
SPACE RAY
                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
           ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ SRL15 - SRL 25 - SRL35 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Συσκευής      SRL 15 L       SRL 25 L      SRL 35 L
Κατηγορία συσκευής            B22      II 2H3+

Φυσικό Αέριο πίεση παροχής     20 mbar
Υγραέριο LPG πίεση παροχής                 29-37 mbar  
Φυσικό Αέριο πίεση ρύθμισης                 12,5 mbar
Υγραέριο LPG πίεση ρύθμισης                 25 mbar
Φυσικό Αέριο Μπέκ καυστήρα           No. 31         Φ  23 mm         No. 15  
Υγραέριο LPG Μπέκ καυστήρα       Φ 1,9 mm        Φ  38 mm         No. 35
Ηλεκτρική παροχή     230 V~ 50 ΗΖ  125 W   0,55 A

∆ιαστάσεις    5,49m x 0,34m    10,06m x 0,34m     9,95m x 0,34m

Βάρος             27 Kg            46 Kg            62 Kg
Σύνδεση Αερίου        ½ ‘’
∆ιάμετρος σωλήνα καυσαερίων        Φ 127 mm

Τα κάτοπτρα πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 

Ο τεχνικός που θα εγκαταστήσει τα κάτοπτρα αυτά να διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες.

Να εξηγήσει τη λειτουργία τους στον χρήστη, και να του παραδώσει το έντυπο αυτό μαζί με το πρωτότυπο 

Τα κάτοπτρα λειτουργούν με Φυσικό Αέριο ή με Υγραέριο LPG ανάλογα με την ρύθμιση

Τα κάτοπτρα πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους καλά αεριζόμενους
προστατευμένους από βροχή, υγρασία, σκόνη, εύφλεκτα υλικά, δυνατά ρεύματα αέρα.
        

Ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης του κατόπτρου από εύφλεκτα υλικά  (σχέδιο 1) 

END ABOVE BELOW FRONT REAR SIDE
Τύπος Συσκευής  ΤΕΛΟΣ  ΟΡΟΦΗ   ΚΑΤΩ ΕΜΠΡΟΣ    ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ
  SRL 15 L 450mm 450mm 1220mm 575mm 305mm 450mm
  SRL 25 L 510mm 450mm 1220mm 610mm 305mm 510mm
  SRL 35 L 610mm 610mm 2285mm 760mm 380mm 760mm

 (σχέδιο 1)
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ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ
Αερισμός πρέπει να υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις .

Φυσικός Αερισμός
Τα ανοίγματα παροχής αέρα (αεραγωγοί) είναι απαραίτητα για να παρέχουν αέρα στον καυστήρα και 
βρίσκονται κάτω από το κάτοπτρο. 
Η συνολική επιφάνεια της διατομής των ανοιγμάτων παροχής αέρα δεν πρέπει να είναι μικρότερη 
από τη συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων των καυσαερίων.
Σχισμές και κενά των σταθερών διατομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ανοίγματα παροχής αέρα. 
Το κάτοπτρο θα λειτουργεί μόνο όταν τα ανοίγματα παροχής αέρα είναι αποδεδειγμένα ανοιχτά 

Εξαναγκασμένος Αερισμός  (χρήση ανεμιστήρα)

Ελάχιστη παροχή αέρα: 2,35 m3/h ανα kw εγκατεστημένης ισχύος.
Το κάτοπτρο θα λειτουργεί μόνο όταν ο αερισμός παροχής αέρα είναι αποδεδειγμένα ανοιχτός (μανδάλωση).

Παροχή αέρα καύσης με σωλήνα  
Όταν το κάτοπτρο εγκαθίσταται σε σκονισμένο χώρο ή σε χώρο που ο αέρας καύσης δεν είναι καθαρός, 
τότε πρέπει να εγκαθίσταται σωλήνας για την παροχή φρέσκου αέρα καύσης.

Μεταξύ του κουτιού του καυστήρα και του σωλήνα παροχής αέρα καύσης πρέπει να συνδέεται εύκαμπτος 
σωλήνας. Ο εύκαμπτος σωλήνας θα συνδέεται στην παροχή αέρα και θα στερεώνεται με σφιγκτήρες.

Το μέγιστο μήκος του σωλήνα παροχής αέρα πρέπει να είναι 15m με το πολύ 2 καμπύλες των 900.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Τα κάτοπτρα μπορούν να εγκατασταθούν κατά περίπτωση με, ή χωρίς εξαγωγή καυσαερίων

O εξαερισμός επιτυγχάνεται με οποιαδήποτε από τις 3 παρακάτω μεθόδους:

1) Εξαερισμός με τη χρήση του σωλήνα των καυσαερίων
Τα κάτοπτρα μπορούν να λειτουργήσουν σωστά εάν τα καυσαέρια διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα 
μέσω του σωλήνα των καυσαερίων, και με επαρκή ανανέωση του αέρα του χώρου εγκατάστασης.

Σωλήνας καυσαερίων
Ο σωλήνας των καυσαερίων πρέπει να έχει μέγιστο μήκος 13 m και το πολύ 2 καμπύλες 90ο.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Όταν ο σωλήνας των καυσαερίων εγκαθίσταται οριζόντια, τότε θα πρέπει να έχει συνεχή 
ανοδική πορεία κατ΄ελάχιστο 25 mm ανά μέτρο μήκους από τον καυστήρα.

2) Εξαερισμός με θερμική εκκένωση των καυσαερίων στο χώρο της εγκατάστασης
Ο εξαερισμός αυτός είναι επαρκής εάν εξέρχονται από τον χώρο εγκατάστασης του κατόπτρου

10m3/h  καυσαερίων ανά kw εγκατεστημένης ισχύος.

Τα καυσαέρια πρέπει να εκκενώνονται πάνω από το κάτοπτρο και εάν είναι δυνατόν κοντά στους αεραγωγούς.

Η μέγιστη οριζόντια απόσταση ανάμεσα στο κάτοπτρο και σε έναν αεραγωγό πρέπει να είναι:
6 φορές το ύψος του αεραγωγού για την περίπτωση των ανοιγμάτων τοίχου
3 φορές το  ύψος του αεραγωγού για την περίπτωση των ανοιγμάτων οροφής

3) Εξαερισμός με βεβιασμένη εκκένωση των καυσαερίων 
    (χρήση ανεμιστήρα) στο χώρο της εγκατάστασης
Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο τέτοιο που να μην επηρεάζει τη λειτουργία του καυστήρα.
Ο εξαερισμός αυτός είναι επαρκής εάν εξέρχονται από τον χώρο εγκατάστασης του κατόπτρου

10m3/h  καυσαερίων ανά kw εγκατεστημένης ισχύος.

Τα καυσαέρια πρέπει να εκκενώνονται πάνω από το κάτοπτρο με ανεμιστήρα.
Το κάτοπτρο θα λειτουργεί μόνο όταν η εκκένωση των καυσαερίων είναι αποδεδειγμένη (μανδάλωση).

Η μέγιστη οριζόντια απόσταση ανάμεσα στο κάτοπτρο και στον ανεμιστήρα πρέπει να είναι:
6 φορές το ύψος στήριξης του ανεμιστήρα για την περίπτωση των ανοιγμάτων τοίχου
3 φορές το ύψος στήριξης του ανεμιστήρα για την περίπτωση των ανοιγμάτων οροφής
 

Η ελάχιστη παροχή αέρα σε (κυβικά μέτρα ανά ώρα) m3/h είναι. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς Χ 10

Χωρίς εξαγωγή καυσαερίων

Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να έχει όγκο τουλάχιστον 10m3  ανα kw εγκατεστημένης ισχύος.
Οι απαιτήσεις εξαερισμού και  μέθοδοι υπολογισμού για συσκευές χωρίς εξαγωγή καυσαερίων 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα κανονισμό EN: 13410:2001  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα κάτοπτρα σωλήνα πρέπει να αναρτώνται έτσι ώστε να υπάρχει μια ανηφορική κλίση
(διαφορά ύψους) 25-50 mm από τον καυστήρα προς τον ανεμιστήρα.

Για την ανάρτηση - στερέωση του κατόπτρου συνιστάται η χρήση αλυσίδας Φ5 mm με εντατήρες 

Τα κάτοπτρα πρέπει να εγκαθίστανται οριζόντια ή με μέγιστη γωνία 30ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο (σχέδιο 1) 

 (σχέδιο 1)
    Oριζόντια εγκατάσταση               Εγκατάσταση με γωνία 30ο  MAX

  Κλείστρο

         Ενδεικτικές λυχνίες 

Τα μεταλλικά εξαρτήματα του κατόπτρου όπως οι ανακλαστήρες έχουν πολύ αιχμηρές άκρες.
Να φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού.
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*******************************************************************************************************************************
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1. Πριν κρεμάσετε το κάτοπτρο, βγάλτε από τη συσκευασία όλα τα εξαρτήματα και απλώστε τα στο έδαφος, 
    σύμφωνα με το σχέδιο. 
    Επίσης, πρέπει λάβετε υπ όψη σας τον σωλήνα καυσαερίων,σωλήνα παροχής αέρα, παροχή αερίου κλπ.

2. Στηρίξτε στην οροφή τις αλυσίδες και γενικότερα το σύστημα ανάρτησης- στερέωσης  του κατόπτρου.

3. Τοποθετήστε δύο στηρίγματα όπως στο σχέδιο για το πρώτο τμήμα του σωλήνα. (SRL 25 SRL 35)

4. ΠPΟΣΟΧΗ.Τοποθετήστε τους σωλήνες πάνω στα στηρίγματα με τη συγκολλημένη ραφή
    των σωλήνων να είναι προς τα κάτω (έδαφος).
    Ασφαλίστε τους σωλήνες σε κάθε στήριγμα χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες U με τις βίδες της συσκευασίας.

5.  Ανασηκώστε το κομμάτι του σωλήνα μέχρι να φτάσει την αλυσίδα χρησιμοποιώντας τους γάντζους “S’’ 
    για να στερεώσετε τα στηρίγματα του σωλήνα. Κρεμάστε κάθε σωλήνα χωριστά.(SRL 25 SRL 35)

   ΠPΟΣΟΧΗ. Τα κάτοπτρα σωλήνα πρέπει να αναρτώνται έτσι ώστε να υπάρχει μια ανηφορική κλίση
   (διαφορά ύψους) 25-50 mm από τον καυστήρα προς τον ανεμιστήρα.
    Εάν δεν είναι, κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις με τους εντατήρες της αλυσίδας.

6. Συνεχίστε την συναρμολόγηση και κρεμάστε κάθε επιπλέον τμήμα όπως και προηγουμένως.
    Ενώστε τα επιμέρους τμήματα με συνδέσμους.

7. Τοποθετήστε τους ανακλαστήρες στα αντίστοιχα στηρίγματα.

8. Συνδέστε τον καυστήρα και τον ανεμιστήρα.

9.Στερεώστε τους ανακλαστήρες με τα στηρίγματα χρησιμοποιώντας τις βίδες και τους σφιγκτήρες που παρέχονται.

10. Τοποθετήστε τα τερματικά τμήματα των ανακλαστήρων και καθαρίστε τα άκρα τους. 
      Στερεώστε τα με τους καταλλήλους ταχυ συνδέσμους που παρέχονται.  

11. Συνδέστε όλες τις παροχές ηλεκτρικές και αερίου.

12. Τοποθετήστε το ταμπελάκι.

   ΠPΟΣΟΧΗ.  Στα κάτοπτρα των 35 kw είναι εγκατεστημένος 
    ο στροβιληστήρας των καυσαερίων (turbulator)
   Το τμήμα του σωλήνα αυτού πρέπει να τοποθετείτε στην άκρη 
    που είναι ο ανεμιστήρας (σχέδιο SRL 35) 

Εγκατάσταση Συναρμολόγηση καυστήρα   ΠPΟΣΟΧΗ: Οι ενδεικτικές λυχνίες πρέπει να κοιτάζουν κάτω. 
Εάν δεν εγκατασταθεί με τον τρόπο αυτό, θα υπερθερμανθεί και θα καταστραφεί η ηλ/κη πλακέτα της ανάφλεξης

         Aλυσίδα 

Ρύθμιση
εντατήρα

      Αλφάδι

                   Οι ενδεικτικές λυχνίες  να κοιτάζουν κάτω

Βάλτε έναν ταχυσύνδεσμο στο τέλος του σωλήνα.
Συναρμολογήστε το κουτί του καυστήρα στο σωλήνα έτσι ώστε να προσαρμοστεί καλά στον ταχυσύνδεσμο. 
Σφίξτε τις βίδες του ταχυσυνδέσμου έτσι ώστε ο καυστήρας να είναι στην ευθεία με το άξονα του σωλήνα. 
Σημείωση: Σφίξτε τις βίδες του ταχυσυνδέσμου εναλλάξ προσέχοντας να μην υπάρχει τζόγος.
   
Εγκατάσταση Συναρμολόγηση ανεμιστήρα
Τοποθετήστε έναν ταχυσύνδεσμο στην άλλη άκρη του σωλήνα. Συναρμολογήστε τον ανεμιστήρα με τον 
σωλήνα  έτσι ώστε η έξοδος του ανεμιστήρα να κοιτάει προς τα πάνω. 
Σφίξτε τις βίδες του ταχυσυνδέσμου έτσι ώστε ο ανεμιστήρας να είναι στην ευθεία με το άξονα του σωλήνα. 
Συνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα.
    Σημείωση: Σφίξτε τις βίδες του ταχυσυνδέσμου εναλλάξ προσέχοντας να μην υπάρχει τζόγος.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Τα καλώδια σύνδεσης του κάτοπτρου πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του κανονισμού ηλ/κων εγκαταστάσεων. 
Το κάτοπτρο πρέπει να γειώνεται.
Ηλεκτρική παροχή:  230 V~ 50 ΗΖ  125 W   0,55 A
Κατά την συνδεση καυστήρα, πρέπει να γίνει έλεγχος για την σωστή πολικότητα ( η φάση στη φάση)  
Για το λόγο αυτό αποφεύγετε την σύνδεση με φις γιατί μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα
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ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Για την σύνδεση του κατόπτρου συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Οι σωλήνες της εγκατάστασης τού αερίου  πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του κανονισμού εγκαταστάσεων. 
∆εν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες διαμέτρου μικρότεροι από ½’’.
Η σύνδεση του κατόπτρου με την παροχή αερίου πρέπει να γίνεται μόνο με εύκαμπτο 
ανοξείδωτο σωλήνα χωρίς λάστιχο ελάχιστης διαμέτρου ½’’.
Ο διακόπτης παροχής του αερίου πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμος
Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει φίλτρο συσκευών αερίου

Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται όλες οι σωληνώσεις του αερίου και να δοκιμάζονται για διαρροή  
με ειδικό υγρό διαρροών πριν την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής. 
Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Έλεγχος πίεσης καυστήρα
1.      Κλείστε την ηλεκτρική παροχή της συσκευής.
2.      Συνδέστε ένα μανόμετρο στην υποδοχή μέτρησης a που προεξέχει από το κουτί του καυστήρα  
3.      Ανοίξτε το κουτί του καυστήρα 
4.      Ξεβιδώστε την αριστερή βίδα στον διακόπτη του αερίου με 2 στροφές  (Gas in) b                    
         και συνδέστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα του μανομέτρου.
5.      Κλείστε το κουτί του καυστήρα.
6.      Ξεκινήστε την λειτουργία του καυστήρα ανοίγοντας την ηλεκτρική παροχή και ελέγξτε εάν    
         η ένδειξη του μανομέτρου ανταποκρίνεται στις παρακάτω τιμές. 

Φυσικό Αέριο πίεση παροχής 20 mbar Φυσικό Αέριο πίεση ρύθμισης  12,5 mbar
Υγραέριο LPG πίεση παροχής 29-37 mbar  Υγραέριο LPG πίεση ρύθμισης  25 mbar

       a b

    c

    d

Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του καυστήρα, ανοίξτε το κουτί ελέγχου και αφαιρέστε το σωλήνα 
του μανομέτρου από την αριστερή υποδοχή (Gas in). Βιδώστε την αριστερή βίδα.
    
                Εάν η πίεση λειτουργίας του καυστήρα είναι λανθασμένη τότε:

1   Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του καυστήρα και ανοίξτε το κουτί του καυστήρα 

2   Ξεβιδώστε τη δεξιά βίδα στον διακόπτη του αερίου με 2 στροφές  (Gas out) c
      και συνδέστε το ελεύθερο άκρο του σωλήνα του μανομέτρου. 

3   Αφαιρέστε το καπάκι του διακόπτη του αερίου που ρυθμίζεται η πίεση του αερίου d

4   Κλείστε το κουτί του καυστήρα και ανοίξτε την ηλεκτρική παροχή για να ξεκινήσει η λειτουργία του καυστήρα.

5   Αφαιρέστε την προστατευτική τάπα που είναι στο πάνω μέρος του καπακιού του κουτιού 
    του καυστήρα  και βάλτε ένα κατάλληλο κατσαβίδι στην τρύπα.

Για να αυξήσετε την πίεση, στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα,  
και αριστερόστροφα για να  την μειώσετε.

H ένδειξη του μανομέτρου πρέπει να είναι: για 
Για το Φυσικό αέριο 12,5 mbar.
Για το Υγραέριο LPG 25 mbar. 

Αφού ρυθμίσετε την πίεση του καυστήρα κλείστε την
ηλεκτρική παροχή, βάλτε την  τάπα στη θέση της.

Αφαιρέστε τον σωλήνα του μανομέτρου 

Βιδώστε την δεξιά βίδα (Gas out). Κλείστε το καπάκι.        Τάπα Ρύθμιση πίεσης του αερίου
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ΠPΟΣΟΧΗ.  Σε περίπτωση που μυρίζει αέριο, ενεργήστε με τον ακόλουθο τρόπο:
Αποφύγετε οποιαδήποτε ηλεκτρική αλλαγή  (μην ανάβετε φώτα ή στην αντίθετη περίπτωση μην τα σβήνετε).
Ο ελάχιστος σπινθήρας από την κίνηση αυτή μπορεί να προξενήσει έκρηξη και πυρκαγιά στο χώρο.
Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο σταθερό ή κινητό.
Μην ανάβετε κανένα είδος φλόγας. Αερίστε το χώρο το συντομότερο δυνατό ανοίγοντας πόρτες και παράθυρα
και προσπαθήστε να κλείσετε αμέσως τον διακόπτη τροφοδοσίας του αερίου.

Άναμμα - ενεργοποίηση του κατόπτρου.

1)   Κλείστε και ασφαλίστε το κουτί ελέγχου του καυστήρα. Το κάτοπτρο δεν θα λειτουργήσει με το κουτί ανοιχτό.

2)   Ανοίξτε την παροχή αερίου προς το κάτοπτρο.

3)   Εάν υπάρχει θερμοστάτης ή χρονοδιακόπτης ρυθμίστε τον στη θέση ‘’θέρμανση’’

4)   Ανοίξτε την ηλεκτρική παροχή του κατόπτρου. 
      Τότε, το κόκκινο και το πορτοκαλί λαμπάκια θα ανάψουν και ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί 

5)   Μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 20 δευτερολέπτων, ο καυστήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί .
      Το κόκκινο και το πορτοκαλί λαμπάκια μένουν αναμένα.

6)   Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει, τότε το πορτοκαλί λαμπάκι θα σβήσει,
       το σύστημα ανάφλεξης θα μπει σε λειτουργία κλειδώματος.

7)   Για να επαναλάβετε τη διαδικασία ανάφλεξης είναι απαραίτητο να κλείσετε την ηλεκτρική παροχή 
      προς τη συσκευή για 20 δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος ανάφλεξης.
      Εάν η πρώτη επανεκκίνηση δεν πετύχει περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα πριν επαναλάβετε. 

8)   Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει για δεύτερη φορά, τότε αναζητήστε το αίτιο της βλάβης. 

9)  Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα μετά από επιτυχή λειτουργία του καυστήρα, 
       το σύστημα ανάφλεξης θα κάνει μια απόπειρα επανεκκίνησης πριν μπει σε λειτουργία κλειδώματος.     

Απενεργοποίηση – σβήσιμο κατόπτρου

1)  Για να σβήσετε το κάτοπτρο για μικρά χρονικά διαστήματα, κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

2)  Για να το σβήσετε-απενεργοποιήσετε για διαστήματα μεγαλύτερα από μια εβδομάδα, κλείστε την 
      ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε την παροχή αερίου.

Ελεγχος επίβλεψης της φλόγας

1) Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος επίβλεψης φλόγας, λειτουργήστε κανονικά το κάτοπτρο,
    κλείστε την παροχή του αερίου και παρατηρήστε εάν το  πορτοκαλί λαμπάκι θα είναι αναμμένο.

2)  Μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 10 δευτερολέπτων, οι βαλβίδες του αερίου και το μπουζί θα 
     ξαναενεργοποιηθούν. Με το αέριο κλειστό, το σύστημα ανάφλεξης θα μπει σε λειτουργία κλειδώματος 
     μετά από το πολύ 12 δευτερόλεπτα. Τότε το πορτοκαλί λαμπάκι θα σβήσει.

3)  Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του κατόπτρου για 20 δευτερόλεπτα προτού ξαναλειτουργήσετε τον καυστήρα.

Ελεγχος του ανεμιστήρα και του διακόπτη του αέρα

1)  Με το κάτοπτρο να λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το τρι-πολικό καλώδιο του ανεμιστήρα που συνδέεται
     στο πλάι του κουτιού ελέγχου του καυστήρα.Τότε ο καυστήρας πρέπει να σβήσει μέσα σε 3 δευτερόλεπτα. 

2)  Αφήστε τον ανεμιστήρα αποσυνδεδεμένο για 30 δευτερόλεπτα για να σιγουρευτείτε ότι δεν θα γίνει ανάφλεξη 

3)  Κλείστε την ηλεκτρική παροχή και επανασυνδέστε το καλώδιο του ανεμιστήρα.
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Καθάρισμα και ετήσια συντήρηση
Το κάτοπτρο πρέπει να καθαρίζεται και  να συντηρείται κάθε χρόνο πριν το χειμώνα από εξειδικευμένο τεχνικό.

Επίσης πρέπει να καθαρίζεται όταν συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά.

∆ιατηρώντας το κάτοπτρο καθαρό επιτυγχάνουμε τη μέγιστη θερμική απόδοση  και οικονομία.

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέετε την ηλεκτρική παροχή και την παροχή του αερίου, 

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου.

Έλεγχοι κατά τη διαδικασία συντήρησης

Αποστάσεις από εύφλεκτα υλικά: Ελέγξτε ότι τηρούνται οι σωστές αποστάσεις (οροφή-δάπεδο-πλαϊνά), 
επίσης ελέγξτε εάν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά – υγρά – αέρια κοντά στο κάτοπτρο.

Ανακλαστήρες: Οι ανακλαστήρες πρέπει να διατηρούνται καθαροί, αλλιώς μειώνεται η θερμική απόδοση.

Θερμαντικοί σωλήνες: Ελέγξτε εάν έχουν ρωγμές, σημάδια φθοράς, 

Εισαγωγή αέρα καύσης - Σύστημα εξαερισμού: Αποσυνδέστε την εισαγωγή αέρα από το κουτί του καυστήρα, 
και το σωλήνα εξαερισμού από τον ανεμιστήρα και ελέγξτε εσωτερικά με φακό εάν έχουν συσσωρευτεί
ξένα σωματίδια στους σωλήνες και ότι οι θυρίδες για τον αέρα και τα καυσαέρια είναι καθαρές.
Ελέγξτε ότι οι σύνδεσμοι είναι στεγανοί και σφιχτοί.
Ο σωλήνας καυσαερίων, πρέπει να καθαρίζεται τακτικά σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Γραμμή αερίου: Ελέγξτε τη γραμμή αερίου για διαρροές και τις συνδέσεις στον καυστήρα για φθορά - διάβρωση. 
Εάν εντοπίσετε φθορές ή διαρροές, σταματήστε τη λειτουργία του κατόπτρου έως ότου αποκατασταθούν. 
Επίσης, το κάτοπτρο δεν πρέπει να στηρίζεται στο σωλήνα του αερίου.

Καυστήρας: Για να εξασφαλιστεί η μακρόχρονη καλή λειτουργία του κατόπτρου, θα πρέπει ο καυστήρας 
και ο θερμαντικός σωλήνας να είναι στο ίδιο υψομετρικό επίπεδο στο σημείο της σύνδεσης τους.
Ελέγξτε τον καυστήρα και το στόμιο, αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες και υπολείμματα.
Ελέγξτε εάν το λάστιχο γύρω από το καπάκι εφαρμόζει σωστά, διαφορετικά αντικαταστήστε το. 
Το κάτοπτρο δεν θα λειτουργήσει εάν το λάστιχο του κουτιού του καυστήρα είναι φθαρμένο.

Ανεμιστήρας: Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας στρέφεται ελεύθερα, καθαρίστε τον από τη σκόνη και τις ακαθαρσίες. 

Σπινθηριστής - Ιονιστής: Ελέγξτε ότι το διάκενο τους είναι 3,5 mm καθώς και ότι οι ακίδες τους είναι καθαρές.

Ελεγχος επίβλεψης της φλόγας: Περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα.

Ελεγχος του ανεμιστήρα και του διακόπτη του αέρα: Περιγράφεται στην προηγούμενη σελίδα.

Ηλεκτρικές συνδέσεις: Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για φθορές. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια.
Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης,με τη χρήση πολύμετρου ελέγξτε: Τη γείωση,και την πολικότητα

Στερέωση: Ελέγξτε ότι το κάτοπτρο είναι στηριγμένο με ασφάλεια και έχει τη σωστή κλίση.Σφίξτε τυχόν 
χαλαρές βίδες και ελέγξτε για φθορές στίς αλυσίδες, στα σημεία στήριξης με το κάτοπτρο και στην οροφή.

Υ∆ΡΟΓΚΑΖ ΕΠΕ   ∆ημητράτου 38  Αγ.Ιωαν. Ρέντη   Τηλ. 210  4817610 – 4827885 Φαξ 4832819



                SPACE RAY
                                        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

               ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ  SRP 15  - SRP 22 -  SRP 30 

             Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος Συσκευής              SRP 15              SRP 22              SRP 30

Ισχύς συσκευής 15 Kw 21 Kw 30 Kw

Κατηγορία συσκευής                 A1    Ι2 / Ι3                 A1    Ι2 / Ι3                 A1    Ι2 / Ι3

Φυσικό Αέριο πίεση παροχής  20 mbar  20 mbar  20 mbar

Υγραέριο LPG πίεση παροχής  50 mbar  50 mbar  50 mbar

Φυσικό Αέριο πίεση ρύθμισης  12 mbar  15 mbar  12 mbar

Υγραέριο LPG πίεση ρύθμισης  40 mbar  40 mbar  40 mbar

Φυσικό Αέριο Μπέκ καυστήρα               Φ 3,1 mm               Φ 3,4 mm            2 x Φ 3,1 mm

Υγραέριο LPG Μπέκ καυστήρα               Φ 1,9 mm               Φ 2,3 mm            2 x Φ 1,9 mm

Ηλεκτρική παροχή      230 V~ 25 W   0,55 A      230 V~ 25 W   0,55 A      230 V~ 25 W   0,55 A

Διαστάσεις     0,89 m x 0,43 x 0,32 m    1,18 m x 0,43 m x 0,32 m    1,45 m x 0,54 m x 0,55 m 

Βάρος                   11 Kg                  14 Kg                   24 Kg

Σύνδεση Αερίου ½ ‘’ ½ ‘’ ½ ‘’

Τα κάτοπτρα πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο τεχνικό αερίου, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. 

Ο τεχνικός που θα εγκαταστήσει τα κάτοπτρα αυτά να διαβάσει με προσοχή τις οδηγίες.

Να εξηγήσει τη λειτουργία τους στον χρήστη, και να του παραδώσει το έντυπο αυτό μαζί με το πρωτότυπο 

Τα κάτοπτρα λειτουργούν με Φυσικό Αέριο ή με Υγραέριο LPG ανάλογα με τη ρύθμιση θα πρέπει

να εγκαθίστανται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση για συντήρηση, επισκευή, κλπ.

Συνδέστε το κάτοπτρο με την παροχή αερίου, όπως αναγράφεται αναλυτικά στην ενότητα “Σύνδεση Αερίου''

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Το κάτοπτρο πρέπει να κρεμαστεί και να στερεωθεί είτε με αλυσίδες, είτε με βάση στερεωμένη σε κάθετη επιφάνεια (τοίχος)

Για να εγκατασταθεί το κάτοπτρο, χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αλυσίδα (Φ 3mm x 65 κρίκους/μέτρο), ή μεταλλικές

γωνίες τύπου DEXION ή μεταλλικές ράβδους με τουλάχιστον  Φ 6mm.

Περάστε τις αλυσίδες ή τις βίδες Μ 8  στις τρύπες που βρίσκονται στις 4 γωνίες του κατόπτρου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η στερέωση γίνει σε τοίχο τα βύσματα (ούπατ) πρέπει να είναι μεταλλικά

Το κάτοπτρο πρέπει να αναρτάται είτε εντελώς οριζόντια με μηδενική κλίση, 

είτε με μέγιστη κλίση 45 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:Όταν το κάτοπτρο αναρτάται με κλίση, θα πρέπει να στερεώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το στόμιο εξόδου

 των καυσαερίων να είναι στο ψηλότερο σημείο.

ΥΔΡΟΓΚΑΖ ΟΕ      Δημητράτου 38 Αγ.Ιωαν.Ρεντης    Τηλ. 210 4827885 - 4817610    www ydrogaz.gr 
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Ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης του κατόπτρου από εύφλεκτα υλικά  (σχέδιο 1) 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Για τη  σύνδεση του κατόπτρου συμβουλευτείτε τον πίνακα με τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οι σωλήνες της εγκατάστασης τού αερίου  πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του κανονισμού εγκαταστάσεων. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωλήνες διαμέτρου μικρότεροι από ½’’.

Η σύνδεση του κατόπτρου με την παροχή αερίου πρέπει να γίνεται μόνο με εύκαμπτο 

ανοξείδωτο σωλήνα χωρίς λάστιχο ελάχιστης διαμέτρου ½’’.

Ο διακόπτης παροχής του αερίου πρέπει να είναι άμεσα προσπελάσιμος

Στην εγκατάσταση πρέπει να υπάρχει φίλτρο συσκευών αερίου

Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται όλες οι σωληνώσεις του αερίου και να δοκιμάζονται για διαρροή  

με ειδικό υγρό διαρροών πριν την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής. 

Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ    

Τα καλώδια σύνδεσης του κατόπτρου πρέπει να ακολουθούν τα πρότυπα του κανονισμού ηλ/κων εγκαταστάσεων. 

Το κάτοπτρο πρέπει να γειώνεται.

Ηλεκτρική παροχή:  230 V~ 50 ΗΖ  25 W   0,11 A ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: 3Α

Συνδέστε το τετραπολικό φις ως εξής: ΓΙΑ ΤΟ SRP 15 - SRP 22 - SRP 30

Προσοχή στη σωστή πολικότητα ρεύματος

      ΚΑΦΕ ->   1 Φάση

      ΜΠΛΕ ->   2                      Ουδέτερος

      ΜΑΥΡΟ -> 3

      ΠΡΑΣΙΝΟ-ΚΙΤΡΙΝΟ -> Γείωση

ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΟΤΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αερισμός πρέπει να υφίσταται σε όλες τις περιπτώσεις.

Φυσικός Αερισμός

Ελάχιστη ανοικτή επιφάνεια για παροχή αέρα 52 cm
2 
ανα kw εγκατεστημένης ισχύος.

Βεβιασμένος Αερισμός  (χρήση ανεμιστήρα)

Ελάχιστη παροχή αέρα: 2,35 m
3
/h ανα kw εγκατεστημένης ισχύος.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Η έξοδος των καυσαερίων πρέπει να βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του κατόπτρου και η παροχή αέρα  

να βρίσκεται κάτω από το κάτοπτρο.

Ο εξαερισμός πρέπει να είναι άμεσος προς την έξοδο και τα ανοίγματα δεν πρέπει να μπλοκάρονται 

από άλλες συσκευές ούτε και να είναι κοντά σε εύφλεκτα υλικά και αναθυμιάσεις.

Εξαερισμός με βεβιασμένη εκκένωση των καυσαερίων (χρήση ανεμιστήρα) στο χώρο της εγκατάστασης

Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο τέτοιο που να μην επηρεάζει τη λειτουργία άλλων γειτονικών συσκευών.

Άναμμα - ενεργοποίηση του κατόπτρου.

Είναι απαραίτητο να καθαρίζονται όλες οι σωληνώσεις του αερίου και να δοκιμάζονται για διαρροή  

με ειδικό υγρό διαρροών πριν την έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε συσκευής. 

Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

1) Ανοίξτε την παροχή αερίου προς το κάτοπτρο

2) Ανοίξτε την ηλεκτρική παροχή  προς το κάτοπτρο

3) Εάν υπάρχει θερμοστάτης ή χρονοδιακόπτης ρυθμίστε τον στη θέση ‘’θέρμανση’’ 

4) Μετά από 1 δευτερόλεπτο οι βαλβίδες αερίου και το μπουζί θα ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

    Με την ανίχνευση φλόγας θα σταματήσει η διαδικασία ανάφλεξης 

5) Στην περίπτωση που η φλόγα δεν παραμείνει αναμμένη για 25 δευτερόλεπτα, 

    θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία ανάφλεξης

6) Για να επαναλάβετε τη διαδικασία ανάφλεξης είναι απαραίτητο να κλείσετε την ηλεκτρική παροχή 

    προς τη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα για να γίνει επανεκκίνηση του συστήματος ανάφλεξης.

    Εάν η πρώτη επανεκκίνηση δεν πετύχει περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν επαναλάβετε. 

7) Εάν ο καυστήρας δεν ανάψει για δεύτερη φορά, κλείστε την παροχή αερίου από τον διακόπτη 

     και αναζητήστε την αιτία του προβλήματος. (Σωστή πίεση αερίου, Σωστή πολικότητα ρεύματος κλπ.)

8) Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα μετά από επιτυχή λειτουργία του καυστήρα, 

     το σύστημα ανάφλεξης θα κάνει μια απόπειρα επανεκκίνησης πριν μπει σε λειτουργία κλειδώματος.     

Απενεργοποίηση – σβήσιμο κατόπτρου

1)  Για να σβήσετε το κάτοπτρο για μικρά χρονικά διαστήματα, κλείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.

2)  Για να το σβήσετε - απενεργοποιήσετε για διαστήματα μεγαλύτερα από μια εβδομάδα, κλείστε την 

      ηλεκτρική τροφοδοσία και κλείστε την παροχή αερίου.
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ΈΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 

1)Ξεβιδώστε τη βίδα με 2 στροφές και  συνδέστε ένα μανόμετρο στην υποδοχή μέτρησης in 

2) Ξεκινήστε την λειτουργία του καυστήρα ανοίγοντας την ηλεκτρική παροχή και ελέγξτε εάν    

    η ένδειξη του μανομέτρου ανταποκρίνεται στις παρακάτω τιμές. 

Φυσικό Αέριο πίεση παροχής 20 mbar

Υγραέριο LPG πίεση παροχής  50 mbar                   STEP

Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του καυστήρα και αφαιρέστε το μανομέτρο
από την υποδοχή  in. Βιδώστε τη βίδα                      out 

ΈΛΕΓΧΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ                        in 

1) Ξεβιδώστε τη βίδα και συνδέστε ένα μανόμετρο στην υποδοχή μέτρησης out 

2) Ξεκινήστε την λειτουργία του καυστήρα ανοίγοντας την ηλεκτρική παροχή και ελέγξτε εάν    

   η ένδειξη του μανομέτρου ανταποκρίνεται στις παρακάτω τιμές. 

Φυσικό Αέριο πίεση ρύθμισης  12 mbar για SRP15 & SRP30  – 15 mbar SRP22

Υγραέριο LPG πίεση ρύθμισης  26 mbar

                Εάν η πίεση λειτουργίας του καυστήρα είναι λανθασμένη τότε:

1) Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του καυστήρα και αφαιρέστε την προστατευτική τάπα του διακόπτη ρύθμισης πίεσης 
    του καυστήρα STEP και βάλτε ένα κατάλληλο κατσαβίδι στην τρύπα.

2) Για να αυξήσετε την πίεση, στρίψτε τη βίδα δεξιόστροφα, και αριστερόστροφα για να τη μειώσετε. 
    

3) Αφού ρυθμίσετε την πίεση του καυστήρα κλείστε την ηλεκτρική παροχή, 

Αφαιρέστε τον σωλήνα του μανομέτρου 
Βιδώστε τη βίδα της υποδοχής μέτρησης out,  βάλτε την τάπα του διακόπτη ρύθμισης στη θέση της.

Έλεγχος επίβλεψης της φλόγας

1) Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του συστήματος επίβλεψης φλόγας, λειτουργήστε κανονικά το κάτοπτρο,

    αφαιρέστε το αισθητήριο γκρι ''καλώδιο'' από την πλάκέτα ανάφλεξης. Η φλόγα θα πρέπει να σβήσει σε 1 δευτερόλεπτο

2)  Μετά από ένα διάστημα τουλάχιστον 1 δευτερολέπτου οι βαλβίδες του αερίου και το μπουζί θα ξαναενεργοποιηθούν.

Με το αισθητήριο αποσυνδεδεμένο, το σύστημα ανάφλεξης θα μπει σε λειτουργία κλειδώματος μετά από 25 δευτερόλεπτα. 

3)  Κλείστε την ηλεκτρική παροχή του κατόπτρου και επανασυνδέστε το φις του αισθητήρα στην πλακέτα.

Καθάρισμα και ετήσια συντήρηση

Το κάτοπτρο πρέπει να καθαρίζεται και  να συντηρείται κάθε χρόνο πριν το χειμώνα από εξειδικευμένο τεχνικό.

Επίσης πρέπει να καθαρίζεται όταν συσσωρευτεί σκόνη και βρωμιά.

Διατηρώντας το κάτοπτρο καθαρό επιτυγχάνουμε τη μέγιστη θερμική απόδοση  και οικονομία.

Πριν από κάθε εργασία συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέετε την ηλεκτρική παροχή και την παροχή του αερίου, 

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου.

Σπινθηριστής – Ιονιστής: 

Αποσυνδέστε το φις του αισθητηρίου και ελέγξτε ότι το διάκενο είναι 3,5 mm καθώς και ότι οι ακίδες τους είναι καθαρές.

Έλεγχος επίβλεψης της φλόγας: Περιγράφεται πιο πάνω 

Έλεγχος βεντούρι: Ελέγξτε ότι το βεντούρι είναι καθαρό,εάν είναι απαραίτητο καθαρίστε το με βούρτσακι.

Έλεγχος Μπεκ: Αφαιρέστε το μπεκ από το βεντούρι,εάν είναι απαραίτητο καθαρίστε το με βούρτσακι.

Ηλεκτρικές συνδέσεις: Ελέγξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για φθορές. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα καλώδια.

                          Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης,με τη χρήση πολύμετρου ελέγξτε: Τη γείωση,και την πολικότητα

Ανακλαστήρες: Οι ανακλαστήρες πρέπει να διατηρούνται καθαροί, αλλιώς μειώνεται η θερμική απόδοση.

Κεραμική Πλάκα: Ανάψτε το κάτοπρο, και παρατηρήστε το χρώμα στην επιφάνεια των πλακιδίων, εάν εντοπίσετε 

έντονη σκουρότητα, τότε έχει συσσωρευτεί βρωμιά και σκόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φυσήξετε με αέρα τα πλακίδια, γιατί είναι πολυ πιθανό να προκληθεί ζημιά στο στεγανωτικό τους.

                                      Για να καθαρίσετε τα πλακίδια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1) Αποσυνδέστε την ηλεκτρική παροχή από το κουτί διακλάδωσης και αποσυνδέστε την παροχή αερίου από την είσοδο

    της βαλβίδας ελέγχου. Ελέγξτε ότι το Ο-ring έχει εφαρμόσει στη φλάντζα.

2) Αφαιρέστε το κάτοπτρο από το σημείο στερέωσης (βάση, αλυσίδες, κλπ) και κατεβάστε το προσεκτικά στο έδαφος.

3)  Αφαιρέστε τυχόν ξένα σωματίδια, σκόνη, χώματα, κλπ με μια μαλακή βούρτσα ή πινέλο. Καθαρίστε επίσης και το σασί.
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