνας εισαγωγής αέρα καύσης (όπου υπάρχει), οι οποίοι δεν 
παρέχονται, θα πρέπει να ασφαλιστούν απευθείας στον κλίβανο στις 
παραπάνω θέσεις.

ΣΩΛΉΝΑΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ
Ο σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων μπορεί να ασφαλιστεί στη σύζευξη 
εξαερισμού/καυσαερίων χρησιμοποιώντας τη λαστιχένια σύζευξη και τους 
σφικτήρες λάστιχου γραναζιού ατέρμονα κοχλία με αυτόν τον κλίβανο 
(ανατρέξτε στην εικόνα “Τυπικές συνδέσεις”). Η λαστιχένια σύζευξη 
επιτρέπει το διαχωρισμό του σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων από τον 
κλίβανο κατά την επισκευή. Οι σωλήνες αέρα καύσης και εξαερισμού θα 
πρέπει να δρομολογηθούν με τρόπο που να αποφευχθεί η επαφή με τις 
γραμμές ψυκτικού, τις συσκευές μέτρησης, τις γραμμές αποστράγγισης 
συμπυκνώματος, κτλ. Αν είναι απαραίτητο, οι αποστάσεις μπορούν να 
αυξηθούν χρησιμοποιώντας δύο Γωνίες μεγάλης καμπής με γωνία 45 
μοιρών και δημιουργώντας μια σύνδεση “S” για την παροχή επιπλέον χώρου 
στα σημεία σύνδεσης. Αυτή η ένωση μπορεί να περιστραφεί στη σύνδεση για 
να δημιουργηθεί η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στις γραμμές ψυκτικού, τις 
συσκευές μέτρησης και τις γραμμές αποστράγγισης συμπυκνώματος, κτλ. 
Αυτή η σύνδεση είναι το αντίστοιχο μιας καμπύλης 90 μοιρών όταν εξετάζετε 
τη μέτρηση της καμπύλης.

•

•

ΓΩΝΙΕΣ 45 ΜΟΙΡΩΝ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
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Α
Ε
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Ι
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Ο
Σ

Διαμόρφωση αυξημένων αποστάσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε άλλες εμπορικά διαθέσιμες “σωλήνες 
χωρίς διανομείς” γιατί μπορεί να υπάρξουν διενέξεις υλικών. Ο σωλήνας 
εξαερισμού/καυσαερίων μπορεί επίσης να ασφαλιστεί με τη χρήση μιας 
καμπύλης ή μιας σύζευξης PVC ή ABS με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας 
(ανατρέξτε στην Ενότητα IX, Υλικά και μέθοδοι ένωσης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εγκαταστάσεις έμμεσου εξαερισμού, θα πρέπει να 
εγκατασταθεί τουλάχιστον μια καμπύλη 90° στη σύζευξη εισαγωγής αέρα 
καύσης για να προστατεύει από την ακούσια απόφραξη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΈΜΜΕΣΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ
Θα πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον μια καμπύλη 90° στη σύζευξη 
εισαγωγής αέρα καύσης για να προστατεύει από την ακούσια απόφραξη.

90º PVC
ΓΩΝΙΑ

(ΕΜΜΕΣΟΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΣΥΖΕΥΞΗ

ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 
ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΣΥΖΕΥΞΗ

ΜΕ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ 
ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ

ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΚΟΧΛΙΑ

90º PVC ΓΩΝΙΑ
(ΕΜΜΕΣΟΣ 

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)

ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΠΑΝΩ ΡΟΗ ΚΑΤΩ ΡΟΗ

ΣΩΛΗΝΑΣ 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Τυπικεσ Συνδεσεισ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Αν οι τυπικές θέσεις δεν ταιριάζουν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση, 
υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές θέσεις στο πλαϊνό πλαίσιο για το μοντέλα 
πάνω ροής για τους σωλήνες εξαερισμού/καυσαερίων. Οι κλίβανοι κάτω 
ροής περιλαμβάνουν προβλέψεις για εναλλακτικές σωληνώσεις εξαερισμού/
καυσαερίων και καύσης. Αυτές οι θέσεις μπορεί να ωφελήσουν ιδιαίτερα τις 
όρθιες εγκαταστάσεις πάνω ροής που χρειάζονται επιπλέον πρόσβαση σε 
μια σπείρα 1 ή σε όρθιες εγκαταστάσεις κάτω ροής που χρειάζονται επιπλέον 
πρόσβαση σε ένα φίλτρο ή σε μια ηλεκτρονική μονάδα καθαρισμού αέρα ή σε 
οριζόντιες εγκαταστάσεις που χρειάζονται σωλήνες εξαερισμού/καυσαερίων 
(πάνω ροής και κάτω ροής) και εισαγωγής αέρα καύσης (μόνο κάτω ροής) 
που εκτείνονται κάθετα από το πλάι του περιβλήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι τυπικές και οι εναλλακτικές θέσεις μπορούν να συνδυαστούν 
(δηλαδή, μια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιήσει την τυπική θέση 
εισαγωγής αέρα καύσης αλλά να χρησιμοποιήσει την εναλλακτική θέση 
εξαερισμού/καυσαερίων), αν είναι απαραίτητο.



12 www.goodmanmfg.com IO-GMS9-GK

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΟΠΏΝ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΆ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΓΆΝΤΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΌΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΊΤΕ ΤΙΣ ΤΆΠΕΣ ΤΩΝ ΟΠΏΝ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΘΈΣΗ ΣΩΛΉΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ
Η εναλλακτική θέση σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων είναι η μεγάλη οπή 
ακριβώς στην ίδια ευθεία με την έξοδο του ανεμιστήρα αναρρόφησης. Για 
να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική θέση σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 
ανατρέξτε στα παρακάτω βήματα, στην εικόνα “Τομές σωλήνα εξαερισμού/
καυσαερίων”  και στην εικόνα “Εναλλακτική θέση σωλήνα εξαερισμού/
καυσαερίων”.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οδηγίες για την κάτω ροή ακολουθούν τις οδηγίες για την 
πάνω ροή.
1. Αφαιρέστε και φυλάξτε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν τη σύξευζη 

εξαερισμού/καυσαερίων στο πάνω πλαίσιο του κλιβάνου. 
Μονάδες κάτω ροής.
1. Αφαιρέστε και φυλάξτε τις τέσσερις βίδες που ασφαλίζουν τη σύξευζη 

εξαερισμού/καυσαερίων στη βάση του κλιβάνου. Αφαιρέστε επίσης 
τις τρεις βίδες που ασφαλίζουν την εσωτερική σωλήνωση εξαερισμού/
καυσαερίων του κλιβάνου στην υποδοχή ανεμιστήρα.

2. Μονάδες πάνω και κάτω ροής.
 Χαλαρώστε τους σφικτήρες λάστιχου γραναζιού ατέρμονα κοχλία στη 

λαστιχένια καμπύλη και αποσυνδέστε τους τόσο από τον ανεμιστήρα 
αναρρόφησης όσο και από το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων.

3. Μονάδες πάνω και κάτω ροής. 
 Αφαιρέστε το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων από τον κλίβανο.
4. Κόψτε το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 95,3 χλστ από το άκρο του 

σωλήνα με τη φλάντζα. Ανατρέξτε στην εικόνα Τομές σωλήνα εξαερισμού/
καυσαερίων Το τμήμα του σωλήνα που είναι συνδεδεμένο στη σύζευξη θα 
φτάσει από το πλαϊνό πλαίσιο στον ανεμιστήρα αναρρόφησης. Απορρίψτε 
το σωλήνα και τις καμπύλες που απομένουν.
Μονάδες κάτω ροής. 
Κόψτε το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 95,3 χλστ από τη σύζευξη 
της υποδοχής ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στην εικόνα Τομές σωλήνα 
εξαερισμού/καυσαερίων Φυλάξτε το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 
που είναι συνδεδεμένος στη σύζευξη της υποδοχής ανεμιστήρα για να 
το χρησιμοποιήσετε στην εναλλακτική θέση. Απορρίψτε το σωλήνα και τις 
καμπύλες που απομένουν.

ΦΛΑΝΤΖΑ

ΚΟΨΤΕ ΕΔΩ

 95,3 ΧΛΣΤ

1. Αφαιρέστε την πλαστική τάπα από την εναλλακτική θέση εξαερισμού/
καυσαερίων. Αλλάξτε θέση και τοποθετήστε την τάπα στην τυπική θέση 
εξαερισμού/καυσαερίων (πάνω καπάκι). 

 Μονάδες κάτω ροής. 
 Αφαιρέστε την πλαστική τάπα από την εναλλακτική θέση εξαερισμού/

καυσαερίων. Αλλάξτε θέση και τοποθετήστε την τάπα στην τυπική θέση 
εξαερισμού/καυσαερίων (βάση). Κλείστε την οπή που απομένει στην 
υποδοχή ανεμιστήρα με την πλαστική τάπα που περιλαμβάνεται στη 
σακούλα του κιτ αποστράγγισης.

2. Μονάδες πάνω και κάτω ροής. 
 Εισάγετε το κομμένο τμήμα του σωλήνα και τη σύζευξης εξαερισμού/

καυσαερίων στην εναλλακτική θέση εξαερισμού/καυσαερίων. 
Χρησιμοποιώντας μια λαστιχένια σύζευξη και σφικτήρες λάστιχου 
γραναζιού ατέρμονα κοχλία από τη σακούλα του κιτ αποστράγγισης, 
τοποθετήστε το σωλήνα και τη σύζευξη εξαερισμού/καυσαερίων στον 
ανεμιστήρα αναρρόφησης. Ασφαλίστε τη σύζευξη στο περίβλημα 
χρησιμοποιώντας τις βίδες που αφαιρέσατε στο βήμα 1 ή με βίδες με 
αυτοτρύπημα 9,53 χλστ #8, οι οποίες δεν παρέχονται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ ΓΩΝΊΑ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΊ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΊΖΕΙ ΦΟΡΤΊΟ. ΌΤΑΝ Η ΛΑΣΤΙΧΈΝΙΑ 
ΓΩΝΊΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΊ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΣΤΟ ΠΕΡΊΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΤΕ 
ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΤΕ ΕΠΑΡΚΏΣ ΤΟ ΣΩΛΉΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΔΕΝ 
ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ, ΚΑΘΏΣ Η ΌΠΟΙΑ ΖΗΜΙΆ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΕΙ ΣΕ ΔΙΑΡΡΟΉ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΥΣΑΈΡΙΑ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΟΥ ΤΟΥ 
ΜΟΝΟΞΕΙΔΊΟΥ ΤΟΥ ΆΝΘΡΑΚΑ.

1. Μονάδες πάνω και κάτω ροής.
 Για όρθιες εγκαταστάσεις, μοντάρετε εξωτερικά τη λαστιχένια 

καμπύλη στη σύζευξη εξαερισμού/καυσαερίων χρησιμοποιώντας ένα 
σφικτήρα λάστιχου γραναζιού ατέρμονα κοχλία. Ασφαλίστε το σωλήνα 
εξαερισμού/καυσαερίου, ο οποίος δεν παρέχεται, στη λαστιχένια 
καμπύλη χρησιμοποιώντας ένα σφικτήρα λάστιχου γραναζιού ατέρμονα 
κοχλία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση της εναλλακτική θέσης εξαερισμού/
καυσαερίων στις όρθιες εγκαταστάσεις, απαιτεί την εγκατάσταση της 
παγίδας αποστράγγισης στην ίδια πλευρά της μονάδας με το σωλήνα 
καυσαερίων.

2. Μονάδες πάνω και κάτω ροής.
 Για οριζόντιες εγκαταστάσεις, ασφαλίστε εξωτερικά το σωλήνα εξαερισμού/

καυσαερίων, ο οποίος δεν παρέχεται, απευθείας στη σύζευξη εξαερισμού/
καυσαερίων χρησιμοποιώντας μια σύζευξη ή μια γωνία PVC ή ABS.

6

6

3

2

5

1

3
1. 

5

1

2

5

7

6

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΣΩΛΗΝΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΣΩΛΗΝΑ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
4 ΒΙΔΕΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
4 ΒΙΔΕΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
3 ΒΙΔΕΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ 

ΘΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΤΕ ΘΕΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ

ΒΙΔΕΣ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ 
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ 
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΑΙ
ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/

ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΠΑΝΩ ΡΟΗ

ΚΑΤΩ ΡΟΗ

ΠΑΝΩ ΡΟΗ/ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ

ΚΑΤΩ ΡΟΗ
(Η ΠΑΝΩ ΡΟΗ ΕΙΝΑΙ 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΤΟΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ
ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΤΑΠΑ ΑΠΟ ΚΙΤ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΑΠΑ

ΜΟΝΤΑΡΕΤΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΣΤΟΝ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΜΕ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ
ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΣΩΛΗΝΑ

Εναλλακτική θέση σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων

ΣΩΛΉΝΩΣΗ ΈΜΜΕΣΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ (ΈΝΑΣ ΣΩΛΉΝΑΣ)
Οι εγκαταστάσεις έμμεσου εξαερισμού απαιτούν μόνο ένα σωλήνα εξαερισμού/
καυσαερίων Ο σωλήνας εξαερισμού μπορεί να περνάει οριζοντίως μέσω 
μιας εξόδου στο πλάι του κτιρίου ή να περνάει καθέτως μέσω μιας εξόδου 
στη σκεπή του κτιρίου. Ο εξαερισμός μπορεί επίσης να περνάει από μια 
υπάρχουν καμινάδα που δε χρησιμοποιείται, αλλά θα πρέπει να εκτείνεται 
τουλάχιστον 305 χλστ πάνω από την κορυφή της καμινάδας. Ο χώρος 
ανάμεσα στο σωλήνα εξαερισμού και στην καμινάδα θα πρέπει να κλείσει 
με προστατευμένη από τον καιρό, ανθεκτική στη διάβρωση επικάλυψη. Για 
λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 
στον κλίβανο, ανατρέξτε στην Ενότητα IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων 
και αέρα καύσης - Τυπικές συνδέσεις κλιβάνου ή Εναλλακτικές συνδέσεις 
κλιβάνου για λεπτομέρειες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σωλήνωση έμμεσου 
εξαερισμού (ένας σωλήνας) - Τερματισμός σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 
για λεπτομέρειες σχετικά με την κατασκευή του τερματισμού.
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Παρότι οι έμμεσες εγκαταστάσεις εξαερισμού δεν απαιτούν ένα σωλήνα 
εισαγωγής αέρα καύσης, θα πρέπει να συνδέθει τουλάχιστον μια καμπύλη 
90° στην εισαγωγή αέρα κάυσης του κλιβάνου αν: μια όρθια εγκατάσταση 
χρησιμοποιεί την τυπική θέση εισαγωγής. Αυτή η γωνία θα προστατεύει από 
την ακούσια απόφραξη της εισαγωγής αέρα.

ΜΉΚΗ ΚΑΙ ΔΙΆΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΛΉΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα ισχύοντα μήκη, τις γωνίες και 
τις διαμέτρους σωλήνα για την κατασκευή του συστήματος εξαερισμού/
καυσαερίων μιας εγκατάστασης έμμεσου εξαερισμού. Εκτός από 
το σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων, θα πρέπει να ασφαλιστεί στην 
εισαγωγή αέρα καύσης μια γωνία 90° για να αποτρέπει την ακούσια 
απόφραξη. Το ταυ που χρησιμοποιείται στον τερματισμό εξαερισμού/
καυσαερίου θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατά τον καθορισμού του 
αριθμού των γωνιών στο σύστημα σωλήνων.

2 3 4 5 6 7 8

040_3 2 (51) 68 (21) 65 (20) 62 (19) 59 (18) 56 (17) 53 (16) 50 (15)

060_3 2 (51) 68 (21) 65 (20) 62 (19) 59 (18) 56 (17) 53 (16) 50 (15)

2 (51) 16 (5) 13 (4) 10 (3)

3 (76) 68 (21) 65 (20) 62 (19) 59 (18) 56 (17) 53 (16) 50 (15)

100_5 3 (76) 68 (21) 65 (20) 62 (19) 59 (18) 56 (17) 53 (16) 50 (15)

080_4

Σωλήνωση έμμεσου εξαερισμού (ένας σωλήνας)
Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων πόδια (μέτρα) (1) (2)

Μοντέλα
(kBtu_Tons)

Αριθμός γωνιών (3) (5)

Δεν συνιστάται

Μέγεθος 
σωλήνα(4)

In. (mm)

1) Θα πρέπει να ασφαλιστεί μια γωνία 90° στη σύνδεση εισαγωγής αέρα 
καύσης.

2) Η ελάχιστη απαίτηση για κάθε σωλήνα εξαερισμού είναι 1,5 μέτρο μήκος 
και μια γωνία/ταυ.

3) Τα ταυ και/ή οι γωνίες που χρησιμοποιούνται στον τερματισμό εξαερισμού/
καυσαερίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατά τον καθορισμού του 
αριθμού των γωνιών στο σύστημα σωλήνων.

4) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωλήνας διαμέτρου 76 χλστ αντί για το σωλήνα 
διαμέτρου 51 χλστ.

5) Αυξημένες διαμορφώσεις αποστάσεων με τη χρήση (2) 45°. Οι γωνίες 
μεγάλης καμπύλης θα πρέπει να θεωρούνται αντίστοιχες με μια γωνία 90°.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΊ ΣΩΛΉΝΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ
Ο σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων μπορεί να τερματίζει κάθετα, όπως 
μέσω μιας οροφής ή οριζόντια, όπως μέσω ενός εξωτερικού τοίχου. Οι 
κάθετοι τερματισμοί του σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων θα πρέπει να 
γίνουν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ανατρέξτε στην Ενότητα 
IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας αέρα καύσης - Θέσεις 
τερματισμού για λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς των θέσεων. 
Η εισχώρηση του εξαερισμού μέσα από τη σκεπή θα πρέπει να σφραγιστεί 
καλά με σωστή επικάλυψη όπως εκείνη που χρησιμοποιείται με πλαστικούς 
σωλήνες εξαερισμού.
Οι οριζόντιοι τερματισμοί του σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων θα πρέπει 
να γίνουν όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Ανατρέξτε στην Ενότητα 
IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας αέρα καύσης - Θέσεις 
τερματισμού για λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς των θέσεων. 
Απαιτείται μια εισχώρηση τοίχου με διάμετρο 60,3 χλστ για σωλήνα 
διαμέτρου 51 χλστ ενώ απαιτείται μια οπή διαμέτρου 89 χλστ για σωλήνα 
διαμέτρου 76 χλστ. ΓΙα να ασφαλίσετε το σωλήνα που περνάει μέσα από τον 
τοίχο και να αποτρέψετε τη ζημιά στις συνδέσεις του σωλήνα, θα πρέπει να 
εγκατασταθεί μια σύζευξη και στις δύο πλευρές του τοίχου και να στηριχτεί 
με τσιμέντο σε ένα μήκος σωλήνα που συνδέει τις δύο συζεύξεις. Το μήκος 
του σωλήνα θα πρέπει να ισούνται με το πάχος του τοίχου συν το βάθος 
των συνδέσεων των υποδοχών που θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό και το 
εξωτερικό του τοίχου. Η εισχώρηση στον τοίχο θα πρέπει να σφραγιστεί με 
σιλικόνη στεγανοποίησης. 
Σε εγκατάσταση σε υπόγειο, ο σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων μπορεί να 
περνάει ανάμεσα στα πατόξυλα. Αν ο σωλήνας εξαερισμού πρέπει να περάσει 
κάτω από ένα πατόξυλο και στη συνέχεια πάνω στο χώρο του τελευταίου 
πατόξυλου για να τρυπήσει το τούβλο, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο 
γωνίες 45° για να φτάσετε στο τούβλο αντί για δύο γωνίες των 90°.

TEE

305 ΧΛΣΤ ΑΠΟ ΣΚΕΠΗ Ή
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

Κάθετος τερματισμός (ένας σωλήνας)

305 ΧΛΣΤ ΑΠΟ ΣΚΕΠΗ Ή
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ

ΣΤΑΘΜΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΓΩΝΙΑ 90º ΜΕΣΑΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΑΣ

Εναλλακτικός κάθετος τερματισμός (ένας σωλήνας)

ΤΑΥ Ή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΓΩΝΙΑΣ 90º

ΓΩΝΙΑ Ή
ΣΥΖΕΥΞΗ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ
305 MM

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 305 MM
ΕΩΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ
ΣΤΑΘΜΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΤΟΙΧΟΣ

Οριζόντιος τερματισμός (ένας σωλήνας)

305 ΧΛΣΤ
ΤΑΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ/
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ή 90º ΓΩΝΙΑ 
ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 305 ΧΛΣΤ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ 

ΣΤΑΘΜΗ ΧΙΟΝΙΟΥ

Οριζόντιος τερματισμός (ένας σωλήνας)
Πάνω από την υψηλότερη αναμενόμενη στάθμη χιονιού
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X. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΆ
Ένας κλίβανος αερίου συμπύκνωσης επιτυγχάνει το μεγαλύτερο βαθμό 
αποδοτικότητάς του με την εξαγωγή σχεδόν όλης θερμότητας από τα 
προϊόντα της καύσης και την ψύξη τους μέχρι το σημείο που σχηματίζονται 
υδρατμοί.
Το συμπύκνωμα που σχηματίζεται θα πρέπει να μεταφερθεί με σωλήνες σε 
μια κατάλληλη θέση αποστράγγισης.
Στις όρθιες εγκαταστάσεις, οι σωλήνες αποστράγγισης του κλιβάνου 
μπορούν να εξέλθουν είτε απο τη δεξιά είτε από την αριστερά πλευρά 
του κλιβάνου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιηθεί η εναλλακτική εξαγωγή 
εξαερισμού/καυσαερίου σε μια όρθια εγκατάσταση, η παγίδα αποστράγγισης 
και οι συνδέσεις αποστράγγισης θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια πλευρά 
με την εναλλακτική εξαγωγή εξαερισμού/καυσαερίων.
Στις οριζόντιες εγκαταστάσεις, οι σωλήνες αποστράγγισης θα εξέλθουν μέσω της
βάσης (κάτω μέρος) της μονάδας με την παγίδα αποστράγγισης να είναι 
αναρτημένη κάτω από τον κλίβανο. Το σύστημα αποστράγγισης, το οποίο 
δεν παρέχεται, θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς 
κανονισμούς και τις οδηγίες στις παρακάτω ενότητες.
Ακολουθήστε τις κουκίδες που αναφέρονται παρακάτω κατά την εγκατάσταση 
του συστήματος αποστράγγισης.
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για λεπτομέρειες σχετικά με την 
εγκατάσταση της παγίδας αποστράγγισης του κλιβάνου και τις συνδέσεις του 
σωλήνα αποστράγγισης.

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η παγίδα αποστράγγισης που παρέχεται 
μαζί με τον κλίβανο.
Η γραμμή αποστράγγισης ανάμεσα στον κλίβανο και τη θέση 
αποστράγγισης θα πρέπει να κατασκευαστεί από 19 χλστ PVC ή CPVC.
Η γραμμή αποστράγγισης ανάμεσα στον κλίβανο και τη θέση 
αποστράγγισης θα πρέπει να διατηρεί μια κατηφορική κλίση 6,4 χλστ ανά 
305 χλστ προς την αποστράγγιση.
Μη παγιδεύσετε τη γραμμή αποστράγγισης σε οποιαδήποτε άλλη 
θέση εκτός από την παγίδα αποστράγγισης που παρέχεται μαζί με τον 
κλίβανο.
Μη δρομολογήσετε τη γραμμή αποστράγγισης εξωτερικά, όπου μπορεί 
να παγώσει.
Αν η γραμμή αποστράγγισης δρομολογείται μέσω ενός χώρου όπου οι 
θερμοκρασίες μπορεί να είναι κοντά ή κάτω του μηδενός, θα πρέπει να 
ληφθούν προφυλάξεις για να αποφευχθεί το πάγωμα του συμπυκνώματος 
εντός της γραμμής αποστράγγισης.
Αν εγκατασταθεί σπείρα κλιματιστικού μαζί με τον κλίβανο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κοινή αποστράγγιση. Θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα 
ανοικτό ταυ στη γραμμή αποστράγγισης, κοντά στη σπείρα κλιματισμού, 
για να ανακουφιστεί η θετική πίεση αέρα από το θάλαμο της σπείρας. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να αποτραπεί η παρεμβολή με τη λειτουργία 
της παγίδας αποστράγγισης του κλιβάνου.

ΌΡΘΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
Σε μια όρθια εγκατάσταση συνδέονται σωλήνες αποστράγγισης στις υποδοχές 
αποστράγγισης στη λαστιχένια γωνία και στο μπροστινό καπάκι της σπείρας 
επανατάκτη. Οι γραμμές αποστράγγισης στη συνέχεια δρομολογούνται 
μέσω του δεξιού ή του αριστερού πλευρικού πλαισίου και μέσα στην παγίδα 
αποστράγγισης που έχει ασφαλιστεί στο εξωτερικό του περιβλήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στην Ενότητα X, Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες 
συμπυκνώματος - Εναλλακτικές συνδέσεις σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων 
για όρθιες εγκαταστάσεις με τη χρήση εναλλακτικής εξαγωγής εξαερισμού/
καυσαερίων.
Τυπικές συνδέσεις σωλήνα αποστράγγισης στη δεξιά ή την αριστερή 
πλευρά
Οι όρθιες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την τυπική εξαγωγή εξαερισμού/
καυσαερίων απαιτούν τη σύνδεση των σωλήνων αποστράγγισης ως εξής. 
Μαζί με τη μονάδα παρέχονται οι παρακάτω ποσότητες λάστιχων, σωλήνων 
και σφιγκτήρα για λάστιχα.

•

•

•

•

•

•

•

ΣΩΛΗΝΑΣ A
ΠΣΤ: 1

ΣΩΛΗΝΑΣ B
ΠΣΤ: 1

ΣΩΛΗΝΑΣ 1
ΠΣΤ: 1

ΣΩΛΗΝΑΣ 2
ΠΣΤ: 2

ΣΩΛΗΝΑΣ 2
ΠΣΤ: 2

ΑΣΗΜΕΝΙΟΙ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΣΤ:1

ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΣΤ:3

ΚΟΚΚΙΝΟΙ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΠΣΤ:2

Προσδιορισμός λάστιχων και σωλήνων

1. Αφαιρέστε τη λαστιχένια τάπα από την υποδοχή αποστράγγισης στο 
μπροστινό καπάκι (δεξιά ή αριστερή πλευρά, ανάλογα με το μοντάρισμα 
της παγίδας αποστράγγισης που θέλετε).

2. Ασφαλίστε το Λάστιχο A στην υποδοχή αποστράγγισης στο μπροστινό 
καπάκι με έναν κόκκινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το λάστιχο 
στην οπή δακτυλίου του πίσω πλευρικού πλαισίου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αποστράγγιση στην αριστερή πλευρά, οι δακτύλιοι θα 
πρέπει να μεταφερθούν στο αριστερό πλαίσιο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΑΣ 
ΠΛΕΥΡΑΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ B

ΣΩΛΗΝΑΣ AΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 
ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΠΑΓΙΔΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΓΩΝΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΟΠΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΑ 

(3 ΣΗΜΕΙΑ)

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 
ΣΩΛΗΝΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ(ΕΣ) 2

Όρθιες “τυπικές” συνδέσεις - Δεξιά πλευρά
(Απεικονίζεται η πάνω ροή, η κάτω ροή είναι παρόμοια)

Όρθιες “τυπικές” συνδέσεις - Αριστερή πλευρά
(Απεικονίζεται η πάνω ροή, η κάτω ροή είναι παρόμοια)

ΣΩΛΗΝΑΣ B

ΣΩΛΗΝΑΣ A

ΟΠΕΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΠΛΑΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑ

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ 
ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΠΑΓΙΔΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ
ΓΩΝΙΑ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ 
ΓΩΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 
ΣΩΛΗΝΑ  
(3 ΣΗΜΕΙΑ)

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ  
ΣΩΛΗΝΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ 1

ΣΩΛΗΝΑΣ(ΕΣ) 2

ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ 
ΠΛΕΥΡΑΣ

3. Κόψτε και αφαιρέστε 6,4 χλστ από το άκρο της υποδοχής αποστράγγισης 
στη λαστιχένια γωνία.

4. Εισάγετε το Σωλήνα 1 στη θύρα αποστράγγισης της λαστιχένιας γωνίας 
και ασφαλίστε με τον ασημένιο σφιγκτήρα λάστιχου. Κάντε γωνία το 
σωλήνα προς τα έξω, προς το μπροστινό μέρος του κλίβανου.

5. Αποστράγγιση στη δεξιά πλευρά Κόψτε 451 χλστ από το μακρύ άκρο (το 
άκρο που είναι απέναντι από την καμπή) του Σωλήνα B, απορρίπτονται το 
κομμάτι 451 χλστ και φυλλάσοντας το κομμάτι με την καμπή. Ασφαλίστε το 
λάστιχο που απομένει στο Σωλήνα 1 με τον πράσινο σφιγκτήρα λάστιχου. 
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Δρομολογήστε το άλλο άκρου του Λάστιχου B στην οπή δακτυλίου του 
μπροστά δεξιού πλευρικού πλαισίου.
Αποστραγγίσεις αριστερής πλευράς
Κόψτε “X” χιλιοστά από το μακρύ άκρο του Λάστιχου Β και απορρίψτε τα. 
Ανατρέξτε στον πίνακα για το κατάλληλο μήκος που πρέπει να κόψετε. 
Ασφαλίστε το λάστιχο που απομένει στο Σωλήνα 1 με τον πράσινο 
σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το άλλο άκρου του Λάστιχου B στην 
οπή δακτυλίου του μπροστά αριστερού πλευρικού πλαισίου.

040__30

060__30

21 (533) 080__40 3 1/2 (89)

24 1/2 (622) 100__50 None

17 1/2 (445) 7 (178)

Πλάτος περιβλήματος
in. (mm)

Μοντέλα
(kBTU_Tons)

“X” μήκος για να κόψετε από το μακρύ
άκρο του Σωλήνα B

in. (mm)

6. Τοποθετήστε το κοντό άκρο του κάθε Σωλήνα 2 μέσω των οπών 
δακτυλίου του πλευρικού πλαισίου. Ασφαλίστε τους σωλήνες στο Λάστιχο 
Α και Λάστιχο Β με πράσινους σφιγκτήρες λάστιχου. Βεβαιωθείτε πως 
τα λάστιχα και οι σωλήνες διατηρούν μια κατηφορική κλίση και τη σωστή 
αποστράγγιση και πως δεν έχουν στραβώσει ή καμφθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντάρισμα της παγίδας αποστράγγισης, 
ανατρέξτε στην Ενότητα X, Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες 
συμπυκνώματος - Όρθιο μοντάρισμα παγίδας αποστράγγισης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΣΩΛΉΝΑ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΎ/ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ
Οι όρθιες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν την εναλλακτική εξαγωγή 
εξαερισμού/καυσαερίων απαιτούν τη σύνδεση “μόνο δεξιάς πλευράς” 
λάστιχων αποστράγγισης ως εξής.
Ανατρέξτε στην Ενότητα IX, Σωλήνας εξαερισμού/καυσαερίων και σωλήνας 
αέρα καύσης για λεπτομέρειες σχετικά με την εναλλακτική σύνδεση του 
σωλήνα εξαερισμού/καυσαερίων.
1. Αφαιρέστε τη λαστιχένια τάπα από την υποδοχή αποστράγγισης στη δεξιά 

πλευρά του μπροστινού καπακιού. Φυλάξτε την για να τη χρησιμοποιήσετε 
στο Βήμα 3.

2. Ασφαλίστε το Λάστιχο A στην υποδοχή αποστράγγισης στο μπροστινό 
καπάκι με έναν κόκκινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το λάστιχο 
στην οπή δακτυλίου του δεξιά πίσω πλευρικού πλαισίου.

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑΣ 
ΓΩΝΙΑΣ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ
(ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ)ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ 
ΚΑΠΑΚΙ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΑΣ B

ΣΩΛΗΝΑΣ AΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 
ΣΩΛΗΝΑ

ΠΑΓΙΔΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΟΠΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ 
ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΣΩΛΗΝΑ
 (3 ΣΗΜΕΙΑ)

ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ 
ΣΩΛΗΝΑ

ΣΩΛΗΝΑΣ 1

ΣΩΛΗΝΑΣ(ΕΣ) 2

Όρθιες “εναλλακτικές” συνδέσεις - Μόνο δεξιά πλευρά
(Απεικονίζεται η πάνω ροή, η κάτω ροή είναι παρόμοια)

1. Αφαιρέστε το δακτύλιο από την οπή αποστράγγισης του μπροστά δεξιά 
πλαισίου. Σφραγίστε την οπή στο δακτύλιο με το μεγάλο άκρο της τάπας. 
Εγκαταστήστε ξανά το δακτύλιο και την τάπα στην οπή αποστράγγισης 
του πλευρικού πλαισίου.

2. Κόψτε 6,4 χλστ από το άκρο της υποδοχής αποστράγγισης στην εξωτερικά 
μονταρισμένη λαστιχένια γωνία. Απορρίψτε το κομμάτι που κόψατε.

3. Εισάγετε το Σωλήνα 1 στη θύρα αποστράγγισης της λαστιχένιας γωνίας 
και ασφαλίστε με τον ασημένιο σφιγκτήρα λάστιχου. Κάντε γωνία το 
σωλήνα προς τα έξω, προς το μπροστινό μέρος του κλίβανου.

4. Κόψτε 454 χλστ από το μακρύ άκρο του Λάστιχου Β και απορρίψτε τα.
5. Ασφαλίστε το άκρο που απομένει από το Λάστιχο Β στο εκτεθειμένο άκρο 

του Σωλήνα 1 με ένα πράσινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το 
λάστιχο στην προς τις οπές δακτυλίου του δεξιά πλευρικού πλαισίου.

6. Τοποθετήστε το κοντό άκρο του Σωλήνα 2 μέσω των οπών δακτυλίου 
αποστράγγισης του πίσω δεξιά πλευρικού πλαισίου. Ασφαλίστε το 
σωλήνα στο Λάστιχο Α με ένα πράσινο σφιγκτήρα λάστιχου.

7. Εισάγετε το κοντό άκρο του Σωλήνα 2 που απομένει στο Λάστιχο Β από 
τη λαστιχένια γωνία και ασφαλίστε με τον πράσινο σφιγκτήρα λάστιχου. 
Βεβαιωθείτε πως τα λάστιχα και οι σωλήνες διατηρούν μια κατηφορική 
κλίση και τη σωστή αποστράγγιση και πως δεν έχουν στραβώσει ή 
καμφθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντάρισμα της παγίδας αποστράγγισης, 
ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα.
ΌΡΘΙΟ ΜΟΝΤΆΡΙΣΜΑ ΠΑΓΊΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΌ Ή ΔΕΞΊ ΠΛΕΥΡΙΚΌ 
ΠΛΑΊΣΙΟ)
1. Εισάγετε τους σωλήνες αποστράγγισης στην παγίδα αποστράγγισης 

τοποθετήστε την παγίδα αποστράγγισης ενάντια στο πλευρικό πλαίσιο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σωλήνες αποστράγγισης θα πρέπει να φτάσουν στο κάτω 
μέρος της παγίδας αποστράγγισης.

2. Ασφαλίστε την παγίδα αποστράγγισης στις οπές μονταρίσματος του 
πλευρικού πλαισίου (κοιλώματα ή σταυροί στα μοντέλα κάτω ροής) που 
βρίσκονται κάτω από τις οπές δακτυλίου αποστράγγισης.

3. Συνδέστε τη γραμμή αποστράγγισης PVC στην εξαγωγή της παγίδας 
αποστράγγισης είτε με μια γωνία 90° είτε με μια σύζευξη.

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
ΔΕΞΙΆ ΠΛΕΥΡΆ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΆΤΩ
Οι οριζόντιες εγκαταστάσεις με τη δεξιά πλευρά προς τα κάτω απαιτούν τη 
σύνδεση των λάστιχων αποστράγγισης στην υποδοχή αποστράγγισης της 
δεξιάς πλευράς στο μπροστινό καπάκι και στην υποδοχή αποστράγγισης 
της λαστιχένιας γωνίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε μοντέλα με κάτω ροή, απαιτείται μεταφορά του σωλήνα του 
διακόπτη πίεσης του μπροστινού καπακιού.
Κάντε τις συνδέσεις ως εξής:
1. Αφαιρέστε τη λαστιχένια τάπα από την υποδοχή αποστράγγισης στη 

σπείρα του μπροστινού καπακιού.
 Κλίβανοι με κάτω ροή
 Μεταφέρετε τη σύνδεση του λάστιχου του διακόπτη πίεσης στο μπροστινό 

καπάκι από την κάνουλα πίεσης της αριστερής πλευράς στη δεξιά (κάτω) 
πλευρική κάνουλα. Ο σωλήνας του διακόπτη πίεσης θα πρέπει να 
συνδεθεί στην κάτω πλευρά για να προστατεύει από καταστάσεις όπου 
έχει αποφραχθεί η αποστράγγιση. Κόψτε το λάστιχο στο κατάλληλο μήκος 
για να ελαχιστοποιήσετε την υποχώρηση. Ταπώστε την αριστερή κάνουλα 
πίεσης (που δε χρησιμοποιείται) με την τάπα που αφαιρέσατε από τη 
δεξιά πλευρά.

2. Ασφαλίστε το Λάστιχο A στην κάνουλα αποστράγγισης στο μπροστινό 
καπάκι με έναν κόκκινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το λάστιχο 
στις οπές δακτυλίου του δεξιά (κάτω) πίσω πλευρικού πλαισίου.

Οριζόντιες συνδέσεις - Δεξιά πλευρά προς τα κάτω
(Απεικονίζεται η πάνω ροή, η κάτω ροή είναι παρόμοια)

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ

ΠΑΓΙΔΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΓΩΝΙΑ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ

ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΙΕΣΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΠΑΚΙΟΥΣΩΛΗΝΑΣ B

ΣΩΛΗΝΑΣ A

ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑ

ΟΠΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ
ΣΩΛΗΝΑ

 (3 ΣΗΜΕΙΑ) ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ
ΣΩΛΗΝΑΣ 1

ΣΩΛΗΝΑΣ(ΕΣ) 2

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

1. Κόψτε 6,4 χλστ από το άκρο της υποδοχής αποστράγγισης στη λαστιχένια 
γωνία και απορρίψτε τα.

2. Εισάγετε το Σωλήνα 1 στη θύρα αποστράγγισης της λαστιχένιας γωνίας 
και ασφαλίστε με τον ασημένιο σφιγκτήρα λάστιχου. Κάντε γωνία το 
σωλήνα προς τα έξω, προς το μπροστινό μέρος του κλίβανου.
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3. Κόψτε 451 χλστ από το μακρύ άκρο (το άκρο που είναι απέναντι από 
την καμπή) του Σωλήνα B, απορρίπτονται το κομμάτι 451 χλστ και 
φυλλάσοντας το κομμάτι με την καμπή.

4. Ασφαλίστε το άκρο που απομένει από το Λάστιχο Β στο εκτεθειμένο 
άκρο του Σωλήνα 1 με ένα πράσινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε 
το λάστιχο στις οπές δακτυλίου του κάτω δεξιά μπροστά πλευρικού 
πλαισίου.

5. Κόψτε 140 χλστ ίσιου μήκους από το μακρύ άκρο (το άκρο με το στένεμα) 
του κάθε Σωλήνα 2. Φυλάξτε τα κομμάτια μήκους 140 χλστ και πετάξτε τα 
κομμάτια με την καμπή.

6. Εισάγετε περίπου 25, χλστ του κάθε Σωλήνα 2 μέσω των οπών δακτυλίου 
του κάτω δεξιά πλευρικού πλαισίου. Ασφαλίστε τους σωλήνες στο Λάστιχο 
Α και Λάστιχο Β χρησιμοποιώντας πράσινους σφιγκτήρες λάστιχου. 
Βεβαιωθείτε πως τα λάστιχα και οι σωλήνες διατηρούν μια κατηφορική 
κλίση και τη σωστή αποστράγγιση και πως δεν έχουν στραβώσει ή 
καμφθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντάρισμα της παγίδας αποστράγγισης, 
ανατρέξτε στην Ενότητα X, Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες 
συμπυκνώματος - Οριζόντιο μοντάρισμα παγίδας αποστράγγισης (αριστερό 
ή δεξί πλευρικό πλαίσιο).
ΑΡΙΣΤΕΡΉ ΠΛΕΥΡΆ ΚΆΤΩ
Οι οριζόντιες εγκαταστάσεις με το πλαίσιο της αριστερής πλευράς προς τα 
κάτω απαιτούν τη σύνδεση των λάστιχων αποστράγγισης στην υποδοχή 
αποστράγγισης της αριστερής πλευράς στο μπροστινό καπάκι και στην 
πλευρική υποδοχή αποστράγγισης της λαστιχένιας γωνίας.
1. Αφαιρέστε τη λαστιχένια τάπα από την αριστερή (κάτω) πλευρική υποδοχή 

αποστράγγισης στη σπείρα του μπροστινού καπακιού.
2. Μεταφέρετε τη σύνδεση του λάστιχου του διακόπτη πίεσης στο μπροστινό 

καπάκι από την κάνουλα πίεσης της δεξιάς πλευράς (όπως αποστέλλεται) 
στην αριστερή (κάτω) πλευρική κάνουλα. Ο σωλήνας του διακόπτη 
πίεσης θα πρέπει να συνδεθεί στην κάτω πλευρά για να προστατεύει από 
καταστάσεις όπου έχει αποφραχθεί η αποστράγγιση. Κόψτε το λάστιχο 
στο κατάλληλο μήκος για να ελαχιστοποιήσετε την υποχώρηση. Ταπώστε 
τη δεξιά κάνουλα πίεσης (που δε χρησιμοποιείται) με την τάπα που 
αφαιρέσατε από την αριστερή πλευρά.

3. Ασφαλίστε το Λάστιχο A στην υποδοχή αποστράγγισης στο μπροστινό 
καπάκι με έναν κόκκινο σφιγκτήρα λάστιχου. Δρομολογήστε το λάστιχο 
στις οπές δακτυλίου του αριστερά (κάτω) πίσω πλευρικού πλαισίου. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αποστράγγιση στην αριστερή πλευρά, οι δακτύλιοι 
πρέπει να μεταφερθούν στο αριστερό πλαίσιο.

ΚΑΝΟΥΛΑ
ΠΙΕΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΡΟ
ΠΛΕΥΡΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΩΛΗΝΑΣ B

ΣΩΛΗΝΑΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΑ
ΠΑΓΙΔΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

ΟΠΕΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΟΙ 
ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ
ΣΩΛΗΝΑ
(3 ΣΗΜΕΙΑ)

ΣΩΛΗΝΑΣ(ΕΣ) 2

Οριζόντιες συνδέσεις - Αριστερή πλευρά προς τα κάτω
(Απεικονίζεται η πάνω ροή, η κάτω ροή είναι παρόμοια)

1. Αφαιρέστε το λαστιχένιο καπάκι από την πλευρική υποδοχή αποστράγγισης 
στη λαστιχένια γωνία.

2. Ασφαλίστε το κοντό άκρο από το Λάστιχο Β στην πλευρική υποδοχή 
αποστράγγισης της λαστιχένιας γωνίας χρησιμοποιώντας ένα πράσινο 
σφιγκτήρα λάστιχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αποστράγγιση αριστερής πλευράς, 
δρομολογήστε το λάστιχο στις τέρμα αριστερά (κάτω) στις οπές δακτυλίου 
πλευρικού πλαισίου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι οριζόντιες συνδέσεις αριστερής 

πλευράς (όταν χρησιμοποιείται νέα πλευρική υποδοχή λαστιχένιας 
γωνίας) δεν απαιτεί τη σύνδεση ενός λάστιχου στο περίβλημα του 
ανεμιστήρα αναρρόφησης.

3. Κόψτε 140 χλστ ίσιου μήκους από το μακρύ άκρο (το άκρο με το στένεμα) 
του κάθε Σωλήνα 2. Φυλάξτε τα κομμάτια μήκους 140 χλστ και πετάξτε τα 
κομμάτια με την καμπή.

4. Εισάγετε περίπου 25, χλστ του κάθε Σωλήνα 2 μέσω της οπής δακτυλίου 
του αριστερού δεξιά πλευρικού πλαισίου. Ασφαλίστε τους σωλήνες στο 
Λάστιχο Α και Λάστιχο Β με πράσινους σφιγκτήρες λάστιχου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Ο σωλήνας θα πρέπει να φτάνει στο κάτω μέρος της παγίδας. Βεβαιωθείτε 
πως τα λάστιχα και οι σωλήνες διατηρούν μια κατηφορική κλίση και τη 
σωστή αποστράγγιση και πως δεν έχουν στραβώσει ή καμφθεί.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το μοντάρισμα της παγίδας αποστράγγισης, 
ανατρέξτε στην Ενότητα X, Παγίδα αποστράγγισης και σωλήνες 
συμπυκνώματος - Οριζόντιο μοντάρισμα παγίδας αποστράγγισης (αριστερό 
ή δεξί πλευρικό πλαίσιο).

ΟΡΙΖΌΝΤΙΟ ΜΟΝΤΆΡΙΣΜΑ ΠΑΓΊΔΑΣ ΑΠΟΣΤΡΆΓΓΙΣΗΣ (ΑΡΙΣΤΕΡΌ Ή 
ΔΕΞΊ ΠΛΕΥΡΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ)

Τοποθετήστε την παγίδα αποστράγγισης ενάντια στο πλευρικό πλαίσιο 
με τους σωλήνες αποστράγγισης τοποθετημένους μέσα στην παγίδα. 
Σημειώστε πως η παγίδα μπορεί να είναι προσανατολισμένη με την 
εξαγωγή να κοιτάει είτε το πάνω καπάκι του κλιβάνου είτε τη βάση. 
Ασφαλίστε την παγίδα αποστράγγισης στα κοιλώματα ή στους σταυρούς 
του πλευρικού πλαισίου που βρίσκονται σε κάθε πλευρά των οπών 
δακτυλίου αποστράγγισης.
Βεβαιωθείτε πως οι σωλήνες φτάνουν στο κάτω μέρος της παγίδας 
αποστράγγισης και πως όλα τα λάστιχα διατηρούν μια κατηφορική κλίση 
και δεν έχουν στραβώσει ή καμφθεί.
Συνδέστε τη γραμμή αποστράγγισης PVC στην εξαγωγή της παγίδας 
αποστράγγισης είτε με μια γωνία 90° είτε με μια σύζευξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, Η ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ ΣΤΗ 
ΜΟΝΆΔΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΩΜΈΝΗ ΚΑΙ ΓΕΙΩΜΈΝΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ Ή ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΤΜΉΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΚΑΛΩΔΊΩΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΒΆΛΤΕ ΕΤΙΚΈΤΕΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΚΑΛΏΔΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΜΟΝΆΔΩΝ 
ΕΛΈΓΧΟΥ. ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΑΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ. ΕΠΙΒΕΒΑΙΏΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΈΣ.

XI. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΦΊΣΑ ΚΑΛΩΔΊΩΣΗΣ
Η φίσα καλωδίωσης αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του κλιβάνου. 
Δεν θα πρέπει να χρειάζεται τροποποίηση πεδίων για τη συμμόρφωση με 
τους κανονισμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τα χρώματα έχουν κωδικοποίηση 
με χρώματα για λόγους αναγνώρισης. Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωση 
για δρομολογήσεις καλωδίων. Αν πρέπει να αντικατασταθεί κάποιο από τα 
αρχικά καλώδια που συνόδευε τον κλίβανο, θα πρέπει αν αντικατασταθεί 
με καλώδιο που έχει τιμή αντοχής σε θερμοκρασία τουλάχιστον 105ºC. Τα 
ανταλλακτικά καλώδια θα πρέπει να είναι χάλκινοι αγωγοί.

1.

2.

3.

4.
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ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΉΣ 115 (220V 150 HZ) ΒΟΛΤ
Πριν να προχωρήσετε με τις ηλεκτρικές συνδέσεις, βεβαιωθείτε πως η 
τάση, η συχνότητα και η φάση της παροχής ανταποκρίνονται σε εκείνες 
που καθορίζονται στην πλάκα ονομαστικών τιμών της μονάδας. Η παροχή 
ρεύματος στον κλίβανο θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 
Ο κλίβανος θα πρέπει να έχει γειωθεί ηλεκτρικά σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς. Χρησιμοποιήστε έναν κλάδο ηλεκτρικού κυκλώματος με 
ξεχωριστή ασφάλεια και που να περιέχει καλώδιο κατάλληλου μεγέθους, και 
ασφάλεια ή διακόπτη κυκλώματος. Η ασφάλεια ή ο διακόπτης κυκλώματος 
θα πρέπει να έχουν μέγεθος που να είναι σύμφωνο με τη μέγιστη προστασία 
υπέρτασης που καθορίζεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών της μονάδας. 
Θα πρέπει να παρέχεται μονάδα ηλεκτρικής αποσύνδεσης στο χώρο του 
κλίβανου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να τηρείται η πολικότητα της γραμμής κατά τη 
δημιουργία συνδέσεων πεδίου.
Συνδέστε το ενεργό, το ουδέτερο και τη γείωση όπως φαίνεται στο διάγραμμα 
καλωδίωσης
που βρίσκεται στη θύρα ανεμιστήρα της μονάδας. Για εφαρμογές άμεσου 
εξαερισμού, το άνοιγμα περιβλήματος προς το κουτί ηλεκτρικής διακλάδωσης 
θα πρέπει να έχει σφραγιστεί αεροστεγώς χρησιμοποιώντας είτε επίστρωση 
εγκεκριμένη από το UL όπως είναι η Heyco Liquid Tight είτε χρησιμοποιώντας 
ένα μη αντιδραστικό στεγανοποιητικό μέσο εγκεκριμένο από την UL για 
επίστρωση.
Θα πρέπει να τηρείται η πολικότητα της γραμμής κατά τη δημιουργία 
συνδέσεων πεδίου.
Οι συνδέσεις της γραμμής τάσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω 
είτε του δεξιού είτε του αριστερού πλαισίου πριν την πραγματοποίηση των 
ηλεκτρικών συνδέσεων.

ΚΑΛΩΔΊΩΣΗ 24ΒΟΛΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΆΤΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δρομολόγηση των καλωδίων δε θα πρέπει να παρεμβάλλεται 
στη λειτουργία του κυκλοφορητή του ανεμιστήρα, με την αφαίρεση του 
φίλτρου ή με την τακτική συντήρηση.
Οι συνδέσεις χαμηλής τάσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω είτε του 
δεξιού είτε του αριστερού πλαισίου. Οι οπές εισόδου της καλωδίωσης του 
θερμοστάτη βρίσκονται στο θάλαμο του ανεμιστήρα. Η δρομολόγηση των 
καλωδίων δε θα πρέπει να παρεμβάλλεται στη λειτουργία του κυκλοφορητή 
του ανεμιστήρα, με την αφαίρεση του φίλτρου ή με την τακτική συντήρηση. 
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για συνδέσεις του θερμοστάτη στην 
ενσωματωμένη λωρίδα τερματικού της μονάδας ελέγχου.

W
W

W

Y

Y Y

C

C
R

R R
G

G

W

Y

C

R

G

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣΚΛΙΒΑΝΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ

Διάγραμμα θερμοστάτη

Αυτός ο κλίβανος είναι εξοπλισμένος με ένα μετασχηματιστή 40 VA για να 
διευκολύνει τη χρήση με τις περισσότερες συσκευές ψύξης. Συμβουλευτείτε 
το διάγραμμα καλωδίωσης, που βρίσκεται στη θύρα του θαλάμου του 
ανεμιστήρα, για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την καλωδίωση.

XII. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΆ
Η πλάκα ονομαστικών τιμών του κλιβάνου περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες 
ονομαστικές τιμές εισόδου αερίου και τους τύπους αερίου για τον κλίβανο. 
Ο κλίβανος πρέπει να είναι εξοπλισμένος για να λειτουργεί με τον τύπο 
του αερίου που χρησιμοποιείται. Αυτό περιλαμβάνει τα κιτ μετατροπής που 
χρειάζονται για εναλλακτικά καύσιμα και/ή για μεγάλο υψόμετρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΌΠΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΙΣ ΒΛΆΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ, Η ΠΊΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΑΕΡΊΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΊΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΛΆΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΝ ΤΙΜΏΝ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΑΈΡΙΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ.

Οι πιέσεις της εισαγωγής παροχής αερίου θα πρέπει να διατηρούνται εντός 
των ορίων που καθορίζονται παρακάτω.  Η πίεση παροχής θα πρέπει να 
είναι συνεχής και διαθέσιμη όταν λειτουργούν και όλες οι άλλες οικιακές 
συσκευές που χρησιμοποιούν αέριο. Θα πρέπει να διατηρείται η ελάχιστη 
πίεση παροχής αερίου για να αποτραπεί τυχόν αναξιόπιστη ανάφλεξη. Δε 
θα πρέπει να γίνει υπέρβαση της μέγιστης πίεσης για να αποτραπεί η υπερ-
πυροδότηση της μονάδας.

II2H3B/P

G20 17 20 25

G30 25 29 35

G30 + G31 25 29 35

II2H3+

G20 17 20 25

G30 25 29 35

G30 + G31 25 29 35

II2H3P

G20 17 20 25

G31 25 37 45

II2E3B/P

G20 17 20 25

II2E+3+

G20 + G25 17/17 20/25 25/30

G30 25 29 35

G31 25 37 45

G30 + G31 25 29 35

II2E+3P

G20 + G25 17/17 20/25 25/30

G31 25 37 45

G30 + G31 25 29 35

Κατηγορίες συσκευής
που έχουν ως δείκτη

Ελάχιστη
πίεση

παροχής
mbar

Κανονική
πίεση

παροχής
mbar

Μέγιστη
πίεση

παροχής
mbar

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση της ελάχιστης πίεσης παροχής κάτω από τα όρια 
του παραπάνω πίνακα μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστη ανάφλεξη. Η 
είσοδος αερίου στους καυστήρες δεν πρέπει να ξεπερνάει την ονομαστική 
τιμή εισόδου που εμφανίζεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών. Η υπερ-
πυροδότηση του κλίβανου μπορεί να οδηγήσει σε πρώιμη αστοχία του 
εναλλάκτη θερμότητας. Οι πιέσεις αερίου που υπερβαίνουν τα 32 millibar 
μπορούν επίσης να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στη βαλβίδα αερίου. 
Σε όλα τα υψόμετρα, η πίεση του πολλαπλασιαστή θα πρέπει να είναι 
εντός 0,8 millibar των παραμέτρων που αναφέρονται στον παραπάνω 
πίνακα, σύμφωνα με όσα ισχύουν για το μοντέλο σας για το καύσιμο που 
χρησιμοποιείται. Σε όλα τα υψόμετρα και με όλα τα καύσιμα, η αύξηση της 
θερμοκρασία αέρα θα πρέπει να είναι εντός του εύρους που αναφέρεται στην 
πλάκα ονομαστικών τιμών του κλιβάνου. Αν αυτή η συσκευή μετατραπεί 
σε συσκευή υγραερίου, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται στο 
εργοστασιακά εξουσιοδοτημένο κιτ μετατροπής σε υγραέριο.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ ΣΕ ΥΓΡΑΈΡΙΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΎΝ ΤΑ ΣΩΣΤΆ ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΉΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΤΑ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ 
ΚΙΤ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΊ Η ΑΣΦΑΛΉΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΚΛΙΒΆΝΟΥ. ΌΛΕΣ ΟΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΈΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΑΠΌ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΤΗ Ή 
ΕΤΑΙΡΊΑ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ.

Αυτή η μονάδα έχει διαμορφωθεί για φυσικό αέριο. Σε εγκαταστάσεις 
υγραερίου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο κιτ μετατροπής σε 
υγραέριο του κατασκευαστή. Επικοινωνήστε με το διανομέα σας για την 
παροχή ενός πίνακα με κατάλληλα κιτ κατασκευαστών για υγραέριο και/ή 
για εγκαταστάσεις σε μεγάλο υψόμετρο. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα 
κιτ που αναφέρονται για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του κλιβάνου. 
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Όλες οι μετατροπές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από εξουσιοδοτημένο 
εγκαταστάτη ή εταιρία επισκευών.

ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΑΕΡΊΟΥ
ΓΕΝΙΚΆ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΊ Η ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ή Η ΖΗΜΙΆ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΕΞΑΙΤΊΑΣ 
ΥΠΟ-ΠΥΡΟΔΌΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΌ ΜΈΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΟ/ΥΓΡΑΈΡΙΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΉΝΑ ΑΠΌ ΤΟ ΜΕΤΡΗΤΉ/ΤΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΈΩΣ ΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ.

Κατά τον υπολογισμό του μεγέθους της γραμμής, βεβαιωθείτε πως έχετε 
συμπεριλάβει όλες τις συσκευές που θα λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι σωλήνες 
αερίου που δίνουν παροχή στον κλίβανο θα πρέπει να έχουν το σωστό 
μέγεθος ανάλογα με τη ροή αερίου που χρειάζεται, το ειδικό βάρος του αερίου 
και το μήκος της διαδρομής των σωλήνων. Η εγκατάσταση της γραμμής 
αερίου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.

Χωρητικότητα του σωλήνα για φυσικό αέριο 
σε κυβικά μέτρα αερίου ανά ώρα (M3/HR)

Pipe in Meter 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2"
3 3,74 7,87 14,72 29,72 452,80

6 2,60 5,38 9,91 20,66 31,13

9 2,07 4,30 8,07 16,70 27,73

12 1,78 3,68 6,93 14,15 21,51

15 1,58 3,25 6,08 12,45 18,96

18 1,42 2,97 5,52 11,32 17,26

21 1,30 2,72 5,09 10,47 15,85

24 1,22 2,55 4,81 9,91 15,00

27 1,13 2,38 4,53 9,06 13,87

30 1,08 2,24 4,25 8,63 13,02

Μήκος
σωλήνα σε μέτρα

Ονομαστικό μέγεθος μαύρου σωλήνα

Χωρητικότητα σωλήνων αερίου διαφορετικών διαμέτρων και μήκους σε 
M3/HR με πτώση πίεσης 1,24 mbar και ειδικό βάρος 0,60 (φυσικό αέριο) 
Για τη σύνδεση του κλιβάνου στους σωλήνες αερίου του κτιρίου, ο 
εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει μια σύνδεση ένωσης στο έδαφος, 
ένα πόδι σταξίματος, μια βαλβίδα χειροκίνητης διακοπής και γραμμές και 
συνδέσεις για τη σύνδεση με τη βαλβίδα αερίου. Σε ορισμένες περιπώσεις, 
ο εγκαταστάτης ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να παρέχει ένα κομμάτι 
μετάβασης από σωλήνα 18 χλστ σε σωλήνα μεγαλύτερου μεγέθους. Κατά τη 
σύνδεση σωλήνων αερίου ισχύουν οι παρακάτω όροι. Ανατρέξτε στην εικόνα 
Συνδέσεων σωλήνων αερίου για τυπικές συνδέσεις γραμμής αερίου στον 
κλίβανο. 

Χρησιμοποιήστε μαύρους σιδερένιους ή ατσαλένιους σωλήνες και 
συνδέσεις για τη σωλήνωση του κτιρίου. Όπου είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε 
καινούριους σωλήνες που είναι σωστά στρογγυλεμένοι, διευρυμένοι και 
χωρίς γρατσουνιές και ραγίσματα. Αν χρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες, 
βεβαιωθείτε πως είναι καθαροί και πως δεν είναι σκουριασμένοι, δεν 
έχουν πουρί, ραγίσματα και παλιό μείγμα σύνδεσης ενώσεων σωλήνων. 
Χρησιμοποιήστε μείγμα σύνδεσης ενώσεων σωλήνα ΜΟΝΟ σε αρσενικά 
σπειρώματα. Χρησιμοποιείτε πάντα μείγμα σύνδεσης ενώσεων που είναι 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΡΙΑ.  ΜΗ χρησιμοποιήσετε μείγμα στα 
πρώτα δύο σπειρώματα. 
Χρησιμοποιήστε συνδέσεις ένωσης εδάφους. 
Εγκαταστήστε ένα πόδι σταξίματος για να παγιδεύσετε τη βρομιά και την 
υγρασία πριν να μπορέσουν να εισέλθουν στη βαλβίδα αερίου. Το πόδια 
σταξίματος θα πρέπει να έχει ελάχιστο μήκος 76,2 χλστ.
Εγκαταστήστε μια σύνδεση τάπας σωλήνα 6 χλστ NPT, που να είναι 
προσβάσιμη για δοκιμαστική σύνδεση μετρητή, δημιουργήστε αμέσως 
πάνω ροή της σύνδεσης παροχής αερίου στον κλίβανο. 
Χρησιμοποιείτε πάντα ένα εφεδρικό κλειδί όταν πραγματοποιείτα τη 
σύνδεση με τη βαλβίδα αερίου για να μην της επιτρέψετε να περιστραφεί. 
Ο προσανατολισμός της βαλβίδας αερίου στον πολλαπλασιαστή θα 
πρέπει να διατηρηθεί ίδιος με εκείνο που είχε κατά την αποστολή από 
το εργοστάσιο.  Η μέγιστη ροπή για τη σύνδεση της βαλβίδας αερίου 

•

•

•
•

•

•

είναι 42,4 J. Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να καταστρέψει τη βαλβίδα 
αερίου. 
Εγκαταστήστε μια βαλβίδα χειροκίνητης διακοπής ανάμεσα στο μετρητή 
αερίου και στη μονάδα ενός 1,8 μέτρων από τη μονάδα. Αν εγκατασταθεί 
ένωση, η ένωση θα πρέπει να βρίσκεται σε κάτω ροή από τη βαλβίδα 
χειροκίνητης διακοπής, ανάμεσα στη βαλβίδα διακοπής και στον 
κλίβανο.
Σφίξτε καλά όλες τις ενώσεις.
Συνδέστε τον κλίβανο με τους σωλήνες του κτιρίου με μία από τις 
παρακάτω μεθόδους:
- Συμπαγείς μεταλλικοί σωλήνες και συνδέσεις.
- Ημι-συμπαγείες μεταλλικοί σωλήνες και μεταλλικές συνδέσεις. Δεν 

πρέπει να χρησιμοποιηθούν σωλήνες από κράμα αλουμινίου στους 
εξωτερικούς χώρους. Για να σφραγιστεί το περίβλημα του δακτυλίου, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συμπαγής σωλήνας για να φτάσει στο 
εξωτερικό του περιβλήματος.  Από εκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια 
ημι-συμπαγής σύνδεση στους σωλήνες αερίου.

Χρησιμοποιήστε τις συνδέσεις συσκευών αερίου που αναφέρονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι ολόκληρες 
στο ίδιο δωμάτιο με τον κλίβανο.
Προστατέψτε τις συνδέσεις και τους ημι-συμπαγείς σωλήνες από φυσική 
και θερμική ζημιά κατά την εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε πως οι σωλήνες 
και οι συνδέσεις από κράμα αλουμινίου έχουν επικαλυφθεί για προστασία 
από την εξωτερική διάβρωση όταν έρχονται σε επαφή με σίδερα, γύψο 
ή μόνωση ή όταν βρέχονται επανειλημμένα από υγρά όπως νερό (εκτός 
νερό της βροχής), απορρυπαντικά ή βορθολύματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΟΠΏΝ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΆ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΓΆΝΤΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΌΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΊΤΕ ΤΙΣ ΤΆΠΕΣ ΤΩΝ ΟΠΏΝ.

ΆΜΕΣΗ/ΤΥΠΙΚΉ ΣΩΛΉΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ 
Όταν η σωλήνωση του αερίου εισέρχεται απευθείας στη βαλβίδα αερίου μέσω 
της οπής τυπικής εισαγωγής, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει ίσιους 
σωλήνες με σύνδεση ένωσης στο έδαφος για να φτάνει στο εξωτερικό του 
κλιβάνου. Ο συμπαγής σωλήνας θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύς για να 
φτάσει στο εξωτερικό του περιβλήματος για να σφραγίσει την εισχώρηση του 
δακτυλίου στο περίβλημα. Έξω από το περίβλημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μια ημι-συμπαγής σύνδεση στους σωλήνες αερίου, σύμφωνα με τους 
τοπικούς κανονισμούς.

ΈΜΜΕΣΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΣΩΛΉΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ

Όταν οι σωλήνες αερίου εισέρχονται έμμεσα στη βαλβίδα αερίου μέσω της 
εναλλακτικής οπής εισαγωγής αερίου, θα πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω 
συνδέσεις σωλήνα 13 χλστ (ξεκινώντας από τη βαλβίδα αερίου) για να 
φτάσουν στο εξωτερικό του περιβλήματος: 

(1) γωνία δρόμου 90 μοιρών 
(1) θηλή σωλήνα 64 χλστ 
(1) γωνία 90 μοιρών 
Ίσιος σωλήνας 
Ο ίσιος σωλήνας θα πρέπει να είναι αρκετά μακρύς για να φτάσει στο 
εξωτερικό του περιβλήματος για να σφραγίσει την εισχώρηση του 
δακτυλίου στο περίβλημα και για την εγκατάσταση της σύνδεσης ένωσης 
εδάφους έξω από το περίβλημα. Έξω από το περίβλημα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μια ημι-συμπαγής σύνδεση στους σωλήνες αερίου, 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
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ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΑΕΡΊΟΥ
Πριν να θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία, ελέγξτε τη μονάδα και τις συνδέσεις 
αερίου για διαρροές.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΊ Η ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΠΟΤΈ ΣΠΊΡΤΑ 
Ή ΓΥΜΝΉ ΦΛΌΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΈΓΞΕΤΕ ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΔΙΑΡΡΟΉ.

Ελέγξτε για διαρροές χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο διάλυμα σαπουνιού 
χωρίς χλώριο και νερού,
έναν ηλεκτρονικό ανιχνευτή καύσιμου αερίου ή άλλες εγκεκριμένες μέθοδους 
δοκιμών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην υπερβαίνετε ποτέ τις καθορισμένες πιέσεις για τις δοκιμές. 
Η υψηλότερη πίεση μπορεί να καταστρέψει τη βαλβίδα αερίου και να 
προκαλέσει επακόλουθη υπερ-πυροδότηση, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
βλάβη του εναλλάκτη θερμότητας. 
Αποσυνδέστε τη μονάδα και τη βαλβίδα διακοπής παροχής από το 
σύστημα σωληνώσεων της παροχής αερίου πριν να ελέγξετε την πίεση του 
συστήματος σωληνώσεων της παροχής με πιέσεις που υπερβαίνουν τα 3,48 
kPa ή 0,035 bar.
Αποσυνδέστε αυτή τη μονάδα από το σύστημα σωληνώσεων της παροχής 
αερίου κλείνοντας την εξωτερική χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής παροχής 
αερίου πριν να δοκιμάσετε την πίεση του συστήματος σωληνώσεων της 
παροχής με πιέσεις δοκιμής που είναι ίσες ή μικρότερες με 3,48 kPa ή 0,035 
bar.

ΦΙΆΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΏΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΟ ΥΓΡΑΈΡΙΟ ΕΊΝΑΙ ΒΑΡΎΤΕΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΈΡΑ, ΤΟ ΑΈΡΙΟ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΑΡΡΟΉ ΘΑ ΚΆΤΣΕΙ ΣΤΑ 
ΧΑΜΗΛΆ ΣΗΜΕΊΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟΥΣ ΧΏΡΟΥΣ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΟΝ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΈΚΡΗΞΗΣ Ή ΠΥΡΚΑΓΙΆΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΑΠΌ 
ΔΙΑΡΡΟΉ ΥΓΡΑΕΡΊΟΥ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΤΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ.

Ο μόνος αξιόπιστος τρόπος ανίχνευσης μιας διαρροής υγραερίου είναι ένα 
σύστημα προειδοποιήσης ανίχνευσης αερίου. Η σκουριά μπορεί να μειώσει 
την οσμή του υγραερίου. Μη βασίζεστε στην αίσθηση της όσφρησης. 
Επικοινωνήστε με έναν προμηθευτή υγραερίου για την εγκατάσταση ενός 
συστήματος προειδοποίησης ανίχνευσης αερίου. Αν υποπτεύεστε την 
παρουσία αερίου, ακολουθήστε τις οδηγίες στη Σελίδα 4 του παρόντος 
εγχειριδίου. Για ικανοποιητική λειτουργία, η πίεση του υγραερίου θα πρέπει 
να είναι 27 mbar στο πολλαπλασιαστή του κλιβάνου με όλες τις συσκευές 
αερίου να λειτουργούν. Η διατήρηση της σωστής πίεσης αερίου εξαρτάται 
από τρεις βασικούς παράγοντες:

Το βαθμό εξαέρωσης, τη θερμοκρασία του υγρού και την “υγρή επιφάνεια” 
του δοχείου ή των δοχείων.
Σωστή ρύθμιση πίεσης. (Συνιστάται ρύθμιση δύο σταδίων τόσο λόγο 
κόστους όσο και λόγο αποδοτικότητας).
Πτώση της πίεσης στις γραμμές ανάμεσα στους ρυθμιστές και ανάμεσα 
στο ρυθμιστή του δεύτερου σταδίου και τη συσκευή. Το μέγεθος του 
σωλήνα θα εξαρτηθεί από το μήκος του σωλήνα και το συνολικό φορτίο 
όλων των συσκευών.

1.

2.

3.

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΕΡΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΔΙ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

ΠΟΔΙ 
ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

ΠΟΔΙ ΣΤΑΞΙΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

ΠΑΓΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΑ

ΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ

ΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
ΤΥΠΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΥΨΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΥΨΟΣ ΠΟΥ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΑΝΩ 
ΡΟΗ

ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ 
ΕΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ
ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΑΝΩ 
ΡΟΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 

ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)

ΒΑΛΒΙΔΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΠΑΝΩ 
ΡΟΗ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΠΑΝΩ ΡΟΗ

ΚΑΤΩ ΡΟΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ [ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΝΩ ΡΟΗΣ]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. ΟΤΑΝ Η ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ.

Συνδέσεις σωληνώσεων αερίου

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
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Οι πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της δεξαμενής για εξαέρωση, 
τις συνιστώμενες ρυθμίσεις ρυθμιστή και τα μεγέθη σωλήνα είναι διαθέσιμες 
από τους περισσότερους κατασκευαστές ρυθμιστών και προμηθευτές 
υγραερίου.
Επειδή το υγραέριο θα διαλύσει γρήγορα το λευκό μόλυβδο και τα περισσότερα 
τυπικά εμπορικά διαθέσιμα συστατικά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ειδικό 
μείγμα για σωληνώσεις. Τα μείγματα που βασίζονται σε σελάκ και είναι 
ανθεκτικά στη δράση των υγροποιημένων αερίων του πετρελαίου, όπως τα 
Gasolac®, Stalactic®, Clyde’s® ή John Crane® είναι ικανοποιητικά.
Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα για τυπικές εγκαταστάσεις υγραερίου.  

Πρώτο στάδιο
Ρυθμιστής

200 PSIG (14 BAR)
Μέγιστη

Continuous 
(Συνεχής)
11” W.C.

(27 MBAR)

Ρυθμιστής 
δεύτερου 
σταδίου

5 έως 15 PSIG
(20 Μεγ.) συνεχής
34 με 1,03 BAR
(1,38 Μεγ.)]

Εγκατάσταση υγραερίου (τύπος)

XIII. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ

ΑΓΩΓΟΊ - ΡΟΉ ΑΈΡΑ
Τα συστήματα αγωγών και τα μεγέθη ρυθμιστών παροχής αέρα θα πρέπει 
να σχεδιαστούν σωστά για την ονομαστική τιμή ροής αέρα και εξωτερικής 
στατικής πίεσης του κλιβάνου.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κλειστό σύστημα αγωγών επιστροφής, με 
τον αγωγό επιστροφής συνδεδεμένο στον κλίβανο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αγωγοί 
δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται στο πίσω μέρος του κλίβανου. Μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ευλύγιστες ενώσεις για τις συνδέσεις παροχής και 
επιστροφής για να μειωθεί ο θόρυβος μετάδοσης. Για να αποτραπεί η 
παρεμβολή του ανεμιστήρα με τον αέρα της καύσης ή με το ρεύμα όταν 
χρησιμοποιείται η κεντρική επιστροφή, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας 
αγωγός σύνδεσης ανάμεσα στη μονάδα και στον τοίχο του βοηθητικού 
δωματίου. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα δωμάτιο, μια ντουλάπα ή ένα κοίλωμα 
ως θάλαμο επιστροφής αέρα.
Όταν ο κλίβανος χρησιμοποιείται μαζί με μια μονάδα ψύξης, ο κλίβανο 
θα πρέπει να εγκατασταθεί παράλληλα ή στην πλευρά πάνω ροής της 
μονάδας ψύξης για να αποφευχθεί η συμπύκνωση στο στοιχείο θέρμανσης. 
Με μια διάταξη παράλληλης ροής, οι καπνοφράκτες ή τα άλλα μέσα που 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής αέρα θα πρέπει να επαρκούν 
για να αποτραπεί η είσοδος του αέρα που έχει ψυχθεί στον κλίβανο και, αν 
λειτουργούν χειροκίνητα, θα πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με μέσα ώστε να αποτρέψουν τη λειτουργία και των δύο 
μονάδων, εκτός αν ο καπνοφράκτης βρίσκεται στη θέση πλήρους θέρμανσης 
ή ψύξης.
Όταν ο κλίβανος εγκατασταθεί χωρίς σπείρα ψύξης, συνιστάται να παρέχεται 
ένα αφαιρούμενο πλαίσιο πρόσβασης στον αγωγό αέρα εξαγωγής. Αυτό 
το άνοιγμα θα είναι προσπελάσιμο όταν εγκατασταθεί ο κλίβανος και θα 
πρέπει να είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να φαίνεται ο εναλλάκτης θερμότητας 
για οπτική εξέταση ή ώστε να μπορεί να εισαχθεί ένα διερευνητικό όργανο 
δειγματοληψίας στη ροή αέρα. Το πλαίσιο πρόσβασης θα πρέπει να 
αποτρέπει τις διαρροές αέρα όσο λειτουργεί ο κλίβανος.
Κατά τη θέρμανση του κλίβανου, η θερμοκρασία του αέρα επιστροφής που 
εισέρχεται στον κλίβανο θα πρέπει να είναι από 13ºC έως 38ºC.

ΚΆΤΩ ΆΝΟΙΓΜΑ ΑΈΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ [ΜΟΝΤΈΛΑ ΠΆΝΩ ΡΟΉΣ]
Το κάτω άνοιγμα αέρα επιστροφής στα μοντέλα πάνω ροής χρησιμοποιεί 
μια μέθοδο “τρυπήματος και κοπής” για την αφαίρεση του φύλλου μετάλλου 
από το άνοιγμα του αγωγού στη βάση. Για την αφαίρεση, απλά πιέστε προς 
τα έξω τα τρυπημένα τμήματα με το χέρι για να εκθέσετε τις μεταλλικές 
λωρίδες που κρατάνε το φύλλο μετάλλου πάνω από το άνοιγμα του αγωγού. 
Χρησιμοποιώντας ψαλίδι λαμαρίνας, κόψτε τις μεταλλικές λωρίδες και 
αφαιρέστε το φύλλο μετάλλου για να ελευθερώσετε τις φλάντζες του αγωγού. 
Χρησιμοποιώντας τη γραμμή κοπής κατά μήκος της φλάντζας αγωγού 
ως οδηγό, ξεδιπλώστε τις φλάντζες αγωγού γύρω από την περίμετρο του 
ανοίγματος χρησιμοποιώντας ένα ζεύγος από πένσες ή τανάλιες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η περιοχή της ροής αέρα θα μειωθεί κατά περίπου 18% αν δε ξεδιπλωθούν 
οι φλάντζες του αγωγού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
απόδοση και θόρυβο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΤΑ ΆΚΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΏΝ ΟΠΏΝ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΙΧΜΗΡΆ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΓΆΝΤΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΌΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΊΤΕ ΤΙΣ ΤΆΠΕΣ ΤΩΝ ΟΠΏΝ.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ

ΚΟΨΤΕ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΙΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΓΩΓΟΥ

ΚΟΨΤΕ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Κοπές φλάντζας αγωγού

ΦΊΛΤΡΑ - ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ 
ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΎΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΑΈΡΑ
Με αυτόν τον κλίβανο πρέπει να χρησιμοποιηθούν φίλτρα. Συζητήστε 
τη συντήρηση των φίλτρων με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου. Τα φίλτρα δεν 
περιλαμβάνονται με αυτόν τον κλίβανο, θα πρέπει να σας τα προμηθεύσει 
ο εγκαταστάτης.
Στις μονάδες πάνω ροής, κοιλώματα-οδηγοί οριοθετούν τις θέσεις αποκοπής 
πλευρικής επιστροφής. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο άκρο για να κόψετε τις 
γραμμές που συνδέουν τα κοιλώματα.
Κόψτε το άνοιγμα σε αυτές τις γραμμές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα άνοιγμα μικρότερου μεγέθους θα προκαλέσει μειωμένη 
ροή αέρα.

ΌΡΘΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
Ανάλογα με την εγκατάσταση και/ή την προτίμηση του πελάτη, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές διατάξεις φίλτρου. Τα φίλτρα μπορούν 
να εγκατασταθούν στον κεντρικό ρυθμιστή επιστροφής ή σε ένα εξωτερικό 
σκελετό φίλτρων στο πλαϊνό πλαίσιο (πάνω ροή). Ως εναλλακτική λύση, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα φίλτρο αέρα μέσων ή μια ηλεκτρονική μονάδα 
καθαρισμού αέρα ως φίλτρο.
Η παρακάτω εικόνα δείχνει τις δυνατές θέσεις φίλτρου.

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΑΓΩΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΦΙΛΤΡΟΥ
(ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)

ΠΟΡΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

ΓΡΙΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΓΡΙΛΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΙΤ ΣΚΕΛΕΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ)Φ

ΙΛ
ΤΡ

Ο

Φ
ΙΛ
ΤΡ

Ο

Φ
ΙΛ
ΤΡ

Ο

Πιθανή όρθια πάνω ροή Πιθανή όρθια κάτω ροή

ΦΙ
ΛΤ
ΡΟ

ΦΙΛΤΡΟ

ΘΈΣΕΙΣ ΦΊΛΤΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτόν τον κλίβανο δεν παρέχεται συγκράτηση εσωτερικού 
φίλτρου. Αν θέλετε εσωτερική εγκατάσταση, προσφέρονται στον 
προαιρετικό εξοπλισμό κιτ συγκράτησης εσωτερικού φίλτρου. Παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε το διανομέα σας για λεπτομέρειες.
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ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ
Τα φίλτρα θα πρέπει να εγκατασταθούν είτε στο ρυθμιστή κεντρικής 
επιστροφής είτε στον αερααγωγό επιστροφής.

XIV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Ο κλίβανος θα πρέπει να έχει σωστά συνδεδεμένη μια παροχή ρεύματος 
220 VAC
και γειωμένη. Θα πρέπει να διατηρηθεί η σωστή πολικότητα για σωστή 
λειτουργία. Ένας διακόπτης αλληλοασφάλισης αποτρέπει τη λειτουργία του 
κλιβάνου αν η πόρτα του ανεμιστήρα δεν είναι στη θέση της. Κρατάτε την 
πόρτα πρόσβασης στον ανεμιστήρα στη θέση του, εκτός από τις περιπτώσεις 
επιθεώρησης και συντήρησης.
Αυτός ο κλίβανος είναι επίσης εξοπλισμένος με μια ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου αυτοδιάγνωσης. Στην περίπτωση που ένα συστατικό του κλίβανου 
δε λειτουργεί σωστά, η λυχνία LED της μονάδας ελέγχου θα αναβοσβήνει με 
μια αλληλουχία που έχει προγραμματιστεί στο εργοστάσιο, ανάλογα με το 
πρόβλημα που παρουσιάστηκε.
Μπορείτε να δείτε αυτή τη λυχνία μέσα από το παράθυρο παρατήρησης στην 
πόρτα πρόσβασης του ανεμιστήρα. Ανατρέξτε στο Γράφημα αντιμετώπισης 
προβλημάτων για εξηγήσεις των κωδικών της λυχνίας.
Ακολουθήστε τα στοιχεία εκκίνησης και ρύθμισης, για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην Ενότητα XIII, Λειτουργικοί έλεγχοι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Εξαερώστε τις γραμμές αερίου πριν την εκκίνηση. Μην εξαερώνετε τις 
γραμμές σε
ένα κλειστό θάλαμο καυστήρα.
Ελέγξτε για διαρροές χρησιμοποιώντας ένα εγκεκριμένο διάλυμα σαπουνιού 
χωρίς χλώριο και νερού,
έναν ηλεκτρονικό ανιχνευτή καύσιμου αερίου ή άλλες εγκεκριμένες 
μέθοδους. Βεβαιωθείτε πως έχουν εγκατασταθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα 
κιτ (προπανίου, μεγάλου υψομέτρου, κτλ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας διακόπτης αλληλοασφάλισης αποτρέπει τη λειτουργία 
του κλιβάνου αν η πόρτα του ανεμιστήρα δεν είναι στη θέση της. Κρατάτε 
τις πόρτες πρόσβασης στον ανεμιστήρα στη θέση τους, εκτός από τις 
περιπτώσεις επιθεώρησης και συντήρησης.

ΆΝΑΜΜΑ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Κλείστε την χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής αερίου που βρίσκεται εξωτερικά 
στον κλίβανο.
Κλείστε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.
Ρυθμίστε το θερμοστάτη του δωματίου στη μικρότερη δυνατή ρύθμιση.
Αφαιρέστε την πόρτα του θάλαμου του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο κλίβανος είναι εξοπλισμένος με μια συσκευή ανάφλεξης 
η οποία ανάβει αυτόματα τον καυστήρα. Μην προσπαθήσετε να ανάψετε τον 
καυστήρα με το χέρι.

Περιμένετε πέντε λεπτά για να φύγει το αέριο. Στη συνέχεια, μυρίστε αν 
υπάρχει αέριο, περιλαμβανομένης της περιοχής κοντά στο δάπεδο.
Αν μυρίζετε αέριο μετά την περίοδο αναμονής των πέντε λεπτών στο 
Βήμα 6, ακολουθήστε αμέσως τις οδηγίες που βρίσκονται στη Σελίδα 3 
του παρόντος εγχειριδίου. Αν δε μυρίσετε αέριο μετά από πέντε λεπτά:
Τοποθετήστε ξανά την πόρτα στο μπροστινό μέρος του κλιβάνου.
Ανοίξτε την χειροκίνητη βαλβίδα αερίου που βρίσκεται εξωτερικά στον 
κλίβανο.
Ανοίξτε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.
Ρυθμίστε το θερμοστάτη του δωματίου στην επιθυμητή θερμοκρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει μια καθυστέρηση περίπου 20 δευτερολέπτων από την 
ενεργοποίηση του θερμοστάτη έως το άναμμα του καυστήρα.

ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΚΛΙΒΆΝΟΥ
Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση.
Κλείστε την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.
Κλείστε την χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής αερίου που βρίσκεται εξωτερικά 
στον κλίβανο.
Τοποθετήστε τον πόρτα της μονάδας στη θέση της.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Ρυθμιστής 
κάνουλας 
πίεσηςΡυθμιστής (Πίεση)

WHITE-RODGERS ΜΟΝΤΈΛΟ 36E16P-605

ΜΈΤΡΗΣΗ ΠΊΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΑΕΡΊΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΌΠΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΙΣ ΒΛΆΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ, Η ΠΊΕΣΗ 
ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΑΕΡΊΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΊΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΛΆΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΝ ΤΙΜΏΝ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΌΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΙΑΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΑΈΡΙΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΎΝ.

ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΕΡΊΟΥ WHITE-RODGERS 36E16P-605
Η πίεση γραμμής που παρέχεται στη βαλβίδα αερίου θα πρέπει να είναι 
εντός του εύρους που καθορίζεται παρακάτω. Η πίεση παροχής μπορεί να 
μετρηθεί στην κάνουλα πίεσης εισαγωγής βαλβίδας αερίο ή σε μια σύνδεση 
λάστιχου που έχει εγκατασταθεί στο πόδι σταξίματος της σωλήνωσης αερίου. 
Η πίεση παροχής θα πρέπει να μετρηθεί με τους καυστήρες να λειτουργούν. 
Για να μετρήσετε την πίεση παροχής αερίου, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία.
Με κλειστό το ρεύμα και το αέριο:

Συνδέστε ένα μανόμετρο νερού ή έναν επαρκή μετρητή στην “κάνουλα 
πίεσης εισαγωγής” της βαλβίδας αερίου.

 Ως εναλλακτική μέθοδο, η πίεσης εισαγωγής αερίου μπορεί επίσης να 
μετρηθεί με την αφαίρεση της τάπας από το πόδι σταξίματος και την 
εγκατάσταση μιας ήδη τρυπημένης τάπας με σύνδεση λάστιχου.

Με ανοιχτό το ρεύμα και το αέριο:
2. Θέστε τον κλίβανο στον κύκλο θέρμανσης και ενεργοποιήστε όλες τις 

άλλες συσκευές κατανάλωσης αερίου. 
Αν οι πιέσεις λειτουργίας διαφέρουν από του πίνακα Πίεσης παροχής αερίου 
εισαγωγής, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στο ρυθμιστή πίεσης, ελέγξτε 
το μέγεθος των σωληνώσεων και/ή συμβουλευτείτε την τοπική εταιρία 
παροχής.

Γραμμή αερίου

Βαλβίδα 
διακοπής 
παροχής 
αερίου

Γραμμή 
αερίου 
προς 
κλίβανο

Ανοικτό στην 
ατμόσφαιρα

Λάστιχο 
μανόμετρου

Τάπα ποδιού 
σταξίματος με 
σύνδεση

Μανόμετρο

Μέτρηση πίεσης αερίου εισαγωγής (εναλλακτική μέθοδος)

1.
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II2H3B/P
G20 17 20 25

G30 25 29 35

G30 + G31 25 29 35

II2H3+
G20 17 20 25

G30 25 29 35

G30 + G31 25 29 35

II2H3P
G20 17 20 25

G31 25 37 45

II2E3B/P
G20 17 20 25

II2E+3+
G20 + G25 17/17 20/25 25/30

G30 25 29 35

G31 25 37 45

G30 + G31 25 29 35

II2E+3P
G20 + G25 17/17 20/25 25/30

G31 25 37 45

G30 + G31 25 29 35

Κατηγορία συσκευών
που έχουν
ως δείκτη

Ελάχιστη
πίεση

παροχής
mbar

Κανονική
πίεση

παροχής
mbar

Κανονική
πίεση

παροχής
mbar

Αν η πίεση παροχής διαφέρει από τον πίνακα, κάντε τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις στο ρυθμιστή πίεσης, στο μέγεθος της σωλήνωσης αερίου και/ή 
συμβουλευτείτε
την εταιρία παροχής αερίου.
3. ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή αερίου στον κλίβανο από τη βαλβίδα χειροκίνητης 

διακοπής της παροχής και αποσυνδέστε το μανόμετρο. Τοποθετήστε 
ξανά την τάπα πριν να ενεργοποιήσετε την παροχή αερίου στον κλίβανο.

4. ΚΛΕΙΣΤΕ όσες συσκευές αερίου ανάψατε στο Βήμα 2 και δεν τις 
χρειάζεστε.

ΜΈΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΎΘΜΙΣΗ ΠΊΕΣΗΣ ΑΕΡΊΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΉ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΈΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΞΙΌΠΤΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ Ή ΤΙΣ ΒΛΆΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ, Η ΠΊΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΉ ΑΕΡΊΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΊΔΙΑ ΜΕ ΕΚΕΊΝΗ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΛΆΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΏΝ ΤΙΜΏΝ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΜΌΝΟ ΜΙΚΡΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ 
ΡΥΘΜΊΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΉ ΠΊΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΒΊΔΑΣ ΑΕΡΊΟΥ.

ΒΑΛΒΊΔΑ ΑΕΡΊΟΥ WHITE-RODGERS 36E16P-605
Θα πρέπει να κάνετε μόνο μικρές αλλαγές στην πίεση του αερίου από το 
ρυθμιστή πίεσης της βαλβίδας αερίου.  Η πίεση του πολλαπλασιαστεί θα 
πρέπει να μετρηθεί με τους καυστήρες να λειτουργούν. Για να μετρήσετε και 
να ρυθμίσετε την πίεση του πολλαπλασιαστή, ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία. 

ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή αερίου στον κλίβανο από τη βαλβίδα χειροκίνητης 
διακοπής της παροχής που βρίσκεται εξωτερικά στον κλίβανο.
Συνδέστε ένα βαθμονομημένο μανόμετρο νερού (ή κατάλληλο μετρητή 
πίεσης αερίου) στην κάνουλα πίεσης εξαγωγής της βαλβίδας αερίου 
(ανατρέξτε στην εικόνα της βαλβίδα αερίου στην προηγούμενη ενότητα). 
ΑΝΟΙΞΤΕ την παροχή αερίου και λειτουργήστε τον κλίβανο. 
Μετρήστε την πίεση του πολλαπλασιαστή αερίου με τους καυστήρες να 
λειτουργούν. Ρυθμίστε την πίεση του πολλαπλασιαστή σύμφωνα με τον 
πίνακα Πίεσης αερίου πολλαπλασιαστή: 

1.

2.

3.
4.

ΠΙΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ΑΕΡΙΟΥ

II2H3B/P
G20 8,7mbar

G30 26,7mbar

G30+G31 26,7mbar

II2H3+
G20 8,7mbar

G30 26,7mbar

G30+G31 26,7mbar

II2H3P
G20 8,7mbar

G31 26,7mbar

II2E3B/P
G20 8,7mbar

II2E+3+
G20+G25 8,7mbar

G30 26,7mbar

G31 26,7mbar

G30+G31 26,7mbar

II2E+3P
G20+G25 8,7mbar

G31 26,7mbar

G30+G31 26,7mbar

ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ

Η τελική πίεση του πολλαπλασιαστή δεν πρέπει να έχει διαφορά μεγαλύτερη 
των 0,75 mbar από τις πιέσεις που καθορίζονται παραπάνω. Όλες οι 
απαραίτητες σημαντικές αλλαγές στο ρυθμό ροής αερίου θα πρέπει να 
γίνονται με την αλλγή του μεγέθους του στομίου του καυστήρα. 
5. Για να ρυθμίσετε το ρυθμιστή πίεσης της βαλβίδας αερίου, αφαιρέστε την 

κάνουλα του ρυθμιστή. 
6. Γυρίστε τη βίδα ρύθμισης προς τα δεξιά για να αυξήσετε την πίεση ή προς 

τα αριστερά για να μειώσετε την πίεση. 
7. Τοποθετήστε καλά την κάνουλα του ρυθμιστή. 
8. ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή αερίου στον κλίβανο από τη βαλβίδα χειροκίνητης 

διακοπής της παροχής και αποσυνδέστε το μανόμετρο. 
9. Τοποθετήστε ξανά την τάπα της κάνουλας πίεσης εξαγωγής της βαλβίδα 

αερίου πριν να ενεργοποιήσετε την παροχή αερίου στον κλίβανο.

ΑΎΞΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ 
Η αύξηση της θεμοκρασίας αέρα είναι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα 
στον αέρα της παροχής και την επιστροφής.  Το σωστό ποσό της αύξησης 
της θερμοκρασίας λαμβάνεται συνήθως όταν η μονάδα λειτουργεί στην 
ονομαστική τιμή εισόδου με την ταχύτητα του ανεμιστήρα όπως έχει 
ρυθμιστεί στο εργοστάσιο. Αν δεν επιτυγχάνεται το σωστό ποσό αύξησης της 
θερμοκρασίας, ίσως να χρειάζεται να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. 
Μία λάθος αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση 
ή υπερθέρμανση του εναλλάκτη θερμότητας.  Καθορίστε και ρυθμίστε την 
αύξηση της θερμοκρασίας ως εξής. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα πρέπει 
να είναι εντός του εύρους που καθορίζεται στην πλάκα ονομαστικών τιμών 
ή στο Φύλλο προδιαγραφών που ισχύει για το μοντέλο σας. (Παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το διανομέα σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για το 
ισχύον Φύλλο προδιαγραφών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.) 
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ΟΠΤΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑΕΡΑ

TΠΑΡΟΧΗ

ΑΥΞΗΣΗ = TΠΑΡΟΧΗΣ- TΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

TΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΜΈΤΡΗΣΗ ΑΎΞΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ 
Λειτουργήστε τον κλίβανο με τους καυστήρες να λειτουργούν για περίπου 
15 λεπτά. Βεβαιωθείτε πως είναι ανοικτοί όλοι οι ρυθμιστές παροχής αέρα 
και πως όλοι οι καπνοφράκτες αγωγών βρίσκονται στην τελική τους θέση 
(πλήρως ή εν μέρει ανοικτοί). 
Τοποθετήστε θερμόμετρα στους αγωγούς επιστροφής και παροχής 
όσο το δυνατόν πιο κοντά στον κλίβανο. Τα θερμόμετρα δεν πρέπει να 
επηρρεάζονται από την ακτινοβολούμενη θερμότητα όντας ικανά να 
“βλέπουν” τον εναλλάκτη θερμότητας. 
Αφαιρέστε τη θερμοκρασία του αέρα επιστροφής από τη θερμοκρασία του 
αέρα παροχής για να καθορίσετε την αύξηση της θερμοκρασίας. Αφήστε 
αρκετό χρόνο για να σταθεροποιηθούν οι μετρήσεις του θερμομέτρου. 
Ρυθμίστε την αύξηση της θερμοκρασίας ρυθμίζοντας την ταχύτητα του 
κυκλοφορητή του ανεμιστήρα. Αυξήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα για 
να μειώσετε την αύξηση της θερμοκρασίας. Μειώστε την ταχύτητα του 
ανεμιστήρα για να αυξήσετε την αύξηση της θερμοκρασίας. Ανατρέξτε 
στην παρακάτω ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή της 
ταχύτητας. 

ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, 
ΚΛΕΊΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΣΤΟΝ ΚΛΊΒΑΝΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΛΛΆΞΕΤΕ ΤΗΣ 
ΚΆΝΟΥΛΕΣ ΤΑΧΎΤΗΤΑΣ.

Αυτός ο κλίβανος είναι εξοπλισμένος με ένα μοτέρ ανεμιστήρα κυκλοφορητή 
PSC.  Αυτός ο ανεμιστήρα διευκολύνει τη ρύθμιση των ταχυτήτων του 
ανεμιστήρα. Το ισχύον Φύλλο προδιαγραφών για το μοντέλο σας παρέχει 
έναν πίνακα ροής αέρα που εμφανίζει τη σχέσι ανάμεσα στη ροή αέρα και 
στην εξωτερική στατική πίεση και έναν πίνακα για την κατάλληλη επιλογή 
των ταχυτήτων θέρμανσης και ψύξης. Η ταχύτητα ψύξης στην οποία είναι 
ρυθμισμένος ο ανεμιστήρας στο εργοστάσιο είναι η ΥΨΗΛΗ. Η ταχύτητα 
μεγάλης θερμότητας είναι ΜΕΣΑΙΑ και μικρής θερμότητας είναι ΜΕΣΑΙΑ-
ΧΑΜΗΛΗ. Αυτές οι ταχύτητες ανεμιστήρα θα πρέπει να ρυθμιστούν από 
τον εγκαταστάτη για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις εγκατάστασης ώστε να 
παρέχουν τη σωστή αύξηση θερμοκρασίας στη θέρμανση και τη σωστή ροή 
αέρα στην ψύξη. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα του κυκλοφορητή, 
κάντε τα εξής:

ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο. 
Επιλέξτε τις ταχύτητες ανεμιστήρα για θέρμανση και ψύξη που ταιριάζουν 
με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης από τον πίνακα ροής αέρα στο Φύλλο 
προδιαγραφών που ισχύει για το μοντέλο σας. 
Μετακινήστε τα καλώδια μοτέρ που θέλετε στους ακροδέκτες ταχύτητας 
θέρμανσης και ψύξης ανεμιστήρα του κυκλοφορητή στην ενσωματωμένη 
μονάδα ελέγχου. (Οι ακροδέκτες προσδιορίζονται ως ΘΕΡΜΑΝΣΗ και 
ΨΥΞΗ (ζεστό). Αν οι ταχύτητες θέρμανσης και ψύξης του ανεμιστήρα 
είναι ίδιες, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο βραχυκύκλωσης 
ανάμεσα στους ακροδέκτες θέρμανσης και ψύξης. Αυτό το καλώδιο 
παρέχεται στη συσκευασία της τεκμηρίωσης. 

1.

2.

3.

4.
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Συνδέστε όλα τα καλώδιο του μοτέρ του ανεμιστήρα που δε 
χρησιμοποιούνται στους ακροδέκτες “PARK” της ενσωματωμένης 
μονάδας ελέγχους. Όσο καλώδια δεν συνδεθούν στους ακροδέκτες 
“PARK” θα πρέπει να μονωθούν με ταινία. 
ΑΝΟΙΞΤΕ την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο. 
Επιβεβαιώστε τη σωστή αύξηση θερμοκρασίας όπως αναφέρεται στην 
ενότητα Αύξηση θερμοκρασίας.

ΡΎΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΣΜΟΎ ΦΤΕΡΩΤΉΣ ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΉ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία σε αυτήν την ενότητα αναφέρονται στη φτερωτή του 
ανεμιστήρα κυκλοφοροτή, ΟΧΙ στον ανεμιστήρα αναρρόφησης. Ο χρονισμός 
της ακολουθίας του ανεμιστήρα αναρρόφησης δεν μπορεί να ρυθμιστεί. Ο 
χρονισμός της φτερωτής του ανεμιστήρα κυκλοφορητή μπορεί να ρυθμιστεί 
μόνο σε μοντέλα με τις προαιρετικές ακίδες ρύθμισης “ΑΝΕΝΕΡΓΗ 
καθυστέρηση ανεμιστήρα θέρμανσης”. Παρέχεται ένα κινητό καλώδιο 
βραχυκύκλωσης για την επιλογή ανάμεσα σε 3 χρονισμούς απενεργοποίησης 
καθυστέρησης ανεμιστήρα θέρμανσης. Οι χρονισμοί είναι 120, 135 και 150 
δευτερόλεπτα, με τα 150 δευτερόλεπτα να είναι ο προεπιλεγμένος χρονισμός 
όταν δεν έχει γίνει καμία επιλογή. ΔΕΝ μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε 
άλλη συνθήκη. 
Όπως έχει ρυθμιστεί στο εργοστάσιο, η φτερωτή του ανεμιστήρα του 
κυκλοφορητή θα παραμένει ενεργή για 150 δευτερόλεπτα μετά που θα έχει 
κλείσει η βαλβίδα αερίου. Όταν χρειαστεί ψύξη, λειτουργεί ο ανεμιστήρας 
του κυκλοφορητή και παραμένει ενεργός για 45 δευτερόλεπτα μετά που θα 
σταματήσει η ανάγκη για ψύξη. Κατά την κανονική λειτουργία θέρμανσης, 
ο ανεμιστήρας του κυκλοφορητή θα ανάψει περίπου 34 δευτερόλεπτα μετά 
που θα ανοίξει η βαλβίδα αερίου. 

XV. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ) 

Παρακάτω περιγράφεται η αλληλουχία λειτουργίας τόσο στην κατάσταση 
θέρμανσης όσο και ψύξης.  Είναι σημαντικό όλες οι επισκευές ή το 
σέρβις να πραγματοποιείται από ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ τεχνικό και όχι 
από το χρήστη. 

ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ 
Ο θερμοστάτης δωματίου αντιδρά στη ζήτηση για θερμότητα. 
Ο έλεγχος της μονάδας θέρμανσης ελέγχει αν υπάρχει ανοικτό όριο 
(τα όρια είναι κανονικά στην κλειστή θέση). Αν εντοπιστεί ανοικτό όριο, 
η μονάδα θέρμανσης θα παραμείνει ανενεργή μέχρι να κλείσει το όριο. 
Κατά τη διάρκεια ενός ανοικτού ορίου, θα λειτουργήσει ο ανεμιστήρας 
του κυκλοφορητή αέρα. Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήσει τέσσερις 
(4) φορές. Ελέγχονται επίσης οι διακόπτες για να διασφαλιστεί πως 
βρίσκονται στην κλειστή θέση. 
Η μονάδα ελέγχου στη συνέχεια θα ελέγξει για να διασφαλίσει πως 
είναι ανοιχτός ο διακόπτης πίεσης εξαερισμού. Αν, σε αυτό το σημείο, 
είναι κλειστός ο διακόπτης πίεσης εξαερισμού, η μονάδα ελέγχου θα 
αναβοσβήσει τρεις (3) φορές και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι 
να διορθωθεί η κατάσταση. 
Στη συνέχεια, ενεργοποιείται ο ανεμιστήρας εξαερισμού. 
Ο  διακόπτης πίεσης εξαερισμού θα κλείσει όταν ανιχνεύσει μια πίεση 
που υπερβαίνει εκείνη στην οποία έχει ρυθμιστεί. Αν ο διακόπτης πίεσης 
δεν καταφέρει να κλείσει, η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο 
(2) φορές. Η αλληλουχία δεν μπορεί να συνεχίσει μέχρι να κλείσει ο 
διακόπτης πίεσης. 
Μετά από μια περίοδο προκαθαρισμού, θα ενεργοποιηθεί η συσκευή 
ηλεκτρονικής ανάφλεξης. 
Μετά από μικρή καθυστέρηση, θα ανοίξει η βαλβίδα αερίου. 
Οι καυστήρες θα ανάψουν και ο αισθητήρας φλόγας θα ανιχνεύσει την 
παρουσία φλόγας. Τότε, θα σβήσει ο αναφλεκτήρας. Αν ο αισθητήρας 
δεν ανιχνεύσει φλόγα, η βαλβίδα αερίου θα κλείσει και θα επαναληφθεί 
ο κύκλος ανάφλεξης με συνολικά τρεις (3) προσπάθειες για ανάφλεξη. 
Αν μετά την τρίτη (3) προσπάθεια δεν ανιχνευτεί η παρουσία φλόγας, η 
μονάδα θέρμανσης θα εισέλθει σε κατάσταση κλειδώματος. 
Τριάντα (30) δευτερόλεπτα μετά που θα ενεργοποιηθεί η κύρια βαλβίδα, 
θα ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα. 
Η μονάδα θέρμανσης θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι να ικανοποιηθεί 
η ζήτηση για θερμότητα. 
Όταν ικανοποιηθεί η ζήτηση, θα σβήσει ο εξαεριστήρας και ο ανεμιστήρας 
κυκλοφορίας αέρα θα σβήσει μετά που επιτευχθεί ο ρυθμιζόμενος 
χρόνος. 
Η μονάδα θέρμανσης θα παραμείνει αδρανής μέχρι την επόμενη ζήτηση 
για θερμότητα. 

4.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΨΎΞΗΣ 
Ξεκινάει μια ζήτηση για ψύξη. 
Η μονάδα ελέγχου εξετάζει αν υπάρχει ανοικτό όριο. Αν εντοπιστεί ανοικτό 
όριο, η μονάδα θέρμανσης θα παραμείνει ανενεργή μέχρι να διορθωθεί 
η κατάσταση. Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης ανοικτού ορίου, θα 
λειτουργήσει ο ανεμιστήρας του κυκλοφορητή αέρα. Η λυχνία κατάστασης 
θα αναβοσβήσει τέσσερις (4) φορές. 
Ο επαφέας του συμπυκνωτή θα κλείσει. 
Μετά από μια μικρή καθυστέρηση, ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα θα 
ξεκινήσει στην ταχύτητα ψύξης. 
Μετά που θα επιτευχθεί η θερμοκρασία του θερμοστάτη δωματίου, θα 
ανοίξει ο επαφέας του συμπυκνωτή. 
Ο ανεμιστήρας κυκλοφορίας αέρα θα παραμείνει σε λειτουργία για 
περίπου εξήντα (60) δευτερόλεπτα. 

XVI. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΦΛΌΓΑ ΚΑΥΣΤΉΡΑ 
Οι φλόγες του καυστήρα θα πρέπει να εξετάζονται με εγκαταστημένη την 
πόρτα του θαλάμου του καυστήρα.  Παρέχεται ένα γυαλί παρατήρηση για 
λόγους επιθεώρησης. Οι φλόγες θα πρέπει να είναι σταθερές, ήσυχες, 
απαλές και μπλε (η σκόνη μπορεί να προκαλέσει πορτοκαλί κορυφές, αλλά 
δεν πρέπει να είναι κίτρινες). Οι φλόγες θα πρέπει να εκτείνονται απευθείας 
προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς να συστρέφονται, να ταλαντεύονται ή 
να ανυψώνονται. Οι φλόγες δεν πρέπει να εισβάλλουν στις πλευρές των 
σωλήνων πυροδότησης του εναλλάκτη θερμότητας. 

Ελέγξτε τη φλόγα του καυστήρα για:
1. Καλή ρύθμιση
2. Ότι είναι σταθερή, απαλή και μπλε  χρώματος
3. Δεν συστρέφεται, ταλαντεύεται ή ανυψώνεται.

Φλόγα καυστήρα

XVII. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΆ
Χρησιμοποιούνται διάφορα κυκλώματα ασφαλείας για να διασφαλιστεί 
η ασφαλής και η σωστή λειτουργία του κλιβάνου. Αυτά τα κυκλώματα 
χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πιθανών κινδύνων για την ασφάλεια 
και δρουν ως είσοδοι στην παρακολούθηση και διάγνωση ανώμαλων 
λειτουργιών. Αυτά τα κυκλώματα παρακολουθούνται διαρκώς κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του κλιβάνου από την ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου. 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ
Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, 
αν ανιχνευτεί μια πιθανή απειλή για την ασφάλεια, λαμβάνει τις απαραίτητες 
προφυλάξεις και παρέχει διαγνωστικές πληροφορίες μέσω μιας λυχνίας LED.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΌ ΌΡΙΟ
Η μονάδα ελέγχου πρωταρχικού ορίου βρίσκεται στο πλαίσιο διαχωρισμού 
και παρακολουθεί τις θερμοκρασίες του θαλάμου του εναλλάκτη θερμότητας. 
Είναι ένας κανονικά κλειστός (ηλεκτρικά) αισθητήρας αυτόματης επαναφοράς 
που ενεργοποιείται από τη θερμοκρασία.  Το όριο προστατεύει από την 
υπερθέρμανση ως αποτέλεσμα του περάσματος ανεπαρκούς ψυχρού αέρα 
από τον εναλλάκτη θερμότητας.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΌ ΌΡΙΟ
Οι μονάδες ελέγχου βοηθητικού ορίου βρίσκονται πάνω ή κοντά στον 
ανεμιστήρα του κυκλοφορητή και παρακολουθούν τις θερμοκρασίες του 
θαλάμου του εναλλάκτη θερμότητας. Είναι κανονικά κλειστοί (ηλεκτρικά) 
αισθητήρες χειροκίνητης επαναφοράς που ενεργοποιούνται από τη 
θερμοκρασία. Αυτά τα όρια προστατεύουν από την υπερθέρμανση ως 
αποτέλεσμα του περάσματος ανεπαρκούς ψυχρού αέρα από τον εναλλάκτη 
θερμότητας.

•
•

•
•

•

•

ΌΡΙΟ ΑΠΛΏΜΑΤΟΣ
Οι μονάδες ελέγχου ορίου απλώματος είναι μονταρισμένες στη διάταξη 
καυστήρα/πολλαπλασιαστή και παρακολουθούν τη φλόγα του καυστήρα. 
Είναι κανονικά κλειστοί (ηλεκτρικά) αισθητήρες χειροκίνητης επαναφοράς 
που ενεργοποιούνται από τη θερμοκρασία. Αυτά τα όρια προστατεύουν από 
φλόγες καυστήρα που δεν έλκονται σωστά στον εναλλάκτη θερμότητας. 

ΔΙΑΚΌΠΤΕΣ ΠΊΕΣΗΣ 
Οι διακόπτες πίεσης είναι κανονικά ανοικτοί (κλειστή κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας), μονοπολικοί, μιας ρίψης, διακόπτες ενεργοποίησης με αρνητική 
πίεση αέρα. Παρακολουθούν τη ροή αέρα (αέρα καύσης και καυσαέρια) 
που περνάει από τον εναλλάκτη θερμότητας μέσω κάνουλων πίεσης που 
βρίσκονται στον ανεμιστήρα αναρρόφησης και στο μπροστινό καπάκι 
σπείρας.  Αυτοί οι διακόπτες προστατεύουν από την ανεπαρκή ροή αέρα 
(αέρα καύσης και καυσαερίων) μέσω του εναλλάκτη θερμότητας και/ή από 
συνθήκες αποφραγμένης αποστράγγισης συμπυκνώματος. 

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΦΛΌΓΑΣ 
Ο αισθητήρας φλόγας είναι ένας αισθητήρας που είναι μονταρισμένος 
στη διάταξη καυστήρα/πολλαπλασιαστή που χρησιμοποιεί την αρχή της 
ανόρθωσης φλόγας για να καθορίσει την παρουσία ή απουσία φλόγας. 

XVIII. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΉ ΕΚΚΈΝΩΣΗ (ESD) 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αποφορτίζετε το στατικό ηλεκτρισμό στο σώμα σας πριν 
να ακουμπήσετε τη μονάδα.  Μία ηλεκτροστατική εκκένωση μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τα ηλεκτρικά συστατικά. 
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση του 
κλιβάνου και κατά τη διάρκεια των επισκευών για να προστατέψετε την 
ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου από τις ζημιές. Με την τοποθέτηση του 
κλιβάνου, της μονάδας ελέγχου και του ατόμου στο ίδιο ηλεκτροστατικό ρεύμα, 
αυτά τα βήματα συντελούν στην αποφυγή της έκθεσης της ενσωματωμένης 
μονάδας ελέγχου σε ηλεκτροστατική αποφόρτιση. Αυτή η διαδικασία ισχύει 
τόσο για εγκαταστημένους όσο και για μη εγκαταστημένους (μη γειωμένους) 
κλιβάνους. 

Αποσυνδέσετε όλες τις παροχές ρεύματος στον κλίβανο. Μην 
ακουμπήσετε την ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ή οποιοδήποτε 
καλώδιο είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα ελέγχου πριν να αποφορτίσετε 
το ηλεκτροστατικό φορτίο του σώματός σας. 
Ακουμπήστε καλά μια καθαρή, όχι βαμμένη μεταλλική επιφάνεια του 
κλιβάνου κοντά στη μονάδα ελέγχου. Τα εργαλεία που βρίσκονται στο 
χέρι σας κατά τη διάρκεια της γείωσης θα αποφορτιστούν. 
Κάντε επισκευές στην ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου ή στην καλωδίωση 
σύνδεσης ακολουθώντας τη διαδικασία αποφόρτισης στο βήμα 2. 
Προσέξτε να μη φορτίσετε ξανά το σώμα σας με στατικό ηλεκτρισμό 
(δηλαδή, μη μετακινήσετε ή σύρετε τα πόδια σας, μην ακουμπήσετε 
αντικείμενα που δεν είναι γειωμένα, κτλ). Αν έλθετε σε επαφή με ένα μη 
γειωμένο αντικείμενο, επαναλάβετε το βήμα 2 πριν να ακουμπήσετε τη 
μονάδα ελέγχου ή καλώδια. 
Αποφορτίστε το σώμα σας γειώνοντάς το πριν να αφαιρέσετε μια νέα 
μονάδα ελέγχου από τη θήκη της.  Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 αν 
πραγματοποιείτε εγκατάσταση της μονάδας σε ένα κλίβανο. Επιστρέψτε 
τις παλιές ή νέες μονάδες ελέγχου στις θήκες τους πριν να ακουμπήσετε 
ένα μη γειωμένο αντικείμενο. 

ΔIΑΓΝΩΣΤΙΚΌ ΓΡΆΦΗΜΑ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΙΣ ΥΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ, ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ 
ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΛΊΒΑΝΟ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ.

Ανατρέξτε στο Γράφημα αντιμετώπισης προβλημάτων στο τέλος του 
παρόντος εγχειριδίου για βοήθεια σχετικά με τον καθορισμό της προέλευσης 
των προβλημάτων λειτουργίας της μονάδας. Η κόκκινη διαγνωστική λυχνία 
LED αναβοσβήνει για να σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
της μονάδας. Ο αριθμός των φορών που αναβοσβήνει αναφέρεται σε ένα 
συγκεκριμένο κωδικό σφάλματος.

1.

2.
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ΑΝΑΨΤΕ την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΊΛΤΡΟΥ ΑΈΡΑ ΜΈΣΩΝ Ή ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΑΈΡΑ
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την επισκευή.

ΚΑΥΣΤΉΡΑΣ

Εξετάζετε περιοδικά οπτικά τη φλόγα του καυστήρα κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. Ανάψτε τον κλίβανο από το θερμοστάτη και αφήστε τον να 
λειτουργήσει για αρκετά λεπτά ώστε να σταθεροποιηθούν οι φλόγες, καθώς 
η εκτοπισμένη σκόνη θα αλλάξει την κανονική εμφάνιση των φλόγων. Οι 
φλόγες θα πρέπει να είναι σταθερές, ήσυχες, απαλές και μπλε (η σκόνη 
μπορεί να προκαλέσει πορτοκαλί κορυφές, αλλά δεν πρέπει να είναι κίτρινες). 
Θα πρέπει να εκτείνονται απευθείας προς τα έξω από τον κλίβανο χωρίς να 
συστρέφονται, να ταλαντεύονται ή να ανυψώνονται. Οι φλόγες δεν πρέπει 
να εισβάλλουν στις πλευρές των σωλήνων πυροδότησης του εναλλάκτη 
θερμότητας.

ΑΝΕΜΙΣΤΉΡΕΣ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ
Οι τριβείς στα μοτέρ του ανεμιστήρα αναρρόφησης και κυκλοφορίας έχουν 
μόνιμη λίπανση από τον κατασκευαστή. Δεν απαιτείται επιπλέον λίπανση. 
Ελέγχετε τις περιελίξεις του μοτέρ για να δείτε αν έχει συσσωρευτεί 
σκόνη η οποία μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση. Καθαρίστε αν είναι 
απαραίτητο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΓΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ 
(ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ)
Επιθεωρείτε ετησίως τους σωλήνες αποστράγγισης, την παγίδα 
αποστράγγισης και τη γραμμή αποστράγγισης η οποία δεν παρέχεται για 
σωστή αποστράγγιση του συμπυκνώματος. Ελέγξτε πως οι συνδέσεις 
των σωλήνων του συστήματος αποστράγγισης είναι σφικτές, δεν έχουν 
αποφραχθεί και δεν έχουν διαρροές. Καθαρίστε ή επισκευάστε εάν είναι 
απαραίτητο.

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ ΦΛΌΓΑΣ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ)
Υπό ορισμένεςσυνθήκες, το καύσιμο ή η παροχή αέρα μπορούν να 
δημιουργήσουν μια σχεδόν αόρατη επίστρωση στον αισθητήρα φλόγας. 
Αυτή η επίστρωση δρα ως μονωτικό προκαλώντας μείωση του σήματος του 
αισθητήρα φλόγας. Αν το σήμα πέσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο ο κλίβανος 
δε θα ανιχνεύει τη φλόγα και θα κλειδώσει. Ο αισθητήρας φλόγας θα πρέπει 
να καθαρίζεται προσεκτικά από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό με τη χρήση 
σμυριδόπανου ή σύρματος καθαρισμού. Μετά τον καθαρισμό, το σήμα του 
αισθητήρα φλόγας θα πρέπει να είναι 1 έως 6 microamp στα 115 volt.

ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑΣ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ)
Αν ο αναφλεκτήρας και ο περιβάλλοντας αέρας έχουν θερμοκρασία περίπου 
21ºC και τα καλώδια του αναφλεκτήρα δεν είναι συνδεδεμένα σε άλλα 
ηλεκτρικά συστατικά, η αντίσταση του αναφλεκτήρα δεν πρέπει να ξεπερνάει 
τα 75 ohm. Αν τα ξεπερνάει, θα πρέπει να αντικατασταθεί ο αναφλεκτήρας.

ΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΊΩΝ (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟ ΤΕΧΝΙΚΌ)
Τα περάσματα καυσαερίων του εναλλάκτη θερμότητας θα πρέπει να 
εξετάζονται στην αρχή κάθε χειμώνα. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τα 
περάσματα σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή ρεύματος και αερίου προς τον κλίβανο.
Αποσυνδέστε τη γραμμή αερίου και αφαιρέστε τη διάταξη καυστήρα/
πολλαπλασιαστή αφαιρώντας τις βίδες που ασφαλίζουν τη διάταξη στο 
πλαίσιο διαχωρισμού.
Αποσυνδέστε το σύστημα σωλήνα καυσαερίων από τον ανεμιστήρα 
αναρρόφησης.
Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα αναρρόφησης και τα λάστιχα αποστράγγισης 
και κάνουλας πίεσης από το μπροστινό καπάκι της σπείρας επανατάκτη.
Αφαιρέστε το μπροστινό καπάκι της σπείρας επανατάκτη για να εκθέσετε 
τους σωλήνες και τους στροβιλιστές της σπείρας.
Αφαιρέστε ξεχωριστά τους στροβιλιστές της σπείρας επανατάκτη 
τραβώντας αργά κάθε στροβιλιστά δυνατά προς τα εμπρός.
Καθαρίστε τους σωλήνες της σπείρας επανατάκτη χρησιμοποιώντας 
μια συρμάτινη βούρτσα με μακριά λαβή, όπως μια βούρτσα καθαρισμού 
όπλων.
Καθαρίστε τους βασικούς σωλήνες του εναλλάκτη θερμότητας 
χρησιμοποιώντας μια συρμάτινη βούρτσα συνδεδεμένη σε ένα μήκος 
υψηλής ποιότητας καλωδίου από ανοξείδωτο ατσάλι, όπως ένα σύρμα 
καθαρισμού σωλήνων. Συνδέστε ένα αντιστρέψιμο τρυπάντι μεταβλητής 
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XIX. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ!
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌ Ή ΤΟ ΘΆΝΑΤΟ ΕΞΑΙΤΊΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΊΑΣ, 
ΑΠΟΣΥΝΔΈΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΉΣΕΤΕ 
ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΊΤΕ ΤΟΝ 
ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΊΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ. ΤΟ ΝΑ ΑΚΟΥΜΠΉΣΕΤΕ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΤΟΥ ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑ ΜΕ ΓΥΜΝΆ ΔΆΚΤΥΛΑ, Ο ΒΊΑΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΌΣ Ή ΟΙ 
ΚΡΑΔΑΣΜΟΊ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑ ΠΡΟΚΑΛΏΝΤΑΣ 
ΠΡΌΩΡΗ ΒΛΆΒΗ. ΜΌΝΟ ΈΝΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΘΑ 
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΦΛΕΚΤΉΡΑ.

ΕΤΉΣΙΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗ
Ο κλίβανος θα πρέπει αν επιθεωρείται από εξουσιοδοτημένο εγκατάσταση ή 
εταιρία επισκευών τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Αυτός ο έλεγχος θα πρέπει 
να πραγματοποιείται στην αρχή της χειμερινής σαιζόν. Αυτό θα διασφαλίσει 
πως όλα τα συστατικά του κλιβάνου βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 
πως το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί σωστά. Να προσέχετε ιδιαίτερα τα 
παρακάτω. Προβείτε σε επισκευές ή συντήρηση αν είναι απαραίτητο. 

Σύστημα σωλήνων καυσαερίων. Ελέγξτε για αποφραγή και/ή διαρροή. 
Ελέγξτε το εξωτερικό σημείο τερματισμού και τις συνδέσεις στον κλίβανο 
και στο εσωτερικό του. 
Εναλλάκτης θερμότητας.  Ελέγξτε για διάβρωση και/ή συσσώρευση εντός 
των περασμάτων του εναλλάκτη θερμότητας. 
Καυστήρες. Ελέγξτε για σωστή ανάφλεξη, φλόγα καυστήρα και αισθητήρα 
φλόγας. 
Σύστημα αποστράγγισης. Ελέγξτε για αποφραγή και/ή διαρροή. Ελέγξτε 
τις συνδέσεις των λάστιχων στον κλίβανο και εσωτερικά. 
Καλωδίωση. Ελέγξτε πως οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σφικτές και/ή δεν 
έχουν διαβρωθεί. Ελέγξτε τα καλώδια για ζημιές. 
Φίλτρα. 

ΦΊΛΤΡΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΣΕΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΉ ΑΠΌΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΆΔΑΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΑ ΜΕΓΈΘΗ 
ΦΊΛΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΎΛΛΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΏΝ ΠΟΥ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΣΑΣ.

ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Η ακατάλληλη συντήρηση των φίλτρων είναι η πιο συχνή αιτία ανεπαρκούς 
απόδοσης στη θέρμανση ή την ψύξη. Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται 
(μόνιμα) ή να αντικαθίστανται (μιας χρήσης) κάθε δύο μήνες ή όποτε 
είναι απαραίτητο. Κατά την αντικατάσταση ενός φίλτρου, θα πρέπει να 
αντικαθίσταται με ένα φίλτρο
ίδιου τύπου και μεγέθους.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΦΊΛΤΡΟΥ
Ανάλογα με την εγκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές 
διατάξεις φίλτρου. Τα φίλτρα μπορούν να εγκατασταθούν στον κεντρικό 
ρυθμιστή επιστροφής ή σε ένα εξωτερικό σκελετό κιτ φίλτρων στο πλαϊνό 
πλαίσιο (μόνο πάνω ροή). Ως εναλλακτική λύση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ένα φίλτρο αέρα μέσων ή μια ηλεκτρονική μονάδα καθαρισμού αέρα. Τηρήστε 
τα μεγέθη φίλτρων που αναφέρονται στον πίνακα Συνιστώμενο ελάχιστο 
μέγεθος φίλτρων για να διασφαλίσετε τη σωστή απόδοση της μονάδας.
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα από έναν εξωτερικό σκελετό φίλτρων σε μια 
όρθια εγκατάσταση πάνω ροής, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με 
το κιτ εξωτερικού σκελετού φίλτρων. Για να αφαιρέσετε τα εσωτερικά φίλτρα, 
ανατρέξτε στην ενόιτητα Αφαίρεση εσωτερικού φίλτρου. Τα εσωτερικά φίλτρα 
είναι προαιρετικά εξαρτήματα και δεν περιλβάνονται με τον κλίβανό σας. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το διανομέα σας.

ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΦΊΛΤΡΟΥ ΟΡΙΖΌΝΤΙΑΣ ΜΟΝΆΔΑΣ
Τα φίλτρα στις οριζόντιες εγκαταστάσεις βρίσκονται στον κεντρικό ρυθμιστή 
παροχής αέρα επιστροφής ή στους αγωγούς κοντά στον κλίβανο.
Για να τα αφαιρέσετε:

ΚΛΕΙΣΤΕ την παροχή ρεύματος προς τον κλίβανο.
Αφαιρέστε το φίλτρο ή τα φίλτρα από τον κεντρικό ρυθμιστή παροχής 
αέρα επιστροφής ή από τους αγωγούς.
Τοποθετήστε τα φίλτρα στη θέση του αντιστρέφοντας τη διαδικασία για 
την αφαίρεση.
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•

•

•

•

•
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ταχύτητας στο άλλο άκρο του σύρματος. Περιστρέψτε αργά το σύρμα με 
το τρυπάνι και τοποθετήστε το σε έναν από τους σωλήνες του εναλλάκτη 
θερμότητας. Όσο αντιστρέφετε το τρυπάνι, κουνήστε το σύρμα αρκετές 
φορές μέσα και έξω για να καθαρίσετε καλά. Επαναλάβετε για κάθε 
σωλήνα.
Καθαρίστε τα υπολείμματα από τον κλίβανο χρησιμοποιώντας μια 
ηλεκτρική σκούπα.
Τοποθετήστε στη θέση τους τα κομμάτια που αφαιρέσατε στα προηγούμενα 
βήματα, με την αντίστροφη σειρά.
Ανάψτε την παροχή ρεύματος και αερίου προς τον κλίβανο. Ελέγξτε για 
διαρροές και σωστή λειτουργία της μονάδας.
Η μεγάλη ποσότητα επίστρωσης στον εναλλάκτη θερμότητας αποτελεί 
ένδειξη προβλήματος στη λειτουργία. Εκτελέστε τους ελέγχους που 
αναφέρονται στην Ενότητα XIV, Διαδικασία εκκίνησης και ρυθμίσεις για 
να μειώσετε τις πιθανότητες επανάληψης της επίστρωσης.

XX. ΠΡΙΝ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εκτελέστε κυκλική λειτουργία του κλιβάνου με το θερμοστάτη τουλάχιστον 
τρεις φορές. Επιβεβαιώστε τη λειτουργία ψύξης και μόνο ανεμιστήρα.
Κάντε επισκόπηση του Εγχειριδίου ιδιοκτήτη με τον ιδιοκτήτη και 
συζητήστε τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του κλιβάνου.
Αφήστε το πακέτο των εγγράφων κοντά στον κλίβανο.

XXI. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κατά την παραγγελία κάποιου από τα ανταλλακτικά που αναφέρονται, 
βεβαιωθείτε πως δίνετε με τη σειρά το μοντέλο του κλιβάνου και του 
ςαριθμούς κατασκευής και σειράς.
Παρότι στη λίστα ανταλλακτικών εμφανίζονται μόνο τα λειτουργικά 
κομμάτια, μπορεί να γίνει παραγγελία για όλα τα κομμάτια από μεταλλικό 
φύλλο, τις πόρτες, κτλ, με περιγραφή τους.
Τα ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα από το διανομέα σας.
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Λίστα λειτουργικών κομματιών-

Βαλβίδα αερίου
Πολλαπλασιαστής αερίου
Στόμιο φυσικού αερίου 
Στόμιο υγραερίου
Αναφλέκτης
Αισθητήρας φλόγας 
Διακόπτης ορίου απλώματος 
Διακόπτη πρωταρχικού ορίου
Διακόπτης βοηθητικού ορίου 
Διακόπτης πίεσης 
Ανεμιστήρας αναρρόφησης
Διακόπτης πόρτας

Μοτέρ ανεμιστήρα
Ρότορας ανεμιστήρα
Βραχίονας μονταρίσματος 
ανεμιστήρα
Αποκοπή ανεμιστήρα 
Περίβλημα ανεμιστήρα
Πυκνωτής
Εναλλάκτης θερμότητας
Μπροστινό καπάκι σπείρας
Ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου  
Μετασχηματιστής

1 Η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου θα επιχειρήσει να κάνει αυτόματη επαναφορά από 
το κλείδωμα μετά από μια ώρα.

2 Ο κωδικός αναβοσβήματος της λυχνίας LED θα σταματήσει αν διακοπεί η παροχή 
ρεύματος στη μονάδα ελέγχου μέσω του διακόπτη αποσύνδεσης ή πόρτας.

1

5

6

7

2

3

4

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρέχεται μια λυχνία LED για να βοηθήσει τον τεχνικό στη διάγνωση σφαλμάτων 
του συστήματος. Όταν το σύστημα εντοπίσει ένα σφάλμα, η λυχνία LED θα
αναβοσβήνει με τον παρακάτω τρόπο:

Δεν υπάρχει ρεύμα ή εσωτερικό 
σφάλμα

Σταθερά 
ΣΒΗΣΤΗ

ΣταθAερά 
ΑΝΑΜΜΕΝΗ

1 αναβόσβημα

2 ανασβοσβήματα

Δε βρέθηκε σφάλμα - η μονάδα 
λειτουργεί κανονικά

Αποτυχία ανάφλεξης ή πεσμένη φλόγα

Ανοικτός διακόπτης πίεσης με
τον εξαεριστήρα καυσαερίων να 
λειτουργεί

Κλειστός διακόπτης πίεσης 
με τον εξαεριστήρα καυσαερίων κλειστό

Ανοικτός διακόπτης κύριου ορίου

Ανιχνεύτηκε φλόγα με τη βαλβίδα 
αερίου κλειστή (απενεργοποιημένη)

Καθυστέρηση εξόδου συμπιεστή
από σύντομο κύκλο/χρονοδιακόπτη

Εντοπίστηκε σφάλμα στη λειτουργία 
του 1104-1

3 ανασβοσβήματα

4 ανασβοσβήματα

5 ανασβοσβήματα

6 ανασβοσβήματα

7 ανασβοσβήματα
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΖΗΤΑΕΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ο 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

3 ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑΤΑ - ΚΛΕΙΔΩΜΑ 
ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ

ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

2 ΑΝΑΒΟΣΒΗΜΑΤΑ - 
Ο ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ 

ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 
Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ;

Ο ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΛΟΓΑ

Ο ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΓΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 15 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΕΝΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ 
AΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. 
ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΕΡΙΟΥ. ΚΛΕΙΝΕΙ Ο 

ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 29 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ. ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
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