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1. Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.1 Προσδιορισµός της σειράς των θερµοσιφώνων 

1.1.1 Τα µοντέλα οικιακής χρήσης 

ΤΥΠΟΣ Ανοικτού 
θαλάµου 

Εξισορροπηµένης 
ροής στεγανού 

θαλάµου 

Βεβιασµένη
ς ροής 
στεγανού 
θαλάµου 

Πιλότο
ς Τοίχου ∆απέδου 

Βαλβίδα 
Αερίου 

(*) 

Θερµική 
Ικανότητα 

kW 
Λίτρα 

MICRO YES   YES YES   C 5,2 42 
50 V CA LAT YES   YES YES  L  3,5 47 
80 V CA LAT YES   YES YES  L  5,2 75 
100 V CA LAT YES   YES YES  L  5,2 95 
120 V CA LAT YES   YES YES  L  5,2 115 
50 V CA YES   YES YES   C 3,5 50 
80 V CA YES   YES YES   C 5,2 75 
100 V CA YES   YES YES   C 5,2 95 
120 P CA LAT YES   YES  YES L  7,5 115 
150 P CA LAT YES   YES  YES L  8,4 155 
200 P CA LAT YES   YES  YES L  10,1 195 
120 P CA YES   YES  YES  C 7,5 115 
150 P CA YES   YES  YES  C 8,4 155 
200 P CA YES   YES  YES  C 10,1 195 
300 P CA YES   YES  YES  C 16,7 290 
80 V FB  YES  YES YES   C 3,3 75 
100 V FB  YES  YES YES   C 3,3 95 
120 P FB  YES  YES  YES  C 4,3 115 
150 P FB  YES  YES  YES  C 4,7 155 
200 P FB  YES  YES  YES  C 5,2 195 
80 V FFI   YES  YES   C 3,4 75 
80 V FFI   YES  YES   C 3,4 95 

1.1.2 Τα βιοµηχανικά/ κοινά µοντέλα. 

ΤΥΠΟΣ Ανοικτού 
θαλάµου 

Εξισορροπη
µένης ροής 
στεγανού 
θαλάµου 

Βεβιασµένης 
ροής 

στεγανού 
θαλάµου 

Πιλότος Τοίχου ∆απέδου 
Βαλβίδα 
Αερίου 

(*) 

Θερµική 
Ικανότητα 

kW 
Λίτρα 

500 P CA YES   YES  YES L  22 450 
800 P CA YES   YES  YES L  37 780 
1000 P CA YES   YES  YES L  37 950 
1500 P CA YES   YES  YES L  42 1450 
2000 P CA YES   YES  YES L  42 1900 
NHRE 18 YES   YES  YES  C 22 185 
NHRE 26 YES   YES  YES  C 34 275 
NHRE 36 YES   YES  YES  C 44 275 
NHRE 46 YES   YES  YES  C 52 360 
NHRE 60 YES   YES  YES  C 67 350 
NHRE 75 YES   YES  YES  C 82 315 
NHRE 90 YES   YES  YES  C 100 315 
NHREV 18   YES   YES  C 22 185 
NHREV 36   YES   YES  C 44 275 
NHREV 60   YES   YES  C 67 350 
(*) L = δευτερεύουσα βαλβίδα C = τυλιγµένη βαλβίδα 
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1.1.3 Παραδοτέο ζεστό νερό ανάµειξης 
Η ποσότητα ζεστού νερού ανάµειξης που παράγεται σε θερµοκρασία 40°C είναι γενικά 2.1 φορές της 
διαβαθµισµένης ισχύος του θερµοσίφωνα. 
 

Ικανότητα 
θερµοσίφωνου 

(Λίτρα) 

Ποσότητα ζεστού 
νερού ανάµειξης 
στους 40°C  

(Λίτρα) 

50 105 
80 168 
100 210 
120 252 
155 325 
195 410 
300 630 
350 735 
450 945 
500 1050 
800 1680 

1000 2100 
 

1.1.4 Προτεινόµενα SGA ικανότητας λίτρων για οικιακούς χρήστες 
 

 

  
 

   
 

45 50 45 50 50 50 
50 80 50 80 80 80  
80 100 

45 
80 100 100 100 

45 50 45 50 80 80 
50 80 50 80 100 100 

 80 100 
45 

80 100 120 120 
45 50 45 50 80 80 
50 80 50 80 100 100 

 80 100 
45 

80 100 120 120 
50 80 50 80 80 100 
80 100 80 100 100 120 

 100 120 
45 

100 120 120 150 
80 100 80 100 100 120 
100 120 100 120 120 150 

 120 150 
45 

120 150 150 200 
 
Legend: 

 Χαµηλή άνεση  
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Μέση άνεση  
Υψηλή άνεση 
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1.1.5 Οι συνδέσεις ύδατος 
Μοντέλα µικρής ικανότητας: γενικές πληροφορίες 

1) Ένας σωλήνας 3/4“ G πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το κεντρικό 
δίκτυο. 
Βλέποντας την συσκευή, η είσοδος του κρύου 
νερού είναι στα δεξιά (µπλε δακτυλίδι), και η 
έξοδος ζεστού νερού στα αριστερά (κόκκινο 
δακτυλίδι). 

2) Η βαλβίδα ασφαλείας (που παρέχεται µε την 
συσκευή) πρέπει να τοποθετηθεί στον σωλήνα 
εισόδου του νερού (µπλε δακτυλίδι). Η βαλβίδα 
δεν πρέπει να πειραχτεί για οποιοδήποτε λόγο. 

3) Τραβήξτε νερό µέχρις ότου είναι σαφές ότι έχουν 
αποµακρυνθεί κάθε συντρίµµια όπως µεταλλικά 
ρινίσµατα, άµµος κτλ. Από τον σωλήνα εισόδου 
τα οποία µπορούν να βλάψουν την βαλβίδα 
ασφαλείας. 

4) Εξασφαλίστε ότι η πίεση νερού του κεντρικού 
αγωγού δεν υπερβαίνει τα 8 bar (0.8 MPa). Στην 
περίπτωση υψηλότερης πίεσης, εγκαταστήστε 
έναν αξιόπιστο µειωτή πίεσης. Σε αυτή την 
περίπτωση η βαλβίδα πρέπει να στάξει κατά τη 
διάρκεια της θέρµανσης, ακόµα κι αν µια βρύση 
διακοπής εγκαθίσταται προς τα πάνω από τη 
βαλβίδα. 

Μοντέλα µικρής ικανότητας: βαλβίδα ασφαλείας 
Μια χοάνη πρέπει να συνδεθεί µε τον αγωγό για να 
συλλέξει το νερό που στάζει από τη βαλβίδα 
ασφάλειας. 

 
N.B.: το στάξιµο όπως περιγράφεται ανωτέρω είναι 
αρκετά κανονικό. 
Μοντέλα µικρής ικανότητας: Θερµοηλεκτρική έκδοση 

• Κατόπιν αιτήσεως οι συσκευές M.V. µπορούν 
να εφοδιαστούν µε ΑΡ η ∆ΕΞ παροχές 
θερµοσίφωνου. 

 

• Αυτές είναι αριστερές παροχές 3/4” G . 

 
Μια αντεπίστροφη βαλβίδα πρέπει να εγκατασταθεί 
στην είσοδο (στην κορυφή) για να σταµατήσει τη ροή 
του νερού από το θερµοσίφωνο όταν λειτουργεί µε 
αέριο. 
Μοντέλα µεγάλης ικανότητας: γενικές πληροφορίες 
120, 150, 200, 300 λίτρα 

5) Ένας σωλήνας 3/4“ G πρέπει να 
χρησιµοποιηθεί για την σύνδεση µε το κεντρικό 
δίκτυο. 

1) Βλέποντας την συσκευή, η είσοδος του 
κρύου νερού είναι στα δεξιά, και η έξοδος 
ζεστού νερού στα αριστερά. 

2) Η βαλβίδα ασφαλείας (που παρέχεται µε την 
συσκευή) πρέπει να τοποθετηθεί στον 
σωλήνα εισόδου του νερού (µπλε δακτυλίδι). 
Η βαλβίδα δεν πρέπει να πειραχτεί για 
οποιοδήποτε λόγο. 

3) Τραβήξτε νερό µέχρις ότου είναι σαφές ότι 
έχουν αποµακρυνθεί κάθε συντρίµµια όπως 
µεταλλικά ρινίσµατα, άµµος κτλ. Από τον 
σωλήνα εισόδου τα οποία µπορούν να 
βλάψουν την βαλβίδα ασφαλείας. 

4) Εξασφαλίστε ότι η πίεση νερού του κεντρικού 
αγωγού δεν υπερβαίνει τα 8 bar (0.8 MPa). 
Στην περίπτωση υψηλότερης πίεσης, 
εγκαταστήστε έναν αξιόπιστο µειωτή πίεσης. 
Σε αυτή την περίπτωση η βαλβίδα πρέπει να 
στάξει κατά τη διάρκεια της θέρµανσης, ακόµα 
κι αν µια βρύση διακοπής εγκαθίσταται προς 
τα πάνω από τη βαλβίδα. 
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5) Αποτρέψτε τις σταγόνες νερού από το 

να πέφτουν στον θερµοσίφωνα 
συνδέοντας µια µικρή χοάνη (χοάνη 
απόσταξης στον αγωγό. 

 
 
Μοντέλα µεγάλης ικανότητας: γενικές πληροφορίες 

1) Είσοδος κρύου νερού: εγκαταστήστε µε την 
ακόλουθη σειρά: 
a) Βάνα απόρριψης (προαιρετική) 
b) Η βαλβίδα ασφαλείας (υποχρεωτική) – µην 

αντικαταστήστε µε ένα κλαπέτο 
c) Ένα αποσκληρυντικό νερού ή ένα 

εδαφοβελτιωτικό πολυφωσφορικού άλατος 
στην περίπτωση του πολύ σκληρού ύδατος 
(προτείνεται) 

d) Ένα φίλτρο για την αφαίρεση των 
συντριµµιών όπως η άµµος, αµµοχάλικο, 
λάσπη κτλ. που µπορεί να εισέλθουν από 
τον κεντρικό αγωγό νερού (προαιρετικό) 

e) Ένας µειωτής πίεσης σε περίπτωση υψηλής 
πίεσης (προτείνεται) 

f) Μία βάνα αποκοπής (προαιρετική) 
2) Έξοδος ζεστού νερού: εγκαταστήστε τις κεντρικέ 

ς παροχές στους χρήστες, µαζί µε βάνα 
αποκοπής. 

3) Υποδοχή ανά-κυκλοφορίας, εγκαταστήστε µε 
την ακόλουθη σειρά: 
a) Πρέπει να τοποθετηθούν σε ένα “T” ένα 

δοχείο διαστολής µε ικανότητα τουλάχιστον 
του 10% της περιεκτικότητας νερού του 
θερµοσίφωνα και µία βαλβίδα ασφαλείας 
(υποχρεωτική) στα 5.8 bar µε συµµόρφωση 
µε τους κανονισµούς ISPESEL.  

               Μία βαλβίδα αντεπιστροφής (προαιρετική) 

 

 

 
 
Λεζάντα: 
 
A. Παροχή αερίου 
B. Βάνα εισόδου αερίου 
C. Φίλτρο αερίου 
D. Χρησιµοποίηση ζεστού νερού 
E. ∆ιηλεκτρική σύνδεση µόνωσης 
F. Αυτόµατος εξαεριστήρας 
G. Βαλβίδα ασφάλειας 
H. Κύκλωµα ανά-κυκλοφορίας 
I. Αντλία ανά-κυκλοφορίας 
J. Αντεπίστροφο 
K. Βάνα κρύου νερού 
L. Φίλτρο κρύου νερού 
M. Κεντρική παροχή νερού 
N. Απόρριψη βαλβίδας ασφαλείας 
O. Βάνα εκκένωσης 
P. Αγωγός νερού 
R. Αγωγός νερού υγροποιήσεων 
 
 

 



 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 9 

 

 
 

MT
20

02
SG

A0
00

10
10

01
 

 
Μοντέλα µεγάλης ικανότητας: ανα-κυκλοφορίας 
 
Εάν είχε το σύστηµα ζεστού νερού χρήσης κύκλωµα ανα κυκλοφορίας, το ίδιο εξάρτηµα σωλήνα R που 
χρησιµοποιήθηκε για την αποστράγγιξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί (διάγραµµα 1), η υποδοχή επιστροφής 
στο επάνω µέρος  (διάγραµµα  2) (ένα έχει µία ο θερµοσίφωνας ). 
 

(διάγραµµα 1) 
 

 
Λεζάντα: 

1. Χρήση 
2. βαλβίδα µίας κατεύθυνσης 
3. βαλβίδα ασφαλείας  
4. δίκτυο 
5. ανα-κυκλοφορία 
6. εκκένωση 

(διάγραµµα 2) 

 
Λεζάντα: 

1. εκκένωση 
2. δίκτυο 
3. βαλβίδα ασφαλείας 
4. κρύο νερό  
5. ζεστό νερό  
6. κυκλοφορητής  
7. βαλβίδα µίας κατεύθυνσης 
8. οπίσθια όψη της συσκευής 
9. τροφοδοσία αερίου 

 
 
Μοντέλα µεγάλης ικανότητας:σχεδιάγραµµα σε σειρά / παράλληλα 
∆ιάγραµµα µε δύο συσκευές 

 

Λεζάντα: 
A = δίκτυο 
E = είσοδος κρύου νερού 
R = ανα-κυκλοφορία 
U = έξοδος ζεστού νερού 
mix = αναµίκτης 

 = αντεπίστροφη βαλβίδα 
 

Ρυθµίσεις βαλβίδας: 
Σε σειρά: 1 ανοικτή, 2 κλειστή 
Παράλληλα: 1 κλειστή, 2 ανοικτή 
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NHRE 18 ÷ 60 ∆ιάγραµµα µε 1 συσκευή 
 

 
 
 
Λεζάντα: 
1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανα-κυκλοφορία  
9) αντλία ανα-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 



 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 11 

 

 
 

MT
20

02
SG

A0
00

10
10

01
 

 
NHRE 18 ÷ 60 ∆ιάγραµµα µε 1 συσκευή + δοχείο αποθήκης 
 

Λεζάντα 
1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
 

11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
18) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
19) δοχείο αποθήκευσης 
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NHRE 18 ÷ 60 ∆ιάγραµµα µε  2 συσκευές 

 
Λεζάντα 

1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
 

10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
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NHRE 18 ÷ 60 ∆ιάγραµµα µε 2 συσκευές + δοχείο 

 
Λεζάντα 

1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
 

10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
18) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
19) δοχείο αποθήκευσης 
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NHRE 90 διάγραµµα µε 1 συσκευή 

 
 
Λεζάντα 
1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
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NHRE 90 ∆ιάγραµµα µε 1 συσκευή + δοχείο 
 

 
 
Λεζάντα 

1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
 

11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
18) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
19) δοχείο αποθήκευσης 
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NHRE 90 ∆ιάγραµµα µε 2 συσκευές 

 
Λεζάντα 

1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
 

11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
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NHRE 90 ∆ιάγραµµα µε 2 συσκευές + δοχείο 

 
Legend 

1) είσοδος αερίου 
2) βαλβίδα αποκοπής αερίου  
3) φίλτρο αερίου 
4) έξοδος ζεστού νερού 
5) εξάρτηµα µόνωσης σωλήνα 
6) αυτόµατος εξαεριστήρας 
7) βαλβίδα ασφαλείας  
8) ανά-κυκλοφορία  
9) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
10) αντεπίστροφη βαλβίδα 
 

11) βάνα αποκοπής νερού 
12) φίλτρο νερού 
13) είσοδος κρύου νερού  
14) εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας 
15) βάνα εκκένωσης 
16) εκκένωση 
17) βάνα πεταλούδας (για την ρύθµιση της ροής) 
18) αντλία ανά-κυκλοφορίας 
19) δοχείο αποθήκευσης 
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1.2 Η ταµπέλα στοιχείων 

1.2.1 Οικιακές και βιοµηχανικές συσκευές (εξαιρούνται οι NHRE – NHREV). 
 
15 ψήφιος bar code: 

• AA  = χρονιά 
• MM  = µήνας 
• NNNNN = Σειριακός n° του µήνα 
• CCCCCC = Κωδικός προϊόντος MTS 

Βλέπε παράδειγµα: 
• 00  = χρονιά 20001 
• 11  = µήνας Νοέµβριος 
• 00001  = Σειριακός n°: 00001 
• 002211 = κωδικός προϊόντος: 002211 

 
 

1.2.2 Συσκευές τύπου NHRE και NHREV. 
15 ψήφιος bar code:  

• AA  = χρονιά 
• GGG  = µέρα του χρόνου 
• NNNN  = Σειριακός N° ηµέρας 
• CCCCCC = Κωδικός προϊόντος MTS code 

Βλέπε παράδειγµα: 
• 00  = χρονιά 2000 
• 145  = 145th του χρόνου 
• 0001 = Σειριακός N°: 0003 
• 002211 = κωδικός προϊόντος: 345890 
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2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΡΟΥ 

2.1 Η αρχή λειτουργίας 
Το δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού, το οποίο 
πάντα γεµίζει µε νερό υπό πίεση, έχει έναν ή 
περισσότερους σωλήνες χάλυβα (που ονοµάζονται 
σωλήνες καυσαερίων) τοποθετηµένες κατά µήκος 
του διαµήκους άξονα. Ο καυστήρας εγκαθίσταται 
κάτω από αυτόν τον σωλήνα και τα καυσαέρια 
διατρέχουν όλο το µήκος του. 
Ο “σωλήνας καυσαερίων” είναι εφοδιασµένος µε 
λάµες παρεκτροπής για να εξασφαλίζεται η 
αποδοτική µεταφορά θερµότητας. Η φλόγα 
διαβιβάζει τη θερµότητα µε ακτινοβολία (στον 
θάλαµο καύσης) ενώ η θερµότητα µεταφέρεται µε 
αγωγιµότητα στον  “σωλήνα καυσαερίων”. Τα 
καυσαέρια οδεύονται στην καµινάδα µέσω του 
καλύµµατος εξαγωγής καυσαερίων και του σωλήνα 
απόρριψης. Το αέριο καύσης εκκενώνεται µε “φυσικό 
ελκυσµό” µέσω της καµινάδας ή του οµοκεντρικού ή 
δίδυµου συστήµατος απόρριψης (“εξισορροπηµένη 
ροή” στεγανός θάλαµος) ή µε εξαναγκασµένη ροή  

µέσω ου οµοκεντρικού ή δίδυµου συστήµατος 
απόρριψης (“εξαναγκασµένη ροή” στεγανός 
θάλαµος). 

2.1.1 Κατάσταση κανονική λειτουργίας. 
Όταν επιτυγχάνεται η απαιτούµενη θερµοκρασία, ο 
θερµοστάτης ρύθµισης σβήνει τον καυστήρα. Όταν 
ζητιέται ζεστό νερό, το κρύο νερό περνάει µέσω της 
βαλβίδας ασφαλείας στον θερµοσίφωνα. Ο 
θερµοστάτης ανιχνεύει το κρύο νερό και ξεκινάει τον 
καυστήρα. 
Το κρύο νερό θερµαίνεται συνεχώς έως ότου φθάνει 
στη θερµοκρασία που τίθεται στον θερµοστάτη. Σε 
αυτό το σηµείο, ο θερµοσίφωνας είναι άλλη µια φορά 
"πλήρης": Όλο το νερό στη δεξαµενή αποθήκευσης 
είναι στην απαραίτητη θερµοκρασία. 
 

 

2.2 Συνδέσεις κρύου και ζεστού νερού  
 
A: κρύο νερό  
B: ζεστό νερό  
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2.3 Πώς λειτουργεί ένας θερµοσίφωνας 
Η λειτουργούσα αρχή ενός θερµοσίφωνα αποθήκευσης είναι βασισµένη στους συγκεκριµένους φυσικούς 
νόµους. 
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2.3.1 Στρωµατοποίηση κρύου και ζεστού νερού. 
Αυτό είναι ο πρώτος φυσικός νόµος στον οποίο είναι 
βασισµένη η λειτουργούσα αρχή ενός θερµοσίφωνα. 
Απλούστερα, τα στρώµατα του νερού µιας 
διαφορετικής θερµοκρασίας θα παραµείνουν σταθερά 
έως ότου αναµιγνύονται. 
Το παράδειγµα για αυτό είναι πολύ απλό. Όταν το 
νερό θερµαίνεται διαστέλλεται και µειώνεται η 
πυκνότητά του. 
Συνεπώς, όσο πιο ζεστό είναι το νερό τόσο 
χαµηλότερη θα είναι η πυκνότητά του. Αυτό σηµαίνει 
ότι το νερό στην υψηλότερη θερµοκρασία θα είναι 
πάντα στην κορυφή και τα άλλα στρώµατα κατά 
φθίνουσα αρίθµηση σύµφωνα µε τη θερµοκρασία 
τους. 

2.3.2 Η οµοιόµορφη αύξηση θερµοκρασίας µιας 
µάζας ύδατος κατά τη διάρκεια της θέρµανσης. 
Στην περίπτωση του δεύτερου φυσικού νόµου, 
θυµηθείτε ότι το καυτό ύδωρ θα συσσωρευτεί 
βαθµιαία στην κορυφή της δεξαµενής αποθήκευσης. 
Εν συντοµία, όταν τραβιέται το ζεστό νερό αυτό 
αντικαθίσταται από το κρύο νερό αλλά δεν δηµιουργεί 
ένα µίγµα θερµού ύδατος. Για να καταλάβετε 
καλύτερα αυτήν την αρχή, φανταστείτε ότι υπάρχει 
ένα “ΕΜΒΟΛΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ” στο θερµοσίφωνα 
που οδηγεί ένα  "ΕΜΒΟΛΟ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ "  όταν 
τραβιέται ζεστό νερό. 

Αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται πολύ σαφώς στα 
ακόλουθα διαγράµµατα: 

 
Πλήρωση 1  τέλος θέρµανσης 

 

 
ζήτηση νερού 1  τέλος θέρµανσης 

 

 
ζήτηση νερού 2  τέλος θέρµανσης 
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2.4 Τα υδραυλικά εξαρτήµατα 

2.4.1 Η υδραυλική βαλβίδα ασφάλειας (ή οµάδα). 
• ∆ιοχέτευση υπερβολικού νερού λόγω των διαστολών (περίπου. 2÷3% του θερµαινόµενου όγκου). 
• Αντεπίστροφο δικτύου. 
• Αποχέτευση (διαθέσιµη µόνο σε µερικά µοντέλα). 
• Βάνα αποκοπής (διαθέσιµη µόνο σε µερικά µοντέλα). 

Τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ανοίξτε χειροκίνητα την βαλβίδα ασφάλειας και την βάνα αποκοπής. 

 
Λεζάντα 
1) Αντεπίστροφο: επιτρέπει στο κρύο νερό να εισάγεται στον θερµοσίφωνα και αποτρέπει το ζεστό νερό 

να  επιστρέφει στους κεντρικούς αγωγούς. 
2) Βρύση κεντρικών αγωγών για να κόβει και να αποµονώνει τον θερµοσίφωνα από την πίεση των 

κεντρικών αγωγών. 
3) Χειρωνακτικός έλεγχος της συσκευής βαλβίδας ασφάλεια (αγωγός). 
4) Εξάρτηµα σωλήνα αποχέτευσης. 
5) Φύλαξη αέρα: αποτρέπει τον κίνδυνο µόλυνσης των κεντρικών αγωγών µε νερό αποχέτευσης. 
6) Βαλβίδα υψηλής πίεσης: περιορίζει την πίεση του θερµοσίφωνα . 
7) Οπή επιθεώρησης βάνας αγωγών και αντεπίστροφο. 
8) Είσοδος κρύου νερού. 
9) Υποδοχή πλευρικής σύνδεσης θερµοσίφωνα. 
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2.4.2 Η µονάδα µείωσης πίεσης. 
Ελέγξτε την πίεση κεντρικών αγωγών: εάν αυτή υπερβαίνει τα 3,5bar, εγκαταστήστε µια µονάδα µείωσης 
πίεσης προς τα πάνω από την οµάδα ασφάλειας. 
Η συνιστώµενη πίεση είναι 2 ή 3 bar; εάν η πίεση νερού είναι πάρα πολύ υψηλή, η ροή µπορεί να είναι πάρα 
πολύ υψηλή στη βαλβίδα ασφάλειας, µε συνέπεια τα περιττά απόβλητα, και σε µερικές περιπτώσεις, ζηµίες, 
εάν η αποστράγγιξη είναι πάρα πολύ µεγάλη. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! – Μην εγκαταστήστε ποτέ µια µονάδα µείωσης πίεσης µεταξύ της βαλβίδας ασφάλειας και του 
θερµοσίφωνα. 
 
 

2.5 Υδραυλικές προδιαγραφές 

2.5.1 Οικιακά µοντέλα 

ΤΥΠΟΣ 
Θερµική 
ικανότητα 

kW 

Ισχύς 
λειτουργίας 

kW 
Παραγωγή % Ικανότητα σε 

λίτρα 

Χρόνος 
θέρµανσης 
∆T 45°C 

min 

Ποσότητα 
ζεστού νερού 
σε  ∆T 30°C  
σε 1 ώρα 
Λίτρα  

MICRO 5,2 4,4 85 42 32 193 
50 V CA LAT 3,5 2,95 85 47 54 162 
80 V CA LAT 5,2 4,4 85 75 58 250 
100 V CA LAT 5,2 4,4 85 95 73 285 
120 V CA LAT 5,2 4,4 85 115 88 320 
50 V CA 3,5 2,95 85 50 55 167 
80 V CA 5,2 4,4 85 75 58 250 
100 V CA 5,2 4,4 85 95 73 285 
120 P CA LAT 7,5 6,4 85 115 63 375 
150 P CA LAT 8,4 7,2 86 155 75 466 
200 P CA LAT 10,1 8,6 85 195 79 574 
120 P CA 7,5 6,4 85 115 63 375 
150 P CA 8,4 7,2 86 155 75 466 
200 P CA 10,1 8,6 85 195 79 574 
300 P CA 16,7 14,2 85 290 71 892 
80 V FB 3,3 2,9 88 75 90 210 
100 V FB 3,3 2,9 88 95 114 244 
120 P FB 4,3 3,6 84 115 111 298 
150 P FB 4,7 4,0 85 155 135 379 
200 P FB 5,2 4,5 87 195 151 462 
80 V FFI 3,4 3,0 88 75 87 212 
100 V FFI 3,4 3,0 88 95 110 247 
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2.5.2 Βιοµηχανικά / συλλογικά µοντέλα. 
 

ΤΥΠΟΣ 
Θερµική 
ικανότητα 

kW 

Ισχύς 
λειτουργίας 

kW 

Παραγω
γή % 

Ικανότητα 
σε λίτρα 

Χρόνος 
θέρµανσης 
∆T 45°C 

min 

Ποσότητα ζεστού 
νερού σε  ∆T 30°C  

σε 1 ώρα 
Λίτρα  

500 P CA 22 18,7 85 450 84 1293 
800 P CA 37 32,5 85 780 80 2244 
1000 P CA 37 32,5 85 950 97 2540 
1500 P CA 42 35,3 85 1450 136 3487 
2000 P CA 42 35,3 85 1900 178 4271 
NHRE 18 22 18,7 85 185 35 831 
NHRE 26 34 28,9 85 275 33 1266 
NHRE 36 44 37,4 85 275 26 1497 
NHRE 46 52 44,2 85 360 28 1831 
NHRE 60 67 57 85 350 21 2162 
NHRE 75 82 69,7 85 315 16 2447 
NHRE 90 99 84,2 85 285 12 2789 
NHREV 18 22 19 86 185 34 840 
NHREV 36 44 38,1 87 275 25 1517 
NHREV 60 67 58,3 87 350 21 2197 
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3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΟΥ 

3.1 Γενικές πληροφορίες 
Η δύναµη και η εκτίµηση πίεσης αερίου αναφέρονται 
σε µια θερµοκρασία δωµατίου 15°C και µια 
ατµοσφαιρική πίεση 1013 mbar. 
Οι συνδέσεις αερίου πρέπει να είναι 
αποσυναρµολογούµενου τύπου. 
Η εγκατάσταση µιας βάνας αποκοπής που καλύπτει 
τις απαιτήσεις των εθνικών κανονισµών συστήνεται 
προς τα πάνω από τη βαλβίδα αερίου. 
Η σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες 
και τους κανονισµούς στις δυνάµεις. 
Η εγκατάσταση ενός φίλτρου αερίου συστήνεται 
έντονα. 

3.1.1 Καύση αερίου. 
Η καύση είναι η χηµική αντίδραση, η οποία 
εµφανίζεται µεταξύ του οξυγόνου στον αέρα και του 
άνθρακα στο αέριο. 
Ο ΑΝΘΡΑΚΑΣ είναι το "ΚΑΥΣΙΜΟ" στοιχείο που 
καίει. 
Το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι το στοιχείο "COMBURENT" που 
δεν καίει αλλά εξασφαλίζει ότι αυτό που καίει θα 
εµφανιστεί. 
Ένα comburent αέριο πρέπει να αποτελείται από 
δύο θεµελιώδη στοιχεία: ΑΝΘΡΑΚΑΣ και 
Υ∆ΡΟΓΟΝΟ. 
Αυτά είναι τα ενεργά στοιχεία της καύσης που 
οξειδώνονται από το οξυγόνο στον αέρα. Αυτή η 
αντίδραση παράγει την ισχυρή θερµότητα και ένα 
ποσοστό άκαυτων ουσιών. 

προϊόντα (το% καθιερώνεται από το νόµο). 
 
Οι όροι που απαιτούνται για την καύση είναι οι 
ακόλουθοι: 
 
Για να αρχίσει και να αναπτυχθεί η αντίδραση 
καύσης: 

• Η πλήρης µίξη του καυσίµου και comburent 
πρέπει να εξασφαλιστεί 

• Αυτό το µίγµα πρέπει να έχει τις απαραίτητες 
αναλογίες για να προκαλέσει τη φλόγα. 

• Η θερµοκρασία τουλάχιστον σε ένα µέρος 
αυτού του µίγµατος πρέπει να υπερβεί την 
θερµοκρασία πρόκλησης φλόγας. 

 
Για να συνεχιστεί η καύση, τα ακόλουθα πρέπει να 
συµβούν ταυτόχρονα: 

• Τα προϊόντα της καύσης πρέπει να 
απορριφθούν καθώς διαµορφώνονται. 

• Πρέπει να υπάρξει µια ικανοποιητική ροή του 
καυσίµου και comburent, ώστε να τηρηθούν 
οι ανωτέρω τρεις όροι. 

 

 

3.2 Πίεση δικτύου 
Τύπος αερίου 

Τυποποιηµένη 
ένδειξη Αναφορά 

∆ιαβαθµισµένη 
πίεση δικτύου 

(mbar) 

Ελάχιστη πίεση 
δικτύου 
(mbar) 

Μέγιστη πίεση 
δικτύου 
(mbar) 

Φυσικό Οµάδα H 
G20 20 17 25 

Προπάνιο GPL 
G31 37 25 45 

Βουτάνιο GPL 
G30 28 20 35 

 
Η κατηγορία συσκευών παρουσιάζεται στο ταµπελλάκι του θερµοσίφωνα. Για την Ελλάδα η κατηγορία II2H3+
Όλες οι συσκευές είναι εργοστασιακά προετοιµασµένες για φυσικό αέριο.  
Μια ετικέτα στη συσκευή παρουσιάζει τον τύπο αερίου: G20 (γενικά κίτρινο)  ή G30-G31 (γενικά κόκκινο.) 
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Για να αλλάξετε από το φυσικό αέριο στο υγραέριο, χρησιµοποιήστε τα ειδικά ακροφύσια υγραερίου που 
παρέχονται µε την συσκευή ή που µπορείτε να αγοράσετε από οποιοδήποτε κατάστηµα υλικού. 
Οι κατευθύνσεις που ακολουθούνται, τηρώντας τις οδηγίες στα εγχειρίδια εγκαταστάσεων συσκευών, είναι οι 
ακόλουθες: 

• Αντικαταστήστε το ακροφύσιο του κυρίως καυστήρα. 
• Αντικαταστήστε το ακροφύσιο του πιλότου. 
• Εφαρµόστε την κατάλληλη ετικέτα τύπων αερίου αφαιρώντας την ετικέτα φυσικού αερίου. 

Εξασφαλίστε ότι η µονάδα µείωσης πίεσης, που εγκαθίσταται προς τα πάνω από τη συσκευή, 
διαστασιολογείται για τη δύναµη του θερµοσίφωνα. 
Καµία ρύθµιση  της βαλβίδας αερίου δεν απαιτείται κατά αλλαγή του τύπου αερίου. 
 

3.2.1 Κατανάλωση και ακροφύσια αερίου µε G20 – Οικιακά µοντέλα 
 

G20 
 

ΤΥΠΟΣ 

Μπέκ 
πιλότου 

Ø 
mm 

Κυρίως µπέκ 
Ø 

mm 
Πίεση στον 
καυστήρα 

mbar 

Κατανάλωση 
 αερίου 

m3/h 
MICRO 0,27 1,75 15,6 0,550 
50 V CA (…LAT) 0,27 1,50 17,8 0,370 
80 V CA (…LAT) 0,27 1,90 16,8 0,550 
100 V CA (…LAT) 0,27 1,90 16,8 0,550 
120 V CA LAT 0,27 1,90 16,8 0,550 
120 P CA (…LAT) 0,37 1,85 – 3,00 19,5 0,794 
150 P CA (…LAT) 0,37 1,95 – 3,00 19,5 0,890 
200 P CA (…LAT) 0,37 2,15 – 3,40 19,5 1,069 
300 P CA 0,37 2,75 – 4,00 19,5 1,768 
80 V FB 0,27 1,65 11,9 0,350 
100 V FB 0,27 1,65 11,9 0,350 
120 P FB 0,37 1,75 11,8 0,455 
150 P FB 0,37 1,95 9,2 0,497 
200 P FB 0,37 2,20 7,2 0,550 
80 V FFI - 1,65 11,9 0,360 
100 V FFI - 1,65 11,9 0,360 
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3.2.2 Κατανάλωση και ακροφύσια αερίου µε  G30 και G31 – Οικιακή γκάµα. 
G30 G31 

 
ΤΥΠΟΣ 

Μπέκ 
πιλότου 

Ø 
mm 

Κυρίως µπέκ 
Ø 

mm 
Πίεση στον 
καυστήρα 

mbar 

Κατανάλωση 
 αερίου 

kg/h 

Πίεση στον 
καυστήρα 

mbar 

Κατανάλωση 
 αερίου 

kg/h 
MICRO 0,19 1,10 28,6 0,410 35,4 0,404 
50 V CA (…LAT) 0,19 0,93 29,2 0,275 36,2 0,272 
80 V CA (…LAT) 0,19 1,10 28,6 0,410 36,5 0,404 
100 V CA (…LAT) 0,19 1,10 28,6 0,410 35,4 0,404 
120 V CA LAT 0,19 1,10 28,6 0,410 35,4 0,404 
120 P CA (…LAT) 0,24 1,62 27,8 0,590 36,7 0,582 
150 P CA (…LAT) 0,24 1,75 27,8 0,661 36,7 0,652 
200 P CA (…LAT) 0,24 1,90 27,8 0,795 36,7 0,785 
300 P CA 0,24 2,05 27,8 1,315 36,7 1,297 
80 V FB 0,19 0,93 25,1 0,260 33,1 0,256 
100 V FB 0,19 0,93 25,1 0,260 33,1 0,256 
120 P FB 0,24 1,10 25,0 0,338 32,9 0,334 
150 P FB 0,24 1,15 24,3 0,370 32,3 0,365 
200 P FB 0,24 1,20 23,7 0,409 31,2 0,404 
80 V FFI - 0,95 25,4 0,267 33,4 0,264 
100 V FFI - 0,95 25,4 0,267 33,4 0,264 
 

3.2.3 Κατανάλωση και ακροφύσια αερίου µε  G20 – Oµαδικά / βιοµηχανικά µοντέλα. 

 
ΤΥΠΟΣ 

Μπέκ πιλότου 
Ø 

mm 

Αναφορά 
ακροφυσίων 

Κυρίως µπέκ 
Ø 

mm 

∆ιάφραγµα 
Ø σεn mm 

Συσκευή 
Περιορισµού

 αέρα 
Ø  in mm 

Πίεση στον 
καυστήρα 

mbar 

Κατανάλωση 
 αερίου 

m3/h 

500 P CA 0,27 C-D 3,00 x 2 4,70 24 x 2  2,33 
800 P CA 0,27 x 2 - 3,15 x 3 - - 10,8 3,90 
1000 P CA 0,27 x 2 - 3,15 x 3 - - 10,8 3,90 
1500 P CA 0,27 x 2 - 3,15 x 3 - - 12,3 4,44 
2000 P CA 0,27 x 2 - 3,15 x 3 - - 12,3 4,44 
NHRE 18 0,27 C-D 3,00 4 X 2,5 24 9 2,33 
NHRE 26 0,27 C-D-E 3,00 6,00 26 8,8 3,60 
NHRE 36 0,27 C-D-E 3,25 7,50 ΧΩΡΙΣ 11,4 4,65 

NHRE 46 0,27 C-D 
B-E 

3,25 
3,00 7,70 28 9,5 5,50 

NHRE 60 0,27 C-D-E 
B-F 

3,25 
3,00 8,85 28 10,3 7,08 

NHRE 75 0,27 D-E 
B-C-F 

3,65 
3,25 9,50 32 10.4 8,67 

NHRE 90 0,27 C-D-E 
A-B-F-G 

365 
300 10,6 32 9,5 10,57 

NHREV 18 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 5,00 27 7,1 2,33 
NHREV 36 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 6,50 41 10,9 4,65 
NHREV 60 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 9,00 50 6,8 7,08 
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3.2.4 Κατανάλωση και ακροφύσια αερίου µε  G31 – Oµαδικά / βιοµηχανικά µοντέλα. 

 
ΤΥΠΟΣ 

Μπέκ 
πιλότου 

Ø 
mm 

Αναφορά 
ακροφυσίων 

Κυρίως 
µπέκ 

Ø 
mm 

∆ιάφραγµα 
Ø σεn mm 

Συσκευή 
Περιορισµού

 αέρα 
Ø  in mm 

Πίεση στον 
καυστήρα 

mbar 

Κατανάλωση 
 αερίου 

kg/h 

500 P CA 0,22 C-D 1,75 x 2 3,90 ΧΩΡΙΣ  1,71 
800 P CA 0,22 - 1,80 x 3 - -  2,90 
1000 P CA 0,22 - 1,80 x 3 - -  2,90 
1500 P CA 0,22 - 1,85 x 3 - -  3,30 
2000 P CA 0,22 - 1,85 x 3 - -  3,30 
NHRE 18 0,22 C-D 1,75 2 X 2,8 ΧΩΡΙΣ 28 1,71 
NHRE 26 0,22 C-D-E 1,70 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 35,5 2,64 
NHRE 36 0,22 C-D-E 1,90 7,50 ΧΩΡΙΣ 32,9 3,42 

NHRE 46 0,22 C-D 
B-E 

1,90 
1,75 

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 35,3 4,04 

NHRE 60 0,22 C-D-E 
B-F 

1,90 
1,75 

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 35,6 5,20 

NHRE 75 0,22 D-E 
B-C-F 

2,10 
1,95 

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 35,4 6,37 

NHRE 90 0,22 C-D-E 
A-B-F-G 

2,10 
1,70 

ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 34.8 7,76 

NHREV 18 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 5,00 27 10,6 2,71 
NHREV 36 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 6,50 41 10,916,4 5,41 
NHREV 60 ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΩΡΙΣ 9,00 50 6,89 8,24 
 

 
Λεζάντα: 
1. οµάδα καυστήρα 

πιλότου 
2. διάφραγµα 
3. κορµός βαλβίδας 

αερίου 
4. λήψη πίεσης εισόδου 
5. σπινθηριστής 
6. πρωτεύουσα συσκευή 

περιορισµού αέρα 
 
 
Το σχέδιο αναφέρεται σε 
πρότυπο NHRE90, τα άλλα 
µικρότερα πρότυπα δύναµης 
έχουν λιγότερα στοιχεία 
σύνδεσης 
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3.3 Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφάλειας αερίου 

3.3.1 Συνολικό χαρακτηριστικό γνώρισµα ασφάλειας 
θερµοηλεκτρικών ζευγών θετικό. 

3.3.1.1 Το θερµοηλεκτρικό ζεύγος 
Η αρχή του θερµοηλεκτρικού ζεύγους ανακαλύφθηκε από το φυσικό 
SEEBECK που ανακάλυψε ότι όταν δύο διαφορετικά µέταλλα 
συγκολλούνται σε ένα σηµείο που ονοµάζεται hot joint, θερµανθούν, η 
θερµική ισχύς µετατρέπεται σε ηλεκτρική ισχύ. 
Η ηλεκτρική τάση που παράγεται είναι πολύ αδύνατη, περ.,  10÷30 mV 
(millivolt). Αυτή η τάση ποικίλλει από τον τύπο µετάλλου και την καυτή 
θερµοκρασία ζεστής συγκόλλησης που επιτυγχάνεται. 

3.3.1.2 Σύνθεση του θερµοηλεκτρικού ζεύγους 
∆ύο διαφορετικά υλικά  
Εσωτερικό τµήµα: Χαλκός/νικέλιο = COSTANTANA 
Εξωτερικό τµήµα:  Σίδηρος/νικέλιο = INCKONEL 
Τα δύο τµήµατα δεσµεύονται από καυτή συγκόλληση (A) (ή ένωση)  και 
κρύα συγκόλληση (B).  
 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!: ανάφλεξη Σβήσιµο 
 
T θερµοηλεκτρικό ζεύγος θα λειτουργήσει µόνο εάν η 
φλόγα πιλότου (θερµοκρασία από 600 έως 650°C) 
θερµαίνει το κορυφαίο τµήµα του θερµοηλεκτρικού 
ζεύγους; εάν και τα δύο τµήµα θερµαίνεται (κορυφή και 
κατώτατο σηµείο) υπάρχει πιθανή διαφορά και 
συνεπώς κανένα ρεύµα δεν θα παραχθεί. Η άκρη του 
θερµοηλεκτρικού ζεύγους είναι από αλουµίνιο που 
καλύπτεται για να αποτρέψει το σχηµατισµό της 
αιθάλης. 
 

 

 

Θερµοηλεκτρικό ζεύγος συσκευές ασφάλειας 
αερίου. 
 
Αυτές οι συσκευές αποτελούνται από: 

• Μία "κεφαλή", η οποία είναι το πραγµατικό 
θερµοηλεκτρικό ζεύγος (A). 

• Ένα οµοαξονικό καλώδιο κολληµένο στην 
κεφαλή. 

• Μια συναρµολόγηση που συνδέει το 
οµοαξονικό καλώδιο ηλεκτρικά µε το 
σωληνοειδές (ή τον µαγνήτη) της βαλβίδας 
αερίου (D). 

• Μια σύνδεση (F) που συνδέει στη σειρά τους 
θερµοστάτες ασφάλειας µε τα τερµατικά 
καλωδίων (E). 
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Οι θερµοηλεκτρικές συσκευές ασφάλειας 
αποτελούνται ουσιαστικά από τον ακόλουθο:  
(A) Θερµοηλεκτρικό ζεύγος. 
(B) Συνδετήρας θερµοηλεκτρικών ζευγών. 
(C) Ηλεκτροµαγνητική 
(D) Κλείστρο ασφάλειας. 
(E) Κλείστρο τροφοδοσίας. 
(F) Μπουτόν-προωθητής. 
(G) Αέριο. 
(H) Ηλεκτροµαγνητικό µπλόκ. 
(I) Φλόγα πιλότου. 
(J) Κυρίως καυστήρας. 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 
Ανάφλεξη φλόγας πιλότου
Με τη συµπίεση του µπουτόν-προωθητή, το κλείστρο 
τροφοδοσίας, το οποίο ενώνεται µε το ίδιο, πιέζεται και 
την ίδια ώρα ο εκκινητής ασφάλειας ωθείται έξω από 
την θέση του , ενώ η βαλβίδα ενώνεται στις ίδιες 
κινήσεις σε επαφή µε την ηλεκτροµαγνητική. Το αέριο 
ρέει στον καυστήρα πιλότου, ο οποίος αναφλέγεται, 
αλλά αποτρέπεται να περάσει στον κυρίως καυστήρα. 
 

 
 

Ανάφλεξη του κυρίως καυστήρα: 
Η φλόγα πιλότου θερµαίνει  την ύλη συγκολλήσεως 
του θερµοηλεκτρικού ζεύγους και, µετά από 15-20 
δευτερόλεπτα , παράγεται το ηλεκτρικό ρεύµα το 
οποίο ενεργεί στην ηλεκτροµαγνητική.  
Όταν το µπουτόν-προωθητής απελευθερώνεται, χάρις 
στο ελατήριο επιστροφής, κινείται στην αρχική θέση 
του και σέρνει πίσω το κλείστρο τροφοδοσίας. Η 
ηλεκτροµαγνητική, όποιος ενεργοποιείται, κρατά το 
κλείστρο ασφάλειας ανοικτό. Το αέριο συνεχίζει να 
φθάνει στον καυστήρα πιλότου και τον κυρίως 
καυστήρα, ο οποίος αναφλέγει χάρη στην  φλόγα 
πιλότου.  
 

Ασφάλεια:  
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, η φλόγα πιλότου σβήσει, 
η ύλη συγκολλήσεως του θερµοηλεκτρικού ζεύγους 
δεν θερµαίνεται πλέον, το ηλεκτρικό ρεύµα δεν 
παράγεται πλέον και ο ηλεκτροµαγνήτης δεν είναι 
ενεργοποιηµένος έτσι ώστε το κλείστρο ασφάλειας 
δεν κρατιέται πλέον ανοικτό.  Χάρις στο ελατήριο 
επιστροφής, το κλείστρο ασφάλειας επιστρέφει στην 
αρχική θέση του. Το αέριο δεν φθάνει πλέον είτε στον 
κυρίως καυστήρα είτε στον πιλότο. Για να ανάψετε 
τον καυστήρα, η ακολουθία "ανάφλεξης" πρέπει να 
επαναληφθεί. 
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3.3.2 Χαρακτηριστικό γνώρισµα ασφάλειας ιονισµού 
φλόγας. 
Ο ιονισµός σε µια φλόγα προκαλείται από την 
αποσύνθεση των ατόµων αερίου στα ιόντα και τα 
ηλεκτρόνια. Όταν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι 
παρόντα, ηλεκτρικό ρεύµα ρέει στην φλόγα. 
Από πρακτική άποψη, ένα χαλύβδινο σύρµα, γνωστό 
ως ηλεκτρόδιο ιονισµού, τοποθετείται στη φλόγα, και 
µονώνεται από τη γη από µια προστασία 
πορσελάνης. Μια εναλλασσόµενη τάση 220V 
εφαρµόζεται έπειτα µεταξύ του ηλεκτροδίου ιονισµού 
και της γείωσης καυστήρα. Το εναλλασσόµενο ρεύµα 
επιτρέπει στα ελεύθερα ηλεκτρόνια να περάσουν 
µεταξύ του αισθητήρα και της γείωσης και έπειτα 
µεταξύ της γείωσης και του αισθητήρα. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι: 

• Tο ηλεκτρικό ρεύµα είναι υψηλό εάν ο 
έλεγχος ιονισµού έχει µια αρνητική τάση 
όσον αφορά την γείωση  καυστήρα; 

• Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι αδύνατο εάν ο 
έλεγχος ιονισµού έχει µια θετική τάση όσον 
αφορά τη γείωση καυστήρα. 

Αυτή η "διαφορά" στο ρεύµα, που λαµβάνεται για µια 
θετική ή αρνητική τάση ελέγχων, είναι γνωστή ως 
επίδραση αποκατάστασης. Μεταφράζεται σε ένα 
ρεύµα αποκατάστασης όπως παρουσιάζεται 

κατωτέρω.  
 
Σηµαντικό: Αυτή η επίδραση αποκατάστασης µπορεί 
πραγµατικά να εµφανιστεί µόνο εάν η επιφάνεια του 
ελέγχου είναι µεγαλύτερη από αυτή της γείωσης 
καυστήρα. Από πρακτική άποψη, διάφορες 
παράµετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

 

 
1) Η θέση του ελέγχου στη φλόγα. Η φλόγα ενός 

καυστήρα αερίου µπορεί στην πραγµατικότητα να 
διαιρεθεί σε τρία χωριστά τµήµατα: 
• Το άκαυτο µικτό τµήµα αερίου/αέρα, το οποίο 

δεν µεταφέρει ρεύµα (a); 
• Το τµήµα αντίδρασης στο οποίο υπάρχουν 

πολλά ηλεκτρόνια (b); 
• Το ουδέτερο τµήµα πλάσµατος, το οποίο 

είναι το λοφίο φλόγας (c). 
2) Το µήκος και η µορφή του αισθητήρα. Η ιδανική 

µορφή του αισθητήρα είναι µε µήκος καλωδίου 
περ.. 5 mm. Αυτή η διαµόρφωση ηλεκτροδίου 
απαιτεί  µεγάλη σταθερότητα φλόγας εντούτοις και 
ιδανικούς όρους καύσης. Ένα ηλεκτρόδιο 
σχήµατος κοτσανιού είναι εποµένως προτιµητέο 
δεδοµένου ότι έχει ένα σηµαντικό µήκος εργασίας. 
Αν και η επίδραση αποκατάστασης µειώνεται 
επειδή η αναλογία µεταξύ της επιφάνειας 
αισθητήρα και της επιφάνειας γείωσης µειώνεται, 
αυτός ο αισθητήρας είναι ο αποδοτικότερος 
συµβιβασµός επειδή δεν είναι πάντα εφικτό να 
επιτευχθεί ιδανική καύση. Αφ' ετέρου, εάν το 
deflector πιάτο δεν καλύπτεται οµοιόµορφα από τη 
φλόγα, µπορεί να µην είναι δυνατό να βρεθεί µια 
κατάλληλη θέση για τον αισθητήρα. 

3) Ο τύπος καύσης: 
• Ιδανικό, όταν η ποσότητα αέρα είναι επαρκής 

για την καύση όλου του αερίου. 
• Με περίσσια αέρα, εάν υπάρχει 

περισσότερος αέρας από τον απαιτούµενο 
για την καύση όλου του καυσίµου. 

• Χωρίς αέρα, όταν ο αέρας δεν είναι 
ικανοποιητικός. 

• Σε αυτούς τους τρεις τύπους καύσεων, το 
ρεύµα ιονισµού ποικίλλει. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι θεωρητικά:  

• Το ρεύµα θα είναι µέγιστο όταν υπάρχει 
τέλεια καύση; 

• Το ρεύµα µειώνεται γρήγορα εάν δεν υπάρχει 
αέρας και µειώνεται ελαφρώς στην 
περίπτωση του υπερβολικού αέρα. 

Το ρεύµα ιονισµού αναπτύσσεται σωστά επειδή οι 
καυστήρες είναι πάντα ρυθµισµένοι µε τον λίγο 
υπερβολικό αέρα. 
Όσον αφορά στην ασφάλεια, η επίδραση 
αποκατάστασης της φλόγας είναι ένα ενδιαφέρον 
φαινόµενο δεδοµένου ότι το σύστηµα επεξεργασίας 
δεδοµένων δέχεται µόνο ένα τέτοιο ρεύµα. Κατ' αυτό 
τον τρόπο, εάν ο έλεγχος ιονισµού κάνει τυχαία 
επαφή µε τη γείωση, η ατέλεια θα σηµειωθεί. 
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Ο έλεγχος ιονισµού έχει ένα πρόσθετο 
χαρακτηριστικό γνώρισµα ασφάλειας: εάν η φλόγα 
"δεν συνδέεται"σωστά  µε τον καυστήρα (που δείχνει 
την κακή καύση) η φλόγα δεν θα ανιχνευθεί επειδή το 
ρεύµα δεν ρέει επειδή ο έλεγχος δεν είναι πλέον στην 
περιοχή αντίδρασης. 

3.3.3 Καύση. 
Για να συµβεί κατάλληλη καύση , το  αέριο (A) 
πρέπει να αναµιχθεί µε µια ορισµένη ποσότητα αέρα 
(περ. 1 όγκος του αερίου για 10 όγκους του αέρα).  

Λειτουργία:  

Το αέριο φθάνει στο  ακροφύσιο (B) µε πίεση που 
εξασφαλίζει την ταχύτητα παραγωγής που απαιτείται 
για να σύρει µια ορισµένη ποσότητα αέρα γνωστή ως 
αρχικός αέρας (C). Αυτός ο αέρας (στην 
ατµοσφαιρική πίεση) είναι χαρακτηριστικός των 
καυστήρων γνωστών ως "ατµοσφαιρικοί" καυστήρες. 
Η ταχύτητα του αρχικού µίγµατος αέρα/αερίου 
µειώνεται άλλη µια φορά για να σταθεροποιήσει τη 
φλόγα. 
 
Ο πρόσθετος αέρας που απαιτείται για την καύση 
είναι γνωστός ως  δευτεροβάθµιος αέρας (D), και 
προέρχεται από τον αέρα στην αίθουσα καύσης, 
κατάλληλα "υπολογισµένες δόσεις" ποσότητες µέσω 
στο κύκλωµα "συµπύκνωσης-συλλογής". 

3.3.4 Η βαλβίδα αερίου. 
 
Υπάρχουν δύο τύποι βαλβίδων αερίου (Α  = προς τα 
πάνω εισαγωγή πίεσης,  β  = προς τα κάτω εισαγωγή 
πίεσης): 
 
Πνευµατικές βαλβίδες αερίου (Eurosit, Minisit ή AC3), 
µε τον ρύθµιση βολβού. 
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• Οι ηλεκτρικές βαλβίδες (Sit or Honeywell), οι  οποίες ρυθµίζονται από έναν εξωτερικό θερµοστάτη. 

 

 

3.3.5  Πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη για καυ
πιλότου. 
 
Η πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη εκµεταλλ
ορισµένων κεραµικών υλικών να παρ
διαφορά, όταν υποβάλλονται σε ένταση 
 
Το µπουτόν γεννήτριας σπινθήρων ωθ
απελευθερώνει µια καρφίτσα που χτυπά
πιθανή παραχθείσα διαφορά διαδίδει 
στη γεννήτρια σπινθήρων, που προκαλε
αναφλέγει το αέριο. 
 
 
 

 

 

στήρες µε φλόγα 

 
1. Μπουζί 
2. συνδετήρας  
3. καλώδιο 
4. παξιµάδι στερέωσης 
5. γεννήτρια σπινθήρων 

εύεται την ιδιότητα 
αγάγουν µια πιθανή 
η πίεση . 

εί ένα ελατήριο που 
 το κεραµικό υλικό. Η 
µέσω του καλωδίου 
ί έναν σπινθήρα που 
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4. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΩΝ 
Τα καυσαέρια απαλλάσσονται από τη συσκευή µέσω ενός ή περισσότερων "σωλήνων καπνού" που 
εγκαθίστανται στους επιβραδυντές. 
Αυτοί οι επιβραδυντές ελέγχουν τους καπνούς και αυξάνουν τον στροβιλισµό των καυσαερίων, βελτιώνοντας 
µε αυτό τον τρόπο την µετάδοση θερµότητας στο νερό εξασφαλίζοντας συγχρόνως την σωστή ροή αέρα στον 
καυστήρα, το οποίο επηρεάζει την απόδοσή του.. 

4.1 Συσκευή µε απαγωγή καυσαερίων  (type B11BS) 

4.1.1 Αερισµός και εξαερισµός. 
Ο αερισµός των δωµατίων απαιτεί έναν µόνιµο εξαερισµό που αποτελείται από: 
• Στο κατώτατο σηµείο ένα τµήµα για το φρέσκο αέρα. 
• Στην κορυφή, ένα τµήµα για την εκκένωση του αέρα. 

Το σύστηµα εξαερισµού πρέπει να καλύψει τις απαιτήσεις των κανονισµών σε ισχύ (UNICIG 7129/7131). 

4.1.2  Συσκευή προστασίας καπνών 
(F.P.) 
Οι θερµοσίφωνες αερίου 
αποθήκευσης έχουν έναν έλεγχο 
θερµοκρασίας (EC κανονισµός του 
Ιανουαρίου 1996), γνωστός ως 
συσκευή προστασίας αισθητήρα ή 
καπνών που σταµατά τη ροή του 
αερίου στον καυστήρα (και την  
φλόγα πιλότου), ώστε να σβήσει η 
συσκευή εάν ο σωλήνας απαγωγής 
είναι µερικώς ή εντελώς φραγµένος. 
Αυτός ο αισθητήρας θερµοκρασίας 
είναι τοποθετηµένος στο κάλυµµα 
αντεπιστροφής καυσαερίων σε µη 
θερµαινόµενο σηµείο. Το κάλυµµα 
αποκλείει την εισροή καυσαερίων 
λόγω της έλξης του θαλάµου καύσης. 
 
 
 
 
Λεζάντα 

7. καλώδια της συσκευής 
προστασίας καυσαερίων 
(F.P.) 

8. αισθητήρας ασφαλείας 
υπερθέρµανσης 

9. αισθητήρας CLICKSON στο 
κάλυµµα καυσαερίων 
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Κάλυµµα καπνών µε αισθητήρα  CLIXSON 

 

Κάλυµµα καπνών µε θερµοστάτη βολβού 

 
 
Υπάρχουν 2 τύποι αισθητήρων καπνού (F.P.): 
 
 

• Ο αισθητήρας CLIXSON είναι διαβαθµισµένος στους 85, 100 ή 120°C ± 3°C 
(σύµφωνα µε το εν λόγω πρότυπο), µε αυτόµατη επαναφορά (αντίσταση 
επαφής < 10 mΩ): 

 
  

• Θερµοστάτης βολβού διαβαθµισµένος στους 85°C ± 3°C µε χειροκίνητη 
επαναφορά. 

 
 

4.1.3 Ο σωλήνας κ
Το αέριο καύσης ε
µέσω του καλύµµατ

• Η διατοµή 
τη διατοµή 

• Μια συσκευ
για να αποτ

• Ο σωλήνα
επάνω µέρ
τουλάχιστο

• Όταν ο καυ
ελάττωση τ

 
 

 

αυσαερίων. 
κκενώνεται µε φυσική έλξη στην κορυφή της συσκευής 
ος αντεπιστροφής καυσαερίων. 
του σωλήνα καπνών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση µε 
του συνδετήρα καλύµµατος καπνών. 
ή διεξόδου του σωλήνα καπνών πρέπει να εγκατασταθεί 
ρέψει την επιστροφή συµπυκνώσεων  στο θερµοσίφωνα. 
ς πρέπει να αναπτυχθεί τουλάχιστον 40 cm. Από το 
ος της στέγης και εγκαθίσταται σε µια απόσταση 
ν 8 µ από το κοντινό "περιβάλλον". 
στήρας είναι κλειστός, πρέπει να εµφανιστεί µια µικρή 
ης πίεσης του επιπέδου καλύµµατος καπνών. 
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 Άµεση εξάτµιση µέσω µιας 

καπνοδόχου ή ενός διακλαδωµένος 
κοινού σωλήνα 

Άµεση υπαίθρια εξάτµιση  

Ελάχιστη  
κλίση 3% 

Ελάχιστη 
 κλίση 3% 

Άνοιγµα 
αναρρόφησης 

Ελάχιστη  
κλίση 3% 
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κλίση 3% 
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4.2 Συσκευές στεγανού θαλάµου (τύπος C) 
Αυτή η συσκευή έχει µια οµοαξονική ή σφραγισµένη δίδυµου-σωλήνα εξάτµιση καπνών. Οι οµοαξονικοί 
σωλήνες µπορούν να εγκατασταθούν άµεσα στο ξωτερικό µέσω του τοίχου κοντά στο θερµοσίφωνα, και η 
εξάτµιση µπορεί να τοποθετηθεί σε 90° δεξιά ή α
πρέπει να βγει στο εξωτερικό του κτηρίου 
εγκατεστηµένος κατ' αυτό τον τρόπο έχει ένα σφρ
κύκλωµα εξαερισµού του δωµατίου. 
Η οµοαξονική έξοδος σωλήνων πρέπει να εγκατασ
ρεύµατα αέρα (ή τα φυσήµατα του αέρα), σε περ
εκατ. από οποιαδήποτε ανοίγµατα εξαερισµού κα
κανονισµούς και τις οδηγίες). 
Στην έκδοση δίδυµων-σωλήνων, η αναρρόφηση
εξάτµιση πρέπει να περάσει µέσω της καπνοδόχο
 προσοχή!!! εξασφαλίστε την παρουσία και την κα

4.2.1  Ισορροπηµένη οµοαξονική εξάτµιση FB (τύ
C11) 
Μια ισορροπηµένη οµοαξονική εξάτµιση ροής πρ
εγκατασταθεί σε οριζόντια θέση µε ένα µέγιστο µ
εκατ.. Καµία επέκταση δεν µπορεί να προστεθ
οµοαξονική εξάρτηση. 
 
A: σωλήνας φρέσκου αέρα 
B: σωλήνας αερίου καύσης 
C: σωλήνας µεταφοράς φρέσκου αέρα 
D: τερµατικό εξάτµισης 
E: λαστιχένιο στόλισµα 
F: τοίχος 
 
 

 ε
 

ριστερά, όσον αφορά τον άξονα της συσκευής. Η εξάτµιση 
σε µια καλά αερισµένη περιοχή. Ένας θερµοσίφωνας 
αγισµένο κύκλωµα που είναι συνολικά ανεξάρτητο από το 

ταθεί σε έναν καλά αερισµένο τοίχο, που δεν εκτίθεται στα 
ισσότερα από 40 εκατ. από οποιαδήποτε παράθυρα, σε 60 
ι τουλάχιστον 1.8 µ από το έδαφος (βλ. τους εφαρµόσιµους 

 εµφανίζεται άµεσα µέσω του εξωτερικού τοίχου, αλλά η 
υ! 
τάλληλη εγκατάσταση στεγανών ενώσεων. 

πος 

έπει να 
ήκος 90 
εί στην 
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Αυτό το σύστηµα δεν απαιτεί έναν σωλήνα δεδοµένου ότι η εξάτµιση και ο αεραγωγός εισαγωγής για την 
καύση εγκαθίστανται, όταν επιτρέπεται, άµεσα στον τοίχο. Η εξάρτηση περιέχει: 
A. ø60 σωλήνας εξάτµισης αλουµινίου πλήρης 

µε το τερµατικό L = 1000 mm (εξάτµιση) 
B. ø100 σωλήνας αλουµινίου L = 860 mm 

(αεραγωγός εισαγωγής) 
C1-C2. Λαστιχένιο περιλαίµιο (2) 
D. Λαστιχένιο µανίκι για την τοποθέτηση 

σωληνώσεων και την κάµψη 
E. 90° γωνία αλουµινίου 
F. Φλάντζα στεγανοποίησης 
Q. Επάνω κάλυµµα αέρα 
R. 90/60 συστολή καυσαερίων 
S. Φλάντζα O-Ring (2) 
T. ∆ιάφραγµα 
U. Φλάντζα καυσαερίων 
Η εξάτµιση είναι γενικά στην πλάτη αλλά 
µπορεί επίσης να εγκατασταθεί στις πλευρές 
µε τις γωνίες 90°. Συγκεντρώστε ως εξής: 

•  Εφαρµόστε την φλάντζα U στην 
εξάτµιση καπνών και έπειτα στην 
συστολή καυσαερίων R. 

• Τοποθετήστε την κουκούλα αέρα Q 
στερεώνοντάς την µε τις παρεχόµενες 
βίδες. 

• Τοποθετήστε την φλάντζα συγκόλλησης F στην  κορυφή   της  κουκούλας Q. 
• Τρυπήστε µία τρύπα Ø 105 mm στον τοίχο σε µια θέση που εξασφαλίζει ότι οι σωλήνες τείνουν 

ελαφρώς προς τα κάτω. 
• Εάν οι σωλήνες εξάτµισης και αναρρόφησης πρέπει να κοντύνουν, κόψτε τους δύο σωλήνες στο 

απαραίτητο µήκος, που εξασφαλίζει ότι η ο  σωλήνας Ø 60 προεξέχει 35 mm. 
• Εγκαταστήστε το σωλήνα εξάτµισης καπνών A στο σωλήνα B µέχρι το στοπ στο τέλος. 
• Εγκαταστήστε τις δύο φλάντζες S  και το διάφραγµα T στην γωνία E 
Σηµαντικό: το διάφραγµα Τ πρέπει να τοποθετηθεί µόνο στους θερµοσίφωνες 75 και 95 λίτρων. 
• Εγκαταστήστε το εσωτερικό περιλαίµιο C1 µέσα στον σωλήνα Ø100 . 
• Τοποθετήστε το λαστιχένιο µανίκι D στον σωλήνα B. 
• Παρεµβάλετε τον οµοαξονικό σωλήνα µε το τερµατικό στην τρύπα στον τοίχο. 
• Παρεµβάλετε το εξωτερικό περιλαίµιο C2 στον σωλήνα Ø100 
• Ενώστε τις άκρες των σωλήνων µε την γωνία E έτσι ώστε ο σωλήνας για την απαλλαγή του αερίου 

καύσης A, εφαρµόζει στην γωνία και  ο  σωλήνας  αναρρόφησης  αέρα  Β  είναι   σε µια  απόσταση   
περ.. 5mm. 

• Εγκαταστήστε το λαστιχένιο µανίκι D έτσι ώστε καλύπτει το διάστηµα µεταξύ της γωνίας E και του 
σωλήνα Ø 100 mm. 

• Εγκαταστήστε την γωνία E στο κάλυµµα αέρα Q χρησιµοποιώντας τις  4 βίδες. 
• Σφραγίστε το διάστηµα µεταξύ του σωλήνα B  και  του τοίχου  µε  κονίαµα  τσιµέντου. 

Σε αυτόν τον τύπο εγκατάστασης, το µέγιστο µήκος των σωλήνων είναι περ. 1 µέτρο. Καµία επέκταση 
οποιουδήποτε είδους δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: εξασφαλίστε ότι η συστολή R τοποθετείται σωστά. 
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4.2.2 Ισορροπηµένη εξάτµιση δίδυµωνv-σωλήνων ροής FB (τύπος C51). 
Η ισορροπηµένη εξάτµιση δίδυµων-σωλήνων ροής σύρει τον αέρα από τον υπαίθριο τοίχο και απαλλάσσει 
τον αέρα στο σωλήνα. Οι οδηγίες εγκαταστάσεων και τα µήκη της εξάτµισης παρουσιάζονται στα 
διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες. Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών των συστηµάτων 
είναι µία ροή, ειδικά όπου οι τοπικοί κανονισµοί απαγορεύουν την απαλλαγή των καπνών µέσω του τοίχου: 
Τα εµπορευµατοκιβώτια εξαρτήσεων: 
A. Σώµα δίδυµων-σωλήνων 
B.  Φλάντζα νεοπρενίου 
C.  σωλήνας ø80  L=1000 M/M (αναρρόφηση) 
D.  Φλάντζα χείλους 
E.  ø80 τερµατικό (αναρρόφηση) 
F.  ø35 κάλυµµα τρύπας 
G.  Σφιγκτήρας µανικιών (+βίδες) 
H.  ø100 µανίκι στεγανοποίησης  
σωλήνων/οµοαξονικής γωνίας 

I.  ø100 M οµοαξονικός σωλήνας - M/ø60 F - F L. 
 OR στεγανοποίησης ø60 
M.  ø60 σωλήνας L=50 M/M 
N.  ø100 σωλήνας L=995 M/M 
O.  ø60 σωλήνας L=1025 M/F 
P.  Ελατήριο διαστήµατος 
Q.  Κουκούλα αέρα 
R.  Συστολή καυσαερίων 
U.  Φλάντζα καυσαερίων 

 

 

(*) το κάλυµµα F πρέπει να 
τοποθετηθεί σωστά και να 
εφαρµοστεί στα µοντέλα 80 και 100 
λίτρων. Το κάλυµµα αυτό δεν πρέπει 
να τοποθετηθεί στα µεγαλύτερης 
δυναµικότητας µοντέλα. 

N.B. Ελέγξτε ότι η συστολή R έχει τοποθετηθεί σωστά 



 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 41 

 

 

01
 

 
Το σώµα δίδυµων-σωλήνων A πρέπει να 
τοποθετηθείτε σωστά στην κουκούλα αέρα Q 

• Πιέστε στην συστολή  καπνών R στον επάνω 
σωλήνα καπνών; 

• Τοποθετήστε την κουκούλα αέρα Q στο 
ανώτερο καπάκι, χρησιµοποιώντας τις 
παρεχόµενες βίδες; 

• Τοποθετήστε την φλάντζα B και το σώµα 
δίδυµων-σωλήνων  A πάνω από την 
κουκούλα αέρα Q στερεώνοντας στις βίδες 
χωρίς να τις σφίξετε 

• Εγκαταστήστε την φλάντζα χείλους D στο 
σωλήνα αναρρόφησης; 

• Ελέγξτε ότι το κάλυµµα F τοποθετείται 
σωστά, εξασφαλίζοντας ότι καθορίζεται καλά 
στην τρύπα (βλ. τις λεπτοµέρειες); 

• Τοποθετήστε το τερµατικό E και καθορίστε το 
στο τέλος του σωλήνα C (ø80) 
χρησιµοποιώντας την αντίστοιχη βίδα; 

• Εγκαταστήστε το σωλήνα  C (ø80) στο 
σωλήνα αναρρόφησης; 

• Τοποθετήστε τις δύο φλάντζες OR ref. L στις 
αντίστοιχες υποδοχές της οµοαξονικής 
γωνίας I; 

• Τοποθετήστε ένα µανίκι H µε τον αντίστοιχο 
σφιγκτήρα G και βίδες στο σώµα του 
δίδυµου-σωλήνα A; 

• Εγκαταστήστε την γωνία και στερεώστε; 
• Τοποθετήστε το σωλήνα προσαρµογής M 

στην γωνία I; 
• Τοποθετήστε το άλλο µανίκι H µε το σχετικό 

σφιγκτήρα G και βίδες στην γωνία I; 
• Εγκαταστήστε το ελατήριο κεντραρίσµατος P 

στον σωλήνα O (ø60 M/F) και παρεµβάλετε 
τη µονάδα στο σωλήνα N (ø100); 

• Τοποθετήστε τη µονάδα σωλήνα N και O 
στην γωνία και , µετά από τη σύζευξη,  σφίξτε 
το σφιγκτήρα G 

• Μόλις ολοκληρωθεί η συναρµολόγηση, 
σφίξτε τις βίδες στην κουκούλα αέρα και 
σφραγίστε τους σωλήνες αναρρόφησης και 
εξάτµισης. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο σωλήνας O (ø60) πρέπει πάντα να 

προεξέχει περίπου. 30mm όσον αφορά το 
σωλήνα N(ø100). 

 

 
Ακολούθως είναι διάφορα διαφορετικά παραδείγµατα εγκαταστάσεων: 
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ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 
Όπου είναι απαραίτητο, οι πρόσθετες επεκτάσεις και οι γωνίες µπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήσεως.  
Για την αναρρόφηση, το µέγιστο µήκος χωρίς κάµψεις είναι 5 µέτρα. Κάθε κάµψη µειώνει το µέγιστο µήκος 
κατά 1 µέτρο. 
Παράδειγµα:   
Με 2 κάµψεις το µέγιστο µήκος πρέπει να είναι 3 µέτρα. 
Αποδεκτές λύσεις ορίου: 
1) 5 m σωλήνας - 0 γωνίες 
2) 4 m σωλήνας - 1 γωνίες 
3) 3 m σωλήνας - 2 γωνίες 
4) από 0,5 έως 3 m σωλήνας - 2 γωνίες 
 
N.B: Οι σωλήνες αναρρόφησης και οι κάµψεις πρέπει να τοποθετηθούν µόνο στην οριζόντια θέση (µε τη 
µέγιστη επιτρεπόµενη κλίση 3% προς τα κάτω, που αρχίζει από το σώµα δίδυµων-σωλήνων). 
 

      

ΝΑΙ Αρι
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΠΝΩΝ 
N.B:  
1) Ο σωλήνας ø60 (L= 1025) και ο 
2) Μόνο οι γωνίες που παρέχονται
3) Οι σωλήνες  ø60 και ø100  δεν π

(η συνιστώµενη µέγιστη κλίση ε
 
ΚΑΘΕΤΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΚΑΠΝΩΝ 
Όπου είναι απαραίτητο, οι συσκευ
(σωλήνες ψ60 και ψ100).  
Το µέγιστο ύψος είναι 5 µέτρα 

(*)  τρύπα ø105  

4.2.3  Αναγκασµένη οµοαξονική εξ
C12) 
Οι συσκευές “FFI” εφοδιάζονται 
οµοαξονική εξάτµιση ροής. Ένας
εξάγει το καυσαέριο και το εκ
τερµατικό. 
 
Λεζάντα: 

1: σωλήνας παροχής φρέσκου α
2: ανεµιστήρας εξαγωγής καπνώ
3: οµοαξονικός σωλήνας 
4: υπαίθριο τερµατικό 
5: αίθουσα καύσης. 
6: πίνακας ελέγχου 
7: καυστήρας 
 

σωλήνας ø100  (L= 995) δεν πρέπει να  επεκτείνονται. 
 στην εξάρτηση µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
ρέπει να κλίνουν προς τα κάτω αρχικός από το σώµα δίδυµων-σωλήνων 
ίναι προς τα πάνω 3%). 

ασίες των επεκτάσεων µπορούν να ζητηθούν και να παρασχεθούν 
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άτµιση ροής FFI (τύπος 

µε µια µίνι αναγκασµένη 
 ηλεκτρικός ανεµιστήρας 
κενώνει στο οµοαξονικό 

έρα 
ν 
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 Η διάµετρος του εσωτερικού 
σ λήνα εξάτµισης αερίου 
κ
δ
σ
3
 
Τ
µ
ε
ε
π
σ
α
ά
 
 

 

ω

 

αύσης είναι 18 mm, ενώ η 
ιάµετρος του υπαίθριου 
ωλήνα  (φρέσκος αέρας)  είναι 
3  χιλ.. 

ο µέγιστο συνολικό οριζόντιο 
ήκος της οµοαξονικής 
ξάτµισης είναι 2600 χιλ.  Η 
ξάτµιση µπορεί να απαλλάξει 
ρος το πίσω µέρος της 
υσκευής ή σε 90° δεξιά  ή  
ριστερά όσον αφορά τον 
ξονα της συσκευής. 

 
 
 
Ο οµοαξονικός σωλήνας πρέπει να έχει κλίση 
προς τα κάτω τουλάχιστον 15 χιλ. ανά µέτρο.  
 
 
Με τον οµοαξονικό σωλήνα δεν είναι δυνατό να 
εγκατασταθούν γωνίες, κάθετες εξατµίσεις ή να 
απαλλαχθούν οι καπνοί στο σωλήνα. 
 
 
Λεζάντα: 

1. Κλίση προς τα έξω τουλάχιστον 15mm 
ανά µέτρο 

2. διάστηµα µεταξύ του θερµοσίφωνα και 
του ταβανιού τουλάχιστον 50mm 

3. υπαίθρια πλευρά του τοίχου 
 
 

 

 

Ένας µετρητής πίεσης αέρα (1) ελέγχει την αποδοτική εκκένωση 
των αερίων καύσης. Αυτός ο µετρητής πίεσης εγκαθίσταται στο 
καπάκι που στεγάζει τον ανεµιστήρα; για να φθάσετε στο µετρητή 
πίεσης,  βγάλτε το πλέγµα (3). 
Ο µετρητής πίεσης ενεργοποιεί τη βαλβίδα µέσω του ηλεκτρονικού 
ελέγχου ασφάλειας και κόβει το αέριο στην περίπτωση του 
ανεπαρκούς αέρα καύσης. 
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Η συσκευή ξεκινά πάλι αυτόµατα µόλις επιστρέφει η πίεση 
αέρα του µετρητή πίεσης στα κανονικά επίπεδα.  
Ο µετρητής πίεσης ελέγχεται µε τη βοήθεια της εισαγωγής 
µετρητών πίεσης αέρα (2). 
 
 Ο ανεµιστήρας εξαγωγής αερίου καύσης εγκαθίσταται κάτω 
από την πλαστική κάλυψη που εγκαθίσταται στην κορυφή της 
συσκευής. 
 
 
 

 
Λεζάντα: 

1. Ανεµιστήρας 
2. Καλώδιο σύνδεσης µε ταχυ-συνδέσµους 
3. Φλάντζα στεγανοποίησης αέρα 
4. Πλαστικό κάλυµµα 
5. Φλάντζα στεγανοποίησης θαλάµου καύσης 

4.2.3.1 Εγκατάσταση της οµοαξονικής εξάτµισης 
 
Σ
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ΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΑ  
 ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 

. Ένας τελικός σωλήνας για το αέριο καύσης
από ανοξείδωτο χάλυβα ø18x0,5 L=850mm). 

a πλευρά για να συνδεθεί µε το τερµατικό E, 
εξωτερικά ∅ 23 

b εξωτερικά ∅ 8  

. ∆ύο διαφορετικοί σωλήνες επέκτασης για 
ο αέριο καύσης 
από ανοξείδωτο χάλυβα ø18x0,5 L=850mm). 

a εσωτερικά ∅ 18 
b εσωτερικά ∅ 18  

. Ένας τελικός σωλήνας για την 
ναρρόφηση αέρα 
από αλουµίνιο ø32x1,0 L=773mm). 

a εξωτερικά ∅ 32  
. ∆ύο διαφορετικοί σωλήνες επέκτασης για 
ην αναρρόφηση αέρα 
πό αλουµίνιο ø32x1,0 L=850mm). 

a εξωτερικά ∅ 32  



46 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 

 
  

 

 
 

MT
20

02
SG

A0
00

10
10

01
 

 
E. Ένα πλαστικό εξωτερικό τερµατικό. 

 
F. Ένα παξιµάδι για το σωλήνα 
αναρρόφησης αέρα. 

 
G. Ένα OR στεγανοποίησης για τον σωλήνα 
εισόδου αέρα. 

 
H. ∆ύο ροζέτες σωλήνων. 

 
 

 
 
Υπολογισµός του µήκους των σωλήνων. 
• Τρυπήστε µια τρύπα διαµέτρου 45 στον τοίχο µε τρυπάνι 
στο εξωτερικό όπως παρουσιάζεται στο Fig.4, τοποθετήστε 
τη συσκευή στον τοίχο και µετρήστε την πλευρά  Χ  όπως 
υποδεικνύεται από το σχέδιο 7. Προσθέστε 40 χιλ. σε αυτό το 
µήκος για να λάβετε το δευτερεύον  Ζ  του σωλήνα φρέσκου 
αέρα.  Το µήκος του σωλήνα αερίου καύσης “Y” θα είναι ίσο 
µε Z + 76mm (Fig.8 or 9). 
 

 
 
Παράδειγµα για έναν οµοαξονικό σωλήνα µε το µήκος κατώτερο ή ίσο µε 850mm 
 

 
 
a διάµετρος εξωτερικής πλευράς ∅23mm 
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Παράδειγµα για έναν οµοαξονικό σωλήνα µε το ανώτερο µήκος 850mm και µε δύο ή τρεις 
επεκτάσεις 

 
Λεζάντα: 

a πλευρά συσκευής 
b εξωτερική πλευρά 
c εξωτερική διάµετρος ∅23mm 

 
Παράδειγµα µιας συναρµολόγησης των σωλήνων εξάτµισης 

 
Λεζάντα: 

a πλευρά συσκευής 
b εξωτερική πλευρά 

 
N.B. Μην αντιστρέψτε την σειρά συναρµολόγησης των σωλήνων δεδοµένου ότι αυτό θα προκαλέσει τον 

ανώµαλο σχηµατισµό της συµπύκνωσης. 

Εγκατάσταση της συναρµολόγησης σωλήνων 
• Κατεβάστε και αφαιρέστε το επάνω κάλυµµα της 

συσκευής προκειµένου να εγκατασταθεί η 
συναρµολόγηση σωλήνων στην τρύπα διαµέτρου 
45 χιλ.. 

• Επανασυναρµολογήστε το καπάκι και στερεώστε 
τις βίδες. 

• Εγκαταστήστε τους σωλήνες στο κάλυµµα και τις 
βίδες στη σύζευξη F για να στερεώσετε τους 
σωλήνες. 

• Εγκαταστήστε την ροζέτα H ενάντια στον εσωτερικό τοίχο. 
• Στεγανοποιήστε τους σωλήνες εξασφαλίζοντας ότι έχουν κλίση προς τα έξω τουλάχιστον 15 mm ανά 

µέτρο. Αν υπάρχει πρόσβαση απ’ έξω στο τερµατικό  E, τοποθετήστε την άλλη ροζέτα H. 
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4.3 Οι κωδικοί απόρριψης καυσαερίων 
 

B Ελκυσµός 
Θέση του ανεµιστήρα 

όσον αφορά τον θάλαµο 
καύσης 

∆ιακόπτης ελκυσµού Σηµειώσεις 

B11 Φυσικός  Ναι  
B12 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω Ναι UNI 10642 Ανεµιστήρας πριν από τη 

συσκευή διακοπτών έλξης 
B13 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω Ναι UNI 10642 
B121 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω Ναι  
B122 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω   
B132 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω   
B14 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω Ναι UNI 10642 
B21 Natural   UNI 10642 
B22 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω  UNI 10642 
B23 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω  UNI 10642 
 

C Ελκυσµός 
Θέση του ανεµιστήρα 

όσον αφορά τον θάλαµο 
καύσης 

Εξάτµιση/αναρρόφηση Σηµειώσεις 

C11 Φυσικός - 
C12 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω 
C13 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω 

Στον τοίχο (το ίδιο) µε 
δίδυµο οµοαξονικό 

σωλήνα 
C21 Φυσικός - 
C22 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω 
C23 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω 

Σε µία ροή µε οµοαξονικό 
/ δίδυµο σωλήνα 

C31 Φυσικός - 
C32 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω 
C33 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω 

Οροφής µε οµοαξονικό / 
δίδυµο σωλήνα 

C41 Φυσικός - 
C42 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω 
C43 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω 

Σε οµοαξονικές ή 
δίδυµων σωλήνων 

(ξεχωριστή εξάτµιση και 
αναρρόφηση) 

C51 Φυσικός - 
C52 Εξαναγκασµένος Προς τα κάτω 
C53 Εξαναγκασµένος Προς τα πάνω 

Εξάτµιση οροφής και 
αναρρόφηση τοίχου ή 
εξάτµιση τοίχου και 
αναρρόφηση µέσω 
διαφορετικών τοίχων 

UNI 10642 
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Τοποθέτηση τερµατικών καµινάδας ανάλογα µε την θερµική ικανότητα 

Φυσικός ελκυσµός Εξαναγκασµένος ελκυσµός 
4 ÷ 7 kW 7 ÷ 16 kW 16 ÷ 35kW 4 ÷ 7 kW 7 ÷ 16 kW 16 ÷ 35kW Θέση του τερµατικού 

Αποστάσεις σε mm Αποστάσεις σε mm 
A Κάτω από  παράθυρο 1000(*) 1500 2500 300 500 600 
B Κάτω από άνοιγµα εξαερισµού 1000(*) 1500 2500 300 500 600 
C Κάτω από  υδρορροή 300 400 500 300 300 300 
D Κάτω από  µπαλκόνι (1) 300 400 500 300 300 300 
E Από  παρακείµενο παράθυρο 400 400 400 400 400 400 
F Από το παρακείµενο άνοιγµα 

εξαερισµού 600 600 600 600 600 600 

G Από διοχέτευση µε σωλήνες ή  
εξατµίσεις (2) 300 300 300 300 300 300 

H Από µια γωνία 300 500 600 300 300 300 
I Από µια κοιλότητα 300 500 600 300 300 300 
L Από το έδαφος ή σκαλοπάτι 400 1500 2500 400 (4) 1500 (4) 2500 
M Μεταξύ δύο κάθετων 

τερµατικών 600 1500 2500 500 1000 1500 

N Μεταξύ δύο οριζόντιων 
τερµατικών 300 500 600 500 800 1000 

O Από αντιµέτωπη µπροστινή 
επιφάνεια χωρίς ανοίγµατα ή 
τερµατικά µέσα σε µια ακτίνα ή 
3 µέτρα από την έξοδο καπνών 

600 1000 1200 1500 1800 2000 

P Όπως περιγράφεται επάνω 
από αλλά µε ανοίγµατα 1200 1900 2500 2500 2800 3000 
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Σηµειώσεις: 
(*) Αναγώγιµος σε 400mm για τις συσκευές θέρµανσης που εγκαθίστανται  κάτω από το παράθυρο 
(1) Τα τερµατικά που εγκαθίστανται κάτω από ένα µπαλκόνι πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε η συνολική 

µετάβαση των καπνών, από την έξοδο των καπνών από το τερµατικό στην έξοδό τους από την εξωτερική 
περίµετρο του µπαλκονιού, συµπεριλαµβανοµένου του ύψους του κιγκλιδώµατος, είναι τουλάχιστον 2000 
χιλ.. 

(2) Τα τερµατικά πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον 500 χιλ. από υλικά ευαίσθητα στα προϊόντα καύσης 
(π.χ. πλαστικές υδρορροές, ξύλινες προεξοχές κ.λπ...) ή διαφορετικά, αυτά τα υλικά πρέπει να 
καλυφθούν.  

(3) Οι συσκευές που έχουν θερµική ικανότητα κάτω από 4 kW δεν υπόκεινται στους περιορισµούς όσον 
αφορά τον προσδιορισµό θέσης των τερµατικών, εµπόδιση στην περίπτωση των σηµείων O και P.  

(4) Τα τερµατικά πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να κτιστούν έτσι ώστε η ροή των προϊόντων καύσης να 
είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα πάνω και κατάλληλα καλυµµένα από τα αποτελέσµατα που 
προκαλούνται από τη θερµοκρασία. 
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5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ 

5.1 Εισαγωγή 
Η διάβρωση είναι ένα ηλεκτροχηµικό φαινόµενο. O 
λέβητας από χάλυβα που γεµίζει µε νερό µπορεί να 
θεωρηθεί ως ηλεκτρικό κύκλωµα, όπου το νερό είναι 
ο αγωγός και τα υλικά σε επαφή µε το νερό είναι τα 
ηλεκτρόδια. 
Κάθε υλικό σε επαφή µε το νερό (και έτσι κάθε 
ηλεκτρόδιο) έχει ένα ηλεκτροχηµικό δυναµικό 
σύµφωνα µε τον τύπο υλικού: 
 

 Μαγνήσιο:  –2.4 Β  
 Σίδηρος:   –0.44 Β  
 Χαλκός: +0,34 V 

 
Το ρεύµα κινείται φυσικά µέσω του αγωγού (ύδωρ) 
από το πιο ηλεκτροθετικό ηλεκτρόδιο στο λιγότερο 
ηλεκτροθετικό ηλεκτρόδιο και έτσι από το σίδηρο (ο 
λέβητας) στο χαλκό (η διοχέτευση µε σωλήνες) ή στον 
ανοξείδωτο χάλυβα (ηλεκτρικό στοιχείο θέρµανσης), ή 
σε όλο το άλλο υλικό. Αυτό το ρεύµα φέρνει επίσης τα 
ηλεκτρόνια από το αρχικό υλικό, προκαλώντας κατ' 
αυτό τον τρόπο τη φυσική κατανάλωση, δηλαδή 
διάβρωση.   
Σηµειώστε ότι ο λέβητας προστατεύεται από τη 
διάβρωση όταν το δυναµικό του είναι κάτω από –850 
mV.  
 
Επιπλέον, οι επικαθίσεις ασβεστίου θα ενισχύσουν 
τα ελαττώµατα και θα τα παθητικοποιήσουνι φυσικά.  

5.2 Επισµάλτωση 
Οι λέβητες των θερµοσιφώνων αποθήκευσης αερίου, 
της οικιακής, βιοµηχανικής και κοινοτικής χρήση που 
κατασκευάζονται από την  MTS είναι όλοι ντυµένοι 
εσωτερικά µε επισµάλτωση πορσελάνης που 
προστατεύει το χάλυβα από τη διάβρωση.  
Το σµάλτο είναι ένα µίγµα που αποτελείται από 20 
διαφορετικά συστατικά, συµπεριλαµβανοµένου του 
κύριου συστατικού, του πυριτίου.  
Το πάχος της επισµάλτωσης είναι µεταξύ 150 και 500 
µm.  

5.3 Άνοδος µαγνήσιου 
Η άνοδος µαγνησίου, που εγκαθίσταται στο λέβητα, 
είναι απαραίτητη για  να αποτρέψει τη διάβρωση της 
συσκευής. 

Χάρις στην άνοδο µαγνησίου στην πραγµατικότητα 
(δυναµικό –2.4 V), τα ρεύµατα στο λέβητα 
κυκλοφορούν από την άνοδο προς τα άλλα 
ευγενέστερα υλικά (µε χαµηλότερο δυναµικό), 
αποτρέποντας κατ' αυτό τον τρόπο τη διάβρωση του 
λέβητα. 
Για αυτόν τον λόγο η άνοδος υπόκειται σε φθορά 
στον χρόνο. 
Όσο µεγαλύτερη η  αγωγιµότητα του ύδατος 
("σκληρό" ύδωρ) τόσο µεγαλύτερο θα είναι το ρεύµα 
και συνεπώς η αντοχή της ανόδου. 
Όσο χαµηλότερη η αγωγιµότητα του ύδατος 
("µαλακό" ύδωρ) τόσο λιγότερο  έντονο θα είναι το 
ρεύµα και συνεπώς η αντοχή της ανόδου; αυτό 
µπορεί να οδηγήσει στην ανεπαρκή προστασία του 
λέβητα και συνεπώς την πιθανή διάβρωσή του. 
Όσο σκληρότερ το ύδωρ τόσο µεγαλύτερη θα είναι η 
"φυσική προστασία" του λέβητα. 

5.4 Ενεργή άνοδος εφαρµοσµένης τάσης – 
Σύστηµα «ProTech» (µόνο στα NHRE / NHREV) 
Η προστασία εφαρµοσµένης τάσης είναι βασισµένη 
στην αρχή παρουσίασης ενός τεχνητού ρεύµατος στο 
κύκλωµα. Με προσεκτική επιλογή υλικού της ανόδου 
(ηλεκτρόδιο), η άνοδος δεν υπόκειται σε φθορά. Μια 
"αναγκασµένη" διαφορά δυναµικού δηµιουργείται 
έτσι µεταξύ του λέβητα και της ανόδου, ώστε να 
µειωθεί το δυναµικό του λέβητα σε µια αξία κάτω από 
–850 mV (δυνατότητα µη οξείδωσης του σιδήρου).  
Το σύστηµα ProTech αποτελείται από: 
• Μια άνοδος τιτανίου (1) που ντύνεται µε οξείδιο 

ιριδίου, που συγκεντρώνεται σε ένα κεραµικό 
µπουζί. 

• Ένα ηλεκτρονικό κύκλωµα (2), που λειτουργεί 
σε ένα µέγιστο ρεύµα 20 mA, και ρυθµίζεται 
ηλεκτρονικά σύµφωνα µε την αγωγιµότητα του 
ύδατος. 

• Έναν ταχυσύνδεσµο A (3), για την σύνδεση του 
ηλεκτροδίου στον πίνακα (σταθερός 
συνδετήρας ένωσης). 

 
Σηµαντικό!!!  

Μόνιµη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος 
230 V 

 



52 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 

 
  

 

 
 

MT
20

02
SG

A0
00

10
10

01
 

 

 
Λειτουργία: 
Το ηλεκτρονικό κύκλωµα έχει 2 leds λειτουργίας. 

 Το πράσινο LED, όταν είναι ON δείχνει ότι το 
κύκλωµα τροφοδοτείται σωστά µε 230 V. 

 The κόκκινο LED, όταν είναι ON, δείχνει µια 
λάθος προστασία. Σε αυτήν την περίπτωση, 
ελέγξτε εάν ο λέβητας έχει νερό. Ελέγξτε τις 
συνδέσεις του κυκλώµατος του ηλεκτροδίου. 

Κανονικός τρόπος λειτουργίας: Πράσινο LED ON, 
Κόκκινο LED OFF. 

5.5 ∆ιηλεκτρικές συνδέσεις 
Σε οποιαδήποτε εγκατάσταση, η επαφή µεταξύ 2 
διαφορετικών µετάλλων όπως ο χάλυβας και ο 
χαλκός, δηµιουργούν έναν κίνδυνο πρόωρης 
διάβρωσης του λέβητα. 
Όσο µεγαλύτερη η διαφορά µεταξύ των δυναµικών 
των 2 µετάλλων, τόσο σηµαντικότερη αυτή η 
γαλβανική αντίδραση θα είναι. 
Επιπλέον, τυχαία ρεύµατα από τις βιοµηχανικές ή 
οικιακές εγκαταστάσεις µπορούν επίσης να 
δηµιουργήσουν τα φαινόµενα της διάβρωσης. 

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, συστήνουµε την 
εγκατάσταση διηλεκτρικών συζεύξεων στην είσοδο 
κρύου νερού και στο σωλήνα εξόδου ζεστού νερού. 

5.6 Ποιότητα νερού 
Η χηµεία του νερού είναι εξαιρετικά σύνθετη. Για να 
καταλάβουµε την ανάλυση του νερού ευκολότερα, 
µόνο οι ακόλουθες 3 παράµετροι θα θεωρηθούν: 
• το pH είναι η δυνατότητα υδρογόνου που άδειες 

που καθιερώνουν εάν το ύδωρ έχει µια όξινη ή 
αλκαλική αντίδραση. 

Ουδέτερο νερό 7 
Νερό στην φύση µεταξύ 6 και 8 
pH < 7 όξινη αντίδραση 
pH > 7 αλκαλική αντίδραση 

Το νερό είναι ουδέτερο όταν το pH του είναι ίσο 
µε 7. Κάτω από 7, όσο χαµηλότερο το pH του 
τόσο πιο όξινο το νερό θα είναι. Αντίστροφα, οι 
τιµές επάνω από ένα pH 7 καθιστούν το νερό 
όλο και περισσότερο πιο αλκαλικό. 
Το pH δεν είναι µόνο εντούτοις η µόνη 
παράµετρος που εξετάζεται από την άποψη της 
ποιότητας νερού. Το περιεχόµενο 
διττανθρακικών αλάτων (TAC) πρέπει επίσης 
να µαθευτεί. Η επιθετικότητα του ύδατος 
εξαρτάται στην πραγµατικότητα από το pH και 
το περιεχόµενο διττανθρακικών αλάτων.  
Το pH είναι µια αφηρηµένη αξία χωρίς τη 
µονάδα του µέτρου. 

• Το TH είναι η υδροµετρική αξία που εκφράζεται 
σε French Degrees και δείχνει τη σκληρότητα 
ύδατος καθώς επίσης και το περιεχόµενο 
αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου. 
Ιδανικά, η αξία πρέπει να είναι µεταξύ 12 και 
15°F. 

AT Αλκαλικός τίτλος 
CAT Πλήρης αλκαλικός τίτλος 

(περιεχόµενο διττανθρακικών 
αλάτων) 

ClT Τίτλος χλωριδίου 
SO4T Τίτλος θειώδους άλατος 

• Αγωγιµότητα. Η αγωγιµότητα του ύδατος 
εξαρτάται από τη συγκέντρωση των αλάτων 
που διαλύονται στο ίδιο.  
Η αγωγιµότητα αντιπροσωπεύει τη γενική 
µεταλλοποίηση του ύδατος και εκφράζεται στα 
microsiemens ανά εκατοστόµετρο (µm/cm). 
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6. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

6.1 Συσκευές µε κύκλωµα θερµοηλεκτρικών ζευγών και φλόγα πιλότου 

6.1.1 ∆ιαγράµµατα λειτουργίας και ανίχνευση µηχανικών βλαβών. 
Σύµφωνα µε το µοντέλο, ένα θερµοηλεκτρικό ζεύγος παράγει µια τάση κάτω από το φορτίο που ποικίλλει από 
14 έως 25 mV, όταν το κύκλωµα είναι αποδοτικό. 
Εάν ένα στοιχείο επαφών ή ασφάλειας είναι ελαττωµατικό , το κύκλωµα διακόπτεται ή οι ηλεκτρικές αυξήσεις 
αντίστασής του είναι υπερβολικές.  
Όταν το κύκλωµα κόβεται, ο ηλεκτροµαγνήτης  δεν κρατά  πλέον τη βαλβίδα ανοικτή ενώ εάν η αντίσταση του 
κυκλώµατος είναι πάρα πολύ υψηλή, το φαινόµενο είναι αµελητέο. 
Χρησιµοποιήστε millivoltmeter για να βρείτε το ελαττωµατικό συστατικό ή  συστατικά.  
Θυµηθείτε ότι όταν η αντίσταση κυκλώµατος είναι πάρα πολύ υψηλή ή το κύκλωµα κόβεται, η τάση που 
παρέχεται από το θερµοηλεκτρικό ζεύγος είναι υψηλότερη από τις τιµές που υποδεικνύονται προηγουµένως 
(επειδή το κύκλωµα χρησιµοποιεί λιγότερη).  
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6.1.1.1 Θερµοηλεκτρικό ζεύγος µε  "κοµµένη σύζευξη", συσκευή ασφάλειας υπερβολικής θερµοκρασίας και 
τον προστασία καπνών. 

 

 

 

 
 
(A) Θερµοηλεκτρικό ζεύγος 
(B) Συσκευή προστασίας υπερβολικής θερµοκρασίας 
(C) Προστασία καυσαερίων (F.P.) 
(D) Μαγνήτης  
(E) Σύζευξη αποκοπής 
(F) Καλώδιο Thermocoupling 
Για να βρείτε το ελαττωµατικό  στοιχείο ή στοιχεία, 
πάρτε τις αναγνώσεις µε millivoltmeter σε πέντε 
διαφορετικά σηµεία. 
 
Το τερµατικό "+ " του millivoltmeter συνδέεται πάντα 
στο ίδιο σηµείο: δηλαδή στην γείωση των συσκευών. 
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V1 < 12 mV: 
 

 Αδύνατο θερµοηλεκτρικό ζεύγος  
 Θερµοηλεκτρικό ζεύγος που κόβεται  
 Κακή επαφή στην σύζευξη αποκοπής 
 Φλόγα πιλότου αδύνατη ή ανεπαρκής για το 
θερµοηλεκτρικό ζεύγος 

 Λάθος µπέκ πιλότου 
 
V1 > 18 mV: 
 
Το ελάττωµα είναι σε ένα άλλο µέρος του 
κυκλώµατος!  

 
  

 
 
V1-V2 > 2 mV: 
   

 Τα καλώδια σύνδεσης F.P. δίνουν µια 
υπερβολικά υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 

 
  

V2-V3 > 2 mV: 
   

 F.P. ελάττωµα 
 F.P. ελάττωµα που προκαλείται από τη συχνή 
ενεργοποίηση (ελέγξτε το σωλήνα απαγωγής) 

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν την υπερβολικά 
υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
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V3-V4 > 2 mV : 
   

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν την υπερβολικά 
υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
 

 
  

V4-V5 > 3 mV: 
   

 Συσκευή ασφάλειας υπερβολικής 
θερµοκρασίας εκτός 

 Συσκευή ασφάλειας υπερβολικής 
θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας λόγω συχνής 
ενεργοποίησης (ελέγξτε τη θερµοκρασία 
λειτουργία της βαλβίδας αερίου) 

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν µια υπερβολικά 
υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
 

 
  

Σβήστε τον πιλότο, και κάνετε µια σηµείωση V5 
όταν αποσυνδεθεί ο µαγνήτης (θα ακούσετε έναν 
κρότο). 
 
V5 > 2 mV: 
   

 Μαγνήτης εκτός λειτουργίας 
 
Το V5 µπορεί να είναι < 1 mV 
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6.1.1.2 Αποκοπή θερµοηλεκτρικού  ζεύγους”, υπερβολική θερµοκρασία και  F.P. 
 

 

 
Λεζάντα: 
(A) Θερµοηλεκτρικό ζεύγος 
(B) Χαρακτηριστικό 

ασφάλειας υπερβολικής 
θερµοκρασίας 

(C) Προστασία καυσαερίων 
(F.P.) 

(D) Μαγνήτης  
(E) Αποκοπή 

θερµοηλεκτρικού ζεύγους 
(F) Καλώδιο του 

θερµοηλεκτρικού ζεύγους 
 
 

 

 

 

 
 
Για να βρείτε το ελαττωµατικό  στοιχείο ή στοιχεία, πάρτε τις αναγνώσεις µε millivoltmeter σε πέντε 
διαφορετικά σηµεία. 
 
Το τερµατικό "+ " του millivoltmeter συνδέεται πάντα στο ίδιο σηµείο: δηλαδή στην γείωση των συσκευών. 
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V1 < 24 mV: 
 

 Αδύνατο θερµοηλεκτρικό ζεύγος 
 Αποκοπή θερµοηλεκτρικού ζεύγους 
 Κακή επαφή  αποκοπής θερµοηλεκτρικού 
ζεύγους 

 Φλόγα πιλότου πάρα πολύ αδύνατη ή 
ανεπαρκής για το θερµοηλεκτρικό ζεύγος 

 Λάθος µπέκ πιλότου 
 
V1 > 28 mV: 
 

 Το ελάττωµα είναι σε ένα άλλο µέρος του 
κυκλώµατος! 

 

 
  

V1-V2 > 2 mV : 
   

 Τα καλώδια σύνδεσης F.P. δίνουν µια 
υπερβολικά υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
 

 
  

V2-V3 > 2 mV: 
   

 Ελαττωµατικό F.P. 
 Ελαττωµατικό F.P. λόγω της συχνής 
ενεργοποίησης (ελέγξτε την έλξη καµινάδας 

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν την υπερβολική 
αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
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V3-V4 > 2 mV: 
   

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν την υπερβολική 
αντίσταση  

Κακή επαφή στα τερµατικά faston  

 
  

V4-V5 > 3 mV: 
   

 Συσκευή ασφάλειας υπερβολικής 
θερµοκρασίας εκτός 

 Συσκευή ασφάλειας υπερβολικής 
θερµοκρασίας εκτός λειτουργίας λόγω συχνής 
ενεργοποίησης (ελέγξτε τη θερµοκρασία 
λειτουργία της βαλβίδας αερίου) 

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν µια υπερβολικά 
υψηλή αντίσταση 

 Κακή επαφή στα τερµατικά faston 
 

 
  

Σβήστε τον πιλότο, και κάνετε µια σηµείωση V5 
όταν αποσυνδεθεί ο µαγνήτης (θα ακούσετε έναν 
κρότο). 
 
V5 > 2 mV: 
   

 Μαγνήτης εκτός λειτουργίας 
 
Το V5 µπορεί να είναι < 1 mV 
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6.1.1.3 Θερµοηλεκτρικό ζεύγος µε " σύζευξη αποκοπής"  και συσκευή ασφαλείας υπερβολικής 
θερµοκρασίας 
 

 

 

 
(A) Θερµοηλεκτρικό ζεύγος  
(B) Συσκευή ασφαλείας υπερβολικής θερµοκρασίας 
(C) Μαγνήτης  
(D) Σύζευξη αποκοπής 
(E) Καλώδιο θερµοηλεκτρικών ζευγών 
 
Για να βρείτε το ελαττωµατικό  στοιχείο ή στοιχεία, πάρτε τις αναγνώσεις µε millivoltmeter σε πέντε 
διαφορετικά σηµεία. 
Το τερµατικό "+ " του millivoltmeter συνδέεται πάντα στο ίδιο σηµείο: δηλαδή στην γείωση των συσκευών. 
 
 
V1 < 14 mV: 

 Θερµοηλεκτρικό ζεύγος πάρα πολύ 
αδύνατο 

 Θερµοηλεκτρικό ζεύγος αποκοµµένο 
 Κακή επαφή σύζευξη αποκοπής 
 Φλόγα πιλότου πάρα πολύ αδύνατη ή 
ανεπαρκής για το θερµοηλεκτρικό ζεύγος 

 IΛάθος µπέκ πιλότου 
 
V1 > 18 mV: 

 Το ελάττωµα είναι σε ένα άλλο µέρος του 
κυκλώµατος 

 
V1-V2 > 3 mV: 

 Υπερβολική θερµοκρασία συσκευή 
ασφάλειας εκτός 

 Υπερβολική θερµοκρασία συσκευή 
ασφάλειας εκτός λόγω συχνής 
ενεργοποίησης (ελέγξτε τη θερµοκρασία ενεργοποίησης της βαλβίδας αερίου) 

 Τα καλώδια σύνδεσης δίνουν την υπερβολική αντίσταση 
Σβήστε τον πιλότο  παραγωγή µιας σηµείωσης V2 όταν αποσυνδέει ο µαγνήτης (θα ακούσετε έναν κρότο). 
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V2 > 2 mV: 

 Μαγνήτης εκτός λειτουργίας 
Το V2 µπορεί να είναι < 1 mV 
 
 

6.2 Συσκευή µε έλεγχο ιονισµού φλόγας (FFI) 

6.2.1 Ηλεκτρικό διάγραµµα 
 

 
Λεζάντα: 

1. Πίνακας ελέγχου και ανάφλεξης 
2. Μετρητής πίεσης καπνών 
3. Τερµατικός πίνακας 
4. Ανεµιστήρας 
5. LED µπλόκου 
6. ∆ύο ηλεκτροβαλβίδες αερίου παράλληλα 
7. LED Βαλβίδας αερίου 
8. ∆ιακόπτης δύο-πόλων 
9. Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού  

10. Χειροκίνητη επαναφορά 
11. Θερµοστάτης υπερβολικής θερµοκρασίας 
12. Αντιπαρασιτικό φίλτρο  

 
Colours: 

BL µπλε 
B µαύρο 
R κόκκινο 
GR γκρι 
W άσπρο 
0Y/G κίτρινο /πράσινο 



62 Εγχειρίδιο διδασκαλίας  
Θερµοσίφωνες αποθήκευσης αερίου 

 
  

 

 

MT
20

02
SG

A0
00

10
10

01
 

 

Λεζάντα: 
 
  1- Πίνακας ελέγχου και ανάφλεξης 
  6 - Ηλεκτροβαλβίδα αερίου 
  9 - Θερµοστάτης ρύθµισης 
10 - Χειροκίνητη επαναφορά 

13. 11 άτης υπερβολικής 
θε ς 

13 - Ηλε άφλεξης 
14 - Ηλε
15 - Καυ

 
 
16 - Καλώδιο τροφοδοσίας 
 
a - Σωλήνας εισόδου αερίου 
b - Βαλβίδα αερίου 
c - Σωλήνας αερίου στον καυστήρα 
d - Εισαγωγή πίεσης αερίου προς τα πάνω 
e - Εισαγωγή πίεσης αερίου προς τα κάτω 

 

 - Θερµοστ
ρµοκρασία
κτρόδιο αν

κτρόδιο ιονισµού 
στήρας 
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6.2.2 Ο κύκλος λειτουργίας , τα διαγνωστικά και οι επισκευές 
 
 
 

- Έλεγχος ότι η συσκευή είναι συνδεµένη µε τους 
κεντρικούς αγωγούς 

Αυτο 
διάγνωση 1 

÷ 9 sec 

OK 

ΜΠΛΟΚΟ 
Κόκκινο  led 

ON 

- Ελέγξτε τη θέση της επαφής του µετρητή πίεσης 
καπνών 
- Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος του 
ανεµιστήρα κατά τη διάρκεια του σταδίου προ-
εξαερισµού 
- Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 
Ξεξινάει 

- Ελέγξτε την πίεση της επαφής µετρητών πίεσης 
(στενής), βραχυκυκλώστε την επαφή. 
- Έλεγχος ότι ο µετρητής πίεσης συνδέεται µε 

- Ελέγξτε τη ασφάλεια στον ηλεκτρονικό πίνακα. 
- Έλεγχος εάν η επαφή του θερµοστάτη 
υπερβολικής θερµοκρασίας είναι κλειστή 
(επαναφέρετε χειροκίνητα). 
- Έλεγχος εάν η επαφή του θερµοστάτη ρύθµισης 
είναι κλειστή (αίτηµα ανάφλεξης (=) 
- Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Led ON 
ΜΕΤΡΗΤΗΣ 
ΠΙΕΣΗΣ 
 MT
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Φλόγα 
παρούσα 

Παραγωγή 
ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ 

ΑΝΟΙΓΜΑ 
βαλβίδας 
αερίου 

Max. 
χρόνος 
5 sec 

OK 

ΚΑΠΝΩΝ  
κλείσιµο 

- Ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτροδίου 
ανάφλεξης (ένδυση/τρύπες στη µόνωση)  
- Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 
- Αντικαταστήστε την ηλεκτρονική πλακέτα 

ΜΠΛΟΚΟ 
Κόκκινο led 

ON 

NO 
Βαλβίδα αερίου 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

Ανεφοδιασµός αερίου: 
- Ελέγξτε τον ανεφοδιασµό αερίου. ∆ιαβάστε την 
πίεση προς τα πάνω και προς τα κάτω από τη 
βαλβίδα αερίου. 

- Ελέγξτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος του 
αερίου 

-  ηλεκτροβαλβίδες EV1 και EV2. 
- Αντικαταστήστε τη βαλβίδα αερίου 
Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης: 
- Ελέγξτε τη θέση του ηλεκτροδίου ανάφλεξης 
όσον αφορά τη φλόγα στον καυστήρα: 
διορθώστε την απόσταση περ.. 4 mm. 

καλώδιο σωστά 
- Έλεγχος ότι η εξάτµιση συναρµολογήθηκε σωστά, η 
σφραγίδα και η είσοδος του αέρα από το τερµατικό 
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ΜΠΛΟΚΟ 
Κόκκινο  led 

ON 
ΑΝΑΦΛΕΞΗ 
ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

Το ηλεκτρόδιο ιονισµού: 
- Ελέγξτε τη θέση του ηλεκτροδίου ιονισµού (περικοπή, που 

αποσυνδέεται, γείωση, τρύπες …) 
- Ελέγξτε τη θέση του ηλεκτροδίου όσον αφορά τη φλόγα στον 

Σ

Κ
Θ

 

 

led Καυστήρα 
ON 

Ανεπαρκής 
καύση 

Κίτρινη φλόγα:
- Έλεγχος για επικαθίσεις ασβεστίου στον καυστήρα και τη διάµετρο 
του ακροφυσίου 

Σβήσιµο, µυρωδιά αερίου καύσης 
- Ελέγξτε την είσοδο του φρέσκου αέρα (σωλήνας αναρρόφησης, 
σωλήνες στο θερµοσίφωνα) 

- Ελέγξτε τις επικαθίσεις στις λάµες του επιβραδυντή στον σωλήνα 
καπνών. 

καυστήρα διορθώστε την απόσταση περ. 4 mm. 
- Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο και το καλώδιό του 

Ροή  ζεστού νερού χρήσης ανεπαρκής: 
- Ελέγξτε την εισερχόµενη πίεση του κρύου νερού  
- Ελέγξτε την πίεση των κεντρικών αγωγών ζεστού νερού(άλατα) 
- Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο και το καλώδιό του 
Ανεπαρκής θερµοκρασία: 
- Τοποθετήστε τον θερµοστάτη ρύθµισης στη µέγιστη ρύθµιση 
- Ελέγξτε τη ροή αερίου 
- Έλεγχος για επικαθίσεις 
- Έλεγχος εάν η ικανότητα της συσκευής είναι επαρκής για τις 
ανάγκες ζεστού νερού χρήσης (συχνή ή υπερβολική χρήση ζεστού 
νερού) 

ΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ 
ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ 
ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
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6.2.3 Έλεγχος ηλεκτροδίων ιονισµού και ανάφλεξης. 
 

 Έλεγχος ότι τα ηλεκτρόδια 
τοποθετούνται µπροστά από 
τις τρύπες εξόδου της φλόγας 
καυστήρα. 
Το ηλεκτρόδιο ιονισµού 
πρέπει να τοποθετηθεί σε 
λιγότερο από  4 χιλ.  από τον 
καυστήρα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.4 Συντήρηση 
 
Ετήσιοι έλεγχοι 
1. Ελέγξτε τη συµπίεση ύδατος του συστήµατος. 
2. Ελέγξτε την στεγανότητα του αερίου και αντικαταστήστε τις χαλασµένες φλάντζες εάν είναι απαραίτητο. 
3. Οπτικά ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής γενικά και της καύσης. 
4. Οπτικά ελέγξτε τον θάλαµο καύσης και καθαρίστε τον καυστήρα εάν είναι απαραίτητο. 
5. Μετά από τους ελέγχους που περιγράφονται από τα σηµεία 3 και 4, κατεβάστε  και καθαρίστε τα 

ακροφύσια εάν είναι απαραίτητο. 
6. Ρυθµίστε τη ροή αερίου εάν είναι απαραίτητο. 
7. Ελέγξτε την αποδοτικότητα των συστηµάτων ασφάλειας ύδατος (θερµοκρασία και πίεση). 
8. Ελέγξτε την αποδοτικότητα των συστηµάτων ασφάλειας αερίου (αέριο ή φλόγα, βαλβίδα αερίου κ.λπ... ..) 
9. Ελέγξτε τον εξαερισµό του δωµατίου. 
10. Ελέγξτε την απαλλαγή των προϊόντων καύσης. 
 
 


