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Σαρ εςσαπιζηούμε πος επιλέξαηε ηον σαλύβδινο λέβηηα BIOPLEX ηος επγοζηαζίος 

THERMOSTAHL. Σαρ διαβεβαιώνοςμε όηι κάναηε μία ζυζηή επιλογή και πποζθέζαηε αξία ζηην 

εγκαηάζηαζη θέπμανζηρ ηηρ καηοικίαρ ζαρ.  

Οι λέβηηερ BIOPLEX είναι καηαζκεςαζμένοι ζύμθυνα με ηιρ ηελεςηαίερ εξελίξειρ ηηρ ηεσνολογίαρ 

και ηοςρ κανόνερ αζθαλείαρ. Σςγσπόνυρ, δόθηκε ιδιαίηεπη πποζοσή ζηον σειπιζμό, ηην εύκολη 

ζςνηήπηζη, και ηην αζθάλεια καηά ηην λειηοςπγία. 

Για ηην αποθςγή ζθαλμάηυν ζύνδεζηρ, παπακαλούμε να διαβάζεηε με πποζοσή ηο ηεσνικό 

βιβλίο ηος λέβηηα. Να λάβεηε ςπ’ ότιν ηιρ οδηγίερ σπήζηρ και ηιρ ςποδείξειρ αζθαλείαρ.  

Η εηαιπία Thermostahl διαηηπεί ηο δικαίυμα να αλλάξει ηεσνικά ζηοισεία, διαζηάζειρ, εξυηεπικά 

εμθανιζιακά σαπακηηπιζηικά και άλλα ζηοισεία εξοπλιζμού συπίρ ειδοποίηζη. 

 

1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Δθηφο απφ ηηο επηκέξνπο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζηα δηάθνξα θεθάιαηα, δίλνληαη εδψ θάπνηεο 

γεληθέο ππνδείμεηο πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ ηδηαίηεξα. 

 Πξηλ μεθηλήζηε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, βεβαησζείηε 

πσο έρεηε δηαβάζεη ην παξφλ εγρεηξίδην θαη έρεηε θαηαλνήζεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ.  

 Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ 

επαγγεικαηία εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ.  

 Ο ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία έρεη 

ζρεδηαζηεί, θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ.  

  Η εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 Μελ απνζεθεχεηε θαχζηκα ή εχθιεθηα πιηθά εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.  

 Βεβαησζείηε πσο γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Μελ αθήλεηε εθηεζεηκέλα 

θαιψδηα, δηαηεξείηε ην ιεβεηνζηάζην θαζαξφ, βεβαησζείηε γηα ηελ αξηηφηεηα ηεο 

θακηλάδαο θαη ηνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ. Διέγμηε ηελ πίεζε ζην δίθηπφ ζαο θαη 

βεβαησζείηε πσο φιεο νη δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο αζθαιείαο ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά.  

 Βεβαησζείηε πσο εμαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαζηνιή ηνπ λεξνχ. Δάλ έρεηε εγθαηάζηαζε κε 

θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο βεβαησζείηε πσο ιεηηνπξγεί θαη είλαη ξπζκηζκέλν ζηε ζσζηή 

πίεζε. Δάλ έρεηε αλνηθηφ δνρείν δηαζηνιήο ειέγμηε ην θινηέξ θαη ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ.  

 

2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ 

Απηφ ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, φπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο 

έγγξαθν, πξέπεη λα θπιαρηεί επηκειψο, έηζη ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή. ε 

πεξίπησζε αθαίξεζεο ή κεηαπψιεζεο ηεο ζπζθεπήο, ην παξφλ εγρεηξίδην πξέπεη λα παξαδίδεηαη 

ζηνλ λέν ηδηνθηήηε / ρξήζηε.  

Οη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνχ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππφινηπσλ ζπλεξγαδφκελσλ ζπζθεπψλ-εμαξηεκάησλ ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ.  

Ο αγνξαζηήο νθείιεη λα εθαξκφζεη φιεο ηηο νδεγίεο ρξήζεσο, αζθαιείαο, θαη λα ζπκκνξθσζεί 

κε ηηο ππνδείμεηο απηνχ ηνπ ηερληθνχ εγρεηξηδίνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε παχεη λα ηζρχεη ε 

εγγχεζε ηνπ ιέβεηα θαη ε εηαηξία δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε βιάβε νθείιεηαη ζε κε 

εθαξκνγή ηνπο.  

 

 

 



 

 

3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο ιέβεηαο BIOPLEX πξννξίδεηαη γηα θαχζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ ζε κνξθή θφθθσλ κε απηφκαηε 

ηξνθνδνζία κέζσ θνριία, ή γηα ζηεξεά θαχζηκα φπσο μχια ή κπξηθέηεο κε ρεηξνθίλεηε 

ηξνθνδνζία. Γηαζέηεη επίζεο θιάληδα γηα πξνζαξκνγή θαπζηήξα πεηξειαίνπ γηα βνεζεηηθή-

ελαιιαθηηθή ρξήζε. 

Δίλαη ραιχβδηλνο θαη πξννξίδεηαη γηα παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ έσο 90oC Γηαζέηεη ηξεηο πφξηεο: ε 

επάλσ είλαη γηα θαζαξηζκφ ησλ απιψλ, ε κεζαία γηα ρεηξνθίλεηε ηξνθνδνζία, έλαπζε θαη 

επηζεψξεζε, ελψ ε θάησ γηα πεξηζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο.  

Η ηξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ γίλεηαη κέζσ θνριία πνπ θηλείηαη απφ θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν 

ειεθηξνκεησηήξα, θαη ε παξνρή ηνπ αέξα απφ θπζεηήξα θαηεπζείαλ ζηνλ θψλν θαχζεο. Η 

ξχζκηζε ηνπ θνριία θαη ηνπ θπζεηήξα γίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ.  

Ο ιέβεηαο δηαζέηεη ζηιφ απνζήθεπζεο πξνζαξκνζκέλν ζηνλ θνξκφ ηνπ, φπνπ γίλεηαη ε 

απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ. Δπίζεο δηαζέηεη κεραληθφ ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο έλαληη 

επηζηξνθήο θιφγαο ζην ζηιφ.  

 

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

Οη ιέβεηεο παξαδίδνληαη απφ ην εξγνζηάζην ειεγκέλνη θαη θέξνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ πνηφηεηαο 

θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Η ζπζθεπαζία είλαη ζε μπινπαιέηα θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα 

είλαη εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο ή εληφο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ιέβεηα. (Αθαηξέζηε κε πξνζνρή πξηλ ηελ 

ηνπνζέηεζε ζηελ εγθαηάζηαζε.) 

Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πξντφληνο. Σν εξγνζηάζην 

δελ ζα δερζεί παξάπνλα εμαηηίαο θαθνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο θαηά ηε κεηαθνξά. Σα παξάπνλα 

απηά απεπζχλνληαη ζην κεηαθνξέα. 

ηελ παξαιαβή ηνπ ιέβεηα ζα βξείηε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: 

 Υαιχβδηλνο θνξκφο ιέβεηα 

 Μεηαιιηθά θαιχκκαηα κε κφλσζε θαη ηηξάληεο πεξίδεζεο 

 Πίλαθαο νξγάλσλ  

 πιιέθηεο αζθαιείαο 3 bar 

 Μαληεκέληα ζράξα 

 Μαληεκέληνο θαηαιχηεο 

 Δξγαιεία θαζαξηζκνχ θαη δνρείν ζηάρηεο 

 Βηβιίν νδεγηψλ ρξήζεο θαη ζχλδεζεο 

χζηεκα ππξελνθαπζηήξα ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα εμήο εμαξηήκαηα: 

 ηιφ κε θαπάθη αζθαιείαο, ζπξίδα επηζεψξεζεο θαη ζίηα πξνζηαζίαο 

 Βάζε πξφσζεο βηνκάδαο κε θνριία  

 Ηιεθηξνκεησηήξα 

 Φπζεηήξα 

 Κψλν θαχζεο 

 Γνρείν λεξνχ ππξνπξνζηαζίαο θαη βαιβίδα πξνζηαζίαο κε αηζζεηήξα 

 

ηελ έθδνζε κε ζχζηεκα αλάδεπζεο Biomix αιιάδεη ην ζχζηεκα ππξελνθαπζηήξα ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη επηπιένλ: 

 Πξφζζεην άμνλα αλάδεπζεο εληφο ηεο δεμακελήο θαπζίκνπ 

 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα θαη γξαλάδηα 

 

ηελ έθδνζε κε ην κεραληζκφ πξνζηαζίαο επηζηξνθήο θιφγαο Propeller πεξηιακβάλεηαη 

επηπιένλ: 

 Πξφζζεηνο κεραληζκφο Propeller κεηαμχ ππξελνθαπζηήξα θαη ζηιφ 

 χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα θαη γξαλάδηα 

 

 

 

 



 

 

5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

5.1 Λέβεηαο 

5.1.1 Κοπμόρ λέβηηα 

Ο ιέβεηαο Bioplex HL είλαη ραιχβδηλνο, ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, ειεχζεξεο ξνήο θαπζαεξίσλ. 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ραιχβδηλα ειάζκαηα Α’ πνηφηεηαο St-37.2 θαηά DIN 1700. Δίλαη 

νξηδφληηνο, θινγναπισηφο ιέβεηαο, κε ηξεηο δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ. Οη απινί είλαη ηχπνπ 

Manesmann, ρσξίο ξαθή, St 35 θαηά DIN 1629.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα βαζίδεηαη ζηνλ θπζηθφ ειθπζκφ κε ειεχζεξε ξνή ησλ θαπζαεξίσλ 

κέζσ ηεο θαπλνδφρνπ. Η θαχζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ θψλν θαχζεο, ε θιφγα δηαρέεηαη ζε φιν 

ην θινγνζάιακν, θαη θαηφπηλ ηα θαπζαέξηα εμέξρνληαη κέζσ ησλ απιψλ θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ 

θαπλνζπιιέθηε θαη ηειηθά ζηελ θακηλάδα.  

Δίλαη ζρεδηαζκέλνο έηζη ψζηε φια ηα ηκήκαηα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιφγα λα ςχρνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ λεξφ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο ηνπ ιέβεηα επηηπγράλεη πςειή απφδνζε θαη 

απνηειεζκαηηθή θαχζε, θαη εγγπάηαη ειάρηζηεο απψιεηεο θαη εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ. Ο ιέβεηαο 

Bioplex θέξεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν PN-EN 303-5 ελεξγεηαθήο θιάζεο 3 κε 

βαζκφ απφδνζεο 87%. Δπίζεο δηαζέηεη ζήκαλζε CE ζχκθσλε κε ηελ νδεγία 97/23/EC απφ ην 

Πνιπηερλείν ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ.  

5.1.2 Πόπηερ λέβηηα 

Ο ιέβεηαο δηαζέηεη ηξεηο πφξηεο. Η επάλσ πφξηα είλαη γηα θαζαξηζκφ ησλ απιψλ. Η κεζαία 

πφξηα επηηξέπεη ηε ρεηξνθίλεηε ηξνθνδνζία ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηνλ θψλν 

θαχζεο γηα έλαπζε. Γηαζέηεη ζπξίδα επηζεψξεζεο ηεο θιφγαο, θιάληδα γηα πξνζαξκνγή 

θαπζηήξα θαη δηάθξαγκα ξχζκηζεο αέξα. Η θάησ πφξηα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζην δνρείν 

ζηάρηεο θαη πξννξίδεηαη γηα πεξηζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηεο ζηάρηεο. ηελ έθδνζε κε 

απηφκαηε εμαγσγή ζηάρηεο δελ ππάξρεη θάησ πφξηα, αιιά ζηε ζέζε ηεο πξνζαξκφδεηαη ν 

κεραληζκφο κε ην δνρείν πεξηζπιινγήο ζηάρηεο.  

Πεξηθεξεηαθά νη πφξηεο θέξνπλ παινθφξδνλν ζηεγαλνπνίεζεο θαη ζην εζσηεξηθφ θεξακηθή 

κφλσζε πιηθνχ ASFIL.  

5.1.3 Σσάπα 

Η ζράξα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ρπηνζίδεξν. Σνπνζεηείηαη επάλσ ζηνλ θψλν θαχζεο θαη 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο θαχζεο ιφγσ απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο, θαη επηηξέπεη ηελ 

ηξνθνδνζία μχισλ.  

5.1.4 Καηαλύηηρ 

Ο θαηαιχηεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ ρπηνζίδεξν.  Κξεκηέηαη κε εηδηθφ γάληδν επάλσ απφ 

ηνλ θψλν θαχζεο, ψζηε λα δηαβξέρεηαη απφ ηε θιφγα θαηά ηελ θαχζε. Καζψο είλαη 

ππξαθησκέλνο, θαηαθαίεη φια ηα ζηεξεά ζσκαηίδηα πνπ δηαθεχγνπλ απφ ηνλ θψλν θαη 

ζπλεηζθέξεη ζηε κεηάθαπζε. Δπίζεο θαηά ηελ θαχζε απνζεθεχεη ζεξκφηεηα, ηελ νπνία απνδίδεη 

φηαλ ζβήζεη ε θιφγα. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα, θαη δηαηεξεί ην 

ιέβεηα δεζηφ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, επηηξέπνληαο έηζη ηελ αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ θψλν 

κεηά απφ πεξηζζφηεξν ρξφλν. 



 

 

 

Τπόκλεκα 

1. Κάησ πφξηα 14. Πεηαινχδεο ζχλδεζεο ζπξίδαο 

2. Μεζαία πφξηα 15. Κεξακηθή θιάληδα ζπξίδαο 

3. Δπάλσ πφξηα 16. Καπλνζάιακνο 

4. Δκπξφζζηα πιάθα 17. Πάηνο θινγνζαιάκνπ 

5. Τδξνθφξνο γέθπξα 18. Μαζηφο επηζηξνθήο 

6. Κάιπκκα ελαιιάθηε θαπζαεξίσλ 19. Φιάληδα πξνζαξκνγήο ππξελνθαπζηήξα 

7. Τδξνζάιακνο 20. Γνρείν ζηάρηεο 

8. Μαζηφο πξνζαγσγήο 21. Φινγνζάιακνο 

9. Οπίζζηα πιάθα 22. Μαληεκέληα ζράξα  

10. Απηάθηα ζχλδεζεο θαπλνζαιάκνπ 23. Μαληεκέληνο θαηαιχηεο  

11. Σάκπεξ θακηλάδαο 24. Φινγαπινί 

12. Καπλνδφρνο 25. Δλαιιάθηεο θαπζαεξίσλ 

13. Θπξίδα θαπλνζαιάκνπ   

 

5.2 Ππξελνθαπζηήξαο 

Ο ππξελνθαπζηήξαο πξννξίδεηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ εληφο ηνπ ιέβεηα θαη ηελ 

απνδνηηθή θαχζε ηνπ. Απνηειείηαη απφ ηνλ θνξκφ, ηνλ θψλν θαχζεο, ηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο, 

ηνλ ειεθηξνκεησηήξα θαη ην θπζεηήξα.  

5.2.1 Κοπμόρ πςπηνοκαςζηήπα 

Δίλαη απνζπφκελν εμάξηεκα, θαη ζπλαξκνινγείηαη ζηε θιάληδα ζην πιάη ηνπ ιέβεηα κε 8 βίδεο. 

Γηαζέηεη θιάληδα ζην επάλσ κέξνο γηα ζχλδεζε κε ην ζηιφ. Δπάλσ ζηνλ θνξκφ πξνζαξκφδνληαη 

φια ηα ππφινηπα εμαξηήκαηα ηνπ ππξελνθαπζηήξα.  



 

 

5.2.2 Κώνορ καύζηρ 

Ο θψλνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εηδηθφ ππξίκαρν ράιπβα, γηα αληνρή ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ηεο θιφγαο.  

ηνλ θψλν πξαγκαηνπνηείηαη ε θαχζε ηνπ ιέβεηα. Σν θαχζηκν πξνσζείηαη ζηε βάζε ηνπ θψλνπ 

κέζσ ηνπ θνριία. Καζψο λέν θαχζηκν εηζέξρεηαη απφ θάησ, ε ζηάρηε πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

θνξπθή πέθηεη θάησ. Ο θπζεηήξαο δηνρεηεχεη ηνλ θαηάιιειν γηα ηελ θαχζε αέξα ζηνλ θψλν 

κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νπψλ θαη ησλ αθξνθπζίσλ.   

5.2.3 Κοσλίαρ ηποθοδοζίαρ 

Ο θνριίαο είλαη ζπγθνιιεκέλνο πάλσ ζε άμνλα, ν νπνίνο παίξλεη θίλεζε απφ ηνλ 

ειεθηξνκεησηήξα. Καιχπηεη φιε ηε δηαηνκή ηνπ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο ψζηε λα κελ αθήλεη 

ππνιείκκαηα θαπζίκνπ. Πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαιή θαη αλεκπφδηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θνριία, θαζψο θαη ζηε ζηεξεή ζχλδεζή ηνπ κε ην κεησηήξα. 

5.2.4 Ηλεκηπομειυηήπαρ 

Ο ειεθηξνκεησηήξαο δίλεη θίλεζε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο. πλδέεηαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ, 

απφ φπνπ θαη ειέγρεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ.   

5.2.5 Φςζηηήπαρ 

Ο θπζεηήξαο δηνρεηεχεη ηνλ αέξα πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ θαχζε ζηελ εζηία. Η πνζφηεηα 

ηνπ αέξα ξπζκίδεηαη απφ ην ηάκπεξ. Γηα αχμεζε ηνπ αέξα ην ηάκπεξ ηνπνζεηείηαη ζε πην αλνηθηή 

ζέζε, ελψ γηα κείσζε ηνπ αέξα ζε πην θιεηζηή ζέζε.  

Ο θπζεηήξαο επίζεο δηαζέηεη θιαπέ πνπ εκπνδίδεη ηα θαπζαέξηα λα επηζηξέςνπλ φηαλ απηφο δε 

ιεηηνπξγεί. Η ξχζκηζε ηνπ θιαπέ γίλεηαη κε ξχζκηζε αληίβαξνπ. Σν αληίβαξν ζα πξέπεη λα είλαη 

ξπζκηζκέλν έηζη ψζηε ην θιαπέ λα θιείλεη απηφκαηα φηαλ ε ξνή ηνπ αέξα ζηακαηάεη.  

Ο δεπηεξεχσλ αέξαο ξπζκίδεηαη απφ ην δηάθξαγκα ζηε κεζαία πφξηα ηνπ ιέβεηα. 

 

5.3 Γεμακελή απνζήθεπζεο (ζηιό) 

Σν ζηιφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαπζίκνπ απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο. Δίλαη 

ζπλδεδεκέλν ζην πάλσ κέξνο ηνπ ππξελνθαπζηήξα. Καζψο έρεη θεθιηκέλεο πιεπξέο επηηξέπεη 

ηελ ειεχζεξε πηψζε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο, ρσξίο λα κέλνπλ θαηάινηπα.  

Γηαζέηεη αλνηγφκελν θαπάθη κε ακνξηηζέξ γηα εχθνιν άλνηγκα. Η επαθή ηνπ θαπαθηνχ κε ην ζηιφ 

είλαη ζηεγαλή, ψζηε λα κελ εηζέξρεηαη αέξαο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο 

θιφγαο. Δπίζεο δηαζέηεη ζπξίδα επηζεψξεζεο ζηάζκεο ηνπ θαπζίκνπ, θαη ζίηα πξνζηαζίαο ζην 

επάλσ κέξνο. ην θάησ κέξνο δηαζέηεη αλνηγφκελε ζπξίδα θαζαξηζκνχ. 

Πξνζέμηε λα κελ εηζέιζνπλ ζην ζηιφ μέλα ζψκαηα, φπσο πέηξεο, θνκκάηηα μχινπ, πιαζηηθά ή 

κεηαιιηθά πιηθά θηι. , ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο. 

Γηα κεγαιχηεξε απηνλνκία κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κεγαιχηεξε δεμακελή θαπζίκνπ εμσηεξηθά ή 

παξάπιεπξε απνζήθε, κε θαηάιιειε αλάινγα κε ηελ εγθαηάζηαζε κεηαθνξά ηνπ θαπζίκνπ απφ 

ηελ εμσηεξηθή απνζήθε θαπζίκνπ ζην ζηιφ ηνπ ιέβεηα. ε θάζε πεξίπησζε ε ηξνθνδνζία πξέπεη 

λα γίλεηαη ζην ζηιφ θαη ζε θακία πεξίπησζε θαηεπζείαλ ζην ιέβεηα κε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

ηδηνθαηαζθεπέο.   

 

5.4 ύζηεκα ππξνπξνζηαζίαο 

Σν ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο πξνζηαηεχεη απφ αλεπηζχκεηε επηζηξνθή θιφγαο πξνο ην ζηιφ. 

Απνηειείηαη απφ ην δνρείν λεξνχ, ηε ζεξκηθή βαιβίδα αζθαιείαο κε αηζζεηήξα, θαη ην ιάζηηρν 

ζχλδεζεο.  

ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο, ε βαιβίδα αλνίγεη θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν λεξνχ θαη ηελ άκεζε 

θαηάζβεζε ηεο θιφγαο.  

Η βαιβίδα δηαζέηεη αηζζεηήξα, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη εληφο θπαζίνπ πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν 

ζηνλ ζσιήλα ηξνθνδνζίαο. Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο βεβαησζείηε πσο είλαη πάληα 



 

 

θαιά ηνπνζεηεκέλνο ν αηζζεηήξαο, θαη ην ιάζηηρν είλαη θαιά ζπλδεδεκέλν. Βεβαησζείηε πσο ην 

βέινο επάλσ ζηε βαιβίδα δείρλεη ηε θνξά ηεο ξνήο, δειαδή πξνο ην ζηιφ. 

Σν δνρείν λεξνχ ζα πξέπεη λα έρεη πάληα λεξφ θαη ε ξνή απφ ην δνρείν έσο ηε βαιβίδα λα είλαη 

αλεκπφδηζηε. Δάλ ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο, αλαπιεξψζηε ακέζσο ην λεξφ ζην 

δνρείν θαη εμαθξηβψζηε ηα αίηηα ηεο ππεξζέξκαλζεο. 

Αληί γηα ην δνρείν, κπνξεί ζηε βαιβίδα λα ζπλδεζεί θαηεπζείαλ θξχν λεξφ δηθηχνπ. 

  

 

 

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Ρπζκηζκέλε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 95νC 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 110νC 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 10 bar 

Ρπζκφο παξνρήο γηα 110νC θαη Γp 1 bar 3000 l/h 

 

 

 

 

 

 

ρέδην βαιβίδαο ππξνπξνζηαζίαο 

 

Διαζηάζειρ 

A B C D E F G H Βάξνο (kg) 

¾” Ø40 119 76 43 70 152 ½” 0,8 
 

 

Αλάπηπγκα ππξελνθαπζηήξα κε ζηιφ 

 



 

 

5.5 ύζηεκα αλάδεπζεο Biomix 

Σν ζχζηεκα αλάδεπζεο Biomix ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαχζηκα πνπ ηείλνπλ λα ζπζζσκαηψλνληαη 

θαη ρξεηάδνληαη αλάδεπζε γηα ηε ζσζηή ηξνθνδνζία ηνπο ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο (πξηνλίδη-

ξνθαλίδη). Σν ζχζηεκα Biomix κπνξεί λα θάςεη θαη φια ηα θαχζηκα ηνπ ζπζηήκαηνο Bioplex. 

Απνηειείηαη απφ έλαλ άμνλα κε ιάκεο αλάδεπζεο, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο εληφο ηεο 

δεμακελήο θαη ην ζχζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κε αιπζίδα θαη γξαλάδηα. Ο άμνλαο αλάδεπζεο 

παίξλεη θίλεζε κέζσ ηνπ ειεθηξνκεησηήξα, πνπ θηλεί θαη ηνλ βαζηθφ άμνλα ηξνθνδνζίαο. Η 

κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ αιπζίδαο. Φξνληίζηε ε αιπζίδα λα έρεη ηε ζσζηή πξνέληαζε θαη 

ιίπαλζε.  

 

ρέδην ιέβεηα κε ζχζηεκα αλάδεπζεο Biomix 

 

Τπόκλεκα 

1. Γεμακελή απνζήθεπζεο θαπζίκνπ 8. χζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο 

2. Αλαδεπηήξαο 9. Κψλνο θαχζεο 

3. Γεπηεξεχσλ άμνλαο  10. Καπάθη πξνζηαζίαο θηλεηήξα 

4. Ηιεθηξνκεησηήξαο 11. Ακνξηηζέξ 

5. Πξσηεχσλ άμνλαο ηξνθνδνζίαο 12. Καπάθη δεμακελήο 

6. Βαιβίδα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο 13. Καπάθη πξνζηαζίαο ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο 

7. Γνρείν λεξνχ 14. Υεξνχιη 

 

6 ΣΤΠΟΙ ΚΑΤΙΜΟΤ 

6.1 Γεληθά 

Ο ιέβεηαο Bioplex είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα θαχζε ησλ παξαθάησ θαπζίκσλ: 

 Ξχια-κπξηθέηηεο ή άιια ζηεξεά θαηάινηπα κε ρεηξνθίλεηε ηξνθνδνζία απφ ηελ 

κπξνζηηλή πφξηα 

 Pellet ή Agropellet 6-8 mm κε απηφκαηε ηξνθνδνζία απφ ην ζηιφ 

 Άιια ζηεξεά θαχζηκα ζε θφθθνπο 3-25 mm. Απηά κπνξεί λα είλαη: 

 Διαηνππξήλαο 

 Καιακπφθη ή άιια δεκεηξηαθά ζε αλαινγία κε pellet 50-50% 

 ηηάξη ή άιια ζηηεξά ζε αλαινγία κε pellet 50-50% 

 Κνπθνχηζηα, θινηνχο θαξπψλ ή άιια αγξνηηθά θαηάινηπα 

 Κάξβνπλν ζε θφθθνπο 

 

 Ρνθαλίδη-πξηνλίδη ή άιια θαηάινηπα επεμεξγαζίαο μχινπ (κφλν γηα ηελ έθδνζε Biomix κε 

κεραληζκφ αλάδεπζεο) 

 Πεηξέιαην ή αέξην γηα βνεζεηηθή ρξήζε κε πξνζαξκνγή ηνπ θαηάιιεινπ θαπζηήξα (ν 

θαπζηήξαο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ιέβεηα) 



 

 

Σύπνο θαπζίκνπ 
Θεξκνγόλνο 

δύλακε 

Δπηηξεπόκελε 

δηάκεηξνο 

Δπηηξεπόκελε 

πγξαζία 

Δπηηξεπόκελε 

ζηάρηε 

 kWh/kg mm % % 

Pellet 5 – 5,3 6 – 8  <10 <1 

Agropellet 4 – 4,2  6 – 10  <10 <5 

Πεηξνθάξβνπλν 5,3 – 6,5  3 – 25 <15 4 – 8  

Ληγλίηεο 1,6 – 3,8 3 – 25  <20 <10 

Γεκεηξηαθά (βξψκε) 4,2 3 – 6 10 – 13  0,6 

Ρνθαλίδη-πξηνλίδη 4,3 5 – 25  <20 - 

Φινηνί 2,6 5 – 25 <20 - 

Ξχια 4 – 4,3 - <20 - 

Μπξηθέηα μχινπ 5,2 - <10 <4 

Πεηξέιαην 12,8 - - - 
Υαξαθηεξηζηηθά θαπζίκσλ 

 

Όινη νη ηχπνη ζηεξεψλ θαπζίκσλ είλαη επαίζζεηνη ζηελ πγξαζία. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα 

απνζεθεχνληαη ζε ρψξν ζθεπαδφκελν, πνπ λα κελ επεξεάδεηαη απφ θαηξηθά θαηλφκελα, θαη 

ρσξίο πγξαζία.  

ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιιν θαχζηκν πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

παξαπάλσ, επηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία. Η εηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθαηάιιεια θαχζηκα πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εγρεηξίδην ή δελ έρνπλ 

εγθξηζεί έπεηηα απφ ζπλελλφεζε.  

 

6.2 Καύζηκα απηόκαηεο ηξνθνδνζίαο 

Σα θαχζηκα απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν 3-25 mm θαη λα πιεξνχλ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. Η πγξαζία ηνπο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην 20%. ε πεξίπησζε 

πνπ ην θαχζηκν έρεη πγξαζία πάλσ απφ 20%, ππάξρεη απμεκέλε δηάβξσζε ηνπ ιέβεηα θαη 

θίλδπλνο θαθήο ιεηηνπξγίαο θαη εκθάληζεο πξνβιεκάησλ.  

Σν θαχζηκν απνζεθεχεηαη κέζα ζην ζηιφ ηνπ ιέβεηα. Πξνζέμηε λα κελ εηζέιζνπλ ζην ζηιφ μέλα 

ζψκαηα, φπσο πέηξεο, θνκκάηηα μχινπ, πιαζηηθά ή κεηαιιηθά πιηθά θηι. , ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο. Μελ αθήλεηε ην ζηιφ λα θηάζεη λα αδεηάζεη, 

θαζψο κπνξεί λα εηζέιζνπλ ζηνλ θνριία κηθξά ζθφλε θαη θαηάινηπα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ βιάβε.  

Όηαλ θαίηε θαχζηκα απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη ν θνριίαο 

θαη ν θπζεηήξαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο ηνπ πίλαθα ειέγρνπ.  

 

6.3 Καύζηκα ρεηξνθίλεηεο ηξνθνδνζίαο 

Σα θαχζηκα ρεηξνθίλεηεο ηξνθνδνζίαο ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ κπξνζηηλή κεζαία πφξηα ηνπ 

ιέβεηα επάλσ ζηελ εηδηθή ζράξα. Βεβαησζείηε πσο είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλε ε ζράξα. ε 

πεξίπησζε πνπ θαίηε μχια, ην κέγηζην κήθνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κήθνο 

ηνπ θινγνζαιάκνπ. Πξνζέμηε ηα θαχζηκα λα κελ πεξηέρνπλ επηβιαβή γηα ην ιέβεηα πιηθά φπσο 

εθξεθηηθά πγξά ή ρεκηθά.   

Μπνξείηε λα θαίηε παξάιιεια θαχζηκα απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ηξνθνδνζίαο. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε, απιά ηνπνζεηείηε ηα θαχζηκα επάλσ ζηε ζράξα. Όζν επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

ξπζκηζκέλε ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο, ν θνριίαο απελεξγνπνηείηαη, θαη αλ φρη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά. Πξνζέμηε λα κελ βάιεηε ππεξβνιηθή πνζφηεηα θαπζίκσλ, εηδηθά φηαλ ν 

ιέβεηαο είλαη θνληά ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνζηάηε, γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο. 

Όηαλ θαίηε απνθιεηζηηθά θαχζηκα ρεηξνθίλεηεο ηξνθνδνζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο 

κφλν ν θπζεηήξαο απφ ηνλ αληίζηνηρν δηαθφπηε ηνπ πίλαθα ειέγρνπ θαη ν θνριίαο 

απελεξγνπνηεκέλνο.  

 



 

 

6.4 Τγξά θαύζηκα  

Ο ιέβεηαο δηαζέηεη εηδηθή θιάληδα γηα ηνπνζέηεζε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζηε κεζαία πφξηα ηνπ 

ιέβεηα. 

Ο θαπζηήξαο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ιέβεηα Bioplex, θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, νχηε πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγγχεζε ηνπ ιέβεηα. Δάλ ηνπνζεηεζεί 

θαπζηήξαο πεηξειαίνπ, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε παξειθφκελα.  

Η εηαηξία Thermostahl δε ζπζηήλεη ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε θαπζηήξα κε άιια θαχζηκα 

ρεηξνθίλεηεο ή απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο. Τπάξρεη θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο, εκπιέθνληαη πνιινί 

αζηάζκεηνη παξάγνληεο ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα (ειθπζκφο θαπζαεξίσλ, ζεξκηθή 

θφξηηζε θηι.) θαη ν θαπζηήξαο ππφθεηηαη ζε θζνξά απφ ζηάρηε θαη αηζάιε.  

πζηήλεηαη ν θαπζηήξαο λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν βνεζεηηθά θαη φρη ηαπηφρξνλα κε άιια 

θαχζηκα. ε πεξίπησζε πνπ θαίηε πεηξέιαην ξπζκίζηε ην ηάκπεξ ηεο θακηλάδαο ζε θιεηζηή ζέζε. 

Δάλ έρεηε πξνζαξκνζκέλν ηνλ θαπζηήξα ζηελ πφξηα, αιιά εθηφο ιεηηνπξγίαο, πξνζέμηε θαηά ηε 

ρεηξνθίλεηε ηξνθνδνζία λα κελ ηνλ ρηππήζεηε ή βιάςεηε θάπνην εμάξηεκά ηνπ.  

 

7 ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΓΙΑΣΑΔΙ 

7.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά  

Σχπνο 
Ιζρχο 

Πίεζε 

ιεηη. 

Πεξ/ηεηα 

λεξνχ 

Θεξκ. 

επηθάλεηα 
Βάξνο 

Όγθνο 

ζηιφ 
Μνηέξ Βεληηιαηέξ 

Mcal/h kW bar lit m2 kg lit kW Φάζειρ kW m3/h 

HL 30 30 35 2 90 3,4 380 250 0,37 1 0,10 350 

HL 40 40 47 2 95 3,5 400 250 0,37 1 0,10 350 

HL 50 50 58 2 105 4,0 420 250 0,37 1 0,10 350 

HL 60 60 69 2 120 4,6 450 250 0,37 1 0,10 350 

HL 70 70 81 2 135 5,2 490 250 0,37 1 0,10 350 

HL 80 80 93 2 155 5,7 520 250 0,37 1 0,13 500 

HL 100 100 116 2 175 6,2 550 250 0,37 1 0,13 500 

HL 120 120 139 2 265 8,5 880 420 0,37 1 0,13 500 

HL 140 140 162 2 295 9,3 930 420 0,37 1 0,13 500 

HL 160 160 186 2 330 10,1 1.000 420 0,37 1 0,17 780 

HL 180 180 209 2 360 11,8 1.070 420 0,37 1 0,17 780 

HL 200 200 233 2 420 14,5 1.220 420 0,37 1 0,25 900 

HL 250 250 291 3 670 17,2 1.600 680 0,37 3 0,37 1400 

HL 300 300 349 3 720 21,2 1.790 680 0,37 3 0,37 1400 

HL 400 400 465 3 820 25,2 2.010 680 0,37 3 0,37 1400 

HL 500 500 581 3 920 29,2 2.230 680 0,37 3 0,37 1400 

HL 600 600 698 3 890 31,5 3.020 850 0,37 3 0,37 2600 

HL 700 700 814 3 1.110 42,5 3.650 850 0,37 3 0,37 2600 

HL 800 800 930 3 1.330 53,5 4.230 850 0,37 3 0,37 2600 

HL 1000 1.000 1.162 3 1.600 64,5 4.820 850 0,37 3 0,37 2600 

HL 1200 1.200 1.400 3 3.580 73,2 6.650 850 0,37 3 0,37 2600 

HL 1400 1.400 1.620 3 3.620 89,7 7.500 850 0,37 3 0,37 2600 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Γηαζηάζεηο 

 

Σ4* Πξνζαγσγή γηα ιέβεηα πάλσ απφ 250 kW 
Σ5* χλδεζε κπφτιεξ γηα ιέβεηα πάλσ απφ 250 kW 
Σ6* χλδεζε θηη αζθαιείαο γηα ιέβεηα πάλσ απφ 250 kW  

 

Σχπνο 
Α Β C D D1 E F G H I K Φ1 Φ2 Σ1-Σ2 

Πφξηα 
ηξνθν- 
δνζίαο 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm in mm 

HL 30 720 1300 900 620 1350 525 120 1200 835 500 480 193 106 1 ½” 360x500 

HL 40 720 1300 900 620 1350 525 120 1200 835 500 480 193 106 1 ½” 360x500 

HL 50 720 1300 1000 620 1350 525 120 1200 835 600 580 193 106 1 ½” 360x500 

HL 60 720 1300 1100 620 1350 525 120 1200 835 700 680 193 106 1 ½” 360x500 

HL 70 720 1300 1200 620 1350 525 120 1200 835 800 780 193 106 1 ½” 360x500 

HL 80 720 1300 1300 620 1700 525 120 1200 835 900 880 240 106 2” 360x500 

HL 100 720 1300 1400 620 1700 525 120 1200 835 1000 980 240 106 2” 360x500 

HL 120 910 1600 1340 810 1700 610 100 1570 830 900 880 240 130 2” 370x625 

HL 140 910 1600 1440 810 1700 610 100 1570 830 1000 980 240 130 2” 370x625 

HL 160 910 1600 1540 810 1700 610 100 1570 830 1100 1080 240 130 2 ½” 370x625 

HL 180 910 1600 1690 810 1700 610 100 1570 830 1250 1230 240 130 2 ½” 370x625 

HL 200 910 1600 1940 810 2150 610 100 1570 830 1500 1480 240 130 2 ½” 370x625 

HL 250 1100 2000 1840 1000 2150 830 150 2160 985 1250 1210 390 185 3” 860x490 

HL 300 1100 2000 2090 1000 2150 830 150 2160 985 1500 1460 390 185 3” 860x490 

HL 400 1100 2000 2340 1000 2150 830 150 2160 985 1750 1710 390 185 4” 860x490 

HL 500 1100 2000 2590 1000 2590 830 150 2160 985 2000 1960 390 185 4” 860x490 

HL 600 1540 2400 2330 1440 2590 980 210 2530 1685 1500 1420 485 265 4” 1230x520 

HL 700 1540 2400 2830 1440 2590 980 210 2530 1685 2000 1920 485 265 5” 1230x520 

HL 800 1540 2400 3330 1440 2590 980 210 2530 1685 2500 2420 485 265 5” 1230x520 

HL 1000 1540 2400 3830 1440 2590 980 210 2530 1685 3000 2920 485 265 6” 1230x520 

HL 1200 2100 2870 3420 2000 4030 1180 335 3090 1850 2500 2390 585 345 6” 1730x740 

HL 1400 2100 2870 3920 2000 4030 1180 335 3090 1850 3000 2890 585 345 6” 1730x740 

 

 

 



 

 

8 ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

8.1 Λεβεηνζηάζην 

Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε εηδηθφ ρψξν, ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

θαλνληζκνχ θηηξίσλ.   

8.1.1 Διαζηάζειρ  

Ο ρψξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επίπεδν δάπεδν, αξθεηήο αληνρήο 

γηα ην βάξνο ηνπ. Η ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πξφζβαζε ζην ιέβεηα 

λε είλαη εχθνιε απφ φιεο ηηο κεξηέο. πζηήλνληαη νη αθφινπζεο απνζηάζεηο. 

Διάρηζην ύςνο ιεβεηνζηαζίνπ 

Γηα ιέβεηεο έσο 100 kW - 2.5 m 

Γηα ιέβεηεο απφ 100 έσο 230 kW - 3.0 m 

Γηα ιέβεηεο απφ 230 έσο 400 kW - 3.5 m 

Γηα ιέβεηεο πάλσ απφ 400 kW - 4.0 m 

 

Διάρηζηε απόζηαζε από κπξνζηηλό ηνίρν 

Γηα ιέβεηεο έσο 100 kW - 1.5 m 

Γηα ιέβεηεο πάλσ απφ 100 kW - 2.0 m 

Η ειάρηζηε απφζηαζε απφ ηνλ πίζσ ηνίρν πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε 

πξφζβαζε ζην ιέβεηα.  

 

Διάρηζηε απόζηαζε από πιατλνύο ηνίρνπο 

Γηα ιέβεηεο έσο 300 kW - 0.6 m 

Γηα ιέβεηεο πάλσ απφ 300 kW - 1.0 m 

Απηέο νη δηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηεο απφ ηελ κεξηά ηνπ ζηιφ.  

8.1.2 Εξαεπιζμόρ λεβηηοζηαζίος 

Σν ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θπζηθφ εμαεξηζκφ. Η δηαηνκή ηεο ζπξίδαο 

εμαεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα ξνή αέξα ηνπιάρηζηνλ 0,5 m3/h αλά 1 kW 

εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο.  

Η δηαηνκή ηεο ζπξίδαο εηζαγσγήο αέξα γηα ηελ παξνρή ηνπ απαηηνχκελνπ αέξα θαχζεο ζα 

πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα παξνρή  1,6 m3/h αλά 1 kW εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο. Δάλ 

ππάξρεη κία κφλν ζπξίδα εμαεξηζκνχ, απηή ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο παξνρήο αέξα θαη 

εμαεξηζκνχ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ 2,1 m3/h αλά 1 kW εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο. 

πλνιηθά ην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπξίδεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1/15 ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.   

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε κεραληθνχ εμαεξηζκνχ.  

8.1.3 Πποδιαγπαθέρ λεβηηοζηαζίος 

ην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζαξηφηεηα. Απαγνξεχεηαη ε θχιαμε εχθιεθησλ 

αληηθεηκέλσλ ή θαπζίκσλ εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεμακελή 

θαπζίκνπ (ζηεξεψλ ή πγξψλ) εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηφηε απηή ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ κε εχθιεθην πιηθφ, θαη λα ηεξνχληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο.  

Θα πξέπεη λα ππάξρεη απνρέηεπζε, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνχλ νη έμνδνη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

βαιβίδσλ, γηα εθξνή θαπηνχ λεξνχ ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ή ππεξπίεζεο.   

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ππξνζβεζηήξαο μεξήο ζθφλεο εληφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη 

ζχζηεκα ππξφζβεζεο επάλσ απφ ηνλ ιέβεηα θαη ηελ πφξηα. Όηαλ πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε 

ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο ζην θηίξην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αληρλεπηήο θαπλνχ ζηελ νξνθή ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ. 

Η πφξηα ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθή, ρσξίο δηαθνζκεηηθέο ζπξίδεο, θαη πξέπεη λα αλνίγεη πξνο 

ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη λα δηαζέηεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,9 m.  

 



 

 

8.2 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

8.2.1 Υδπαςλικέρ ζςνδέζειρ λέβηηα 

Οη πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο ηνπ ιέβεηα γίλνληαη φπσο ζην παξαθάησ ζρήκα. Σν ζεη αζθαιείαο θαη 

ε βαιβίδα πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο απνηεινχλ εμαξηήκαηα αζθαιείαο ηνπ ιέβεηα θαη 

ζπζηήλνληαη γηα ζχλδεζε κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο (βιέπε παξ. 8.2.4).  

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα απφ ηηο παξνρέο ηνπ ιέβεηα δελ ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα 

ηαπσζεί πξηλ γίλεη ε πιήξσζε κε λεξφ.  

 

 

Τπόκλεκα 

Σ1 Πξνζαγσγή 

T2 Δπηζηξνθή 

Σ3 εη αζθαιείαο 1” 

Σ4 χλδεζε βαιβίδαο πξνζηαζίαο 

απφ ππεξζέξκαλζε 

Σ5 Πξνζαγσγή θξχνπ λεξνχ 

πξνζηαζίαο ππεξζέξκαλζεο 

Σ6 Κξνπλφο εθθέλσζεο 1/2” 

 

 

 

 

 

 

 

Τδξαπιηθέο ζπλδέζεηο ιέβεηα 

 

8.2.2 Σύνδεζη με ανοικηό δοσείο διαζηολήρ 

πζηήλεηαη ν ιέβεηαο λα ζπλδεζεί κε δνρείν δηαζηνιήο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο, εηδηθά εάλ ν 

ιέβεηαο ρξεζηκνπνηείηαη κε μχια. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην δνρείν δηαζηνιήο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί 2-3 m πάλσ απφ ην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο θαη λα πξνζηαηεχεηαη 

έλαληη παγεηνχ. Σν δνρείν δηαζηνιήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θινηέξ γηα έιεγρν ζηάζκεο, ηνπ 

νπνίνπ ε ιεηηνπξγία πξέπεη λα επηζεσξείηαη ηαθηηθά. Η πιήξσζε λεξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κέζσ 

ηνπ αλνηθηνχ δνρείνπ δηαζηνιήο. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε βαλψλ ή άιισλ βαιβίδσλ ζηε 

γξακκή αλάκεζα ζην ιέβεηα θαη ζην δνρείν δηαζηνιήο.  

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ απνηξνπή δεκηνπξγίαο παγεηνχ. Μνλψζηε ηηο 

ζσιελψζεηο πνπ ζπλδένπλ ην δνρείν δηαζηνιήο θαη ηνπνζεηήζηε θαηάιιειν αληηςπθηηθφ ζην 

δίθηπν ζηελ αλαινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ζην ιέβεηα 50νC. Γηα ην ιφγν απηφ ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο ζπζηήκαηνο αλαθπθινθνξίαο κε ζχλδεζε πξνζαγσγήο επηζηξνθήο (by-pass). Απηφ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε θπθινθνξεηή αλαθπθινθνξίαο πνπ ειέγρεηαη απφ ζεξκνζηάηε, ή κε 

ζεξκνζηαηηθή ηξίνδε βάλα, πνπ ζα δηαζθαιίδεη επηζηξνθέο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο.  



 

 

 

χλδεζε ιέβεηα κε αλνηθηφ δνρείν δηαζηνιήο 

 

Τπόκλεκα  

1,2,3,4,5,6,7,8,9             θαηξηθφο θξνπλφο απνκφλσζεο 

10,11                                Γηαθφπηεο ζσκάησλ 

12 ψκα θαινξηθέξ 

13,14,15                          Βαιβίδα αζθαιείαο 

16        Απηφκαηνο πιεξσηήο 

17 Κξνπλφο εθθέλσζεο εγθαηάζηαζεο 

18 Βάλα παξνρήο θξχνπ λεξνχ  

19, 20, 21, 22, 23, 24 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 

Β Μπφηιεξ 

VE Αλνηθηφ δνρείν δηαζηνιήο 

PCI Κπθινθνξεηήο δηθηχνπ ζέξκαλζεο 

PRC Κπθινθνξεηήο αλαθπθινθνξίαο ιέβεηα 

PB Κπθινθνξεηήο κπφηιεξ  

RP Μεησηήο πίεζεο 

F Φίιηξν άκκνπ 

A Απηφκαην εμαεξηζηηθφ  

FD Φίιηξν απνζθιεξπληή λεξνχ (γηα εγθαηαζηάζεηο κε επηζεηηθά λεξά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.2.3 Σύνδεζη με κλειζηό δοσείο διαζηολήρ 

Ο ιέβεηαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί κε δνρείν δηαζηνιήο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε πξφζζεησλ κέηξσλ αζθαιείαο έλαληη ππεξζέξκαλζεο ή αχμεζεο πίεζεο (βιέπε 

παξάγξαθν 8.2.3)  

Σν δνρείν δηαζηνιήο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο λεξνχ 

ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα, π.ρ. εγθαηάζηαζε κε 850 

lt λεξφ ρξεηάδεηαη δνρείν δηαζηνιήο ηνπιάρηζηνλ 85 lt. (Standard EN 12828 παξάγξαθνο D 

νδεγίεο Δ.Δ.) Ο φγθνο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο γεληθά ζα πξέπεη λα είλαη επαπμεκέλνο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 80% ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκφ γηα ιέβεηα πεηξειαίνπ.  

Σν δνρείν δηαζηνιήο ηνπνζεηείηαη πάληα ζηηο επηζηξνθέο. Η πιήξσζε γίλεηαη κε απηφκαην 

πιεξσηή. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πςειή πίεζε ζην δίθηπν θαιφ είλαη λα ηνπνζεηεζεί θαη 

έλαο κεησηήο πίεζεο πξψηα. Η κέγηζηε πίεζε φηαλ ην δίθηπν είλαη θξχν δελ ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 1 bar, θαη φηαλ είλαη δεζηφ ηα 2 bar.  

Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη ζπρλά εάλ ιεηηνπξγεί 

ζσζηά ε κεκβξάλε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, θαη ε πίεζε λα είλαη ζηα ζσζηά επίπεδα. 

 

χλδεζε ιέβεηα κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο 

 

Τπόκλεκα  

1,2,3,4,5,6,7,8,9             θαηξηθφο θξνπλφο απνκφλσζεο 

10,11                                Γηαθφπηεο ζσκάησλ 

12 ψκα θαινξηθέξ 

13,14,15                          Βαιβίδα αζθαιείαο 

16        Απηφκαηνο πιεξσηήο 

17 Κξνπλφο εθθέλσζεο εγθαηάζηαζεο 

18 Βάλα παξνρήο θξχνπ λεξνχ  

19, 20, 21, 22, 23, 24 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 

Β Μπφηιεξ 

VE Αλνηθηφ δνρείν δηαζηνιήο 

PCI Κπθινθνξεηήο δηθηχνπ ζέξκαλζεο 

PRC Κπθινθνξεηήο αλαθπθινθνξίαο ιέβεηα 

PB Κπθινθνξεηήο κπφηιεξ  

RP Μεησηήο πίεζεο 

F Φίιηξν άκκνπ 

A Απηφκαην εμαεξηζηηθφ  

FD Φίιηξν απνζθιεξπληή λεξνχ (γηα εγθαηαζηάζεηο κε επηζεηηθά λεξά) 

 



 

 

8.2.4 Διαηάξειρ αζθαλείαρ 

εη αζθαιείαο 3 bar 

Σν ζεη αζθαιείαο απνηειεί κέξνο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ιέβεηα. Απνηειείηαη απφ έλαλ 

ζπιιέθηε, καλφκεηξν, βαιβίδα αζθαιείαο θαη απηφκαην εμαεξηζηηθφ. πλδέεηαη ζηελ παξνρή 

ζην ζσιήλα πξνζαγσγήο. Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηνπνζεηεζεί θάπνην απφ 

ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη δεχηεξε βαιβίδα αζθαιείαο. 

Διέγρεηε ηαθηηθά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ αζθαιείαο. ε πεξίπησζε θζνξάο ή 

βιάβεο αληηθαηαζηήζηε ηεο ακέζσο κε λέεο.    

 
εη αζθαιείαο 3 bar 

 

ύζηεκα by-pass 

Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δνπιεχεη γηα ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά πξνζαγσγήο-επηζηξνθήο 10-

15oC, θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 50oC. Απηφ δηαζθαιίδεη ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα, ηηο νκαιέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, απνθπγή πγξνπνηήζεσλ 

κέζα ζην ιέβεηα, θαη γεληθά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ηελ απφδνζε θαη ηε καθξνβηφηεηα ηνπ ιέβεηα. 

Γηα δηαζθάιηζε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο επηζηξνθψλ ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 

ζπζηήκαηνο by-pass κε θπθινθνξεηή αλαθπθινθνξίαο θαη ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βάλα. Απηφ 

δηαζθαιίδεη ζσζηή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ζην ιέβεηα, αιιά θαη ζσζηή ζεξκνθξαζία 

πξνζαγσγήο ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα. Δάλ δελ έρεη εγθαηαζηαζεί ηέηνην ζχζηεκα, ζπζηήλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία φηαλ νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη 

ρακειέο.  

 

ύζηεκα πξνζηαζίαο από ππεξζέξκαλζε 

ε εγθαηάζηαζε ζηεξεψλ θαπζίκσλ κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο είλαη ππνρξεσηηθφ λα 

εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία απφ ππεξζέξκαλζε, ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη θπξίσο απφ 

αλεμέιεγθηε ρξήζε μχισλ ή απφ δηαθνπή ξεχκαηνο.  

Μφιηο ε ζεξκνθξαζία θηάζεη ηνπο 90-100oC, ε βαιβίδα αλνίγεη θαη επηηξέπεη ηελ είζνδν θξχνπ 

λεξνχ θαηεπζείαλ κέζα ζην ιέβεηα γηα ηελ ςχμε ηνπ. Σν θαπηφ λεξφ απφ ηνλ ιέβεηα νδεγείηαη 

ζηελ απνρέηεπζε. Η βαιβίδα αληαπνθξίλεηαη αθαξηαία ζε ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο είλαη ηειείσο κεραληθή ρσξίο ειεθηξηθά ή θηλεηά κέξε. Μφιηο ε ζεξκνθξαζία 

πέζεη θάησ απφ ην φξην, ε βαιβίδα θιείλεη θαη πάιη.  

Δάλ ε πίεζε ηνπ δηθηχνπ είλαη πάλσ απφ 6 bar, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί κεησηήο πίεζεο ζηελ 

είζνδν. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε βαιβίδα απηή δελ αληηθαζηζηά βαιβίδα αζθαιείαο. ε θάζε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαη βαιβίδεο αζθαιείαο (ηνπιάρηζηνλ δχν).  

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο ζα πξέπεη λα βεβαησζείηε πσο ην ζπείξσκα 3/4” είλαη 

πιήξσο βπζηζκέλν κέζα ζην καζηφ ζχλδεζεο. ηε ζχλδεζε C ζπλδέζηε ηνλ αγσγφ ηεο 

απνρέηεπζεο, ζηελ Α ην θξχν λεξφ δηθηχνπ, θαη ζηε B ζπλδέζηε κε ηνλ εχθακπην αγσγφ ζηελ 

παξνρή ησλ επηζηξνθψλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην.   

 

 



 

 

 

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Θεξκνθξαζία αλνίγκαηνο (φξην) 97 ±2νC 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο 120νC 

Μέγηζηε πίεζε ιέβεηα 4 bar 

Μέγηζηε πίεζε δηθηχνπ 6 bar 

Ολνκαζηηθή  1,8 m3/h ζε ζεξκνθξαζία 110oC 

 

Γηπιή βαιβίδα αζθαιείαο 

Η δηπιή βαιβίδα αζθάιεηαο δηαζέηεη εκβαπηηδφκελν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο, θαη παξέρεη δηπιή 

αζθάιεηα έλαληη ππεξβνιηθήο ζεξκνθξαζίαο (90νC) ή πίεζεο (3 bar). Η έμνδνο ηεο βαιβίδαο ζα 

πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηελ απνρέηεπζε γηα ηελ απφξξηςε ηνπ θαπηνχ λεξνχ.  

Η βαιβίδα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην ιέβεηα θαη πάληα ζηελ 

πξνζαγσγή. Παξέρεη αζθάιεηα ζε πεξίπησζε ζχλδεζεο κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο, αιιά δελ 

αληηθαζηζηά ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ππεξζέξκαλζε, ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 

Θεξκνθξαζία αλνίγκαηνο (φξην) 90νC 

Πίεζε αλνίγκαηνο (φξην) 3 bar 

χλδεζε ½” 

 

Διαζηάζειρ 

A B C D E F 

½” Ø15 40 102 88 39 

 

 

 

 

 



 

 

8.3 Καπλνδόρνο 

8.3.1 Διαζηαζιολόγηζη και εγκαηάζηαζη 

Η εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδφρνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρχνληνο 

θαλνληζκνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η θαπλνδφρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή 

ειθπζκφ γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, πξνζηαζία έλαληη ζπκπχθλσζεο θαη πξνζηαζία απφ 

θαηξηθά θαηλφκελα. Η ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θακηλάδαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα! Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη ε θακηλάδα λα παξέρεη 

επαξθή ειθπζκό.  

πζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ιείαο θαπλνδφρνπ δηπινχ ηνηρψκαηνο κε κφλσζε. χκθσλα κε ηα 

DIN 4705 θαη DIN 18160, ε απφξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαη ε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηελ δηαδξνκή, πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ζπκπχθλσζε θαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηά ηεο.  

Η ζχλδεζε ηεο θακηλάδαο κε ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή. Μία κε ζηεγαλή θακηλάδα 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, π.ρ. θξαγή, πνιιή αηζάιε, ζφξπβνο, 

θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θηι. Δπίζεο κεγάιν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη εάλ εκθαλίδνληαη 

απνθνιιήζεηο θαη ζηξνβηιηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εχθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ.  

Η θακηλάδα πξέπεη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη, εηδηθά ζηα ζεκεία εμφδνπ ηνπ ιέβεηα θαη ζε 

θακπχιεο φπνπ ηα θαπζαέξηα αιιάδνπλ δηεχζπλζε. ηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ζπξίδα επηζεψξεζεο θαη θαζαξηζκνχ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε 

ρξφλν.  

Η δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην ελεξγφ χςνο ηεο θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή-εγθαηαζηάηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

έμνδν ηνπ ιέβεηα. Παξαθάησ δίλεηαη δηάγξακκα επηινγήο δηακέηξνπ θακηλάδαο. Γηα 

θαπλνδφρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά 10%.  

Γεληθά ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα δηαλχεη ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απφζηαζε απφ ην ιέβεηα έσο ηνλ 

αγσγφ, κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο θακπχιεο θαη αιιαγέο δηεχζπλζεο θαη λα δηαζέηεη ην 

απαξαίηεην χςνο. Η ειάρηζηε θιίζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηκήκα ζχλδεζεο κε ηνλ αγσγφ 

είλαη 5% ζηε δηεχζπλζε ηνπ ιέβεηα θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ 2m. Ο επζχγξακκνο αγσγφο ζα 

πξέπεη λα είλαη θάζεηνο θαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δηαηνκή ζε φιν ην κήθνο ηνπ. ε πεξίπησζε 

αιιαγήο θαηεχζπλζεο δελ επηηξέπεηαη απφθιηζε απφ ηελ θάζεην πάλσ απφ 30ν. Η δηάκεηξνο ηεο 

θακηλάδαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ 120mm ζε πεξίπησζε θπιηλδξηθήο δηαηνκήο 

θαη ζε πεξίπησζε νξζνγσληθήο δηαηνκήο ε ειάρηζηε κηθξφηεξε πιεπξά πξέπεη λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 140 mm. ΠΡΟΟΥΗ: Μία θακηλάδα κε πνιχ κηθξή δηάκεηξν θζείξεηαη θαη θξάδεη 

πνιχ γξήγνξα. Πνιχ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα λα θξπψλνπλ 

γξήγνξα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζπκπχθλσζε. Έηζη ε δηάκεηξνο δελ πξέπεη λα είλαη νχηε 

ππεξβνιηθά κηθξή νχηε κεγάιε. 

 
Γηάγξακκα επηινγήο θακηλάδαο 

 



 

 

Η θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ςειφηεξε απφ ηελ 

θνξπθνγξακκή ηεο ζθεπήο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

αλεκπφδηζηνο ειθπζκφο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί θάιπκκα (θαπέιν) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ 

είζνδν μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ θακηλάδα θαη 

πξνζηαζία απφ θαηξηθά θαηλφκελα. ε ζηέγεο κε θιίζε 

πάλσ απφ 20%, ην κεηξνχκελν χςνο ηεο θακηλάδαο 

απφ ηελ ζηέγε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1000 mm. 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθείκελα ςειφηεξα 

απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο (ζνθίηα, ππξίκαρα 

ηνηρψκαηα) ε θακηλάδα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηφ ην 

χςνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1000 mm. Δάλ ππάξρνπλ 

θακηλάδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 3000 mm απφ απηά ηα ζηνηρεία, 

ε δηαθνξά κπνξεί λα κεησζεί ζηα 500 mm.  

ε ζηέγεο κε θιίζε >20%, ην χςνο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη απφ ην πιηθφ θαη ηελ ζέζε ηεο 

θακηλάδαο σο πξνο ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζηέγεο. Δηδηθφηεξα: Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 

απφζηαζε κέρξη 1500 mm απφ ηελ θνξπθνγξακκή πξέπεη λα ηελ μεπεξλνχλ θαηά 500 mm γηα 

άθαπζην θάιπκκα θαη θαηά 1000 mm γηα εχθιεθην θάιπκκα. Κακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε 

κεγαιχηεξε απφζηαζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ άλνηγκα απφξξηςεο ζε χςνο ηνπιάρηζηνλ 1000 mm 

απφ ην θάιπκκα. 

Η ζχλδεζε πνιιψλ ιεβήησλ ζηελ ίδηα θακηλάδα δελ είλαη ζσζηή θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη.  

 

8.3.2 Αίηια κακήρ λειηοςπγίαρ λέβηηα ζηεπεών καςζίμυν λόγυ καμινάδαρ 

1. Μηθξφ ελεξγφ χςνο ηεο θακηλάδαο 

2. Με ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο 

3. Πνιχ ζηελή δηαηνκή ηεο θακηλάδαο  

4. Δκπφδηα ή ζηέλσζε ζηε δηαηνκή ηεο θακηλάδαο 

5. Με ζηεγαλφ δηάθξαγκα 

6. Καθψο ξπζκηζκέλν δηάθξαγκα ειθπζκνχ  

7. Γηαξξνή απφ νπή ζηελ θακηλάδα 

8. Με ζηεγαλή έλσζε ζην άλνηγκα απφξξηςεο ηνπ θαπλνχ 

9. Με ζηεγαλή ζπξίδα θαζαξηζκνχ θακηλάδαο 

10. Μεγάιν ηκήκα ηεο θακηλάδαο ακφλσην, πνιχ κηθξή θιίζε 

11. Με ζηεγαλέο θιάληδεο, θαθή κφλσζε 

12. Μεησκέλνο ειθπζκφο ιφγσ ζηξψκαηνο ζηάρηεο ζηνπο θινγαπινχο 

13. πζζψξεπζε ζηάρηεο 

14. Με ζηεγαλή πφξηα θαη θαιχκκαηα 

15. παζκέλνο ξπζκηζηήο ειθπζκνχ (θιαπέ) 

16. Βνεζεηηθφ ζηφκην αέξα θαχζεο 

17. Πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (πνιχ δπλαηφο ειθπζκφο ή πνιχ κηθξφο ιέβεηαο 

γηα θάιπςε ζεξκηθψλ αλαγθψλ) 

18. Πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, πνιχ κεγάινο ιέβεηαο γηα θάιπςε ζεξκηθψλ αλαγθψλ) 

19. Καχζηκν κε κεγάιν πνζνζηφ πγξαζίαο (ρακειή ζεξκνγφλν δχλακε) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ δηαθνξψλ ή θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ ν ειθπζκφο ηεο 

θακηλάδαο δελ είλαη ζηαζεξφο ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνχ.  

 

 

 

 

 



 

 

8.4 Ηιεθηξνινγηθή ζύλδεζε 

8.4.1 Γενικέρ ςποδείξειρ 

Όιεο νη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ, κε ηήξεζε φισλ 

ησλ ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα δηαζέηεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP43 θαηά PN 92/E 

08106. Σν θαιψδην θχξηαο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα πεξλάεη κέζσ ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα θαη λα αζθαιίδεηαη κε αζθάιεηα max 16A. Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη ζε μερσξηζηφ θχθισκα. Όιεο νη θαισδηψζεηο πξέπεη λα γίλνπλ κε 

θαιψδην κνλσκέλν, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη θαη απφ πιαζηηθφ ζπηξάι. 

8.4.2 Σύνδεζη πίνακα ελέγσος 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 230V/50 Hz AC. Τπεξβνιηθή ηάζε ή ζπρλέο 

δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα θαη ησλ ζπζθεπψλ. Γηα 

ιέβεηεο κε ηζρχ πάλσ απφ 250 kW ε ιεηηνπξγία είλαη ηξηθαζηθή κε ξεχκα 380V/50 Hz AC. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μερσξηζηέο επαθέο θαη πξφζζεηεο 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο.    

Όιεο νη ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζηνλ πίλαθα θαη ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη απφ απηφλ 

(θπζεηήξαο, ειεθηξνκεησηήξαο, θπθινθνξεηήο). Σν θχθισκα ηνπ πίλαθα πξνζηαηεχεηαη απφ 

απηφκαηε αζθάιεηα 230 V/2,5 A θαη απφ ζεξκηθή αζθάιεηα πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηνπο 95νC. 

 

Πίλαθαο ειέγρνπ ιέβεηα 

 

Τπόκλεκα 

Q1 Γεληθφο δηαθφπηεο on/off (General switch) 

T3 Θεξκφκεηξν ιέβεηα (Thermometer) 

TB Θεξκνζηάηεο ππξελνθαπζηήξα (Burner regul) 

TC Θεξκνζηάηεο θπθινθνξεηή (Pump regul) 

TS Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο (Safety thermostat) 

T Υξνληθφ ξχζκηζεο ειεθηξνκεησηήξα 

T1 Γηαθφπηεο ξχζκηζεο ρξφλνπ παχζεο (ΟFF) 

T2 Γηαθφπηεο ξχζκηζεο ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο (ON) 

K1 Γηαθφπηεο θνριία & ελδεηθηηθή ιπρλία (Motor switch) 

K2 Γηαθφπηεο θπζεηήξα & ελδεηθηηθή ιπρλία (Ventilator switch) 

LP Δλδεηθηηθή ιπρλία ιεηηνπξγίαο θπθινθνξεηή (Pump function) 

 

Σα φξγαλα είλαη εκβαπηηδφκελα  θαη νη βνιβνί ηνπνζεηνχληαη ζην θπάζην πνπ ππάξρεη ζην ζψκα 

ηνπ ιέβεηα. Γηα βεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηψλ ππάξρεη αζθάιεηα ζην θπάζην πνπ 

δηαζθαιίδεη πσο φινη νη βνιβνί ησλ νξγάλσλ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θπαζίνπ.   

Σνπνζεηήζηε ην πεξίζζην ηκήκα ησλ θαισδίσλ ησλ νξγάλσλ πάλσ ζηε κφλσζε ή εμσηεξηθά ηνπ 

ιέβεηα γηα πξνζηαζία απφ ιηψζηκν. Μελ δηπιψλεηε ηα θαιψδηα. Πξνζέμηε λα είλαη φινη νη 

βνιβνί θαιά ηνπνζεηεκέλνη θαη πιήξσο εκβαπηηζκέλνη, αιιηψο ππάξρεη θίλδπλνο 

ππεξζέξκαλζεο.  



 

 

 

Τπόκλεκα 

F Φάζε (καχξν) 

G Γείσζε (θίηξηλν) 

N Οπδέηεξνο (κπιε) 
 

Αθξνδέθηεο 

1,2,3  Παξνρή ξεχκαηνο 230V 

4,5,6 χλδεζε θπθινθνξεηή 

7,8 χλδεζε ζεξκνζηάηε ρψξνπ 

9 χλδεζε ειεθηξνκεησηήξα 

10,11,12 χλδεζε θπζεηήξα 
 

8.4.3 Λειηοςπγία και πύθμιζη πίνακα ελέγσος 

Ο πίλαθαο ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη απφ ηνλ γεληθφ δηαθφπηε ON/OFF. Όηαλ ν 

πίλαθαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο αλάβεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ δηαθφπηε.  

Απφ ηνπο δηαθφπηεο Κ1 θαη Κ2 ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη ν ειεθηξνκεησηήξαο θαη ν 

θπζεηήξαο αληίζηνηρα. Σελ θαηάζηαζε ηνπ δηαθφπηε αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ ιπρλία.  

ην ζεξκφκεηξν ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα. 

Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ ππξελνθαπζηήξα ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζεηήξα θαη ηνπ 

ειεθηξνκεησηήξα φηαλ ην λεξφ θηάζεη ζηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. πζηήλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ λα κελ είλαη θάησ απφ 60νC. Πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηνπο 70νC-80νC, 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δήηεζε. ε πεξίπησζε πνπ ζπλδέεηαη θαπζηήξαο 

πεηξειαίνπ, ζπλδέεηαη ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ θπζεηήξα θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ ίδην ζεξκνζηάηε 

κε φκνην ηξφπν.  

Ο ζεξκνζηάηεο ηνπ θπθινθνξεηή ελεξγνπνηεί ηνλ θπθινθνξεηή φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 

ππεξβεί ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ 

35νC, θαζψο θπθινθνξία λεξνχ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο θξίλεηαη άζθνπε. Καιφ είλαη λα 

ξπζκίδεηαη ζηνπο 40-45νC. Σελ θαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξεηή αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ 

ιπρλία LP. 



 

 

Ο ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο δηαθφπηεη ην ξεχκα ζε φιεο ηηο ζπζθεπέο φηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί 

ηνπο 95νC θαη ελδερνκέλσο δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ν ζεξκνζηάηεο ππξελνθαπζηήξα θαη ε 

βαιβίδα αζθαιείαο. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ 

πέληε ιεπηά κε ην λεξφ λα θπθινθνξεί, ψζηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Μφιηο πέζεη ε 

ζεξκνθξαζία, απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο γηα λα μεθηλήζεη 

μαλά ε ιεηηνπξγία. Ξεβηδψζηε ην θαπάθη ηνπ ζεξκνζηάηε θαη παηήζηε ηνλ δηαθφπηε. 

Δμαθξηβψζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλέβε ε ππεξζέξκαλζε θαη θαιέζηε ηερληθφ γηα λα 

δηνξζψζεηε νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε. 

Μέζσ ηνπ ρξνληθνχ γίλεηαη αλαινγηθή ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκεησηήξα θαη 

ζπλεπψο ηεο ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ. Απφ ην ξννζηάηε Σ1 ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο παχζεο θαη απφ 

ην ξννζηάηε Σ2 ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξνκεησηήξα. Ο ρξνληθφο θχθινο ηνπ 

Σ1 είλαη 180 sec θαη ζην Σ2 10 sec. Καη ζηα δχν ε θιίκαθα ξχζκηζεο είλαη απφ 1-10. 

Παπάδειγμα: Ο ποοζηάηηρ Τ1 είναι πςθμιζμένορ ζηην ηιμή 3 και ο Τ2 ζε 4: Ο ηλεκηπομειυηήπαρ 

λειηοςπγεί για 4 δεςηεπόλεπηα και ζηαμαηάει για 54 δεςηεπόλεπηα (3x18=54). 

 

9 ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

9.1 Έλαπζε ιέβεηα 

Πξηλ ηελ έλαπζε ηνπ ιέβεηα βεβαησζείηε γηα ηα αθφινπζα: 

 Οξζφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηεγαλφηεηα ηνπ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ. 

 Οξζφηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο. 

 Οξζφηεηα ζχλδεζεο θαπλνδφρνπ, ζηεγαλφηεηα θαη κφλσζε θαπλνδφρνπ.  

 Οη αηζζεηήξεο ησλ νξγάλσλ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη ζην θπάζην ηνπ ιέβεηα.  

 Σν πδξαπιηθφ δίθηπν είλαη πιήξεο θαη ππάξρεη ε ζσζηή πίεζε.  

 Ο θπθινθνξεηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  

 Σν δνρείν δηαζηνιήο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλν θαη εμαζθαιίδεηαη επαξθήο δηαζηνιή ηνπ 

λεξνχ. 

 Οη βάλεο ηνπ ιέβεηα είλαη αλνηθηέο.  

 Τπάξρεη επαξθήο εμαεξηζκφο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο.  

 Γελ ππάξρνπλ εχθιεθηεο ή εθξεθηηθέο χιεο γχξσ απφ ην ιέβεηα. 

 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψζεηε θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ 

εγθαηαζηάηε ή ηελ εηαηξία.  

 

Βεβαησζείηε πσο ππάξρεη επαξθήο πνζφηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή. Ρπζκίζηε ην ζεξκνζηάηε 

θαχζεο ζηνπο 70-75oC θαη ην ζεξκνζηάηε ηνπ θπθινθνξεηή ζηνπο 40-45νC. 

Δλεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε ON/OFF. Γηα λα γεκίζεη ν θψλνο κε 

θαχζηκν ξπζκίζηε ην ρξνληθφ Σ1 ζηελ ειάρηζηε ηηκή θαη ην Σ2 ζηε κέγηζηε, θαη ελεξγνπνηήζηε 

ηνλ ειεθηξνκεησηήξα απφ ηνλ αληίζηνηρν δηαθφπηε. Καηά ηε θάζε απηή ν θπζεηήξαο πξέπεη λα 

είλαη απελεξγνπνηεκέλνο θαη κφλν ν θνριίαο ελεξγνπνηεκέλνο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο. 

Αθνχ ε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ ππεξβεί ηε ζηάζκε φπνπ βξίζθνληαη ηα αθξνθχζηα αέξα θαη 

θηάζεη πεξίπνπ 3 cm απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θψλνπ, απελεξγνπνηήζηε ηνλ θνριία.  

Αλνίμηε ηε κεζαία πφξηα θαη αλαθιέμηε ην θαχζηκν κε ρξήζε θάπνηνπ εχθιεθηνπ πιηθνχ (παλί, 

ραξηί εκπνηηζκέλν κε πεηξέιαην). Μελ αλαθιέγεηε κε βελδίλε, νηλφπλεπκα ή εθξεθηηθφ πγξφ. 

ε απηή ηε θάζε ν θπζεηήξαο θαη ν θνριίαο παξακέλνπλ απελεξγνπνηεκέλνη. Καζψο ε θσηηά 

εμειίζζεηαη πηζαλφλ λα ρξεηαζηεί λα αλνηγνθιείλεηε ην θπζεηήξα θάπνηεο θνξέο κέρξη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί.  

Μεηά απφ 2-5 ιεπηά, αθνχ έρεη αλαπηπρζεί ε θιφγα, θιείζηε ηελ πφξηα θαη ελεξγνπνηήζηε ην 

θπζεηήξα θαη ηνλ θνριία απφ ηνπο αληίζηνηρνπο δηαθφπηεο.  

Καηά ηελ έλαπζε κπνξεί λα γίλεη θαιχηεξε επηζεψξεζε ηεο θιφγαο αλνίγνληαο ηε κεζαία 

πφξηαο. Πξνζέμηε σζηφζν κελ πιεζηάζηε ηνλ θψλν, δηφηη αλαπηχζζνληαη κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο 

θαη ππάξρεη θίλδπλνο ιφγσ ηνπ πεξηζηξεθφκελνπ θνριία. Πξνζέμηε επίζεο απφ πηζαλά 

θιεγφκελα ζσκαηίδηα πνπ ελδέρεηαη λα πεηαρηνχλ απφ ηνλ θψλν.  

 



 

 

9.2 Ρύζκηζε θαύζεο 

Γηα ηε ζσζηή ξχζκηζε ηεο ηξνθνδνζίαο βεβαησζείηε πσο ε ζηάζκε ηνπ θαπζίκνπ παξακέλεη ζην 

ίδην επίπεδν, 2 έσο 6 cm πάλσ απφ ηε ζηάζκε ησλ αθξνθπζίσλ, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη 

πεξηθεξεηαθέο νπέο αέξα θαη ην θαχζηκν λα είλαη πεξίπνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θψλνπ. Οη ρξφλνη 

ξχζκηζεο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 4-8 sec γηα ην Σ2 θαη 45-70 sec γηα ην Σ1. Οη ηηκέο πνηθίιινπλ 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ.   

Ο αέξαο ξπζκίδεηαη κέζσ ηνπ ηάκπεξ ηνπ θπζεηήξα. Άλνηγκα ηνπ ηάκπεξ έρεη σο απνηέιεζκα 

κεγαιχηεξε παξνρή αέξα, ελψ ην αληίζεην κε θιείζηκν. Ρπζκίζηε ηνλ αέξα ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ θσηνγξαθίεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζσζηήο θιφγαο. Γηα πην ιεπηνκεξεηαθή ξχζκηζε 

ζπζηήλεηαη ε αλάιπζε ησλ θαπζαεξίσλ απφ εηδηθεπκέλν ηερληθφ.  

 

Πολύ μεγάλη παποσή αέπα. Η θλόγα δεν ππολαβαίνει να 

απηςσθεί ζυζηά, πολλά άκαςζηα ςλικά πεηάγονηαι πάνυ από 

ηον κώνο. Μεγάλη παπαγυγή αιθάληρ και πολλά καηάλοιπα 

άκαςζηος ςλικού.  

 

 

 

 

 

 

 

Πολύ μικπή παποσή αέπα. Μικπή θλόγα με θαμπό κοκκινυπό 

σπώμα. Μεγάλα ποζοζηά πποφόνηυν αηελούρ καύζηρ, 

κςπίυρ CO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Συζηή πύθμιζη αέπα. Πλήπυρ ανεπηςγμένη θλόγα πος 

διαβπέσει όλο ηο θλογοθάλαμο και ηον καηαλύηη. 

Ζυηπόσπυμη θλόγα και πλήπηρ καύζη ηος καςζίμος, 

διαηηπώνηαρ ηη ζηάθμη ηος ζε ζηαθεπό επίπεδο.  

 

 

 

 

 

 

Δθφζνλ ε θαχζε έρεη ξπζκηζηεί ζσζηά ζα πξέπεη ε ζηάρηε λα είλαη απαιή θνθθνεηδήο, ρσξίο 

ρνλδξνεηδή θαηάινηπα άθαπζηνπ πιηθνχ. Μεγάιε πνζόηεηα άθαπζησλ θαηάινηπσλ 

πξνθαιεί θζνξά ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο! 



 

 

Διέγμηε ηνλ ειθπζκφ ησλ θαπζαεξίσλ θαη ξπζκίζηε αλάινγα ην θιαπέ ηεο θακηλάδαο. Γηα θαχζε 

pellet ή άιινπ είδνπο βηνκάδαο ζπζηήλεηαη λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε αξηζηεξά ή δεμηά. Γηα 

μχια ζπζηήλεηαη λα είλαη ζε νξηδφληηα ζέζε (ηειείσο αλνηθηφ). Γηα θαχζε πεηξειαίνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ζε θάζεηε ζέζε (ηειείσο θιεηζηφ). 

ε πεξίπησζε πνπ ν ειθπζκφο είλαη πςειφο θιείζηε ην θιαπέ θαηά κία ζέζε (κείσζε δηαηνκήο 

θακηλάδαο). ε πεξίπησζε πνπ είλαη ρακειφο αλνίμηε ην θιαπέ (αχμεζε δηαηνκήο θακηλάδαο). 

 

9.3 Σαθηηθή ζπληήξεζε 

9.3.1 Καθημεπινή ζςνηήπηζη 

ε θαζεκεξηλή βάζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αξηηφηεηα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Διέγμηε πσο ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη ζσζηή θαη πσο φιεο νη 

αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγνχλ.  

Δπίζεο πξέπεη λα επηζεσξείηαη ε πνζφηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή θαη ε πνζφηεηα ζηάρηεο ζην 

ιέβεηα. ε πεξίπησζε πνπ ε ζηάρηε ζπζζσξεχεηαη ζηνλ θψλν θαη εκπνδίδεη ηε ζσζηή 

ηξνθνδνζία θαη θαχζε ηνπ θαπζίκνπ, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη.  

9.3.2 Εβδομαδιαία ζςνηήπηζη 

Ο ιέβεηαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εβδνκάδα γηα λα δηαζθαιίδεηαη ε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε θαιή απφδνζε. Πξηλ πξνβείηε ζε θαζαξηζκφ, αθήζηε ηνλ ιέβεηα 

ζβεζηφ γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα ψζηε λα θξπψζεη. ε ζπλερή ιεηηνπξγία θαιφ είλαη λα 

θαζαξίδεηαη κία θνξά θάζε ηέζζεξηο κέξεο. 

Καζαξίζηε κε ην εηδηθφ εξγαιείν ηελ επηθάλεηα ηνπ θψλνπ, θαη ηηο επηθάλεηεο ηνπ 

θινγνζαιάκνπ, φπνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηάρηε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη, θαζαξίζηε ην 

εζσηεξηθφ ησλ θινγαπιψλ κε ηελ εηδηθή βνχξηζα.  

Διέγμηε ην δνρείν ζηάρηεο. Αδεηάζηε ην φηαλ γεκίζεη. Αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ ιέβεηα θαη ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζηάρηεο ηνπ θαπζίκνπ ρξεηάδεηαη άδεηαζκα θάζε 3 έσο 7 εκέξεο. Βεβαησζείηε 

πσο δελ ππάξρνπλ αθφκα θιεγφκελα θαηάινηπα ζην δνρείν πξηλ ηελ απφξξηςε ηεο ζηάρηεο.  

9.3.3 Μηνιαία ζςνηήπηζη 

Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θψλνπ θαη θαζαξίζηε ηνλ απφ ηπρφλ ζηεξεά ππνιείκκαηα ή άιια 

ππνιείκκαηα θαχζεο. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ησλ αθξνθπζίσλ θαη ησλ νπψλ ζηελ πεξηθέξεηα 

ηνπ θψλνπ. Καζαξίζηε ηεο θαη βεβαησζείηε πσο επηηξέπνπλ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ αέξα. 

Διέγμηε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα θαη πξνβείηε ζε γεληθή θαζαξηφηεηα ηνπ. Όζν ιηγφηεξε 

ζηάρηε έρεη ν ιέβεηαο θαη φζν ζπρλφηεξα θαζαξίδεηαη, ηφζν πην απνδνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ.  

Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ηεο θαπλνδφρνπ. Καζαξίζηε απφ ην ηαθ 

θαζαξηζκνχ εάλ ρξεηάδεηαη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δψζηε ζηα ζεκεία πνπ ζπζζσξεχεηαη 

ζηάρηε φπσο νξηδφληηα ηκήκαηα, θακπχιεο θηι. Καζαξή θακηλάδα ζεκαίλεη νκαιφηεξε ξνή 

θαπζαεξίσλ θαη νηθνλνκία ζηα θαχζηκα. Δπηζεσξήζηε ηνλ θαπλνζπιιέθηε ηνπ ιέβεηα απφ ηελ 

εηδηθή ζπξίδα θαη θαζαξίζηε εάλ ρξεηάδεηαη.  

Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ησλ πνξηψλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξδνληνχ ζηεγαλνπνίεζεο. 

Αληηθαηαζηήζηε εάλ ρξεηάδεηαη. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θψλνπ θαχζεο θαη ηνπ θνριία. 

Καζψο απηά ηα δχν εμαξηήκαηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιφγα, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

δηάβξσζήο ηνπο.  



 

 

9.4 πληήξεζε θνριία 

ε πεξίπησζε πνπ ν ιέβεηαο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα πξέπεη 

λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο. Θέζηε ηνλ ζε ιεηηνπξγία απφ ηνλ πίλαθα 

γηα 15 ιεπηά θαη έπεηηα ζηακαηήζηε ηνλ. Δπαλαιάβεηε θαη θαζαξίζηε ηπρφλ ζηεξεά θαηάινηπα ή 

ζηάρηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θνριία. Ο ειεθηξνκεησηήξαο δηαζέηεη έδξαλα κε εζσηεξηθή 

ιίπαλζε, θαη δελ ρξεηάδεηαη πξφζζεηε ζπληήξεζε, αιιά απιφ θαζάξηζκα. Μελ θαζαξίδεηε κε 

ζχλζεηα ρεκηθά πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηάβξσζε ζηα έδξαλα θαη ζηνπο δαθηχιηνπο 

ζηεγαλνπνίεζεο.  

Διέγμηε ηε ζχλδεζε ηνπ ειεθηξνκεησηήξα κε ηνλ άμνλα. ηελ πεξίπησζε ηεο έθδνζε κε 

αλάδεπζε Bioplex, ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο αιπζνθίλεζεο, θαη ιηπαίλεηε θαηά δηαζηήκαηα εάλ 

ρξεηάδεηαη κε γξάζν.  

ε πεξίπησζε πνπ κπινθάξεη ν θνριίαο ιφγσ θάπνηνπ ζψκαηνο αλάκεζα ζηνλ θνριία θαη ην 

ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ, ν θνριίαο ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί θαη ν αγσγφο λα θαζαξηζηεί. Πξηλ 

πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηνλ θνριία απνζπλδέζηε απφ ην ξεχκα.  

 

9.5 πληήξεζε κεηά από ππεξζέξκαλζε 

Δάλ δεκηνπξγεζεί ππεξζέξκαλζε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο ιφγσ επηζηξνθήο θιφγαο ή καθξά 

δηαθνπή ξεχκαηνο, ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ην ζχζηεκα ππξνπξνζηαζίαο.  

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε βαιβίδα πξνζηαζίαο ζα ελεξγνπνηεζεί θαη ζα επηηξέςεη λεξφ λα 

εηζέιζεη ζην ζηιφ γηα ππξφζβεζε ηεο θιφγαο. Πξηλ πξνβείηε ζε επαλεθθίλεζε ηνπ ιέβεηα, 

αλαπιεξψζηε ην λεξφ ζην δνρείν, βεβαησζείηε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη ηνπ θπθινθνξεηή, θαη αθαηξέζηε ην πγξφ θαχζηκν κέζσ ηεο ζπξίδαο θαζαξηζκνχ 

πνπ θέξεη ην ζηιφ ζην θάησ κέξνο.  

ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ζα δηαθνπεί θαη ην ξεχκα ζηνλ πίλαθα απφ ην ζεξκνζηάηε 

αζθαιείαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα ρξεηαζηεί ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζεξκνζηάηε. 

Αθνχ αθήζεηε ηε ζεξκνθξαζία λα πέζεη θάησ απφ ην επηηξεπηφ φξην, μεβηδψζηε ην πιαζηηθφ ηνπ 

θαπάθη θαη πηέζηε ην θνπκπί.  

Δμαθξηβψζηε ηα αίηηα ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη δηνξζψζηε νηηδήπνηε ηελ πξνθάιεζε. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ κπνξείηε λα εμαθξηβψζεηε ηα αίηηα θαη ζπκβεί μαλά ππεξζέξκαλζε, θαιέζηε 

ακέζσο εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθφ ή ηελ εηαηξία.   

 

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζηήλνληαη ιχζεηο θαη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ φηαλ πξνθχςεη 

θάπνην πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία.  

Πξόβιεκα Αηηία ύζηαζε 

Δπηζηξνθή 

θαπζαεξίσλ 

πξνο ην ζηιφ ή 

δηαξξνή ζην 

ιεβεηνζηάζην 

1. Βνπισκέλε θακηλάδα, ρακειφο 

ειθπζκφο 

2. Βνπισκέλνη θινγαπινί, βξφκηθνο 

θινγνζάιακνο 

3. Βνπισκέλα αθξνθχζηα ζηνλ θψλν 

4. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα θαη 

εμαεξηζκφο ιεβεηνζηαζίνπ 

5. Πνιχ ρακειή θιφγα θαη ζηάζκε 

θαπζίκνπ 

6. Λαλζαζκέλε ξχζκηζε αέξα  

7. Λαλζαζκέλε έλαπζε ιέβεηα 

8. Αθαηάιιειε ζχλδεζε κε θακηλάδα 

9. Λαλζαζκέλε ξχζκηζε πφξηαο 

1. Διέγμηε ηνλ ειθπζκφ ηεο θακηλάδαο, 

θαζαξίζηε ηελ θακηλάδα, ειέγμηε ηηο 

παξακέηξνπο ηεο θαχζεο, ι=1,8-2,0 

2. Καζαξίζηε ηνπο θινγαπινχο θαη ην 

θινγνζάιακν 

3. Καζαξίζηε ηνλ θψλν θαη ηα αθξνθχζηα 

4. Διέγμηε ηελ παξνρή αέξα θαη ηνλ εμαεξηζκφ  

5. Ρπζκίζηε ζσζηά ην ρξνληζκφ ηνπ θνριία 

6. Ρπζκίζηε ζσζηά ην θπζεηήξα 

7. Κάληε ηελ έλαπζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

8. Διέγμηε ηε ζχλδεζε κε ηελ θακηλάδα 

9. Βεβαησζείηε πσο ην κνλσηηθφ ζηελ πφξηα 

εθάπηεηαη ζε φιν ην κήθνο ηνπ.  



 

 

Υακειή 

ζεξκνθξαζία 

λεξνχ ζην 

ιέβεηα παξά 

ηε ζπλερή 

θαχζε 

1. Αθαηάιιειν θαχζηκν, πνιχ ρακειή 

ζεξκνγφλνο δχλακε ή πςειή πγξαζία 

2. Λαλζαζκέλε επηινγή ιέβεηα ζε ζρέζε 

κε ηηο αλάγθεο 

3. Διιηπήο/ρακειφο ειθπζκφο θακηλάδαο 

4. Λαλζαζκέλε ξχζκηζε παξακέηξσλ 

θαχζεο 

5. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα ζην 

ιεβεηνζηάζην 

6. Πνιχ ρακειή παξνρή αέξα θαχζεο 

1. Υξεζηκνπνηείηε θαχζηκν ζεξκνγφλνπ δχλακεο 

θαη πγξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

2. Διέγμηε ηελ επηινγή ηνπ ιέβεηα 

3. Διέγμηε εάλ ε θακηλάδα, θινγαπινί, 

θινγνζάιακνο είλαη βνπισκέλα-θαζαξίζηε 

ηα 

4. Ρπζκίζηε ην ιέβεηα 

5. Διέγμηε ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ 

6. Ρπζκίζηε/θαζαξίζηε ην θπζεηήξα 

Πνιχ πςειή 

ζεξκνθξαζία 

ιέβεηα 

1. Απψιεηα λεξνχ ζην δίθηπν 

2. Φξαγή θπθινθνξεηή-δηαθνπή ξεχκαηνο 

3. Τπεξβνιηθή πνζφηεηα μχισλ 

1. Αθνχ θξπψζεη ν ιέβεηαο ζπκπιεξψζηε λεξφ 

θαη ειέγμηε ηε δηαξξνή 

2. Διέγμηε ηνλ θπθινθνξεηή, βεβαησζείηε πσο 

είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο 

3. Αθήζηε ην ιέβεηα λα θξπψζεη, κελ 

πξνζζέηεηε άιια μχια 

Πνιχ πςειή 

ζεξκνθξαζία 

θαπζαεξίσλ 

1. Πνιχ πςειφο ειθπζκφο ηεο θακηλάδαο 

2. Καθή κεηάδνζε ζεξκφηεηαο ιφγσ 

βξφκηθνπ θινγνζαιάκνπ 

3. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιφγεζε ιέβεηα 

1. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, ηνπνζεηήζηε 

ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνχ 

2. Καζαξίζηε ην θινγνζάιακν θαη ηνπο 

θινγαπινχο 

3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιέβεηα 

Πνιχ πςειή 

θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

1. Καθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο 

2. Λαλζαζκέλε δηαζηαζηνιφγεζε ιέβεηα 

3. Καχζηκν ρακειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο 

4. Λαλζαζκέλε ξχζκηζε θαχζεο 

1. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο 

2. Διέγμηε ηελ θαηαιιειφηεηα ηζρχνο ηνπ 

ιέβεηα 

3. Αληηθαηαζηήζηε ην θαχζηκν κε λέν 

ζεξκνγφλνπ δχλακεο θαη πγξαζίαο ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο 

4. Ρπζκίζηε ζσζηά ηηο παξακέηξνπο ηνπ ιέβεηα 

Δκθάληζε 

θιφγαο: 

1. θνθθηλσπή 

2. ιεπθή 

3. θαζαξή 

θίηξηλε 

1. Πνιχ κηθξή παξνρή αέξα 

2. Πνιχ πςειή παξνρή αέξα 

3. Δπαξθήο παξνρή αέξα 

1. Απμήζηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα 

2. Μεηψζηε ηελ παξνρή ηνπ αέξα 

3. σζηή παξνρή αέξα 

 

Τγξνπνίεζε 

ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ιέβεηα 

1. πκπχθλσζε αέξα θαη θαπζαεξίσλ θαηά 

ηελ έλαπζε ηνπ ιέβεηα 

2. Πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο 

3. Πνιχ πςειή πγξαζία θαπζίκνπ 

4. Διιηπήο/ρακειφο ειθπζκφο θακηλάδαο 

5. Μηθξή δηαηνκή θακηλάδαο 

6. Λαλζαζκέλε ζχλδεζε κε ηελ θακηλάδα 

7. πκππθλψκαηα ή βξνρή εηζέξρεηαη 

ζηελ θακηλάδα 

1. Καηά ηελ έλαπζε ξπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ιέβεηα πάλσ απφ 70oC θαη δηαηεξήζηε ηε 

γηα θάπνηεο ψξεο 

2. Ο ιέβεηαο πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

ρακειή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο κε ηξίνδε. 

Η ειάρηζηε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο είλαη 50 

oC. 

3. Υξεζηκνπνηείηε θαχζηκν κηθξφηεξεο πγξαζίαο 

4. Διέγμηε ηελ θακηλάδα, θαζαξίζηε ηελ 

5. Διέγμηε ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο θακηλάδαο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

6. Δμαζθαιίζηε ζηεγαλή ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα κε 

ηελ θακηλάδα 

7. Διέγμηε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θακηλάδαο, 

ηνπνζεηήζηε θαπέιν πξνζηαζίαο 



 

 

Γελ γίλεηαη 

ηξνθνδνζία 

θαπζίκνπ-ν 

θνριίαο δελ 

πεξηζηξέθεηαη 

1. Φξαγή ηνπ θνριία απφ μέλν ζψκα  

2. Κακέλν άθξν ηνπ θνριία 

3. Γελ ππάξρεη ηάζε ζηα άθξα ηνπ 

ειεθηξνκεησηήξα 

4. Κακέλνο ειεθηξνκεησηήξαο 

1. Αθαηξέζηε ηνλ θνριία θαη αθαηξέζηε ην 

ζψκα. Βεβαησζείηε πσο δελ ππάξρνπλ άιια 

αληίζηνηρα ζην ζηιφ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ην ίδην θαηλφκελν μαλά.  

2. Καθή ξχζκηζε θαχζεο. Η θιφγα πέθηεη πνιχ 

ρακειά ζηνλ θψλν. Ρπζκίζηε ηελ θαχζε. 

Αζηαζήο ειθπζκφο θακηλάδαο ή εμαεξηζκφο 

ιεβεηνζηαζίνπ. Διέγμηε θαη ξπζκίζηε. 

1,2. ε πεξίπησζε κεραληθήο θζνξάο ηνπ 

θνριία αληηθαηαζηήζηε ηνλ κε λέν. 

3. Διέγμηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε. 

4. Αληηθαηαζηήζηε ηνλ ειεθηξνκεησηήξα 

Ο θπζεηήξαο 

δελ ιεηηνπξγεί 

1. Βιάβε ζην θπζεηήξα 

2. Κακέλνο θπζεηήξαο 

1. Διέγμηε ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ηνπ 

θπζεηήξα 

Διέγμηε ηνλ ππθλσηή ζην κνηέξ ηνπ 

θπζεηήξα 

2. Αληηθαηαζηήζηε ην θπζεηήξα 

Καθή θαχζε 

1. Πνιχ κηθξή παξνρή αέξα 

2. Πνιχ κηθξφο ειθπζκφο θακηλάδαο 

3. Αθαηάιιειε παξνρή αέξα 

1. Καζαξίζηε ην θπζεηήξα, ξπζκίζηε ηελ 

παξνρή ηνπ αέξα  

2. Διέγμηε ηνλ ειθπζκφ. Δγθαηαζηήζηε κία 

γελλήηξηα ειθπζκνχ ή έλα ζηαζεξνπνηεηή 

3. Διέγμηε ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζπξίδαο 

εμαεξηζκνχ  

 

11 ΔΓΓΤΗΗ 

Η εηαηξία THERMOSTAHL A.E.B.E. εγγπάηαη φηη ν ιέβεηαο πνπ παξαδφζεθε είλαη ρσξίο 

ειαηηψκαηα θαη νη απνδφζεηο ηνπ είλαη εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ θπιιάδην, θαζψο 

θαη ζηελ πηλαθίδα πνπ ππάξρεη πάλσ ζηνλ ιέβεηα. Η εηαηξία THERMOSTAHL A.E.B.E. εγγπάηαη 

επίζεο ηελ θαιή ιεηηνπξγία, ηελ κέγηζηε απφδνζε, ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο. Γηα 

ηελ εγγχεζε ηνπ ιέβεηα ζαο βεβαηψλνπκε φηη πέξαζε ην ηεζη δνθηκήο θαη ζηεγαλφηεηαο κε 

βάζε ην TEST PRESSURE. 

Η πεξίνδνο εγγύεζεο γηα ην ιέβεηα Bioplex HL είλαη ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία 

αγνξάο ηνπο.  

Σα εμαξηήκαηα πνπ ζα δηαπηζησζνχλ φηη είλαη ειαηησκαηηθά εμ αξρήο, ζα αληηθαζίζηαληαη, 

ρσξίο ρξέσζε θαη ζα ηνπνζεηνχληαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη 

κεηαθνξά ηνπ ιέβεηα ζην εξγνζηάζην γηα επηζθεπή, ν πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλαιάβεη 

ηελ απνμήισζε ηνπ ιέβεηα απφ ηελ εγθαηάζηαζε, ηελ κεηαθνξά κε δηθφ ηνπ κέζνλ ζην 

εξγνζηάζην ηεο εηαηξίαο, θαη ηελ επαλαζχλδεζε ζην δίθηπν ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ. Η εηαηξία 

THERMOSTAHL δελ έρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο απηψλ ησλ εμφδσλ. Η εγγχεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο. 

Η εγγχεζε ηζρχεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο:  

α) Σν πξντφλ έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ζπλαξκνινγεζεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

β) Σν πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο νδεγίεο                     

    ρξήζεσο.   

Η εγγχεζε δελ ηζρχεη γηα αηκνζθαηξηθέο, ρεκηθέο, ειεθηξνρεκηθέο βιάβεο θαη δεκίεο ππξθαγηάο, 

βιάβεο απφ ακέιεηα ή απεηξία, κε ζπκκφξθσζε κε ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, 

ειαηηψκαηα ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα, ακέιεηα ζπληήξεζεο, θαθή ρξήζε, αθαηάιιειε 

θαπλνδφρν. ε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο, ή ρξήζε αθαηάιιεισλ θαπζίκσλ επίζεο δελ ηζρχεη.  

Όια ηα ηειηθά θφζηε (επηζθεπή, κεηαθνξά, θ.η.ι.) πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο φξνπο ηεο εγγχεζεο απφ κεξηάο ηνπ αγνξαζηή, ζα επηβαξχλνπλ ηνλ ίδην.  

Η εγγχεζε ηζρχεη κφλν γηα ηνλ πξψην αγνξαζηή ηνπ πξντφληνο. ε πεξίπησζε αιιαγήο 

ηδηνθηήηε ε εγγχεζε δελ ζα ηζρχεη πιένλ. 

Η εγγχεζε δελ ηζρχεη αλ ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα δελ δηαζέηεη γείσζε.  



 

 

Γελ επζχλεηαη επίζεο γηα θάζε κνξθή θζνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νμείδσζεο (ζθνπξηάο) 

ιφγσ ζπλερνχο έθζεζεο ηνπ πξντφληνο ζε πεξηνρή πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη θαη θαιχπηεηαη.  

Όηαλ ιήμεη ε πεξίνδνο εγγχεζεο, ε ηερληθή ππνζηήξημε ζα παξέρεηαη κε ρξέσζε ηνπ πειάηε γηα 

φια ηα θφζηε ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ηεο εξγαζίαο, θιήζε θαη κεηαθνξά πξνζσπηθνχ θαη 

πιηθψλ, αλάινγα κε ην εθάζηνηε θφζηνο. 

Ο θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνπο φξνπο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε.            

 


