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1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

Ζ εηαηξία PUMATHERM, είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζην 12
o
 ρικ. 

Καβάιαο - Γξάκαο θαη δξαζηεξηνπνηείηαη γηα πεξηζζφηεξα απφ 30 ρξφληα ζηνλ ηνκέα 

θαηαζθεπήο ιεβήησλ Πεηξειαίνπ - Αεξίνπ - Ξχινπ - Pellets θαζψο θαη ζηελ εκπνξία εηδψλ 

Θέξκαλζεο - Ζιηαθψλ - Κιηκαηηζκνχ.  

 

Με εκπεηξία 30 θαη πιένλ εηψλ θαη βειηηψλνληαο ζπλερψο ηφζν ηνλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ ηεο κε επελδχζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ ζχγρξνλε θαη πξνεγκέλε φζν θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο κε ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε, έρεη απψηεξν ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη 

ζηνπο πειάηεο ηεο: 

 

 Άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ  

 πλέπεηα ζην ρξφλν παξάδνζεο  

 Αληαγσληζηηθέο ηηκέο  

 

Με αξρηθφ ζηάδην ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηειηθφ ηελ πινπνίεζε 

θαη παξάδνζή ηνπο ε εηαηξία εγγπάηαη γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 

Ζ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ πιηθψλ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο, αιιά θαη ν ακεξφιεπηνο έιεγρνο 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα απνηεινχλ ηηο εγγπήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

 

Με ηνλ ζπλερή εθζπγρξνληζκφ, ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπψλ, ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη ηελ πςειή νξγάλσζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ηα ζχγρξνλα 

κεραλήκαηα, ε εηαηξία έρεη θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη 

λα γίλεη κία απφ ηηο πην αμηφπηζηεο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο ηεο Διιάδαο. 

 

Με γλψκνλα ηελ πςειή πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη κε βάζε ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηελ επηρείξεζε, θαηαζθεπάδνληαη πξντφληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη  γηα  ηελ  
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εξγνλνκία,  ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα, αλζεθηηθφηεηα, αζθάιεηα, πνηφηεηα θαη απιφηεηα ζηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπο. 

 

Ζ εηαηξεία ζεσξεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηελ Πνηφηεηα. Μφλν κε απηή εμαζθαιίδεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο πειαηείαο ηεο, ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ θαη ηελ πξσηνπνξία ηεο 

απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. πζηαηηθά ζηνηρεία δηακφξθσζεο ηεο Πνιηηηθήο Πνηφηεηαο 

είλαη νη απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηνπ πειάηε, νη απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, φπσο επίζεο θαη ε θηινζνθία πνηφηεηαο 

πνπ δηέπεη ηα ζηειέρε θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Δπηρείξεζεο. Οη πξνζπάζεηέο ηεο 

εζηηάδνληαη πάληα ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ πειαηψλ ηεο ζην βέιηηζην θφζηνο. 

 

2. ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

Σν παξψλ εγρεηξίδην αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο 

ηνπ ιέβεηα pellets ηχπνπ «AC25», «AC35» θαη «AC45». 

 

Σν πξντφλ εκπίπηεη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2006/42/EK ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα. 

Δπίζεο πεξηέρεη ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά κέξε πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ειεθηξνκαγλεηηθέο δηαηαξαρέο ή ησλ νπνίσλ ε ιεηηνπξγία κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ 

ηέηνηνπ είδνπο δηαηαξαρέο θαη νη απαηηήζεηο πξνζηαζίαο ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο παξαθάησ νδεγίεο ηερληθήο ελαξκφληζεο : 

 

 νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 2006/95/ΔΚ (ζρεηηθά κε ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ), 

 νδεγία ηνπ ζπκβνπιίνπ 2004/108/EK (ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή 

ζπκβαηφηεηα). 

 

Σν πξφηππν πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη ην αθφινπζν : 

 

 ΔΝ 303-5:2012 : Λέβεηεο ζέξκαλζεο γηα ζηεξεά θαχζηκα, πνπ ηξνθνδνηνχληαη 

ρεηξνθίλεηα ή απηφκαηα, κε κέγηζηε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ εμφδνπ εψο 500 kW - 

Οξνινγία, απαηηήζεηο, δνθηκέο θαη ζήκαλζε. 
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Σα πξντφληα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE. Ζ εηαηξεία ιακβάλεη φια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηελ πηζηφηεηα ησλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ πξντφλησλ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ απνθάζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

απηά. 

 

3. ΓΔΝΙΚΔ ΤΣΑΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 

 

Δπεμήγεζε ζπκβόισλ 

 

Οη πξνεηδνπνηεηηθέο ππνδείμεηο ζην θείκελν επηζεκαίλνληαη κε έλα 

πξνεηδνπνηεηηθφ ηξίγσλν  

 

Οη πξνεηδνπνηεηηθέο επηγξαθέο επηζεκαίλνπλ ηε ζνβαξφηεηα ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

πξνθχπηεη, εάλ δελ ηεξεζνχλ ηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή βιαβψλ. 

 ΠΡΟΟΥΗ, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ην ελδερφκελν πξφθιεζεο ειαθξψλ δεκηψλ. 

 ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ, ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ειαθξνί ηξαπκαηηζκνί ή ειαθξέο 

πιηθέο δεκηέο. 

 ΚΙΝΓΤΝΟ, ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζνβαξνί ηξαπκαηηζκνί. ε ηδηαίηεξα 

βαξηέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη θίλδπλνο ζαλάηνπ. 

 

Οη παξνχζεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο απεπζχλνληαη ζε ρξήζηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο. πληζηνχκε ζηνπο ρξήζηεο λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά φιεο ηηο 

νδεγίεο ρξήζεο. Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θαη ε πξψηε ρξήζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ εηδηθφ ηερληθφ. 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟ : Η παξάβιεςε ησλ ππνδείμεσλ αζθαιείαο 

ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο – αθόκε 

θαη ζάλαην – θαζώο θαη πιηθέο δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο ζην 

πεξηβάιινλ. Γηαβάζηε ηηο ππνδείμεηο αζθαιείαο θαη 

αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνπλ. 

 

 Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο παξνχζεο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα. 

 Φπιάμηε ηηο παξνχζεο νδεγίεο ψζηε λα κπνξείηε αξγφηεξα λα αλαηξέρεηε ζε απηέο. 
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Σνπνζέηεζε, κεηαθνξά θαη ιεηηνπξγία 

Ζ αλεπαξθήο πξνζαγσγή αέξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλε έθιπζε θαπζαεξίσλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε, ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή πξέπεη λα 

δηεμάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ εμεηδηθεπκέλε ηερληθή εηαηξεία κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο 

θαλνληζκνχο θαη λνκνζεζία. 

 Πξνζέμηε ν ρψξνο ηνπνζέηεζεο ηνπ ιέβεηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνλ παγεηφ. 

 Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη ηζρχνληεο ηερληθνί θαλφλεο θαζψο φιεο νη πνιενδνκηθέο θαη λνκηθέο 

δηαηάμεηο.  

 Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη κφλν απφ εγθεθξηκέλε ηερληθή εηαηξεία. 

 Μελ ηξνπνπνηείηε εμαξηήκαηα πνπ θέξνπλ θαπζαέξηα. 

 Με ζέηεηε ην ιέβεηα ζε ιεηηνπξγία ρσξίο επαξθή πνζφηεηα λεξνχ. 

 Γηαηεξείηε ηα αλνίγκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο (πφξηεο, θαιχκκαηα ζπληήξεζεο) πάληα 

θιεηζηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο. 

 Υξεζηκνπνηείηε κφλν εγθεθξηκέλα θαχζηκα. 

 Μελ θιείλεηε θαη κε κηθξαίλεηε ηα αλνίγκαηα αεξηζκνχ θαη εμαεξηζκνχ ζε πφξηεο, 

παξάζπξα θαη ηνίρνπο. 

 

Κίλδπλνο αλ κπξίζεη θαπζαέξηα 

 Γηαθφςηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 

 Αλνίμηε πφξηεο θαη παξάζπξα. 

 Δλεκεξψζηε ηνλ εθπαηδεπκέλν ζπλεξγάηε. 

 

Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο 

 Πξηλ πξνβείηε ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, απνζπλδέζηε 

ηελ απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 Ζ απελεξγνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο ξχζκηζεο δελ επαξθεί! 

 Αζθαιίζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο απφ αθνχζηα επαλελεξγνπνίεζε. 

 

Θεξκηθή πξνζηαζία 

 Κίλδπλνο εγθαπκάησλ! 
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 Δπηηεξείηε ηε ιεηηνπξγία ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ησλ 60 °C. πλδέζηε ηελ εθηφλσζε 

ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο κε θνξά πξνο ην δάπεδν. 

 

Δπηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε 

 πκβνπιή γηα ηνλ πειάηε: πλάςηε κε κία εγθεθξηκέλε ηερληθή εηαηξία κία ζχκβαζε 

ζπληήξεζεο θαη επηζεψξεζεο πνπ λα πξνβιέπεη εηήζην έιεγρν θαη δηεμαγσγή 

ζπληήξεζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ, θαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 Ο ηδηνθηήηεο επζχλεηαη γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηεο ζην πεξηβάιινλ. 

 Γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε, απνθαζηζηάηε ακέζσο ηα πξνβιήκαηα!  

 Υξεζηκνπνηείηε κφλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά θαη εμαξηήκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή. Γηα 

δεκηέο νη νπνίεο νθείινληαη ζηε ρξήζε αληαιιαθηηθψλ πνπ δελ έρνπλ παξαδνζεί απφ 

ηνλ θαηαζθεπαζηή, ν θαηαζθεπαζηήο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε. 

 

Δθξεθηηθά θαη εύθιεθηα πιηθά 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ή απνζεθεχεηε εχθιεθηα πιηθά (ραξηί, δηαιχηεο, ρξψκαηα θηι.) 

θνληά ζην ιέβεηα. 

 

Δλεκέξσζε ηνπ πειάηε 

 Δλεκεξψζηε ηνλ πειάηε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο θη 

εθπαηδεχζηε ηνλ ζην ρεηξηζκφ ηεο. 

 Τπνδείμηε ζηνλ πειάηε, φηη δελ επηηξέπεηαη λα θάλεη νπνηεζδήπνηε κεηαηξνπέο ή 

επηζθεπέο. 

 

Απόξξηςε 

 Φξνληίζηε ψζηε ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο λα απνξξηθζνχλ κε ηξφπν θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 
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4. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

Ο ραιχβδηλνο ιέβεηαο “AC”  έρεη κειεηεζεί θαη ζρεδηαζζεί γηα ηελ θαχζε pellets. 

 

Πξννξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ (έσο 85 C) ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ή 

αηνκηθήο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ζπλαθψλ εθαξκνγψλ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ψζηε 

φια ηα πξνζβαιιφκελα απφ ηε θιφγα ηκήκαηα λα είλαη πδξφςπθηα θαη έηζη λα απάγεηαη 

πξνο ην λεξφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο ησλ θαπζαεξίσλ. Ζ ξνή ηνπ λεξνχ ζην 

ιέβεηα είλαη θάζεηε θαη αληίξξνπε ζε ζρέζε κε ηα θαπζαέξηα κε απνηέιεζκα ν 

ζπληειεζηήο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο λα είλαη απμεκέλνο.  

 

Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο εμαζθαιίδεη ζσζηή θαηαλνκή ησλ ζεξκηθψλ 

θνξηίσλ θαη νκνηφκνξθε δηαζηνιή, κε απνηέιεζκα ηελ ειάρηζηε κεραληθή θαηαπφλεζε 

ησλ ειαζκάησλ. 

 

Σύπνη θαπζίκνπ 

 

Ο ιέβεηαο PUMATHERM είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα ηελ θαχζε pellets κε απηόκαηε 

ηξνθνδνζία κέζσ θαηάιιεινπ θαπζηήξα pellets. 

 

Ζ απνζήθεπζε ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ γίλεηαη ζε ρψξνπο ρσξίο πγξαζία, ζηεγαζκέλνπο 

ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη απφ θαηξηθά θαηλφκελα. 

 

Τπάξρνπλ ζην εκπφξην δηάθνξεο πνηφηεηεο pellets. 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζαο παξαζέηνπκε ηε ζεξκνγφλν δχλακε, ηελ επηηξεπφκελε 

δηάκεηξν θαη ηελ επηηξεπφκελε πγξαζία νξηζκέλσλ θαπζίκσλ. 

 

Σύπνο 

θαπζίκνπ 

Θεξκνγόλνο δύλακε 

(KWh/Kg) 

Δπηηξεπ. Γηάκεηξνο 

(mm) 

Δπηηξεπ. Τγξαζία 

(%) 

Agropellet 4 - 4,3 6 - 10 < 10 

Pellet   5 - 5,4 6 - 8 < 10 
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Γηάκεηξνη κεγαιχηεξνη ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη πγξαζία κεγαιχηεξε ηεο επηηξεπφκελεο 

απμάλνπλ ηελ δηάβξσζε ηνπ ιέβεηα θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ θαχζε ησλ πιηθψλ  

θαη ζηελ νκαιή  ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο (θάπλα, αηειή θαχζε, θηι). 

 

Καπλαγσγόο 

 

Σν εμάξηεκα ηνπ ιέβεηα ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη ηα θαπζαέξηα νλνκάδεηαη 

θαπλαγσγφο. ‟ απηφ ην ηκήκα ππάξρεη κία ζπξίδα θαζαξηζκνχ ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο 

θαχζεο πνπ πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηαθηηθά κε ηε ρξήζε θαηάιιειεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο. 

 

Καπζηήξαο pellets 

 

Ο θαπζηήξαο pellets ιεηηνπξγεί κε ηελ ίδηα θηινζνθία ελφο θαπζηήξα πεηξειαίνπ ή αεξίνπ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηνλ  έιεγρν ηεο παξνρήο θαπζίκνπ κέζσ ηνπ θνριία 

ηξνθνδνζίαο θαη ηνπ αλεκηζηήξα, επηηπγράλνληαο ζηνηρεηνκεηξηθή θαχζε κε κεγάιεο 

απνδφζεηο (>93%). Ζ ζεξκηθή ηνπ ηζρχο είλαη 25 - 50 kW θαη ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

ειεθηξνληθφ πίλαθα αλάινγα κε ηηο απψιεηεο ηνπ ρψξνπ ζέξκαλζεο. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα ειέγρνπ, ν νπνίνο 

επίζεο ειέγρεη θαη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ιέβεηα. Ζ αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ γίλεηαη απηφκαηα 

κε ηε βνήζεηα ζεξκηθήο αληίζηαζεο. 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα βαζίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο παξνρήο θαπζίκνπ κέζσ ηνπ θνριία 

ηξνθνδνζίαο θαη ηνπ αλεκηζηήξα. Μεηά ηελ επίηεπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

λεξνχ ζέξκαλζεο, ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί ζηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηεο θσηηάο 

(maintain) ή δηαθφπηεη εληειψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Ζ αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ γίλεηαη 

απηφκαηα κε ηε βνήζεηα ζεξκηθήο αληίζηαζεο. 

 

Γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη γηα απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα, πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη pellets πςειήο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Ζ 
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πνηφηεηα ησλ pellets πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη απνθιεηζηηθά ππεπζπλφηεηα ηνπ 

Υξήζηε. 

 

Ζ απνζήθεπζε ησλ pellets πξέπεη λα γίλεηαη ζε ρψξν ρσξίο πγξαζία. ε πεξίπησζε 

απνξξφθεζεο πγξαζίαο, ε πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ δελ ζα είλαη ε αλακελφκελε θαη ζα 

επεξεάζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα. 

 

Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεβήησλ δίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα : 

 

  AC 25 AC35 AC45 

ΗΥΤ KW 29 40 52 

 Kcal/h 24.952 34.416 44.741 

 Μήθνο mm 800 850 900 

ΓΗΑΣΑΔΗ Πιάηνο mm 480 525 570 

 Ύςνο mm 1090 1120 1250 

Σάζε ξεχκαηνο V 220 220 220 

πρλφηεηα ξεχκαηνο Hz 50 50 50 

Θεξκνθξαζία λεξνχ 
ν
C 85 85 85 

Δίζνδνο θαη έμνδνο λεξνχ „‟ 1 ¼‟‟ 1 ¼‟‟ 1 ¼‟‟ 

Πιήξσζε – εθθέλσζε ιέβεηα „‟ ¾‟‟ ¾‟‟ ¾‟‟ 

Υσξεηηθφηεηα λεξνχ lt 74 86 98 

Πίεζε ιεηηνπξγίαο bar 3 3 3 

Πίεζε δνθηκήο bar 6 6 6 

Βάξνο Kg 178 198 214 

 

 

5. ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΛΔΒΗΣΑ 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟ: Κίλδπλνο ζαλάηνπ ιφγσ εζθαικέλα αζθαιηζκέλνπ 

ιέβεηα. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ιέβεηα ρξεζηκνπνηείηε θαηάιιεια 

κέζα κεηαθνξάο (π.ρ. πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ φρεκα, γεξαλφ ή 

θπιίλδξνπο κεηαθνξάο κεγάισλ θνξηίσλ). Καηά ηε κεηαθνξά 

αζθαιίζηε ην ιέβεηα έλαληη πηψζεο. 
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ΚΙΝΓΤΝΟ: Κίλδπλνο ζαλάηνπ ιφγσ πηψζεο θνξηίνπ. Πξηλ απφ 

ηε κεηαθνξά αζθαιίζηε ην ιέβεηα κε εληαηήξεο.  

 

Αζθάιηζε θνξηίνπ 

Γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηε κεηαθνξά: 

 Οη ηκάληεο αζθάιηζεο (εληαηήξεο, αιπζίδεο) δελ πξέπεη λα πεξαζηνχλ πάλσ απφ ην 

θάιπκκα ηνπ ιέβεηα. 

 ηεξεψλεηε ηνπο ηκάληεο αζθάιηζεο κφλν ζηνπο θξίθνπο αζθάιηζεο. 

 

Μεηαθνξά ηνπ ιέβεηα κε έλα πεξνλνθόξν αλπςσηηθό όρεκα 

Μπνξείηε λα κεηαθέξεηε ην ιέβεηα κε πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ φρεκα. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

ιέβεηα ιάβεηε ππφςε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο: 

 

 Καηαλείκεηε ην βάξνο ηνπ ιέβεηα θαηά ηελ αλχςσζε θαη ηε κεηαθνξά νκνηφκνξθα 

ζην πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ φρεκα. 

 Πξνζέμηε ην βάξνο ηνπ ιέβεηα θαη ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. Καηά ηε κεηαθνξά 

αζθαιίζηε ην ιέβεηα έλαληη πηψζεο. 

 Υξεζηκνπνηήζηε αλνίγκαηα κεηαθνξάο γηα ην πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ φρεκα. 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζην ιέβεηα ιφγσ θζνξψλ ζην ζψκα ιέβεηα. 

Καηά ηελ αλχςσζε ν ιέβεηαο πξέπεη λα ζπγθξαηείηαη πάληα απφ ην 

πιαίζην βάζεο, φρη απφ ην ζψκα ηνπ ή ηελ πφξηα ηνπ θαπζηήξα. 

 

 Μεηαθέξεηε ην ιέβεηα απφ ην πιάη κε ην πεξνλνθφξν αλπςσηηθφ φρεκα. 

 πγθξαηείηε ην ιέβεηα θαηά ηε κεηαθνξά απφ ην πιαίζην βάζεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

αλνηγκάησλ κεηαθνξάο. 

 

Μεηαθνξά ιέβεηα κε ηε βνήζεηα θπιίλδξσλ 

 Σνπνζεηήζηε ηνπο θπιίλδξνπο. 

 Αλπςψζηε ην ιέβεηα κε ηε βνήζεηα ελφο γξχινπ. 
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 Σνπνζεηήζηε ηνπο θπιίλδξνπο απφ θάησ. 

Μπνξείηε λα αλπςψζεηε θαη λα κεηαθέξεηε ην ιέβεηα κε ηε βνήζεηα γεξαλνχ. 

 

6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΛΔΒΗΣΑ 

 

6.1  Απαηηήζεηο γηα ην ρώξν ηνπνζέηεζεο. 

 

 Ζ βάζε ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή αληνρή θνξηίνπ θαη ζηαζεξφηεηα. 

 Ο ρψξνο ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα είλαη μεξφο θαη ρσξίο παγεηφ. 

 Σν κέγεζνο ηνπ ρψξνπ ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη κηα απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία. 

 

Διάρηζηεο απνζηάζεηο από ηνίρνπο 

Γηα ηα ζεκέιηα ή ηελ επηθάλεηα ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο 

ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ηνίρνπο. Ζ επηθάλεηα ηνπνζέηεζεο πξέπεη λα είλαη επίπεδε θαη 

νξηδφληηα. 

 

Ζ κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ιέβεηα λα είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ην κπξνζηηλφ άθξν ηεο 

βάζεο έδξαζεο. 

 

Δπζπγξάκκηζε ιέβεηα 

Ο ιέβεηαο πξέπεη λα αιθαδηαζηεί, ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε αέξα ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. 

 

6.2  ύλδεζε εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο πξνο ηελ θαπλνδόρν θαη ηελ 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

 

Γεληθέο απαηηήζεηο γηα ην ζύζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ 

Οη παξαθάησ ζπζηάζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απαγσγήο θαπζαεξίσλ απνζθνπνχλ 

ζηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο 

απηψλ ησλ θαλφλσλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο έσο θαη εθξήμεηο. Πξφβιεκα δεκηνπξγνχλ ζπρλά νη ζφξπβνη, νη 
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επηδξάζεηο ζηε ζηαζεξφηεηα θαχζεο ή νη απμεκέλεο δνλήζεηο ζε εμαξηήκαηα ή ζηα 

ππνζπζηήκαηά ηνπο. 

 

Σν ζχζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα εγθαηαζηαζεί κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή. Ζ εγθαηάζηαζε απαγσγήο θαπζαεξίσλ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ έλα ζηνηρείν 

ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ ιέβεηα θαη ηεο θάζεηεο εγθαηάζηαζεο θαπζαεξίσλ θαζεαπηήο 

(θαπλνδφρνο). Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα ηεξνχληαη νη 

παξαθάησ απαηηήζεηο: 

 

 Σα ζπζηήκαηα απαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα ζρεηηθά πξφηππα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο 

ειεχζεξεο θαπλνδφρνπο, πξέπεη λα γίλεηαη κέηξεζε ειθπζκνχ. Ο ζρεδηαζκφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απαγσγήο θαπζαεξίσλ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηνπηθά 

ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία. Σεξείηε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε 

ρψξα. 

 Γηα λα απνηξαπνχλ βιάβεο ή ζπγθέληξσζε βξσκηάο ζηα εμαξηήκαηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα θαπζαέξηα, πξέπεη θαηά ηελ επηινγή 

πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο απαγσγήο θαπζαεξίσλ λα ιεθζνχλ ππφςε ε ζχζηαζε θαη νη 

ζεξκνθξαζίεο ησλ θαπζαεξίσλ. 

 Σα θαπζαέξηα πξέπεη λα νδεγνχληαη απεπζείαο ζηελ θαπλνδφρν κε ηξφπν πνπ λα 

επλνεί ηε ξνή (π.ρ. κηθξφ κήθνο θαη αλνδηθά, κε ιίγεο εθηξνπέο). Γηα θάζε ιέβεηα 

απαηηείηαη μερσξηζηφο ειθπζκφο θαπλνδφρνπ. Ζ ζεξκηθή δηαζηνιή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. 

 Οη εθηξνπέο ζηα ζηνηρεία ζχλδεζεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηξφπν πνπ λα 

επλνεί ηε ξνή κε ηε ρξήζε θακππιψλ ή πιαθψλ νδήγεζεο. Απνθχγεηε ζηνηρεία 

ζχλδεζεο κε πεξηζζφηεξεο εθηξνπέο, θαζψο ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην ζφξπβν 

απφ ηα θαπζαέξηα, ην ζφξπβν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ θαη ην πιήγκα πίεζεο 

εθθίλεζεο. Απνθχγεηε αηρκεξέο ελψζεηο κεηαμχ ησλ νξζνγψλησλ θιαληδψλ 

ζχλδεζεο θαη ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο. Όπσο θαη ζε ελδερφκελεο κεηψζεηο κήθνπο / 

επεθηάζεηο ε γσλία κεηάβαζεο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 30°. 
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 Σα ζηνηρεία ζχλδεζεο ζα πξέπεη λα εηζάγνληαη γηα επθνιία ξνήο θαηά ην δπλαηφλ 

αλνδηθά κέζα ζηελ θαπλνδφρν (ππφ γσλία 45°). Οη πξνζαξηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο 

ππάξρνπλ ζηα ζηφκηα ησλ θαπλνδφρσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ειεχζεξε 

απνξξνή ησλ θαπζαεξίσλ ζηνλ εμσηεξηθφ αέξα. 

 Σα ζπζζσξεπκέλα ζπκππθλψκαηα πξέπεη λα εθξένπλ αλεκπφδηζηα θαζ' φιν ην 

κήθνο, λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαη λα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Θπξίδεο ειέγρνπ πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

θαηά πεξίπησζε θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ ππεχζπλν ζπληεξεηή. 

 Γηα λα δηαθνπεί ν ζφξπβνο θαπζαεξίσλ, απαηηείηαη ε απνκφλσζε ηεο θαπλνδφρνπ 

(π.ρ. κε ζπζηνιηθή ζχλδεζε) απφ ην ιέβεηα. 

 Δίλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηηο θαπλνδφρνπο. 

 

6.3 ύλδεζε ιέβεηα ζην δίθηπν ζσιελώζεσλ 

 

Παξαθαινχκε πξνζέμηε ηηο αθφινπζεο ππνδείμεηο γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ιέβεηα ζην δίθηπν 

ησλ ζσιελψζεσλ. Οη ππνδείμεηο απηέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία. 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟ: Κίλδπλνο ζαλάηνπ απφ δειεηεξίαζε! Ζ αλεπαξθήο παξνρή 

αέξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηθίλδπλε δηαξξνή θαπζαεξίσλ! Αλ ην 

ειάηησκα δελ αληηκεησπηζηεί άκεζα, ε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα δελ 

επηηξέπεηαη. Τπνδείμηε εγγξάθσο ζηνλ ηδηνθηήηε ην ειάηησκα θαη ηνλ 

θίλδπλν 

Σν λεξφ ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα είλαη θαζαξφ. πληζηνχκε ηελ ηνπνζέηεζε ελφο θίιηξνπ 

ζηελ επηζηξνθή, ψζηε λα δηαηεξείηαη ην λεξφ θαζαξφ. 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζηελ εγθαηάζηαζε ιφγσ κε ζηεγαλψλ 

ζπλδέζεσλ. Δγθαηαζηήζηε ηνπο αγσγνχο ζχλδεζεο ρσξίο ηάζε ζηηο 

ζπλδέζεηο ηνπ ιέβεηα. 

 

ύλδεζε επηζηξνθήο ζέξκαλζεο 
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πλδέζηε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζηε ζχλδεζε επηζηξνθήο ηνπ 

ιέβεηα. 

 

ύλδεζε πξνζαγσγήο ζέξκαλζεο 

πλδέζηε ηελ πξνζαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζηε ζχλδεζε πξνζαγσγήο ηνπ 

ιέβεηα. 

 

Πιήξσζε ιέβεηα θαη έιεγρνο ζηεγαλόηεηαο ζπλδέζεσλ 

Πξηλ λα ζέζεηε ζε ιεηηνπξγία ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, πξέπεη λα ηελ ειέγμεηε σο 

πξνο ηε ζηεγαλφηεηά ηεο, ψζηε λα κελ παξνπζηαζηνχλ δηαξξνέο θαηά ηε ιεηηνπξγία. 

 

 πκπιεξψζηε λεξφ ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. Διέγμηε ηνπο ζπλδέζκνπο γηα 

ζηεγαλφηεηα. 

 Διέγμηε ηελ πίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ηεο θιαληδσηήο ζχλδεζεο θαη ησλ ζπλδέζεσλ ιέβεηα. 

 Διέγμηε ην ζχζηεκα ζσιελψζεσλ γηα ζηεγαλφηεηα. 

 Μεηά ηνλ έιεγρν ζηεγαλφηεηαο απνθαηαζηήζηε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα φισλ ησλ 

εμαξηεκάησλ πνπ είραλ ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 Βεβαησζείηε φηη φιεο νη δηαηάμεηο πίεζεο, ξχζκηζεο θαη αζθαιείαο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 

Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 

 

Οη ιέβεηεο ζηεξεψλ θαπζίκσλ θαιφ είλαη λα ζπλδένληαη κε αλνηθηφ δνρείν δηαζηνιήο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ μχινπ, φπνπ ε θαχζε δελ είλαη πιήξσο ειεγρφκελε. Σν 

δνρείν δηαζηνιήο ζα πξέπεη φπσο θαη νη ζσιελψζεηο λα πξνζηαηεχεηαη απφ παγεηφ θαη λα 

δηαζέηεη αμηφπηζην θινηέξ ζηάζκεο. Γελ πξέπεη παξεκβαίλνπλ βάλεο ή βαιβίδεο κεηαμχ  

ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη ηνπ ιέβεηα. 

 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα θαη γηα ηελ απνθπγή πγξνπνηήζεσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ επηζηξεθφκελνπ λεξνχ λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 50 °C. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θιάδνπ επαλαθπθινθνξίαο (by-bass). 
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ηε πεξίπησζε πνπ ε εγθαηάζηαζε γίλεη κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο, ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ επί πιένλ κέηξα αζθαιείαο, έλαληη ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

πίεζεο. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ θιεηζηνχ δνρείνπ ζα γίλεη κε πξνζαχμεζε θαηά 80%  ζε 

ζρέζε κε ην δνρείν γηα ιέβεηα πεηξειαίνπ. Ζ πιήξσζε ζα γίλεηαη κε απηφκαην πιήξσζεο 

αμηφπηζηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ζα πεξηέρεη θαη κεησηή  πίεζεο. 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ βάλεο απηνλνκίαο, πξηλ απφ απηέο λα ππάξρεη θιάδνο  

επαλαθπθινθνξίαο κε boiler αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο αχμεζεο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ αηειή θαχζε. 

 

Γηαηάμεηο αζθαιείαο 

 

Σα  ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηνπο ιέβεηεο ζηεξεψλ θαπζίκσλ  απνηεινχλ  ζνβαξφηαηε 

πξνυπφζεζε  γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Βαιβίδα αζθαιείαο θαη απηόκαην εμαεξηζηηθό 

 

πλδένληαη ζηελ πξνζαγσγή ηνπ ιέβεηα θαη ειέγρνληαη ηαθηηθά  γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπο. H έμνδνο ηεο βαιβίδαο ζπλδέεηαη κε ηελ απνρέηεπζε. 

 

 Θεξκνβαιβίδα αζθαιείαο 

 

Σνπνζεηείηαη ζηελ πξνζαγσγή ηνπ θαη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνλ ιέβεηα. Ζ 

ζεξκνβαιβίδα αζθαιείαο έρεη εκβαπηηδφκελν αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο, ελεξγνπνηείηαη θαη 

απφ ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο (3 bar ) αιιά θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (90 °C ). 

Παξέρεη αζθάιεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλδεζκνινγίαο κε θιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο, αιιά  

φρη απφ ππεξζέξκαλζε. H έμνδνο ηεο βαιβίδαο ζπλδέεηαη κε ηελ απνρέηεπζε γηα ηελ   

απφξξηςε ηνπ δεζηνχ λεξνχ. 

  

πζθεπή UPS 
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 Με ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη πξνο 

απνθπγή θηλδχλσλ ιφγσ δηαθνπήο ξεχκαηνο γίλεηαη αλαγθαία ε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

UPS κε κπαηαξία. Όηαλ ππάξρεη ξεχκα ζην δίθηπν ν ειεθηξνληθφο πίλαθαο ηνπ ιέβεηα 

ηξνθνδνηείηαη απεπζείαο απφ απηφ θαη ε κπαηαξία θνξηίδεηαη φζν ρξεηάδεηαη. Καηά ηε 

δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ην UPS ηξνθνδνηεί ηνλ ειεθηξνληθφ πίλαθα ηνπ ιέβεηα κέζσ ηεο 

κπαηαξίαο κεηαηξέπνληαο ην ζπλερέο 12V DC ξεχκα ζε ελαιιαζζφκελν 220V. Ζ δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ζε θάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ πίλαθα θαη απφ ηελ 

ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο. Ζ δηάξθεηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3 – 4 ψξεο. 

 

6.4 Δγθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ζύλδεζεο 

 

Πξνθαισδησκέλνο πίλαθαο νξγάλσλ  

Κάζε ιέβεηαο ζπλνδεχεηαη απφ πξνθαισδησκέλν πίλαθα νξγάλσλ, ν νπνίνο έρεη φια ηα 

απαξαίηεηα φξγαλα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηνπ ιέβεηα. Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο πξέπεη λα 

γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ HD 384. 

 

Ηιεθηξνινγηθό ζρέδην πίλαθα  

 

Σν ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα δίλεηαη ζπλεκκέλα κε ην παξφλ εγρεηξίδην. 

 

7. ΔΝΑΡΞΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζην ιέβεηα εμαηηίαο αθάζαξηνπ αέξα θαχζεο. 

 Μελ αθήλεηε ην ιέβεηα λα ιεηηνπξγεί φηαλ ππάξρεη ππεξβνιηθή ζπζζψξεπζε ζθφλεο, 

π.ρ. εμαηηίαο νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο. 

 Δμαζθαιίζηε ηθαλνπνηεηηθή παξνρή αέξα. 

 Με ρξεζηκνπνηείηε θαη κελ απνζεθεχεηε πνηέ θαζαξηζηηθά πνπ πεξηέρνπλ ριψξην θαη 

αινγνλσκέλνπο πδξνγνλάλζξαθεο (π.ρ. ζε ζπξέη, θαζαξηζηηθά θαη δηαιπηηθά κέζα, 

ρξψκαηα, θφιιεο) ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο. Δάλ έρνπλ ζπζζσξεπηεί ξχπνη ζηνλ 

θαπζηήξα απφ νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πξηλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. 
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7.1 Πξώηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

 

Λφγσ ηεο ελαπνκέλνπζαο πγξαζίαο πνπ παγηδεχεηαη γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο ζηελ 

επέλδπζε ηνπ πεξηβιήκαηνο, ελδέρεηαη ηελ πξψηε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο λα παξνπζηαζηεί 

απειεπζέξσζε πδξαηκψλ θαη ζρεκαηηζκφο ζηαγφλσλ. Οη πδξαηκνί πνπ δεκηνπξγνχληαη 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα εμέξρνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζέξκαλζεο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη έσο κία εβδνκάδα. 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζηελ εγθαηάζηαζε απφ πδξαηκνχο! ε 

πεξίπησζε πνιχ γξήγνξεο ζέξκαλζεο νη πδξαηκνί δελ κπνξνχλ λα 

εμέιζνπλ απφ ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο ηεο επέλδπζεο κε ζπλέπεηα λα 

πξνθιεζνχλ απνθινηψζεηο ζηε κφλσζε. 

 

Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηεο επέλδπζεο. Γηα λα κελ 

θαηαζηξαθεί ε επέλδπζε, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηεξείηαη ν αλαθεξφκελνο ρξφλνο 

πξνζέξκαλζεο θαη ε κέγηζηε ηζρχο πξνζέξκαλζεο. Ζ ηζρχο θαχζεο ζηηο πξψηεο δέθα 

ψξεο ιεηηνπξγίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60 %. Απηή ε δηαδηθαζία πξνζέξκαλζεο 

πξέπεη λα εθηειείηαη νπσζδήπνηε. 

 

7.2 Πιύζε εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο 

 

Πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία πξέπεη λα μεπιχλεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο, ψζηε 

λα κελ επηθαζίζνπλ ξχπνη π. ρ. ζηελ αληιία θαη ηελ θαηαζηξέςνπλ. 

 

 Αζθαιίζηε ηελ πξνζαγσγή θαη επηζηξνθή ζέξκαλζεο ζην ιέβεηα. 

 πλδέζηε ηελ πξνζαγσγή ζέξκαλζεο ζε κία ζχλδεζε πφζηκνπ λεξνχ. 

 πλδέζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα ζηελ επηζηξνθή ζέξκαλζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο. 

 Οδεγήζηε ηνλ εχθακπην ζσιήλα απφ ηελ επηζηξνθή ζέξκαλζεο ζε κία εθξνή. 

 Αλνίμηε ηνπο ζπλδεδεκέλνπο θαηαλαισηέο (π. ρ. ζεξκαληηθά ζψκαηα). 

 Πιχληε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κε πφζηκν λεξφ, ψζπνπ λα εμέξρεηαη θαζαξφ 

λεξφ απφ ηελ επηζηξνθή ζέξκαλζεο. 

 Δθθελψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. 
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7.3 Πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πιήξσζεο ή ζπκπιήξσζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

ηηκή ηνπ pH ζην λεξφ ζέξκαλζεο αλεβαίλεη κεηά ηελ πιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο. Έπεηηα απφ 3 – 6 κήλεο (θαηά ηελ πξψηε ζπληήξεζε) ειέγμηε, αλ έρεη 

ξπζκηζηεί ε ηηκή ηνπ pH ζην λεξφ ζέξκαλζεο. 

 

 Ρπζκίζηε ηελ αξρηθή πίεζε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο ζηελ απαηηνχκελε πίεζε (κφλν ζε 

θιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο). 

 Αλνίμηε ηηο βαιβίδεο αλάκημεο θαη αληεπηζηξνθήο ηνπ δεζηνχ λεξνχ ζέξκαλζεο. 

 Γεκίζηε αξγά ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κε κηα δηάηαμε πιήξσζεο, παξαηεξψληαο 

ηηο κεηαβνιέο ζηελ έλδεημε πίεζεο. 

 Δμαεξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κέζσ ησλ βαιβίδσλ εμαέξσζεο ζηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα. 

 ε πεξίπησζε πηψζεο ηεο πίεζεο λεξνχ ιφγσ ηεο εμαέξσζεο, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεηε λεξφ. 

 

7.4 Θέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ζε εηνηκόηεηα ιεηηνπξγίαο 

 

Πξνζέμηε ηα αθφινπζα ζεκεία θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο: 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο εμαεξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κέζσ ηεο 

πξνβιεπφκελεο δηάηαμεο εμαέξσζεο. 

 Βεβαησζείηε, φηη ε ζπξίδα ειέγρνπ ζην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ είλαη θιεηζηή. 

 Βεβαησζείηε, φηη ε πφξηα έρεη θιείζεη κε αζθάιεηα. 

 Βεβαησζείηε, φηη νη δηαηάμεηο αζθαιείαο ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 Διέγμηε, αλ έρεη δεκηνπξγεζεί ε απαηηνχκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο. 

 Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ησλ θιαληδσηψλ ζπλδέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ. 

 

7.5 Θέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ ηακπιό ξύζκηζεο θαη ηνπ θαπζηήξα 

 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ιέβεηα κέζσ ηνπ ηακπιφ ξχζκηζεο. 
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 Παξακεηξνπνηήζηε ην ηακπιφ ξχζκηζεο. 

 Πξνζέμηε ηνπο ρξφλνπο πξψηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο. Με ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πίλαθα ειέγρνπ ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα θαη ν θαπζηήξαο. ηε ζπλέρεηα ν θαπζηήξαο 

κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ. 

 πκπιεξψζηε ην πξσηφθνιιν έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ζηα ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα ηνπ 

ιέβεηα. 

 

7.6 Αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ 

 

Δλεξγνπνηήζηε ην ιέβεηα κέζσ ηνπ ηακπιφ ξχζκηζεο. Ζ ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ ζε 

έλαλ θαηλνχξην ιέβεηα κε κέζε ζεξκνθξαζία ιέβεηα 80 °C θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηνπο 

180°C. Αθαηξψληαο ηνπο ζηξνβηιηζηέο κπνξείηε λα επηηχρεηε επηπξφζζεηε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ. 

 

 Θέζηε ην ιέβεηα εθηφο ιεηηνπξγίαο. 

 Αλνίμηε ηελ πφξηα ηνπ θαπζηήξα. 

 Αθαηξέζηε δχν έσο ηξεηο ζηξνβηιηζηέο απφ ηνπο θινγναπινχο. Ξεθηλήζηε κε ηνπο 

θάησ ζηξνβηιηζηέο. 

 Διέγμηε εθ λένπ ηε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ. Δάλ ε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ 

εμαθνινπζεί λα είλαη ρακειή: 

 Αθαηξέζηε πεξαηηέξσ ζηξνβηιηζηέο απφ ηνπο θινγναπινχο. Δάλ ε ζεξκνθξαζία 

θαπζαεξίσλ εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειή: 

 Tνπνζεηήζηε θαη πάιη δηαδνρηθά ηνπο ζηξνβηιηζηέο ζηνπο θινγναπινχο, κέρξη λα 

εμαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία θαπζαεξίσλ. 

 

7.7 Φύιιν ζπληήξεζεο 

 

Απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ην θχιιν ειέγρνπ ζπληήξεζεο θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

εθάζηνηε ιέβεηα φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

8. ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
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8.1 Θέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο εθηόο ιεηηνπξγίαο 

 
 

 Απελεξγνπνηήζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζήο ζαο κέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Με ηε 

ζέζε ηνπ δηαθφπηε ηνπ θαπζηήξα εθηφο ιεηηνπξγίαο, ν θαπζηήξαο απελεξγνπνηείηαη 

απηφκαηα. 

 Αθήζηε ην δηαθφπηε ηνπ θπθινθνξεηή ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ζηε ζέζε "ΟΝ".  

 

8.2 ε πεξίπησζε αλάγθεο, ζέζηε ηελ εγθαηάζηαζε εθηόο ιεηηνπξγίαο. 

 

 Με ζέζεηε ζε θακία πεξίπησζε ηε δσή ζαο ζε θίλδπλν. Πξνέρεη πάληα ε δηθή ζαο 

αζθάιεηα. 

 ε πεξηπηψζεηο θηλδχλνπ θιείλεηε ακέζσο ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε θαη δηαθφπηεηε ηελ 

ηξνθνδνζία ηάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κέζσ ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ιεβεηνζηάζηνπ ή κέζσ ηνπ δηαθφπηε έθηαθηεο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο. 

 Γηαθφςηε ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκνπ. 

 

9. ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

 

9.1 Πξνεηνηκαζία ιέβεηα γηα επηζεώξεζε θαη ζπληήξεζε 

 

 Θέζηε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. Πξηλ απφ ην άλνηγκα ηεο 

πφξηαο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ειέγμηε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο. 

 Οπηηθφο έιεγρνο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 Διέγμηε ηα ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ κεηαθέξνπλ θαχζηκα θαη λεξφ γηα 

δηαξξνέο θαη εκθαλή ζεκάδηα δηάβξσζεο. 

 Αλνίμηε ηελ πφξηα. 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζηελ εγθαηάζηαζε ιφγσ παγεηνχ. Ζ εγθαηάζηαζε 

ζέξκαλζεο κπνξεί ζε πεξίπησζε παγεηνχ λα παγψζεη αλ δελ βξίζθεηαη 

ζε ιεηηνπξγία, γηα παξάδεηγκα εμαηηίαο απελεξγνπνίεζεο ιφγσ βιάβεο 
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 ε πεξίπησζε παγεηνχ πξνζηαηέςηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο απφ ηνλ παγεηφ. 

 Δάλ ε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο είλαη απελεξγνπνηεκέλε ζε πεξίπησζε παγεηνχ γηα 

πνιιέο κέξεο ιφγσ βιάβεο: Απνζηξαγγίζηε ην λεξφ ζέξκαλζεο απφ ηε ζηξφθηγγα 

πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο. Ο εμαεξηζηήξαο ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο εγθαηάζηαζεο 

πξέπεη λα είλαη αλνηρηφο. 

 Διέγμηε ηε ιεηηνπξγία κέζσ ηνπ πίλαθα ειέγρνπ, ψζηε ε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο λα 

παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία (ηδίσο φηαλ ππάξρεη θίλδπλνο παγεηνχ).  

 Θέηεηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο εθηφο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ. 

 

 

ΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Εεκηέο ζηελ εγθαηάζηαζε ιφγσ αλεπαξθνχο θαζαξηζκνχ 

θαη ζπληήξεζεο! 

 

 Ο θαζαξηζκφο θαη ε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά εηεζίσο. Καηά ηηο εξγαζίεο απηέο πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο νιφθιεξεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο σο πξνο ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. 

 Γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ εγθαηάζηαζε, απνθαζηζηάηε ακέζσο ηα πξνβιήκαηα. 

 

Ζ εηήζηα επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε απνηεινχλ κέξνο ησλ φξσλ εγγχεζεο. 

Υξεζηκνπνηείηε κφλν απζεληηθά αληαιιαθηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα νπνία κπνξείηε λα 

παξαγγείιεηε απφ ηνλ θαηάινγν αληαιιαθηηθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟ: Κίλδπλνο ζαλάηνπ απφ ειεθηξνπιεμία φηαλ ε εγθαηάζηαζε 

ζέξκαλζεο είλαη αλνηθηή. 

 

Πξηλ απφ ην άλνηγκα ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο: 

 Γηαθφςηε ηελ παξνρή ξεχκαηνο απφ ην ιεβεηνζηάζην. 

 Αζθαιίζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο απφ αθνχζηα επαλελεξγνπνίεζε. 

 

 

ΚΙΝΓΤΝΟ: Γηα ηνπο ιέβεηεο ζηεξεψλ θαπζίκσλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη 

ε θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο αζθαιείαο (επαξθήο 
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αεξηζκφο θ.ι.π.). 

 

9.2 Καζαξηζκόο ηνπ ιέβεηα - ζπληήξεζε 

 

Καζαξηζκόο ησλ επηθαλεηώλ ζέξκαλζεο θαη ησλ ζηξνβηιηζηώλ κε βνύξηζεο 

θαζαξηζκνύ. 

 Αθαηξέζηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο απφ ηνπο θινγναπινχο. 

 Καζαξίζηε ηνπο ζηξνβηιηζηέο. 

 Πεξάζηε ην ηξηρσηφ ηκήκα ηεο βνχξηζαο θαζαξηζκνχ κέζα απφ νιφθιεξν ην 

θινγναπιφ, κέρξη λα εμέιζεη απφ ην άιιν άθξν ηνπ. Ζ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ 

απινχ πξέπεη λα θαζαξηζηεί ζρνιαζηηθά. 

 Καζαξίζηε ηηο ζεξκαληηθέο επηθάλεηεο ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη ησλ θινγναπιψλ κε ηε 

βνχξηζα θαζαξηζκνχ. 

 

Καζαξηζκόο ηνπ ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ 

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαχζεο απφ ην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ, πξέπεη λα 

αθαηξέζεηε ην θάιπκκα θαζαξηζκνχ. Σν θάιπκκα θαζαξηζκνχ βξίζθεηαη ζηελ πίζσ 

πιεπξά ηνπ ιέβεηα. 

 Ξεβηδψζηε ηα πεξηθφριηα θαη ηε ξνδέια ηνπ θαιχκκαηνο θαζαξηζκνχ. 

 Αθαηξέζηε ην θάιπκκα θαζαξηζκνχ ηνπ ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ. 

 Αθαηξέζηε ηα απνθνιιεκέλα θαηάινηπα θαχζεο απφ ην θινγνζάιακν, ηηο δηαδξνκέο 

θαπζαεξίσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ην ζπιιέθηε θαπζαεξίσλ θαη ηνλ αγσγφ 

ζπκππθλψκαηνο. 

 

Έιεγρνο θαη δηόξζσζε πίεζεο λεξνύ 

 Γηα λα εμαζθαιίζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο, πξέπεη λα ππάξρεη 

επάξθεηα ζε λεξφ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

 Όηαλ ε πίεζε λεξνχ ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο είλαη πνιχ ρακειή, ειέγμηε ηνλ 

απηφκαην πιεξψζεσο. 

 Διέγρεηε κία θνξά ην κήλα ηελ πίεζε λεξνχ. 
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ε πνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ειέγμεηε ηελ πίεζε ηνπ λεξνύ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζέξκαλζεο; 

Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πιήξσζεο ή ζπκπιήξσζεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο. Ζ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο πνπ ζπκπιεξψλεηε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ηηο πξψηεο 

κέξεο, ιφγσ ηεο έληνλεο εμάηκηζεο. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ κφιηο πιεξψζεθαλ ζα πξέπεη αξρηθά λα ειέγρεηε 

θαζεκεξηλά ηελ πίεζε ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε ζπλερψο κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο δηαζηήκαηα. Όηαλ ην λεξφ ζέξκαλζεο δελ ράλεη πηα φγθν, πξέπεη λα ειέγρεηε κηα 

θνξά κεληαίσο ηελ πίεζε λεξνχ ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο. 

 

Γεληθά γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ αλνηρηψλ θαη θιεηζηψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εγθαζίζηαληαη πηα πνιχ ζπάληα αλνηρηέο εγθαηαζηάζεηο. Γηα απηφ ζαο 

επεμεγείηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο ζε θιεηζηή εγθαηάζηαζε, πψο κπνξείηε λα 

ειέγμεηε ηελ πίεζε λεξνχ. Όιεο νη πξνεπηιεγκέλεο ξπζκίζεηο έρνπλ ήδε γίλεη απφ ηνλ 

εθπαηδεπκέλν ηερληθφ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο. 

 

Κιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο 

ε θιεηζηέο εγθαηαζηάζεηο ε πίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 Έιεγρνο ηεο πίεζεο λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 ε πεξίπησζε πηψζεο ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θάησ 

απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή, ζπκπιεξψζηε λεξφ κέζσ κηαο δηάηαμεο πιήξσζεο ζηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιήλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο. 

 Δμαεξψζηε ηελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο. 

 Διέγμηε εθ λένπ ηελ πίεζε λεξνχ. 

 Καηαρσξίζηε ηηο πηέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ πνηφηεηα λεξνχ ζηηο νδεγίεο ρξήζεο. 

 

Αλνηρηέο εγθαηαζηάζεηο 
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ηηο αλνηρηέο εγθαηαζηάζεηο ν δείθηεο ηνπ καλφκεηξνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη εληφο ηεο 

θφθθηλεο ζήκαλζεο. Ζ πίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ην ζηαηηθφ χςνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ην χςνο εγθαηάζηαζεο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο. 

 

πληήξεζε ιέβεηα 

 

Η  εηήζηα ζπληήξεζε  θαη ν γεληθόο έιεγρνο γίλεηαη από αδεηνύρν ζπληεξεηή. Η 

θαζεκεξηλή, εβδνκαδηαία θαη κεληαία ζπληήξεζε θαη θαζαξηόηεηα γίλεηαη από ηνλ 

ρξήζηε. 

 

Ζ ηαθηηθή ζπληήξεζε θαη o θαζαξηζκφο ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλνληαη ζπρλά γηα ηελ 

απνθπγή δεκηνπξγίαο επηθαζίζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα γηαηί κεηψλνπλ ηελ απφδνζε 

θαη ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. 

 

Καζεκεξηλή ζπληήξεζε 

 

ε θαζεκεξηλή βάζε λα ειέγρεηε ηηο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ιέβεηα θαη ηελ πνζφηεηα ηνπ θαπζίκνπ. Δπαλαιακβάλνπκε φηη απαηηείηαη ε ζπξίδα ηεο 

απνζήθεο θαπζίκνπ (ζηιφ) λα είλαη εξκεηηθά θιεηζηή δηα κέζνπ ησλ θιείζηξσλ. 

 

Δβδνκαδηαία ζπληήξεζε 

 

Γηα ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα απαηηείηαη ν εβδνκαδηαίνο θαζαξηζκφο 

ηνπ. Απηφο γίλεηαη κε ηνλ ιέβεηα ζβεζηφ θαη θξχν. Καζαξίζηε ηηο ζηάρηεο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ ιέβεηα θαη ηελ εζηία  θαη απνκαθξχλεηε ηα κηζνθακέλα πιηθά  θαη ηπρφλ 

ζηεξεά ππνιείκκαηα κε ην εηδηθφ εξγαιείν. 

 

Με ηε ζπξκάηηλε βνχξηζα θαζαξίζηε επηκειψο ηνπο αεξαπινχο (ηνχκπα). Απφ ηηο ζπξίδεο 

θαζαξηζκνχ απνκαθξχλεηε ηηο ζηάρηεο απφ ηνλ θαπλαγσγφ. Διέγμηε θαη θαζαξίζηε ηηο 

ηξχπεο ζηελ εζηία θαχζεο θαη βεβαησζείηε φηη είλαη αλνηθηέο. Καζαξίζηε επηθαλεηαθά ηελ 

αληίζηαζε. 
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 Μεληαία ζπληήξεζε 

 

Δπί πιένλ απφ ηα πξνεγνχκελα ειέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηεο θαπλνδφρνπ θαη απφ ην ηάθ 

θαζαξηζκνχ θαζαξίζηε ηα επηθιηλή ηκήκαηα απηήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θακπχιεο. 

Καζαξή δίνδνο ησλ θαπζαεξίσλ ζεκαίλεη νηθνλνκία  ζηα θαχζηκα θαη κεγαιχηεξε απφδνζε 

ηνπ ιέβεηα. Διέγμηε ηελ ζηεγαλφηεηα ησλ πνξηψλ θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ 

παινθφξδνλσλ. Οη  πφξηεο πξέπεη λα θιείλνπλ ζηεγαλά. 

 

10. ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΒΛΑΒΧΝ ΚΑΤΣΗΡΑ 

 

Παηήζηε ην πιήθηξν απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ηνπ θαπζηήξα. Όηαλ κεηά απφ ηξεηο 

πξνζπάζεηεο ν θαπζηήξαο δελ εθθηλεί, απεπζπλζείηε ζε εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν. 

 

11. ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζεκειηψδε αξρή ηεο εηαηξείαο. Ζ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, ε απνδνηηθφηεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ γηα εκάο 

ζηφρνπο ίδηαο βαξχηεηαο. Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεξνχληαη κε απζηεξφηεηα. Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ην πεξηβάιινλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε 

βέιηηζηε ηερλνινγία θαη ηα θαιχηεξα πιηθά, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε καο ηνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα. 

 

πζθεπαζία 

Γηα ηε ζπζθεπαζία ζπκκεηέρνπκε ζηα εγρψξηα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο πνπ απνηεινχλ 

εγγχεζε γηα βέιηηζηε αλαθχθισζε. Όια ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο είλαη θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη αλαθπθιψζηκα. 

 

Παιαηά ζπζθεπή 

Οη παιηέο ζπζθεπέο πεξηέρνπλ αμηνπνηήζηκα πιηθά, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηνρεηεπζνχλ 

γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε. Σα ηκήκαηα ηεο ζπζθεπήο κπνξνχλ εχθνια λα δηαρσξηζηνχλ θαη 

ηα πιαζηηθά κέξε θέξνπλ ζήκαλζε. Έηζη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε θαηεγνξίεο ηα 

δηάθνξα ηκήκαηα θαη λα δηαηεζνχλ γηα αλαθχθισζε ή απφξξηςε. 
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12. ΔΓΓΤΗΗ 

 

Η εγγύεζε γηα ηνλ  ιέβεηα PUMATHERM είλαη 5 ρξόληα, ελώ γηα ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη γηα 

ηα ειεθηξηθά κέξε είλαη 6 κήλεο από ηελ εκεξνκελία αγνξάο. 

 

Δάλ θάπνην εμάξηεκα ηνπ ιέβεηα δηαπηζησζεί φηη είλαη ειαηησκαηηθφ εμ‟ αξρήο, απηφ ζα 

αληηθαηαζηαζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί απφ εηδηθεπκέλν άηνκν δαπάλε ηεο εηαηξίαο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ είλαη απαξαίηεηε ε κεηαθνξά ηνπ ιέβεηα ζην εξγνζηάζην γηα επηζθεπή, ε  απνμήισζε, ε 

κεηαθνξά θαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηνπ, είλαη ππνρξέσζε ηνπ ρξήζηε. Ζ εηαηξία δειψλεη ξεηά φηη  

δελ έρεη ππνρξέσζε πιεξσκήο απηψλ ησλ εμφδσλ . 

 

   Ζ εγγχεζε πεξηνξίδεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ειαηηψκαηνο θαη κφλν ζε απηφ. 

 

Όξνη γηα ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο. 

 Ο ιέβεηαο λα έρεη εγθαηαζηαζεί απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 ε πεξίπησζε απνζπλαξκνιφγεζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 Ο ιέβεηαο λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην  

ρξήζεο. 

 Να ζπληεξείηαη ζσζηά θαη ζπρλά. 

 

Η εγγύεζε δελ ηζρύεη : 

 Γηα βιάβεο απφ ακέιεηα ή απεηξία. 

 Γηα κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ηζρχνληεο λφκνπο ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο επηζηήκεο. 

 Γηα ακέιεηα ζπληήξεζεο, θαθή ρξήζε, αθαηάιιειε θαπλνδφρν, αθαηάιιεια θαχζηκα. 

 Γηα δεκίεο ιφγσ ππεξζέξκαλζεο. 

 Γηα αηκνζθαηξηθέο ρεκηθέο, ειεθηξνρεκηθέο βιάβεο θαη δεκηέο απφ ππξθαγηά. 

 Γηα ειαηησκαηηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα θαη γηα έιιεηςε γείσζεο. 

 Γηα ειαηησκαηηθά παξειθφκελα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην δίθηπν (βαιβίδεο αζθαιείαο, 

απηφκαηνη πιήξσζεο θηι). 

 Γηα θάζε είδνπο θζνξά ηνπ πιηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νμείδσζεο (ζθνπξηάο), ιφγσ κε πξνζηαζίαο. 

 

Ζ εγγχεζε θαιχπηεη ηνλ πξψην αγνξαζηή. 

 

Σν θφζηνο ηεο επηζθεπήο, κεηαθνξάο θηι πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο 

φξνπο ηεο εγγχεζεο θαη ηηο νδεγίεο ρξήζεο επηβαξχλνπλ ηνλ αγνξαζηή. 

 

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο εγγχεζεο ε ηερληθή ππνζηήξημε παξέρεηαη κε ρξέσζε ηνπ πειάηε 

θαη θαιχπηεη φια ηα έμνδα πνπ ζα γίλνπλ, απφ αληαιιαθηηθά, εξγαζία, έμνδα κεηαθίλεζεο θιπ. 

 

Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αιιάμεη ηνπο παξφληεο φξνπο ρσξίο 

πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε. 

Γηα ηελ PUMATHERM 
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13. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ 

 


