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Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic

daalderop, θερμανση από πολλεσ πλευρεσ
Η Daalderop, που ιδρύθηκε το 1880 στο Tiel, είναι ηγέτης της αγοράς στις Κάτω Χώρες στον τομέα της
ανάπτυξης, παραγωγής και πώλησης ποιοτικού και καινοτόμου εξοπλισμού ζεστού νερού και θέρμανσης.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Χάρη στην υψηλή ποιότητά τους, τα προϊόντα μας πωλούνται σε όλο τον κόσμο. Ποιότητα την οποία οφείλουμε στο μεγάλο βαθμό
αυτοματοποίησης και στο αφοσιωμένο προσωπικό μας. Διαθέτουμε ένα σύγχρονο τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, όπου η ανάπτυξη νέων
προϊόντων συντονίζεται στη ζήτηση της αγοράς. Δίνουμε μεγάλη αξία στη γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών μας. Τα προϊόντα μας
είναι ένας συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας εσωτερικά και όμορφης εμφάνισης εξωτερικά.
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διαφανησ παρουσιαση του comfort classic της daalderop
Αυτόματος εξαεριστήρας
Απαγωγός καυσαερίων

Αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενος
ανεμιστήρας

Παροχή αέρα
Συγκρότημα ρύθμισης αερίου (για
όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη
κατανάλωση αερίου)

Καυστήρας (η υπολειμματική
θερμότητα του συστήματος
κεντρικής θέρμανσης μεταφέρεται
στο νερό οικιακής χρήσης)
Χάλκινο δοχείο λέβητα

Εναλλάκτης θερμότητας με διπλά
τοιχώματα
Μονωτικό υλικό 100%
χωρίς CFK

Εναλλάκτης θερμότητας για
επιπλέον ζεστό νερό

Τρίοδη βαλβίδα (ρυθμίζει ταυτόχρονα
την παροχή νερού στην κεντρική
θέρμανση, στους αγωγούς ζεστού
νερού και στο δεύτερο κύκλωμα
κεντρικής θέρμανσης)

Αντλία συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Χειρολαβή για την ανάρτηση
(πίσω από την οθόνη χειρισμού)

Οθόνη χειρισμού

Περιεχομένων
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Συγχαρητήρια για την αγορά του Comfort Classic της Daalderop. Το
Comfort Classic παρουσιάστηκε ειδικά για την επέτειο των 130 ετών της
Daalderop. Είμαστε βέβαιοι ότι το θα απολαμβάνετε για πολλά χρόνια.
Το Comfort Classic της Daalderop είναι ένας αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενος
λέβητας κεντρικής θέρμανσης ΥΑ (υψηλής απόδοσης) με δοχείο ζεστού
νερού 50 ή 80 λίτρων. Με το Comfort Classic το σπίτι σας θερμαίνεται
με τρόπο άνετο, ενεργειακά οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον
και έχετε άμεσα στη διάθεσή σας ζεστό νερό για την κουζίνα, το ντους
και το λουτρό.
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Πληροφορίες για τον εγκαταστάτη
Πριν κάνετε την εγκατάσταση διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο. Παραδώστε
αυτό το εγχειρίδιο στο χρήστη μετά την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία της συσκευής και δώστε του οδηγίες σχετικά με:
- τη λειτουργία της συσκευής,
- το χειρισμό,
- τη θέση σε λειτουργία, την πλήρωση και την εξαέρωση,
- τη θέση εκτός λειτουργίας και την αποστράγγιση,
- την ετήσια επιθεώρηση και τη συντήρηση,
- την αντιμετώπιση των βλαβών.

Το Comfort Classic είναι πολύ οικονομικό όσον αφορά την κατανάλωση
ενέργειας και ζεσταίνει το σπίτι με απόδοση πολύ πάνω από 107%
(Νομικός κανόνας λειτουργίας ΥΑ). Η συσκευή πληροί άνετα τις
απαιτήσεις της ετικέτας ελέγχου αερίου «Καθαρότερη Καύση» (π.χ.
χαμηλή εκπομπή NOx). Πέρα από χαμηλότερη κατανάλωση αερίου
για εσάς ως καταναλωτή, αυτό σημαίνει επίσης και καθαρότερο
περιβάλλον. Το Comfort Classic έχει επιπλέον πολύ υψηλή απόδοση
νερού οικιακής χρήσης (85%). Πληροί και με το παραπάνω τα πρότυπα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Ζητήστε από το χρήστη του Comfort Classic να φυλάξει
προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης, για παράδειγμα κοντά στη
συσκευή, ούτως να είναι πρόχειρες τη στιγμή όπου χρειάζονται.

της ετικέτας ελέγχου αερίου «Υψηλή απόδοση στο ζεστό νερό» και έχει
μικρούς χρόνους αναμονής για ζεστό νερό, τόσο σε θερινές όσο και σε
χειμερινές συνθήκες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάζετε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές που
βρίσκονται ανάμεσα στα κείμενα.

Πληροφορίες για το χρήστη
Αυτές οι οδηγίες εγκατάστασης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες
τόσο για τον χρήστη, όσο και για τον εγκαταστάτη. Οι σημαντικότερες
πληροφορίες για το χρήστη περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 2 και
οι περιπτώσεις βλάβης στο κεφάλαιο 8. Γι’ αυτό σας συνιστούμε
να διαβάσετε οπωσδήποτε αυτά τα κεφάλαια. Τις πιο χρήσιμες
πληροφορίες θα τις βρείτε στην κάρτα του χρήστη. Αυτή πρέπει να
φυλάσσεται κοντά στο Comfort Classic ή να στερεώνεται στη συσκευή.
Φυλάσσετε επίσης προσεκτικά αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης, για
παράδειγμα κοντά στη συσκευή, ούτως ώστε να τις έχετε πάντα
πρόχειρες. Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τη συνημμένη κάρτα
εγγύησης και να την επιστρέψετε στη Daalderop!
Αν μετά την ανάγνωση αυτών των οδηγιών εγκατάστασης έχετε ακόμη
απορίες, τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Οι συνδυασμοί αριθμών και γραμμάτων που βρίσκονται εντός
παρενθέσεων σε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης Comfort
Classic παραπέμπουν στο διάγραμμα στη σελίδα 49 (διατομή
του Comfort Classic της Daalderop).
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1 ασφαλεια
Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου.
Εκτός από τις οδηγίες ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου πρέπει επίσης να τηρούνται και οι κανόνες της πυροσβεστικής
υπηρεσίας, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και του δήμου.
Όλα τα εξαρτήματα ασφαλείας της συσκευής και οι υποδείξεις ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου είναι προϋποθέσεις για την
ασφαλή χρήση της συσκευής. Ο ιδιοκτήτης και ο ειδικευμένος εγκαταστάτης είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή χρήση της
συσκευής.
Οι προδιαγραφές και οι ρυθμίσεις αυτής της μονάδας πληρούν αποκλειστικά τους κανόνες και τους νόμους των Κάτω Χωρών.
Η εγκατάσταση εκτός των Κάτω Χωρών μπορεί να οδηγήσει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις και κατά συνέπεια εξαιρείται από
την εγγύηση.
Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μετατροπών στη συσκευή και στο σύστημα αποχέτευσης.
Επίσης δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της αποχέτευσης συμπυκνωμάτων ή η απαγωγή συμπυκνωμάτων.

2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ως ιδιοκτήτης ή/και εγκαταστάτης είστε υπεύθυνος για την πλήρη εγκατάσταση θέρμανσης και ζεστού νερού και πρέπει να μεριμνάτε
ώστε το σύνολο να πληροί όλα τα πρότυπα και τις οδηγίες ασφαλείας.

2.1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Κατά την εγκατάσταση του Comfort Classic της Daalderop ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:
•

Η Απόφαση περί Οικοδομών

•

NEN 1078

(GAVO), Απαιτήσεις για οικιακές εγκαταστάσεις αγωγών αερίου

•

NEN 2757

Παροχή αέρα καύσης και απαγωγή καπνού από συσκευές καύσης

•

NEN 2920

Απαιτήσεις για οικιακές εγκαταστάσεις κατανάλωσης αερίου

•

NEN 3028

Απαιτήσεις ασφαλείας για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης

•

NPR 3378

Οδηγία εφαρμογής των NEN 1078, NEN 2757 και NEN 3028

•

NEN 1010

Διατάξεις ασφαλείας για εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης

•

NEN 1006

Γενικές διατάξεις για εγκαταστάσεις πόσιμου νερού AVWI -1981 με αντίστοιχα φύλλα εργασίας

•

VEWIN

Φύλλα εργασίας

•

NEN 3287

Εσωτερική αποχέτευση σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες

•

Ενδεχόμενοι τοπικοί κανόνες, όπως δομικοί κανόνες και κανόνες της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Σύνδεση συσκευών με αέριο καύσιμο που σχηματίζουν συμπύκνωμα

καιen
λειτουργία
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3	κατασκευη και λειτουργια
Το Comfort Classic της Daalderop είναι ένας αβαθμίδωτα
ρυθμιζόμενος λέβητας κεντρικής θέρμανσης. Κεντρικά στη συσκευή
είναι ενσωματωμένος ένας εναλλάκτης θερμότητας ΥΑ από
αλουμίνιο ειδικά σχεδιασμένος από τη Daalderop. Ο εναλλάκτης
θερμότητας περιλαμβάνεται στο σύνολό του στο χάλκινο δοχείο του
θερμοσίφωνα. Χάρη σε αυτή την κατασκευή, ο λέβητας κεντρικής
θέρμανσης και ο θερμοσίφωνας αποτελούν μια πολύ συμπαγή
συνδυασμένη συσκευή.

3.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Κεντρικά στο θερμοσίφωνα όπου βρίσκεται το νερό οικιακής χρήσης
είναι τοποθετημένος ένας επιμήκης εναλλάκτης θερμότητας (16).
Αυτός ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από τρεις ομόκεντρους
αγωγούς (εικ. 1).
• 	Τα θερμά καυσαέρια που εκλύονται από τον καυστήρα
(14) που βρίσκεται πάνω από αυτό τον αγωγό ρέουν από
πάνω τα κάτω προς μέσω του μεσαίου αγωγού .

αγωγός καυσαερίων

3

αγωγός νερού κεντρικής
θέρμανσης

• 	Ο δεύτερος παρακείμενος αγωγός  υποδιαιρείται σε
οκτώ μικρότερους αγωγούς που σχηματίζουν όλοι μαζί
τους αγωγούς νερού κεντρικής θέρμανσης.
• 	Ο θερμοσίφωνας  μονώνεται πλήρως μέσω μονωτικών
σανίδων (18). Το σύνολο στεγάζεται σε ένα περίβλημα από

2

χάλυβα (7) που είναι κατασκευασμένο με τρόπο ώστε η
συσκευή να περιβάλλεται από αέρα.

1

νερό υγιεινής

θερμοσίφωνας

μόνωση

Κατασκευή και
Constructie
enλειτουργία
Werking | 9
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• Μονάδα ρύθμισης

όσο και του καυστήρα κάνουν απαραίτητη τη χρήση ανεμιστήρα. Ο

Το Comfort Classic της Daalderop ελέγχεται από μια ηλεκτρονική

ανεμιστήρας είναι επίσης ουσιώδες μέρος της συσκευής.

μονάδα ρύθμισης (26). Αυτή η μονάδα ρύθμισης καθορίζει σε μεγάλο

Λόγω της πλήρους προανάμειξης του αερίου και του αέρα, ο καυστήρας

βαθμό τη λειτουργία της συσκευής. Η λειτουργία της συσκευής

(14) έχει πολύ χαμηλό ύψος φλόγας. Αυτό σημαίνει πολύ χαμηλή

αναπαράγεται από αυτή τη μονάδα ρύθμισης και αποτελεί ένα

εκπομπή NOx, άρα καύση φιλική προς το περιβάλλον και συμπαγή

σημαντικό κρίκο στην αντιμετώπιση βλαβών.

κατασκευή.

• Κύκλωμα νερού κεντρικής θέρμανσης
Όταν υπάρχει ζήτηση νερού θέρμανσης και/ή νερού οικιακής χρήσης,
των αγωγών στο τοίχωμα του εναλλάκτη θερμότητας (16). Το ζεσταμένο

3.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

νερό φεύγει από τον εναλλάκτη θερμότητας στην άνω πλευρά και όταν

Το Comfort Classic ελέγχεται από μια μονάδα ρύθμισης που

υπάρχει ζήτηση μόνο θέρμανσης ρέει μέσω της εγκατάστασης κεντρικής

εξασφαλίζει αξιόπιστη παροχή θερμότητας για νερό κεντρικής

θέρμανσης. Όταν υπάρχει ζήτηση μόνο νερού οικιακής χρήσης, το νερό

θέρμανσης και νερό οικιακής χρήσης. (Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα

κεντρικής θέρμανσης εξακολουθεί να κυκλοφορεί μέσω του εναλλάκτη

ελέγχου πρακτικά χειρίζεται τις περιβαλλοντικές επιδράσεις,

θερμότητας και του έλικα («κύκλωμα θερμοσίφωνα»). Σε περίπτωση

την επιθυμητή θερμοκρασία δωματίου κ.λπ., και σε περίπτωση

ταυτόχρονης ζήτησης νερού θέρμανσης και νερού οικιακής χρήσης,

αρνητικών περιβαλλοντικών επιδράσεων δεν περνάει κατευθείαν

η τρίοδη βαλβίδα (22) θα ελέγχεται από τη μονάδα ρύθμισης (26) με

σε βλάβη αλλά προσαρμόζεται ή τίθεται εκτός λειτουργίας μόνο

τρόπο ώστε να τροφοδοτείται τόσο το κύκλωμα θερμοσίφωνα όσο και το

προσωρινά).

το νερό κεντρικής θέρμανσης αντλείται από κάτω προς τα πάνω μέσω

κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης.
Παρακάτω ακολουθεί μια περιγραφή της λειτουργίας του Comfort
• Κύκλωμα παροχής αέρα

Classic κατά τη συνήθη χρήση και υπό κανονικές συνθήκες.

Για να διατηρείται όσο δυνατόν χαμηλότερη η απώλεια θερμότητας του

Εξαιρέσεις και συστήματα ασφαλείας του Comfort Classic

λέβητα, έχουν κατασκευαστεί ειδικοί αγωγοί παροχής αέρα στην πίσω

περιγράφονται στο κεφάλαιο 8 «Βλάβες» (σελίδα 41).

πλευρά του τμήματος μόνωσης. Με αυτό τον τρόπο ο σχετικά κρύος
αέρας μεταφέρεται στο κάτω μέρος του λέβητα. Αυτό εμποδίζει τη
θερμότητα που βρίσκεται στο λέβητα να διαφύγει προς τα έξω μέσω της
παροχής αέρα.

•Μ
 οναδικό δεύτερο κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης στο βασικό
εξοπλισμό
Το Comfort Classic της Daalderop είναι ο μοναδικός λέβητας του

• Κύκλωμα καυσαερίων
Τα καυσαέρια από τη διαδικασία καύσης φυσώνται από τον ανεμιστήρα
(1) από πάνω προς τα κάτω ανάμεσα στα πτερύγια του εναλλάκτη
θερμότητας (16). Με αυτό τον τρόπο τα καυσαέρια ψύχονται απότομα
ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται συμπύκνωμα στον εναλλάκτη
θερμότητας.

είδους του που διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του ένα δεύτερο,
ανεξάρτητα ρυθμιζόμενο κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης που είναι
κατ’ εξοχήν κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση! Έτσι, με αυτό το
σύστημα μπορείτε για παράδειγμα να έχετε το δάπεδο του λουτρού
σας το πρωί στη σωστή θερμοκρασία, ενώ το υπόλοιπο σπίτι σας
είναι ακόμα κρύο (βλ. κεφάλαιο 4.4 σελίδα 24, Σύνδεση δεύτερου
κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης).
• Όταν δεν υπάρχει ζήτηση θέρμανσης

• Κλειστή υλοποίηση

Η συσκευή θα εκτελεί αυτοδιάγνωση κατά τη σύνδεση με το

Το Comfort Classic είναι τύπου «κλειστής υλοποίησης». Αυτό σημαίνει

ηλεκτρικό δίκτυο και στη συνέχεια κάθε 24 ώρες. Τότε η αντλία

ότι ένας ανεμιστήρας απορροφά τον αέρα για την καύση από έξω και

κεντρικής θέρμανσης (23) θα περιστρέφεται για τρία λεπτά και η

ότι τα καυσαέρια φυσώνται πάλι προς τα έξω μέσω του καυστήρα,

τρίοδη βαλβίδα θα μετακινηθεί μία φορά με κατεύθυνση προς το

του εναλλάκτη θερμότητας και του απαγωγού καυσαερίων. Η κλειστή

σπίτι για να προληφθεί η εμπλοκή της.

υλοποίηση και η ειδική κατασκευή τόσο του εναλλάκτη θερμότητας

καιen
λειτουργία
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• Ρύθμιση «Διαρκής άνεση»

• Λειτουργία ΥΑ

Σε περίπτωση ταυτόχρονης ζήτησης θερμοσίφωνα και θέρμανσης

Στον εναλλάκτη θερμότητας ΥΑ τα καυσαέρια φυσώνται μέσω ενός

σπιτιού, η συσκευή κατ’ αρχήν θα διεκπεραιώνει και τις δύο. Σε αυτή

ανεμιστήρα από πάνω προς τα κάτω μέσω των πτερυγίων του

την περίπτωση θα είναι διαθέσιμα 7,5 - 24 kW (έκδοση των 24 kW),

εναλλάκτη θερμότητας. Ψυχραίνονται τόσο απότομα ώστε ένα μέρος

7,5 - 30 kW (έκδοση των 30 kW), 10 - 32 kW (έκδοση των 32 kW)

των υδρατμών που βρίσκονται σε αυτά τα καυσαέρια συμπυκνώνεται

ή 11,3 - 38 kW (έκδοση των 38 kW) για τη θέρμανση του σπιτιού,

στο κάτω μέρος του εναλλάκτη θερμότητας. Τότε απελευθερώνεται μια

ανάλογα με την ποσότητα ζήτησης ζεστού νερού. Τότε η τρίοδη βαλβίδα

επιπρόσθετη ποσότητα θερμότητας συμπυκνώματος, με αποτέλεσμα

(22) μετακινείται στη μεσαία θέση, ούτως ώστε ένα μέρος του νερού

η απόδοση να φθάνει πολύ πάνω από 90%. Το συμπύκνωμα νερού

κεντρικής θέρμανσης να αντλείται στα θερμαντικά σώματα και ένα μέρος

που σχηματίζεται απομακρύνεται προς τον υπόνομο μέσω του

στο θερμοσίφωνα για νερό οικιακής χρήσης. Αυτή η μοναδική ρύθμιση

σιφονιού στο κάτω μέρος της συσκευής.

τρίοδης βαλβίδας εμποδίζει την πτώση της θερμοκρασίας στο σπίτι κατά
τη διάρκεια της θέρμανσης του θερμοσίφωνα.

• Παροχή θερμότητας
Η ζήτηση θερμότητας και η παροχή θερμότητας γνωστοποιούνται
μέσω του πίνακα χειρισμού στη μονάδα ρύθμισης (26). Σε περίπτωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Εκτός από την υψηλή απόδοση στο τμήμα κεντρικής
θέρμανσης, το Comfort Classic έχει υψηλή απόδοση στην
παροχή ζεστού νερού, με αποτέλεσμα να πληροί τα κριτήρια
της ετικέτας Υψηλής απόδοσης στο ζεστό νερό.

ζήτησης θερμότητας ενεργοποιούνται η αντλία κεντρικής θέρμανσης
(23) και ο ανεμιστήρας (1). Μετά την επίτευξη του σωστού αριθμού
στροφών του ανεμιστήρα, ο καυστήρας (14) αναφλέγεται. Αν ύστερα
από πέντε δευτερόλεπτα δεν υπάρχει σήμα φλόγας, θα ακολουθήσουν
δύο ακόμη προσπάθειες εκκίνησης με τήρηση χρόνου απόπλυσης
δεκαπέντε δευτερολέπτων. Αν η εκκίνηση στο σύνολό της αποτύχει, η

• Καθαρότερη καύση
Πάνω στον εναλλάκτη θερμότητας είναι τοποθετημένος ένας ειδικά
σχεδιασμένος καυστήρας. Το μείγμα αερίου/αέρα αναμειγνύεται

συσκευή θα κλειδώσει.

πλήρως πριν φθάσει στον καυστήρα. Κατά συνέπεια κατά την καύση

Σε περίπτωση βλάβης της φλόγας (απώλεια ιονισμού κατά τη διάρκεια

κατασκευή και την πλήρη, φιλική προς το περιβάλλον καύση. Χάρη

της καύσης), η συσκευή θα εκτελέσει η ίδια διπλή επαννεκίνηση. Αν
η θερμοκρασία του νερού κεντρικής θέρμανσης υπερβεί τους 90°C, ο

δημιουργείται πολύ χαμηλό ύψος φλόγας, επιτρέποντας τη συμπαγή
σε αυτή τη φιλική προς το περιβάλλον καύση, το Comfort Classic της
Daalderop πληροί την ετικέτα ελέγχου αερίου «Καθαρότερη καύση».

καυστήρας θα σβήνει πάντα Η συσκευή έχει χρόνο αναμονής τριών
λεπτών ανάμεσα στις εκκινήσεις. Μετά την παρέλευση αυτού του
χρόνου ο καυστήρας μπορεί να αναφλεγεί εκ νέου. Σε περίπτωση
οικιακής θέρμανσης, αυτός ο χρόνος αναμονής πρέπει να μεταβάλλεται
από τον εγκαταστάτη στα έξι λεπτά ή να απενεργοποιείται.
Η αντλία κεντρικής θέρμανσης εξακολουθεί να περιστρέφεται για
λίγη ώρα μετά τη διεκπεραίωση της ζήτησης θερμότητας. Ο χρόνος
αναμονής μετά τη διακοπή της περιστροφής όταν η αντλία είναι
ρυθμισμένη προς το σπίτι είναι ένα λεπτό. Στη συνέχεια η τρίοδη
βαλβίδα ρυθμίζεται σε κατεύθυνση προς το θερμοσίφωνα και η αντλία
κεντρικής θέρμανσης συνεχίζει να περιστρέφεται για δέκα λεπτά,
ρυθμισμένη προς το θερμοσίφωνα. Αυτοί οι χρόνοι αναμονής μετά τη
διακοπή της περιστροφής μπορούν να τροποποιηθούν (βλ. εγχειρίδιο
σέρβις Ρύθμιση και βαθμονόμηση του Comfort Classic).
Αν υπάρχει ανεπαρκής ροή νερού κεντρικής θέρμανσης, αυτό γίνεται
αντιληπτό από το θερμοστάτη ανώτατου ορίου (8). Αυτός απενεργοπεί
τη συσκευή όταν περάσει σε βλάβη.

• Ισχύς καυστήρα
Η συσκευή διαθέτει έναν αβαθμίδωτα ρυθμιζόμενο έλεγχο ισχύος
του καυστήρα. Με τη βοήθεια της μηχανικής σύνδεσης αερίου/
αέρα, η ισχύς του καυστήρα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της ρύθμισης
του ανεμιστήρα (1). Σε περίπτωση θερμοκρασίας νερού κεντρικής
θέρμανσης 70°C ή μεγαλύτερης, η ισχύς του καυστήρα πρέπει να
ρυθμιστεί προς τα κάτω.

Κατασκευή καιen
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• Πιο αποδοτική εκκίνηση (ΠΑΕ)

• Ρύθμιση εξαρτώμενη από τον καιρό

Η ΠΑΕ είναι ένας άνετος αντιστάτης μείωσης κατανάλωσης ενέργειας

Το Comfort Classic είναι ήδη προετοιμασμένο για τη χρήση ρύθμισης

που διατηρεί το σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο στη ρυθμισμένη

εξαρτώμενης από τον καιρό. Με ένα ειδικά γι’ αυτό το σκοπό σετ

θερμοκρασία δωματίου με τη χαμηλότερη ισχύ (και κατά συνέπεια με

(είδος 07.92.80.007), αποτελούμενο από έναν εξωτερικό αισθητήρα

την υψηλότερη απόδοση). Σε περίπτωση ζήτησης οικιακής θέρμανσης,

θερμοκρασίας και έναν αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής, το

η συσκευή αρχίζει να θερμαίνει το σπίτι πάντα με χαμηλή ισχύ

Comfort Classic μπορεί να ρυθμιστεί με απλό τρόπο ανάλογα με

καυστήρα. Η συσκευή ενεργοποιείται από ένα τυπικό θερμοστάτη

τον καιρό μέσω τροποποίησης ορισμένων ρυθμίσεων της συσκευής

χώρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. Ο χρόνος όπου ο καυστήρας

ρύθμισης. Αυτή η επιλογή δεν είναι δυνατή σε συνδυασμό με

παραμένει σε χαμηλή ισχύ εξαρτάται μεταξύ άλλων από την υφιστάμενη

θερμοστάτη χώρου OpenTherm.

ζήτηση θερμότητας.

• Ρυθμιστικός θερμοστάτης χώρου με OpenTherm
Το Comfort Classic της Daalderop πρέπει να συνδεθεί τόσο με
θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όσο και
με ρυθμιστικό θερμοστάτη χώρου σύμφωνα με το πρωτόκολλο
επικοινωνίας OpenTherm. Για το θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης ισχύει ότι πρέπει να έχει δική του τροφοδοσία (με
μπαταρίες) (όχι «power stealing»).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
«Το Comfort Classic δεν μπορεί να συνδυαστεί με
θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με
προσδοκώμενη αντίσταση».
Όταν χρησιμοποιείται ρυθμιστικός θερμοστάτης χώρου, αυτός καθορίζει
την ισχύ του Comfort Classic, ανάλογα με τη διαφορά ανάμεσα στην
επιθυμητή και την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου. Τότε το σπίτι
διατηρείται στην επιθυμητή θερμοκρασία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ.
Αυτό σημαίνει υψηλή απόδοση, σταθερή θερμοκρασία δωματίου και
βέλτιστη θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων.
Επίσης είναι δυνατόν, ανάλογα με τον τύπο και τη μάρκα του
θερμοστάτη χώρου, η οθόνη του θερμοστάτη χώρου να εμφανίζει την
τρέχουσα κατάσταση ή μια πιθανή βλάβη του Comfort Classic της
Daalderop. Αν για παράδειγμα, η πίεση κεντρικής θέρμανσης είναι πολύ
χαμηλή, τότε μέσω της οθόνης του θερμοστάτη χώρου θα εμφανίζεται
ότι η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης πρέπει να συμπληρωθεί. Για
συγκεκριμένες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στις οδηγίες χρήσης
του θερμοστάτη δωματίου σας.
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• Έλεγχος ΑΖΝ (άνεση με ζεστό νερό)

(και κατά συνέπεια χρήματα), τα οποία που εξοικονομείτε με το Comfort

Οι συσκευές με ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ πληρούν σημαντικές

Classic. Η ετικέτα ΑΖΝ αποσαφηνίζει σε ποια κλάση χρήσης υπάγεται

βασικές απαιτήσεις σε σχέση με το κατώτατο όριο ροής νερού, το

η συσκευή και για ποιες χρήσεις είναι καταλληλότερη. Τα Comfort

χρόνο αναμονής, την ομοιομορφία της θερμοκρασίας και την απόδοση.

Classic 24/50+ και 30/50+ της Daalderop πληρούν την κλάση ΑΖΝ 5, σε

Επειδή το Comfort Classic της Daalderop είναι συσκευή αποθέματος,

ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοσίφωνα 65°C. Τα Comfort Classic 24/80+,

δεν έχει κατώτατο όριο ροής. Γι’ αυτό το λόγο ο χρόνος αναμονής για

32/80+ και 38/80+ της Daalderop έχουν ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ

ζεστό νερό στο σημείο υδροληψίας της κουζίνας καθορίζεται μόνο από

για κλάση χρήσης 6, σε ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοσίφωνα 70°C και

το μήκος και τη διάμετρο του αγωγού που χρησιμοποιείται. Αντίθετα

65°C. Αυτή η ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ δεν εφαρμόζεται στις λοιπές

οι ταχυθερμοσίφωνες έχουν κατώτατο όριο ροής. Κατώτατο όριο ροής

συσκευές. Οι κλάσεις χρήσης 5 και 6 καθιστούν τη συσκευή κατάλληλη

είναι η ποσότητα νερού που πρέπει να τρέξει πριν αρχίσει να λειτουργεί

για (βλ. εικόνες 2a και 2b):

ο καυστήρας. Άρα, αυτό κοστίζει περισσότερη ενέργεια, χρόνο και νερό

ΚΛΑΣΗ ΑΖΝ 5

Κουζίνα, ντους ή λουτρό (150 l)

Κουζίνα 60 oC

Ντους 60 oC
(λίτρα/λεπτό)

Λουτρό 40 oC

(λίτρα/λεπτό)
≥7,5

≥7,5

Χρόνος πλήρωσης ≤ 10 λεπτά

(λίτρα/λεπτό)

Εικόνα 2a: Κλάση ΑΖΝ 5
ΚΛΑΣΗ ΑΖΝ 6

Κουζίνα και ντους (ταυτόχρονα)
Κουζίνα και λουτρό (150 l) (ταυτόχρονα)
Λουτρό (200L)

Κουζίνα 60 oC
(λίτρα/λεπτό)
≥ 7,5
≥ 7,5
-

Ντους 60 oC
(λίτρα/λεπτό)
≥ 7,5
-

Λουτρό 40 oC
(λίτρα/λεπτό)
Χρόνος πλήρωσης < 10 λεπτά
Χρόνος πλήρωσης < 10 λεπτά

Εικόνα 2b: Κλάση ΑΖΝ 6

• Έλεγχος αερίου Υψηλής απόδοσης στο ζεστό νερό
Το Comfort Classic πληροί τα κριτήρια της ετικέτας υψηλής απόδοσης
στο ζεστό νερό. Αυτή η ετικέτα είναι προσθήκη στην προαναφερόμενη
ετικέτα ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΑΖΝ. Αυτή η προσθήκη σημαίνει ότι μια
συσκευή πέρα από την υψηλή απόδοση στην παρασκευή νερού
υγιεινής, έχει επίσης σύντομο χρόνο αναμονής σε θερινές και
χειμερινές συνθήκες.

Εικόνα 3a: Ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ

•Έ
 λεγχος αερίου ΤΘΗΘ (τελικού θερμαντήρα ηλιακού
θερμοσίφωνα)
Οι συσκευές με ετικέτα ελέγχου αερίου ΤΘΗΘ είναι κατάλληλες
για να χρησιμοποιούνται ως τελικοί θερμαντήρες για ηλιακούς
θερμοσίφωνες. Μαζί με ένα Comfort Classic της Daalderop
συνιστούμε ένα MonoSolar της Daalderop. Υπάρχουν διάφορες
επιλογές εγκατάστασης, για τις οποίες σας παραπέμπουμε στις
οδηγίες εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα και τις οδηγίες
εγκατάστασης του σετ μετατροπής του ΤΘΗΘ.

Εικόνα 3b: Ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ

Για τις συσκευές Comfort Classic διατίθενται σετ μετατροπής ΤΘΗΘ
(07.95.75.006) για να μπορούν οι συσκευές να πληρούν τον Έλεγχο
αερίου ΝΖ (βλ. σχήματα 3a και 3b).
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3.3 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Εικόνα 4: Πίνακας χειρισμού

menu

enter

reset

2

3

4

1

• Πίνακας χειρισμού

3 Πλήκτρο Enter

Ο πίνακας χειρισμού (βλ. εικ. 4) βρίσκεται στην πρόσοψη της

	
Με το πλήκτρο Enter ενεργοποιείται μια επιλογή. Αυτή
enter
μπορεί να είναι η μεταβολή μιας ρύθμισης, αλλά και η

συσκευής. Ο πίνακας χειρισμού είναι εφοδιασμένος με τα ακόλουθα
στοιχεία:

5

ενεργοποίηση ενός υπομενού.

1

Οθόνη

2

Πλήκτρο Menu

4 Πλήκτρο Reset

3

Πλήκτρο Enter

4

Πλήκτρο Reset

	
Με αυτό το πλήκτρο η συσκευή ξεκλειδώνει από την
reset
οθόνη κατάστασης. Όταν βρίσκεστε στο μενού, με αυτό

5

Πλήκτρα βέλους (πάνω / κάτω)

το πλήκτρο βγαίνετε από το μενού, με αποτέλεσμα να
εμφανίζεται η οθόνη κατάστασης.

1 Οθόνη

5 Πλήκτρα βέλους (πάνω / κάτω)

Στην οθόνη αναφέρεται η κατάσταση λειτουργίας. Σε αυτήν

	Με τα δύο πλήκτρα βέλους μπορείτε να μετακινηθείτε στη

αναφέρονται επίσης προειδοποιήσεις, φραγές και μηνύματα. (Για
περαιτέρω εξήγηση σχετικά για με τις ενδείξεις της οθόνης και την
σημασία τους, βλ. οθόνες μενού, (σελ. 14).

2 Πλήκτρο Menu
	
 ε αυτό ανοίγει το μενού από την οθόνη κατάστασης.
menu Μ
Αφού μπείτε στο μενού, με αυτό το πλήκτρο επιστρέφετε
στο πιο πάνω επίπεδο.

δομή μενού της συσκευής κεντρικής θέρμανσης.
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3.4 ΟΘΟΝΕΣ ΜΕΝΟΥ
• Εκκίνηση

Σε περίπτωση προειδοποίησης, φραγής η βλάβης, ο οπίσθιος

Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης εμφανίζονται διαδοχικά οι ακόλουθες

φωτισμός της οθόνης αναβοσβήνει. (Για περισσότερες πληροφορίες

οθόνες μενού: οθόνη εκκίνησης (εικ. 5), ύστερα από 15 δευτερόλεπτα

σχετικά με τις βλάβες σας παραπέμπουμε στο κεφάλαιο 8 Βλάβες στη

ακολουθεί η οθόνη κατάστασης Α (εικ. 6) και στη συνέχεια εμφανίζεται

σελ. 39).

η οθόνη κατάσταση B (εικ. 7).

Κάτω δεξιά εμφανίζεται η τρέχουσα πίεση κεντρικής θέρμανσης. Στο
μενού, αυτό μπορεί να μεταβληθεί με τρόπο ώστε να εμφανίζεται

D A A L D E R O P
-

-

C O M F O R T

O P S T A R T E N V E R S I E [ x x x x ]

το μενού θερμοκρασίας εισόδου κεντρικής θέρμανσης ή και τα δύο
εναλλάξ.

-

• Μενού

Εικόνα 5: Οθόνη εκκίνησης

Κάθε οθόνη μενού είναι εξοπλισμένη με μια κωδικοποίηση που

N A D R A A I E N
B O I L E R

0 0
P O M P

:

0 0

εμφανίζεται πάνω δεξιά. Η λειτουργικότητα κάθε οθόνης απεικονίζεται
παρακάτω. Εφόσον σε μια οποιαδήποτε οθόνη μενού δεν πιέσετε
κανένα πλήκτρο για 3 λεπτά, βγαίνετε από το μενού και εμφανίζεται η

A

οθόνη κατάστασης.

Εικόνα 6: Οθόνη κατάστασης A

C O M F O R T

0 0
3 8 / 8 0 +

:

0 0
A

M e n u
� 1. I N F O
2. G E B R U I K E R S M E N U
3. S E R V I C E M E N U
Εικόνα 9: Οθόνη μενού

Εικόνα 7: Οθόνη κατάστασης B

� Αναφέρει ότι υπάρχουν περισσότερες επιλογές από όσες χωρούν
στην οθόνη. Με τα πλήκτρα

• Οθόνη κατάστασης

Το
E 0 0
S T A T U S R E G E L
S T A T U S R E G E L

A
B

1 6
1 . 5

:

3 6

B A R

Εικόνα 8: Οθόνη κατάστασης C

Στη θέση του «E00» εμφανίζεται ο κωδικός βλάβης (E00), φραγής
(B00), προειδοποίησης (W00) ή ο κωδικός κατάστασης (S00).
Αυτά εμφανίζονται με σειρά προτεραιότητας (E, B, W και S). Στη
θέση της γραμμής κατάστασης A και B περιγράφεται η βλάβη, η
φραγή, η προειδοποίηση ή η κατάσταση.

και

μπορείτε να κυλίσετε το μενού.

αναφέρει την επιλεγμένη γραμμή. Με το πλήκτρο ENTER γίνεται

η επιλογή και περνάτε σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα υπομενού. Με το
πλήκτρο MENU επιστρέφετε κατά ένα επίπεδο, σε αυτή την περίπτωση
στην οθόνη κατάστασης C (βλ. εικόνα 8).
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3.5 ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
• Επίπεδο μενού 1

• Επίπεδο μενού 3

�

M E N U
1. I N F O
2. G E B R U I K E R S M E N U
3. S E R V I C E M E N U
4. T A A L / L A N G U A G E
5. D A T U M / T I J D

• Επίπεδο μενού 2

�

� I N F O
A.
B.
C.
D.
E.

S E
I N
S T
B L
V E

S E N S O R W A A R D E N
B O I L E R W A T E R
6 1 . 0 º C
C V - A A N V O E R
7 4 . 5 º C
C V - R E T O U R
3 5 . 5 º C
C V - D R U K
1 . 8 B A R
V E N T I L A T O R
2 1 0 0 R P M
W A R W A A R D E
7 7 . 9 º C
B U I T E N T E M P
1 4 . 5 º C
S E L E C T I E W A A R D E
4 7
I O N I S A T I E
4 . 1 u A
I N S T E L L I N G E N
T O E S T E L T Y P E
C o m f o r t C l a s s i c
3 2 / 8 0
B O I L E R

1 3 0

A A N
B O I L E R W A T E R

N S O R W A A R D E N
S T E L L I N G E N
O R I N G E N
O K K E R I N G E N
R S I E

6 0 º C
M O D U L E R E N

O P

C V
A A N

C V - T E M P E R A T U U R
7 5 º C
V E R M O G E N S T U R I N G
U I T
N A D R A A I E N

C V

N A D R A A I E N

B O I L E R

L A A G B R A N D T I J D

1

M I N

2 0
M E S
1 0

M I N
M I N

( M e e s t e ff . S t a r t )
A C C E L E R A T I E T I J D
3 3

M I N

D R U K S E N S O R
A A N
W A R

R E G E L I N G
U I T

N A C H T V E R L A G I N G
3 0 º C
L A A G I N S T E L L I N G
3 0 º C
H O O G I N S T E L L I N G
7 0 º C
S C H A K E L D I F F E R E N T I E
5 º C
C O R R E C T I E F A C T O R
3 0 º C

�

�

�

S T O R I N G E N
E 1 5
G E E N D O O R S T R O M I N G
1 0 / 1 6
B L O K K E R I N G E N
B 1 0
N E T S T E K K E R F O U T
1 0 / 1 6
V E R S I E
E 1 5
G E E N

D O O R S T R O M I N G
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• Επίπεδο μενού 1
M E N U
1. I N F O
2. G E B R U I K E R S M E N U
3. S E R V I C E M E N U
4. T A A L / L A N G U A G E
5. D A T U M / T I J D

• Επίπεδο μενού 2

• Επίπεδο μενού 3

� G E B R U I K E R S M E N U
A. B O I L E R

�

B O I L E R
A A N
U I T

�

B O
6
6
7

I L E R W A T E R
0 º C
5 º C
0 º C

�

W A
U
K
T

R R E G E L I N G
I T
A M E R T H E R M O S T A A T
I J D S C H A K E L A A R

�

D R U K S E N S O R
U I T
A A N

�

D I S P L A Y
N A 2 0 M I N U I T
C O N T I N U A A N

�

W E
C
C
A

A A N
B. B O I L E R W A T E R
7 0 º C
C. W A R

R E G E L I N G
U I T

D. D R U K S E N S O R
A A N
E. D I S P L A Y
N A 2 0 M I N U I T
D I S P L A Y
C V - D R U K
G. F A B R I E K S I N T S T E L L I N G
G. F A B R I E K I N S T E L L I N G
F. W E E R G A V E

�

T A A L / L A N G U A G E
E N G L I S H [ E N G ]
N E D E R L A N D S [ N L ]

D A T U M / T I J D

�V r i j d a g
1 4

s e p

2 0 0 9

0 7 : 0 0 u

�

E
V
V
F

R G
- D
- A
W I

A
R
A
S

V
U
N
S

E D I S P L A Y
K
V O E R T E M P
E L I N G

F A B R I E K I N S T E L L I N G
H E R S T E L L E N

F A B R I E K I N S T E L L I N G
H E R S T E L D

�

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic
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3.5 ΔΟΜΗ ΜΕΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
• Επίπεδο μενού 1

• Επίπεδο μενού 3

�

M E N U
1. I N F O
2. G E B R U I K E R S M E N U
3. S E R V I C E M E N U
4. T A A L / L A N G U A G E
5. D A T U M / T I J D

I O N I S A T I E S T R O O M
L A A G V E R M O G E N
H O O G V E R M O G E N
I N S T E L L I N G E N
A . B O I L E R
A A N
B . M O D U L E R E N

C V
A A N

�

C . C V - T E M P E R A T U U R
9 0 º C
D . B O I L E R W A T E R
6 0 º C

• Επίπεδο μενού 2

E . V E R M O G E N S T U R I N G
A A N
F . N A D R A A I E N

�S E R V I C E M E N U
T O E G A N G S C O D E :

C V

G . N A D R A A I E N

X X X X

H . L

�

( M e e
I . A

S E R V I C E M E N U
� A. I O N I S A T I E S T R O O M
B. I N S T E L L I N G E N
C. W A R R E G E L I N G
D. T O E S T E L S E L E C T I E
E. F A B R I E K I N S T E L L I N G

J . A

B O I L E
2
A A G B R A N D T I J D
1
s t e ff . S t a r t )
C C E L E R A T I E T I J D
1
N T I P E N D E L

1
R
0

M I N
M I N

0

M I N

0

M I N

3

M I N

K . K E T E L B E V E I L I G I N G
1 0 º C
L . C V - V E R M O G E N
1 5 K W
M . W A R

R E G E L I N G
U I T

N . D R U K S E N S O R
A A N
O . D I S P L A Y
N A 2 0 M I N U I T
P . W E E R G A V E D I S P L A Y
C V - D R U K
W A R R E G E L I N G
A . N A C H T V E R L A G I N G
2 0 º C
B . L A A G I N S T E L L I N G

�

2 0 º C
C . H O O G I N S T E L L I N G
5 0 º C
D . S C H A K E L D I F F E R E N T
3 º C
E . C O R R E C T I E F A C T O R
1 0 % / 9 0 %

�

�

T O
C
2
C
2
C
3
C
3
C
3
C
3

E S T E L S E L E C T I E
o m f o r t C l a s s i c
4 / 8 0
o m f o r t C l a s s i c
4 +
o m f o r t C l a s s i c
2 / 8 0
o m f o r t C l a s s i c
0 / 8 0 +
o m f o r t C l a s s i c
0 / 5 0 +
o m f o r t C l a s s i c
8 / 8 0 +

1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0
1 3 0

F A B R I E K I N S T E L L I N G
S T A N D A A R D N L
S T A N D A A R D D E
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4 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic

4.2 ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1. Κόψτε με ένα μαχαίρι τους ιμάντες του κιβωτίου και αφαιρέστε το
άνω κιβώτιο από τα μέρη της συσκευασίας.

4.1 ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Το Comfort Classic της Daalderop παραδίδεται σε χαρτονένιο κιβώτιο.
Επιθεωρήστε τη συσκευή αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Συνιστούμε
να δηλώνετε άμεσα στο κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το
προϊόν ενδεχόμενες ζημιές.

4.3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
2. Παρόλο που η ίδια η συσκευή έχει αντιπαγετική προστασία,
πρέπει να τοποθετηθεί σε χώρο που παραμένει χωρίς παγετό ακόμη
και σε περίπτωση έντονου ψύχους. Αυτό γίνεται για να προληφθεί

Η συσκευασία αποτελείται από κυματοειδές χαρτόνι, ξύλο και
υλικά πλήρωσης από πολυστυρένιο και κατά συνέπεια μπορεί
να ανακυκλωθεί. Γι’ αυτό το λόγο μην πετάξετε τη συσκευασία

το πάγωμα των σωλήνων ή του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.
Αν ο επιλεγμένος χώρος δεν πληροί αυτό τον όρο, πρέπει να λάβετε
μέριμνα για να προλάβετε το πάγωμα της συσκευής και των αγωγών.

στα σκουπίδια, αλλά ενημερωθείτε από την υπηρεσία
καθαριότητας του δήμου σας πού μπορείτε να την παραδώσετε.

Η συσκευή παραδίδεται με τον εξής βασικό εξοπλισμό:
• άγκιστρο ανάρτησης
• υλικό στερέωσης αποτελούμενο από δύο βύσματα στερέωσης στον

Προσοχή!
Κατά τον προσδιορισμό του τόπου εγκατάστασης λάβετε
υπόψη τους ενδεχόμενους θορύβους της συσκευής όταν
είναι σε λειτουργία.

τοίχο, δύο μπουλόνια και δύο δακτυλίους ασφάλισης
• αυτόματος εξαεριστήρας (6)
• σιφόνι (24)
• περιτύπωμα διάτρησης
• κάρτα εγγύησης
• οδηγίες εγκατάστασης
• ασφαλιστικός σωλήνας διαστολής (βλ. επίσης «σύνδεση στο κύκλωμα
νερού οικιακής χρήσης»)

Προσοχή!
Για όλες τις οδηγίες ισχύει ότι τη στιγμή της εγκατάστασης
εφαρμόζονται συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή οδηγίες που
τέθηκαν αργότερα σε ισχύ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η συσκευή επιτρέπεται να τοποθετηθεί μόνο από
εγκεκριμένους εγκαταστάτες.
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Προσοχή!
Οι σωλήνες κεντρικής θέρμανσης της συσκευής μπορεί να
περιέχουν ακόμα κατάλοιπα νερού.
3. Αφαίρεση του μανδύα της συσκευής για την πρόληψη πιθανών
ζημιών κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (εικ. 14):
α. Ξεβιδώστε τη βίδα των κουμπωμάτων και αφαιρέστε τα.
β. Απασφαλίστε τα κουμπώματα στο κάτω μέρος της συσκευής.
γ. Ανασηκώστε το μανδύα από τη συσκευή

4. Αποσυναρμολόγηση του φορέα του πίνακα χειρισμού (εικ. 15).
α. Πιέστε το φορέα του πίνακα χειρισμού προς τα πάνω στις

Εικόνα 14: Αφαιρέστε το μανδύα

δύο πλευρές προς την κατεύθυνση της πάνω πλευράς της
συσκευής. Αυτό ενδέχεται να μη γίνει ομαλά. Ο φορέας του
07.94.12.394.1

πίνακα χειρισμού μπορεί να αφαιρεθεί από τη σύνδεση όταν
προσκρούσει στο άκρο της διαμήκους οπής

Εικόνα 15: Αποσυναρμολογήστε το φορέα του πίνακα
χειρισμού
07.94.12.393.1

β. Αποσυναρμολογήστε την καλωδίωση που είναι τοποθετημένη
στον πίνακα ελέγχου (εικ. 16)
γ. Τώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χειρολαβές πάνω στις
οποίες μπορεί να αναρτηθεί η συσκευή.

Προσοχή!
Το Comfort Classic της Daalderop μπορεί να εγκατασταθεί
πλήρως αναρτημένο.

Εικόνα 16: Αποσυναρμολογήστε την καλωδίωση
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VA en LT

min. 150

145

240

min. 600

min. 350

1050

145

70

108

G

R

520

O

70

A

K

130

W

C

120

LT

1090

VA

Πλάγια όψη

07.94.12.391.1

110

100

07.94.12.392.1

Εμπρόσθια όψη
530

Εικόνα 18: Δεδομένα διαστάσεων του Comfort Classic

44
99

80
225

60
483

4. Επιλέξτε ένα τοίχο που να είναι αρκετά επίπεδος και γερός για να

499

A - Αγωγός παροχής κεντρικής θέρμανσης

Ø

22 mm

αντέχει συνολικό βάρος 112 kg (συσκευή γεμισμένη με 50 λίτρα νερό)

R - Αγωγός επιστροφής κεντρικής θέρμανσης

Ø

22 mm

W - Αγωγός ζεστού νερού

Ø

15 mm

ή 150 kg (συσκευή γεμισμένη με 80 λίτρα νερό).

K - Αγωγός κρύου νερού

Ø

15 mm

C - Αποχέτευση συμπυκνωμάτων

Ø

32 mm

5. Προσδιορίστε με το παρεχόμενο περιτύπωμα διάτρησης το σημείο

O-Σ
 ύνδεση πρόσθετου κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης/
υπερχειλιστή κεντρικής θέρμανσης

Ø

1/2” bi

του άγκιστρου ανάρτησης. Για να υπάρχει δυνατότητα συντήρησης

G - Αγωγός αερίου

Ø

1/2” bu

της συσκευής αργότερα, πρέπει να διατηρήσετε αρκετή απόσταση

RA- Καπνοδόχος

Ø

80 mm

από τον τοίχο (εικ. 17 και 18):

LT- Παροχή αέρα

Ø

80 mm

Εικόνα 17: Δεδομένα διαστάσεων του Comfort Classic

• στην πάνω πλευρά της συσκευής τουλάχιστον 150 mm ούτως
ώστε ο καυστήρας (14) να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί,
• στις πλευρές της συσκευής τουλάχιστον 100 mm,
• στην κάτω πλευρά της συσκευής τουλάχιστον 300 mm ούτως
ώστε ο εκτροπέας καυσαερίων να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Η συσκευή μπορεί να στερεωθεί πρακτικά σε κάθε τοίχο ή
προφίλ στερέωσης με το άγκιστρο ανάρτησης και τα υλικά
στερέωσης που παρέχονται. Για τοίχο από κυψελωτό σκυρόδεμα
ή γυψότουβλα σας συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε βύσματα
τύπου μανιταριού ή βύσματα για κυψελωτό σκυρόδεμα.
Για τοίχο από πλάκες γύψου ή κάτω από σανίδωμα στέγης
χρησιμοποιήστε τυποποιημένο πλαίσιο ανάρτησης.

• στην εμπρόσθια πλευρά της συσκευής τουλάχιστον 600 mm σε
σχέση με την αφαίρεση του μανδύα,
• σημειώστε τις οπές διάτρησης.
6. Στερεώστε το άγκιστρο ανάρτησης με τη βοήθεια των παρεχόμενων
υλικών στερέωσης.
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Πλάγια όψη

7. Αναρτήστε τη συσκευή ως εξής (εικ. 19a) (βλ. επίσης της οδηγίες
πάνω στο παρεχόμενο περιτύπωμα διάτρησης) (εικ. 19b):
α. Τοποθετήστε το περιτύπωμα διάτρησης πάνω στο άγκιστρο
ανάρτησης για να ελέγξετε τη σωστή τοποθέτηση της συσκευής.
β. Φέρτε το πάνω μέρος της συσκευής στο ίδιο ύψος με το πάνω
μέρος του άγκιστρου ανάρτησης. Αναρτήστε τη συσκευή πάνω

A

στο άγκιστρο ανάρτησης.
γ. Πιέστε την κάτω πλευρά προς τον τοίχο.
δ. Αφήστε τη συσκευή με προσοχή να κατεβεί πίσω από το γάντζο
ανάρτησης του άγκιστρου τοίχου.
ε. Η
 συσκευή μπορεί ενδεχομένως να πιεστεί ακόμα λίγο (περίπου 2

Bepaal de juiste plaats voor
de ophangbeugel (zie hier voor ook pag. 23 van het
installatievoorschrift)
en boor de gaten.

Bevestig de ophangbeugel
aan de wand met behulp van
de meegeleverde pluggen en
schroeven.

Breng de bovenkant van het toestel op gelijke hoogte
met de bovenkant van de ophangbeugel en hang het
toestel over de ophangbeugel.

Druk de onderzijde tegen de wand.
Het toestel kan eventueel nog (ongeveer
2 cm) naar links of naar rechts geschoven
worden.

2cm

Εικόνα 19a: Ενδείξεις ανάρτησης

2cm

MINIMALE PLAFONDHOOGTE

07.94.12.398. A.1

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ

MINIMALE PLAFONDHOOGTE

cm) προς τα αριστερά ή τα δεξιά.

Ø10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
DETAIL A A

Ø10
BUITENKANT TOESTEL

BOVENKANT TOESTEL

BOVENKANT TOESTEL

240

Ø10

BUITENKANT TOESTEL

Εικόνα 19 b: Περιτύπωμα διάτρησης

07.94.12.407.1

8. Συναρμολόγηση πίνακα χειρισμού και φορέα
α. Σύρετε το φορέα του πίνακα χειρισμού προς τα μέσα, μέχρι να
προσκρούσει στο άκρο της διαμήκους οπής. Στη συνέχεια, ωθήστε
το φορέα του πίνακα χειρισμού προς τις δύο πλευρές, προς τα
κάτω με κατεύθυνση το κάτω μέρος της συσκευής. Αυτό ενδέχεται
να μη γίνει ομαλά.
β. Συναρμολογήστε την καλωδίωση που είναι τοποθετημένη στον
πίνακα ελέγχου (εικ. 20).

Εικόνα 20: Συναρμολόγηση πίνακα χειρισμού και φορέα

Προσοχή!
Το Comfort Classic παραδίδεται με καλώδιο ρεύματος
μήκους περίπου 1,2 μέτρων εφοδιασμένο με χυτό βύσμα.
Μια πρίζα τοίχου με γείωση ασφαλείας πρέπει να βρίσκεται
σε απόσταση έως 1,2 μέτρων από το κάτω μέρος της
συσκευής.
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4.4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ασύγκριτη είναι η σύνδεση για δεύτερο κύκλωμα κεντρικής

• Γενικά

θέρμανσης. Αυτό το κύκλωμα ρυθμίζεται ανεξάρτητα από τον

Για να διασφαλιστεί η καλή λειτουργία, τα ακόλουθα σημεία πρέπει να

τυποποιημένο θερμοστάτη χώρου (του σπιτιού). Σε αυτό το
δεύτερο κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης μπορούν να συνδεθούν
ενδοδαπέδια θέρμανση ή θερμαντικά σώματα με μέγιστη ισχύ

λαμβάνονται υπόψη:
1. Σε εντελώς νέα εγκατάσταση: Γεμίστε την εγκατάσταση με καθαρό

5 kW σε περίπτωση θερμοσίφωνα 50 λίτρων και 8 kW σε
περίπτωση θερμοσίφωνα 80 λίτρων. Συνιστάται να τοποθετηθεί
βαλβίδα ρύθμισης κατευθείαν στη δεύτερη σύνδεση (O) (βλ.

νερό του δικτύου. Απαγορεύεται η προσθήκη χημικών προσθέτων
(αναστολέων) στο νερό της κεντρικής θέρμανσης. Σε περιοχές με
τιμή σκληρότητας νερού άνω των 15°dH ο θερμοσίφωνας πρέπει

εικ. 21) για τη ρύθμιση της εγκατάστασης. Για τη βέλτιστη

να καθαρίζεται συχνότερα από τα άλατα. Αν παρουσιαστούν

ρύθμιση του δεύτερου κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης

προβλήματα σε περίπτωση χρήσης νερού οικιακής χρήσης με

μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης περιστροφής της

περιεκτικότητα σε χλωρίδιο μεγαλύτερη από 150 mg/l η εγγύηση

αντλίας (βλ. εγχειρίδιο σέρβις Ρύθμιση και βαθμονόμηση του

παύει να ισχύει. Η σκληρότητα του νερού στις Κάτω Χώρες

Comfort Classic). Αν τοποθετηθεί πρόσθετο θερμαντικό σώμα,

ποικίλει. Η εταιρεία ύδρευσης μπορεί να σας δώσει ακριβείς

αυτό πρέπει να ρυθμιστεί μέσω μιας θερμοστατικής βαλβίδας

πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα.

θερμαντικού σώματος ή μέσω ενός θερμοστάτη χώρου/
χρονοδιακόπτη που ελέγχει μια βαλβίδα ρύθμισης.

2. Σε υφιστάμενη εγκατάσταση: Πρώτα ελέγξτε την ποιότητα
του νερού κεντρικής θέρμανσης για την τιμή pH, αυτό για
07.94.12.408.1

να διαπιστωθεί ότι δεν προστέθηκαν χημικές ουσίες κατά το
παρελθόν. Η τιμή pH πρέπει να είναι ανάμεσα σε 6,5 και 8. Αν το
νερό κεντρικής θέρμανσης στην εγκατάσταση είναι μολυσμένο, τότε
εκκενώστε πλήρως την εγκατάσταση και ξεπλύνετέ την με καθαρό
νερό οικιακής χρήσης. Στη συνέχεια γεμίστε την εγκατάσταση
όπως περιγράφεται πιο πάνω στο σημείο 1.

O
Εικόνα 21: σύνδεση με δεύτερο κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης

Προσοχή!
Η Daalderop δεν παρέχει εγγύηση αν παρουσιαστούν βλάβες
ή ελαττώματα στον Comfort Classic που οφείλονται σε άμεση
σύνδεση με συστήματα θέρμανσης με ανεπαρκώς στεγανούς
ως προς τη διάχυση, εύκαμπτους/άκαμπτους σωλήνες και/ή
στα οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες, με εξαίρεση ουσίες
εγκεκριμένες από τη Daalderop. Επικοινωνήστε σχετικά με
αυτό το θέμα με τη Daalderop BV Tiel.
3. Ελέγξτε την εγκατάσταση για διαρροές και για μη στεγανούς
διακόπτες για την πρόληψη της εισχώρησης οξυγόνου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν συνδεθεί η συσκευή με την εγκατάσταση κεντρικής
θέρμανσης πρέπει να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση είναι
καθαρή, αεροστεγής, κλειστή και καλά κατασκευασμένη,
ώστε να αποτρέπεται η διάβρωσή της.

4. Σε περίπτωση πλαστικών συστημάτων (ενδοδαπέδιας) θέρμανσης
χρησιμοποιήστε εύκαμπτους/άκαμπτους σωλήνες στεγανούς στη
διάχυση οξυγόνου. Σε περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων με
πλαστικούς αγωγούς διαπιστώστε αν είναι επαρκώς στεγανές στη
διάχυση οξυγόνου. Αν δεν πληρούν τις απαιτήσεις, τότε χρησιμοποιήστε
ένα χώρισμα (π.χ. εναλλάκτη με πλάκες), με τρόπο ώστε το πλαστικό
θερμαντικό μέρος να χωρίζεται από τη συσκευή. Αυτό το χωριστό
μέρος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δικό του δοχείο εκτόνωσης,
ασφάλεια πίεσης και δυνατότητα πλήρωσης. Αν η εγκατάσταση είναι
καλά τοποθετημένη, καθαρή, στεγανή και κλειστή, τότε δεν θα εμφανιστεί
σχεδόν καθόλου διάβρωση στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης.
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- Σε περίπτωση χρήσης πλαστικών σωλήνων σε συστήματα
ενδοδαπέδιας θέρμανσης, οι χρησιμοποιούμενοι εύκαμπτοι/άκαμπτοι
πλαστικοί σωλήνες πρέπει να πληρούν το πρότυπο DIN 4726/4729
(σύμφωνα με αυτό το πρότυπο η διαπερατότητα οξυγόνου πρέπει
να είναι μικρότερη από 0,1 g/m3 στους 40 °C). Σε εκείνες τις
περιπτώσεις όπου συστήματα πλαστικών σωλήνων δεν πληρούν τα
πρότυπα που έχουν τεθεί για τη διαπερατότητα οξυγόνου, πρέπει να
χρησιμοποιηθεί χώρισμα (π.χ. εναλλάκτης με πλάκες).

07.94.12.408.1

• Συνδέσεις κεντρικής θέρμανσης
Οι συνδέσεις για τους αγωγούς παροχής και επιστροφής της κεντρικής

W

θέρμανσης (διάμετρος 22 mm) βρίσκονται στην κάτω πλευρά της

K
C

συσκευής (εικ. 22). Ο αγωγός παροχής (A) είναι εφοδιασμένος με
κόκκινη σήμανση. Ο αγωγός επιστροφής (R) είναι εφοδιασμένος με
μπλε σήμανση.

A
R
G

Προσοχή!
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με κλειστή εγκατάσταση
κεντρικής θέρμανσης και, αν έχει ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη
ρύθμιση, είναι κατάλληλη για παροχή 80 ° C και επιστροφή
60 °C (80 °/60 °C). Σε περίπτωση εγκατάστασης κεντρικής
θέρμανσης, π.χ. 90 °/70 °C, η προεπιλεγμένη ρύθμιση
πρέπει να μεταβληθεί. Βλ. εγχειρίδιο σέρβις «Ρύθμιση και
βαθμονόμηση του Comfort Classic».

O

Εικόνα 22: συνδέσεις

1. Συνδέστε τους αγωγούς παροχής και επιστροφής κεντρικής

ΣΥΣΤΑΣΗ!
Για τον κύριο αγωγό κεντρικής θέρμανσης χρησιμοποιήστε
σωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 28 mm, για την αποφυγή
υπερβολικής αντίστασης και θορύβων ροής.

θέρμανσης. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευασμένης με
χαλύβδινους σωλήνες ακριβείας, η συσκευή μπορεί να συνδεθεί
κατευθείαν με τη βοήθεια εξαρτημάτων συμπίεσης. Σε περίπτωση
εγκατάστασης κατασκευασμένης με σωλήνες με χοντρά τοιχώματα,
07.94.12.020.00

συγκολλημένους ή συναρμοσμένους, πρέπει να χρησιμοποιηθούν
κώνοι συστολής. Κατά τη σύνδεση σωλήνων με χοντρά τοιχώματα,
συγκολλημένων ή συναρμοσμένων, με τη συσκευή χρησιμοποιείτε
πάντα ταχυσυνδέσμους.

2. Βεβαιωθείτε ότι η αντίσταση της εγκατάστασης είναι αρκετά μικρή.
Για την καλή λειτουργία της συσκευής είναι απολύτως απαραίτητο
να μπορεί να ρέει αρκετό νερό μέσω της συσκευής σε όλες τις
περιστάσεις. Σε περίπτωση ΔΤ 20 °C ισχύει ροή νερού μέσω της
συσκευής 0,8 m3/h (24kW), 1,2 m3/h (32kW) ή 1,5 m3/h (38 kW). Για
το διαθέσιμο μανομετρικό ύψος για την εγκατάσταση βλ. εικόνα 23.
RS 15/5 επίπεδο 1

RS 15/5 επίπεδο 2 RS 15/5 επίπεδο 3

Εικόνα 23: Διαθέσιμη απόδοση αντλίας

RS 15/7 επίπεδο 1 RS 15/7 επίπεδο 2 RS 15/7 επίπεδο 3
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3. Βιδώστε τον χωριστά παρεχόμενο αυτόματο εξαεριστήρα (6) πάνω
07.94.12.007.00

δεξιά στη συσκευή και χαλαρώστε το πώμα του εξαεριστήρα (εικ. 25).
4. Επιλέξτε ένα δοχείο εκτόνωσης που να ταιριάζει με τη συνολική
περιεκτικότητα σε νερό της εγκατάστασης και σε πίεση 3 bar
(=300kPa).
5. Τοποθετήστε το δοχείο εκτόνωσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη
συσκευή. Το δοχείο εκτόνωσης πρέπει να τοποθετηθεί στον αγωγό
επιστροφής (R) του κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης.

Εικόνα 25: Συναρμολόγηση αυτόματου εξαεριστήρα

C

Προσοχή!
Η συσκευή δεν είναι εξοπλισμένη με κρουνό πλήρωσης/
εκκένωσης. Η Daalderop σας συνιστά να εγκαταστήστε
τον κρουνό πλήρωσης/εκκένωσης σε συνδυασμό με τη
βαλβίδα υπερχείλισης στη σύνδεση υπερχειλιστή κεντρικής
θέρμανσης (O) (βλ. εικ. 22 σελ. 23).

A
R

6. Η βαλβίδα υπερχείλισης κεντρικής θέρμανσης (1/2») πρέπει να
07.94.12.404.1

2 e KA ME R T H R MOSTA AT
ΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
T BV2 EXT
R A AANS LUIT ING

ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ
OP T ION E E LΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
E XT R A AANS
LUIT ING

είναι ρυθμισμένη στα 3 bar (= 300 kPa) και πρέπει να συνδεθεί
εντός 0,5 μέτρου από τη συσκευή. Τοποθετήστε τη βαλβίδα
υπερχείλισης κεντρικής θέρμανσης στη σταθερή, προοριζόμενη
γι’ αυτό το σκοπό, σύνδεση υπερχειλιστή κεντρικής θέρμανσης
1/2» (O), βλ. επίσης εικόνα 21 σελίδα 26. Συνδέστε τον αγωγό
αποστράγγισης της «ανοιχτής» βαλβίδας με την αποχέτευση.
Φροντίστε ώστε η ικανότητα αποχέτευσης να είναι επαρκής.

4.6 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
T HE R MOST AT IS CH E
ΒΑΛΒΙΔΑ RΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ
ADIAT OR K R AAN
ΣΩΜΑΤΟΣ

• Έλεγχος αερίου κλάσης ΑΖΝ 5
Η ετικέτα ελέγχου αερίου κλάσης 5 ισχύει για τη συσκευή Comfort
Classic 24/50+ και 30/50+ σε ρύθμιση άνεσης 2 (±65 °C). Η

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
T HE R MOSTAT IS
CH E
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

μετρημένη ετήσια απόδοση χρήσης είναι 80,8%.

R ADIAT OR K R AAN

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ
KVE R S CH IL
ΔΙΑΦΟΡΑΣ
R E G E LAAR
ΠΙΕΣΗΣ

• Έλεγχος αερίου κλάση ΑΖΝ 6
Η ετικέτα ελέγχου αερίου ΑΖΝ για κλάση 6 ισχύει για τις συσκευές
Comfort Classic 24/80+, 32/80+ και 38/80+ αντίστοιχα στις ρυθμίσεις
άνεσης 3 (± 70 °C), 2 (± 65 °C) και 1 (± 60 °C) του θερμοσίφωνα.
Τότε η μετρημένη ετήσια απόδοση χρήσης είναι αντίστοιχα 79,4%,

Εικόνα 24: Κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης με ρυθμιστή διαφοράς πίεσης

Προσοχή!
Σε μια εγκατάσταση όπου όλα τα θερμαντικά σώματα είναι
εφοδιασμένα με θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικού σώματος,
πρέπει να τοποθετήσετε στην εγκατάσταση αγωγό βραχυκύκλωσης
(ελάχιστη διάμετρος 22 mm ή 1») με ρυθμιστή διαφοράς πίεσης.
Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη κυκλοφορία
νερού μέσω της συσκευής. Συνιστάται να τον τοποθετήσετε σε
απόσταση, αφού δεν είναι άμεσα απαραίτητος για τη συσκευή
(εικ. 24). Είναι επίσης δυνατό να συνδέσετε ένα θερμαντικό σώμα
στη δεύτερη σύνδεση (O) του λέβητα (βλ. εικ. 22 σελ. 23). Αυτή
λειτουργεί ανεξάρτητα από το θερμοστάτη χώρου. Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Daalderop Tiel.

78,8% και 80,5% (κατώτατη τιμή).

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η κλάση ελέγχου αερίου ΑΖΝ ενός Comfort Classic ισχύει
μόνο σε περίπτωση ρύθμισης άνεσης του νερού οικιακής
χρήσης όπως αναφέρεται στον πίνακα στη σελ. 45 αυτών
των οδηγιών εγκατάστασης.
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• Μήκος αγωγού
Το ειδικό μήκος αγωγού για το σημείο παροχής της κουζίνας είναι
25 μέτρα με διάμετρο αγωγού 10/12 mm. Αν υπάρχει αυτό το
ειδικό μήκος αγωγού, εντός 30 δευτερολέπτων το ζεστό νερό είναι
τουλάχιστον 50 °C. Το ειδικό μήκος αγωγού για διάμετρο αγωγού
13/15 mm είναι 15 μέτρα.

• Διαμόρφωση αγωγού/ταυτόχρονη παροχή νερού
07.94.12.408.1

W
K
C

Για τη χωρίς πρόβλημα λήψη ζεστού νερού για χρήση στην κουζίνα
και το ντους ισχύει ότι η διάμετρος του σωλήνα του αγωγού προς την
κουζίνα πρέπει να είναι σχεδιασμένη σε 10/12 mm και αυτός πρέπει
να έχει εγκατασταθεί από τη συσκευή. Η διάμετρος του αγωγού
κρύου νερού προς τη συσκευή πρέπει να είναι 22 mm. Τα σημεία

A

σύνδεσης για το κρύο και ζεστό νερό οικιακής χρήσης (διάμετρος 15

R

mm) βρίσκονται στην κάτω πλευρά της συσκευής (εικ. 27). Ο αγωγός

G

O

κρύου νερού (K) είναι εφοδιασμένος με μπλε σήμανση και ο αγωγός
ζεστού νερού (W) είναι εφοδιασμένος με κόκκινη σήμανση.

Εικόνα 27: Σύνδεση ζεστού (W) και κρύου (K) νερού στην πλευρά
των εγκαταστάσεων υγιεινής

1. Συνδέστε τον αγωγό παροχής κρύου νερού μέσω ασφαλιστικού
σωλήνα διαστολής εγκεκριμένου από τον KIWA. Η Daalderop
παρέχει έναν ασφαλιστικό σωλήνα διαστολής 6 bar στη
συσκευή. Στην έκδοση των 50 λίτρων παρέχεται ασφαλιστικός
σωλήνας διαστολής με περιοριστή ροής. Ο ασφαλιστικός
σωλήνας διαστολής πρέπει να συνδεθεί εντός δύο μέτρων
από τη συσκευή. Η ανακουφιστική βαλβίδα του ασφαλιστικού
σωλήνα διαστολής πρέπει να είναι ρυθμισμένη το πολύ σε 8
bar (=800kPa). Συνδέστε τον αγωγό αποστράγγισης για το νερό
εκτόνωσης με την αποχέτευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η μη τοποθέτηση ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής οδηγεί
σε ανεπανόρθωτη ζημιά του θερμοσίφωνα. Κατά συνέπεια
σε αυτή την περίπτωση παύει να ισχύει η εγγύηση της
Daalderop για τη συσκευή.
2. Συνδέστε τον αγωγό ζεστού νερού κατευθείαν με το
σημείο σύνδεσης ζεστού νερού. Στην πλευρά του νερού
οικιακής χρήσης δεν είναι τοποθετημένος περιοριστής
ροής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για σύνδεση σε σύστημα
κυκλοφορίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν από τη σύνδεση ξεπλύνετε καλά τους αγωγούς νερού
για να εμποδίσετε τη μόλυνση του ασφαλιστικού σωλήνα
διαστολής.

26 | Ophangen
enσύνδεση
Ανάρτηση και

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic

4.7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Μέσω της σύνδεσης ενός αγωγού κυκλοφορίας συντομεύετε το
χρόνο αναμονής για το ζεστό νερό στα διάφορα σημεία παροχής και
επιπλέον εξοικονομείτε νερό. Τοποθετήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής
ανάμεσα στην αντλία κυκλοφορίας και τον αγωγό παροχής κρύου
νερού. Τοποθετήστε την αντλία κυκλοφορίας μετά τα σημεία παροχής
(βλ. εικ. 28).

C A

R WK

O
ΑΝΤΛΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΕΣΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ

Εικόνα 28: Διάγραμμα κυκλοφορίας

4.8 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Η σύνδεση του αγωγού αερίου (G) βρίσκεται στο κάτω μέρος της
συσκευής και είναι διαθέτει κίτρινη σήμανση (εικ. 29).
07.94.12.408.1

W
K
C

1. Ελέγξτε αν το είδος του αερίου και η αρχική πίεση που
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της συσκευής αντιστοιχούν
στις τοπικές συνθήκες παροχής.
2. Συμβουλευτείτε το NPR 3378 (NEN 1078, GAVO), για να
προσδιορίσετε τη σωστή διάμετρο του αγωγού. Συνιστάται να

A

εφαρμόσετε διάμετρο τουλάχιστον 22 mm ή 3/4».

R

3. Ελέγξτε τον αγωγό αερίου για ρύπανση πριν συνδέσετε τη

G

συσκευή. Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνετε την έμφραξη του

O

εξοπλισμού ρύθμισης του αερίου.

Εικόνα 29: Σύνδεση αγωγού αερίου

4. Δίπλα στη συσκευή πρέπει εγκατασταθεί στρόφιγγα αερίου.
5. Συνδέστε τον αγωγό αερίου με τη συσκευή.
6. Εξετάστε αν όλες οι συνδέσεις είναι αεροστεγείς.

LT

07.94.12.400.1

VA

4.9 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Οι συνδέσεις για την παροχή αέρα καύσης και την απαγωγή
καυσαερίων (διάμετρος 80 mm) βρίσκονται στην άνω αριστερή
πλευρά της συσκευής (εικ. 30).

Εικόνα 30: Σύνδεση παροχής αέρα και απαγωγής καυσαερίων
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07.94.12.406.1

1. Συνδέστε τη συσκευή με εγκεκριμένο σύστημα απαγωγής
καυσαερίων ή κατασκευή απαγωγής καυσαερίων σύμφωνα με το
NEN 1078 (GAVO) για κλειστές κατασκευές ΥΑ. Βλ. εικόνα 31 για τις
δυνατότητες απαγωγής καυσαερίων της συσκευής.
2. Παράλληλο σύστημα, ελέγξτε το μήκος του συστήματος απαγωγής

B

καυσαερίων. Το μέγιστο μήκος για το σύστημα απαγωγής
καυσαερίων με διάμετρο 80 mm είναι 32 μέτρα (σε πίεση 100 Pa).
Δηλαδή 32 μέτρα για τον αγωγό παροχής και 32 μέτρα για τον αγωγό
απαγωγής καυσαερίων. Έχει ήδη ληφθεί υπόψη η αντίσταση της

A

οπής διέλευσης καθολικής χρήσης στην πρόσοψη ή τη στέγη. Άρα

A

αυτή μπορεί να μην ληφθεί υπόψη.
3. Ομόκεντρο σύστημα απαγωγής καυσαερίων, το μέγιστο μήκος του
ομόκεντρου συστήματος VLT/VGA 080/125 mm είναι:

B

σε συσκευές των 24 kW, 18 μέτρα ομόκεντρα,

B

σε συσκευές των 32 kW, 14 μέτρα ομόκεντρα και
σε συσκευές των 38 kW, 12 μέτρα.

A. κατακόρυφη οπή διέλευσης σε κεκλιμένη
και επίπεδη στέγη
B. οριζόντια οπή διέλευσης σε κεκλιμένη
στέγη και πρόσοψη, ομόκεντρα και
σύστημα δύο σωλήνων.

Έχει ήδη ληφθεί υπόψη η αντίσταση της οπής διέλευσης καθολικής
χρήσης στην πρόσοψη ή τη στέγη.

Εικόνα 31: Δυνατότητες απαγωγής καυσαερίων της συσκευής

Το προς συμψηφισμό μήκος σε μέτρα για τμήματα του συστήματος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

απαγωγής καυσαερίων αναφέρεται επιπλέον στην εικόνα 32.

Παράλληλο σύστημα
Ευθύγραμμο μήκος 1 m

διάμ. 80 mm

1,0 m

Γωνία 90°

διάμ. 80 mm

1,5 m

Γωνία 45°

διάμ. 80 mm

1,0 m

Σταδιακή λέπτυνση

διάμ. 80 - 90 mm

-1,0 m

Ευθύγραμμο μήκος 1 m

διάμ. 90 mm

0,5 m

Γωνία 90°

διάμ. 90 mm

1,5 m

Γωνία 45°

διάμ. 90 mm

0,5 m

Ευθύγραμμο μήκος 1 m

διάμ. 80/125 mm

1,0 m

Γωνία 45°

διάμ. 80/125 mm

1,0 m

Γωνία 90°

διάμ. 80/125 mm

1,5 m

Προσαρμογέας

2x80 - διάμ. 80/125 mm 1,0 m

Ομόκεντρο σύστημα

Εικόνα 32: Σύστημα απαγωγής καυσαερίων
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07.94.12.405.1

Για παράδειγμα υπολογισμού βλ. εικόνα 33. Δεν πρέπει να γίνεται
υπέρβαση της αναφερόμενης μέγιστης αντοχής του συστήματος.
Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου μήκους η συσκευή δεν θα
παρουσιάσει βλάβη, αλλά θα μειωθεί η δύναμη. Το συνδεδεμένο
σύστημα ρύθμισης αέρα-αερίου εξασφαλίζει ανά πάσα στιγμή την
άριστη καύση.
2

m

Έλεγχος του μήκους του συστήματος
Controle le te afvoersysteem
απαγωγής καυσαερίων σε σχέση με το
t.o.v. μήκος
de max.
het και
μέγιστο
τουlengte
σωλήναvan
παροχής
toe- en καυσαερίων.
afvoerkanaal.
απαγωγής
Παράδειγμα αγωγού απαγωγής
καυσαερίων

V oorbeeld afvoerkanaal
0,4 m
3,0 m
2,0 m
3,0 m
Bocht
90°(2 x 1,5 m)
Γωνία
90°(2x1,5m)
Γωνία
45°(2x1,0m)
2,0 m
Bocht
45°(2 x 1,0 m)
_____ +
10,4 m

3m

Ευθύγραμμο
μήκος
Rechte lengte

10,4 m < 32 m (μέγιστο μήκος)
m <απαγωγής
32 m (max.
lengte)
Το 10,4
σύστημα
καυσαερίων
Afvoersysteem
voldoet!
πληροί
τις απαιτήσεις!

0,4 m

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση χρήσης συστήματος απαγωγής καυσαερίων από
ανοξείδωτο χάλυβα, πλαστικό ή με μήκος άνω των 5 μέτρων,
η Daalderop συνιστά τη χρήση διαχωριστή συμπυκνώματος.
Αυτός ο διαχωριστής συμπυκνώματος τοποθετείται ανάμεσα
στο Comfort Classic και το σύστημα απαγωγής καυσαερίων.
Η Daalderop στην περίπτωση της εφαρμογής «Β» (βλ. εικ. 31
σελ. 27) συνιστά χρήση «ελκτικής» οπής διέλευσης πρόσοψης.

Εικόνα 33: Παράδειγμα υπολογισμού συστήματος απαγωγής
καυσαερίων

07.94.12.015.00

• Τύπος συσκευής B23, ανοιχτό σύστημα απαγωγής καυσαερίων
Για τύπο συσκευής/κατηγορία απαγωγής καυσαερίων B23, για το
Comfort Classic της Daalderop ισχύει η κλάση απαγωγής καυσαερίων
C. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε ανοιχτή τοποθέτηση σύμφωνα
με την Απόφαση περί οικοδομών, το NEN 1078 και το NPR 33785 σε
επαρκώς αεριζόμενο χώρο. Για την έκδοση Β23, η πλευρά εισαγωγής
αέρα πρέπει να εφοδιαστεί με δύο γωνίες 90°, όπου η δεύτερη γωνία
εισόδου είναι στραμμένη προς τα κάτω (βλ. εικόνα 34).

•Τ
 ύπος συσκευής C13 και C33, κλειστό σύστημα απαγωγής
καυσαερίων
Για τύπους συσκευής/κατηγορίες απαγωγής καυσαερίων C13 και C33
Εικόνα 34: Πλευρά εισαγωγής αέρα

ισχύει ότι ο κατασκευαστής της συσκευής πρέπει να αναφέρει ποιος
εξοπλισμός απαγωγής καυσαερίων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
στη συσκευή. Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων προμηθευτών, του
εξοπλισμού και των αριθμών τύπου διατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης
Πελατών της Daalderop.

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic
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• Τύπος συσκευής C63, κλειστό σύστημα απαγωγής καυσαερίων
Για τύπο συσκευής/κατηγορία απαγωγής καυσαερίων C63 ισχύει
ότι η συσκευή μπορεί να συνδεθεί μόνο με εξοπλισμό απαγωγής
καυσαερίων, οπή διέλευσης στέγης και/ή οπές διέλευσης πρόσοψης
που έχουν ελεγχθεί για το σήμα ποιότητας Gastec QA σύμφωνα με
τον αριθμό απαίτησης ελέγχου 83.
1. Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων πρέπει πάντα να
τοποθετείται με κλίση προς την κατεύθυνση της συσκευής. Αυτή
πρέπει να είναι περίπου 5 mm ανά μέτρο μήκους σωλήνα. Με
αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να συγκεντρωθεί συμπύκνωμα στον
αγωγό απαγωγής καυσαερίων. Επίσης τότε είναι μικρότερη η
πιθανότητα σχηματισμού παγοκρυστάλλων σε οριζόντια στόμια.
2. Η παροχή αέρα σε οριζόντια στόμια πρέπει να οδηγείται με κλίση
προς τα έξω για την αποφυγή της εισόδου ομβρίων υδάτων.
Αυτή πρέπει να είναι 3 mm ανά μέτρο μήκους σωλήνα. Σε
περίπτωση κάθετου αγωγού παροχής αέρα, φροντίστε ώστε να
μην μπορούν να καταλήξουν όμβρια ύδατα σε αυτόν.
07.94.12.408.1

W
K
C

4.10 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

A
R

Η σύνδεση της αποχέτευσης συμπυκνώματος (C) βρίσκεται στο κάτω

G

μέρος της συσκευής (εικ. 35a).

O

1. Συνδέστε το σιφόνι (24) με τον υπόνομο μέσω ενός πλαστικού

Εικόνα 35a: Σύνδεση συμπυκνώματος

σωλήνα (διαμέτρου 32 mm) με κλίση, με ανοικτή σύνδεση (εικ.
07.94.12.401.1

35b).
2. Κατά την έναρξη λειτουργίας γεμίστε το σιφόνι με λίγο νερό
από τη βρύση, για να μην μπορούν να ρέουν καυσαέρια στον
υπόνομο. (ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η πλήρωση του σιφονιού μπορεί να
γίνει επίσης μέσω της υποδοχής απαγωγής καυσαερίων).

ΑΝΟΙΧΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ
OPEN VERBINDING

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ
MEE
GELEVERDE SIFON
ΣΙΦΟΝΙ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΝΟΜΟ
NAAR
RIOOL

Εικόνα35b: Σύνδεση συμπυκνώματος με ανοιχτή σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη συμπυκνώματος νερού σε
σωλήνα ομβρίων, λόγω του κινδύνου παγώματος. Μην
απορρίπτετε επίσης συμπύκνωμα νερού στην υδρορροή
στέγης, για να προλάβετε την προσβολή της.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
Στους ακροδέκτες της συσκευής ελέγχου μπορεί να υπάρχει ηλεκτρική τάση. Κατά
την επιθεώρηση ή την αντικατάσταση της συσκευής ελέγχου αποσυνδέετε πάντα τη
συσκευή από την τάση!

zw

Θερμοστάτης χώρου 12[VAC], 0,015 [A]

K1

zw

K5

br
NC
bl

zw

K2

gl/gr

Πίεση κεντρικής θέρμανσης

K6

gl/gr

p

Ανάφλεξη ιονισμού

w

gl

rd

zw

Θερμοστάτης χώρου για
πρόσθετη σύνδεση

br

or

rd

Αντλία κεντρικής θέρμανσης

gl/gr

M

Θερμοστάτης μέγιστης
θερμοκρασίας

NC

NC

gl

NC

gl/gr

NC

Στραγγαλιστική
βαλβίδα

gs

zw

bl

Διακόπτης τροφοδοσίας
διαύλου

gl/gr

S1

ArgusLink (είσοδος/έξοδος
δεδομένων)

K13

zw

zw

Ρυθμιστικός θερμοστάτης χώρου

zw

zw

Θερμοκρασία παροχής κεντρικής
θέρμανσης

zw

K7
K4

Ασφάλεια
3,15 [A] ΑΡΓΗ
br

NC

M

gl/gr

Τρίοδη βαλβίδα

M

gl/gr

Ανεμιστήρας
325 [VDC]

bl

zw

afh

Αντίσταση επιλογής

afh
gl

Θερμοκρασία επιστροφής κεντρικής
θέρμανσης

gl
or

Εξωτερική θερμοκρασία

Εξήγηση συντομογραφιών :
bl = μπλε
br = καφέ
gl = κίτρινο
gl/gr = κίτρινο/πράσινο

F

K3

zw

Θερμοκρασία ζεστού νερού

Τάση δικτύου
230 [VAC]
50 [Hz]

br

zw

or

gs = γκρι
or = πορτοκαλί
rd = κόκκινο
w = λευκό
zw = μαύρο

K8

gs

w
NC
zw
gl
rd

NC = δεν είναι συνδεδεμένο
afh = ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής

Εικόνα 36a: Σχεδιάγραμμα σύνδεσης του Comfort Classic

4.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

230 V

• Σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο
Η ηλεκτρική καλωδίωση του Comfort Classic είναι εντελώς πλήρης
και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να προσαρμοστεί (εικ. 36a).
Αν το δίκτυο των 230 volt βασίζεται σε δίκτυο των 110 volt, όπου τα
230 V προκύπτουν μέσω δύο φάσεων (110/127 V), όπως στο κέντρο
του Άμστερνταμ, τότε η συσκευή πρέπει να συνδεθεί μέσω μονωτικού
μετασχηματιστή ασφαλείας (τουλάχιστον 140 VA). Με αυτό τον τρόπο
αποτρέπονται τα προβλήματα ευαισθησίας φάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το βύσμα μπορεί να συνδεθεί με την πρίζα μόνο με ένα
τρόπο, σε σχέση με τον έλεγχο της γείωσης από τη συσκευή.
Αν το βύσμα εισαχθεί ανάποδα, η συσκευή ρύθμισης (26)
κλειδώνει την οθόνη με το μήνυμα, B10 NETSTEKER FOUT,
STEKER OMKEREN (B10 ΒΥΣΜΑ ΛΑΘΟΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΤΕ
ΤΟ ΒΥΣΜΑ). Σε αυτή την περίπτωση το βύσμα πρέπει να
αναποδογυριστεί και η συσκευή θα εκκινηθεί κανονικά.
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• Οδηγίες εγκατάστασης IP 44
Το Comfort Classic της Daalderop που έχει εγκατασταθεί ως
«Ανοικτός τύπος συσκευής έκδοσης Β23» δεν πληροί το βαθμό
προστασίας IP 44 και δεν μπορεί να εγκατασταθεί ως τέτοιο ως έχει.
Για να πληροί το βαθμό προστασίας IP 44 για την έκδοση Β23, η
πλευρά εισαγωγής αέρα πρέπει να εφοδιαστεί με δύο γωνίες 90°,
όπου η δεύτερη γωνία εισόδου είναι στραμμένη προς τα κάτω (βλ.
εικόνα 36b).

• Σύνδεση θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Συνδέστε τα καλώδια του θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης στις 2 ανώτερες θέσεις της υποδοχής για τους
Εικόνα 36b: Πλευρά εισαγωγής αέρα

θερμοστάτες χώρου (3x2 θέσεις η μία πάνω από την άλλη) που
είναι τοποθετημένη πίσω από τον πίνακα ελέγχου πάνω στο πλαίσιο
(συνδεδεμένη με τις θέσεις K1 στη μονάδα ρύθμισης, βλ. επίσης
εικ. 36a). Σε θερμοστάτη με ρολόι, το ρεύμα αδράνειας, αν δεν
υπάρχει ζήτηση θερμότητας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15
mA. Συνιστάται να μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη χώρου το χειμώνα
χαμηλότερα από 15 °C.
•Σ
 ύνδεση δεύτερου θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης
Συνδέστε τα καλώδια του θερμοστάτη χώρου ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης με δική του τροφοδοσία (μπαταρίες) στις 2 μεσαίες
θέσεις της υποδοχής για τους θερμοστάτες χώρου (3x2 θέσεις η μία
πάνω από την άλλη) που είναι τοποθετημένη πίσω από τον πίνακα
ελέγχου πάνω στο πλαίσιο (συνδεδεμένη με τις θέσεις K2 στη μονάδα
ρύθμισης, βλ. επίσης εικ. 36a). Σε θερμοστάτη με ρολόι το ρεύμα
αδράνειας, αν δεν υπάρχει ζήτηση θερμότητας, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα 15 mA. Συνιστάται να μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη
χώρου το χειμώνα χαμηλότερα από 15 °C.

• Σύνδεση ρυθμιστικού θερμοστάτη χώρου
Συνδέστε τα καλώδια του ρυθμιστικού θερμοστάτη χώρου σύμφωνα
με το πρωτόκολλο επικοινωνίας OpenTherm στις 2 κατώτερες
της υποδοχής για το θερμοστάτη χώρου που είναι τοποθετημένη
πίσω από τον πίνακα ελέγχου πάνω στο πλαίσιο (συνδεδεμένη
με τις θέσεις K13 στη μονάδα ρύθμισης, βλ. επίσης εικ. 36a). Αν
στην οθόνη κατάστασης εμφανιστεί το μήνυμα «nachtverlaging
ingeschakeld» (νυχτερινή μείωση ενεργοποιήθηκε), ο θερμοσίφωνας
βρίσκεται σε νυχτερινή μείωση. Αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί και να
απενεργοποιηθεί μόνο στο θερμοστάτη χώρου OpenTherm®. Γι’ αυτό
το θέμα παραπέμπουμε στο εγχειρίδιο του θερμοστάτη χώρου σας.
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5 ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5.1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

5. Εξαερώστε την εγκατάσταση από τις βαλβίδες εξαερισμού των
θερμαντικών σωμάτων. Καλά θα κάνετε να ελέγχετε τακτικά την
πίεση.

07.94.12.024.00
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Θέση κεντρικής
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Εικόνα 37: Θέσεις της τρίοδης βαλβίδας

6. Κάνετε έλεγχο για διαρροές νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για τη μονίμως καλή λειτουργία της συσκευής, είναι
σημαντικό η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης να είναι
καθαρή και χωρίς αέρα. Αν είναι απαραίτητο ξεπλύνετε την
εγκατάσταση με νερό του δικτύου. Γεμίζετε την εγκατάσταση
μόνο με καθαρό νερό του δικτύου. Αν χρησιμοποιηθούν
πρόσθετα όπως αντιψυκτικά, στεγανωτικά ή αντιδιαβρωτικά,
θα ακυρωθεί η εγγύηση της συσκευής.

• Πλήρωση θερμοσίφωνα
1. Κλείστε τη στρόφιγγα του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.
2. Ανοίξτε την κύρια στρόφιγγα του αγωγού νερού και ελέγξτε για
διαρροές τους αγωγούς και τις συνδέσεις μέχρι τον ασφαλιστικό
σωλήνα διαστολής.
3. Ανοίξτε τη στρόφιγγα του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.
4. Ανοίξτε τις βρύσες ζεστού νερού για να μπορέσει να διαφύγει ο
αέρας από το θερμοσίφωνα και τους αγωγούς.
5. Περιμένετε μέχρι να βγει νερό από όλες τις βρύσες ζεστού νερού.

• Πλήρωση κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης
Η συσκευή διατίθεται με την τρίοδη βαλβίδα (εικ. 37) στη μεσαία θέση,
για να διευκολυνθεί η πλήρωση της εγκατάστασης.

Τώρα ο θερμοσίφωνας είναι γεμάτος και μπορούν να κλείσουν οι
βρύσες ζεστού νερού.
6. Ελέγξτε για διαρροές τους αγωγούς και τις συνδέσεις.

1. Βάλτε το βύσμα σε γειωμένη πρίζα.
2. Θέστε σε λειτουργία τον αυτόματο εξαεριστήρα (6) χαλαρώνοντας
το πώμα.
3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης με την εγκατάσταση.
4. Γεμίστε την εγκατάσταση αργά μέχρι πίεση 2 bar (=200kPa).
Η λειτουργία της συσκευής μπλοκάρεται αν η πίεση κεντρικής
θέρμανσης είναι μικρότερη από 1 bar (=100kPa). Στον πίνακα
χειρισμού θα εμφανιστεί το μήνυμα (E20, MAXIMAAL ACTIEF,
CV-DRUK TE LAAG) (E20, ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟ, ΠΙΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ). Αν η πίεση
κεντρικής θέρμανσης φθάσει πάνω από 1 bar (= 100kPa),
το μπλοκάρισμα καταργείται. Τότε η τρίοδη βαλβίδα (22)
απελευθερώνεται αυτόματα και η αντλία κεντρικής θέρμανσης θα
αρχίσει να περιστρέφεται. Τότε η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ποιότητα του νερού κεντρικής θέρμανσης και δικτύου πρέπει
να πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (βλ. όρους εγγύησης). Αν η σκληρότητα του
νερού κεντρικής θέρμανσης και δικτύου βρίσκεται μεταξύ 15
0dH και 20 0dH, είναι απαραίτητη διαδικασία αφαλάτωσης ανά
τρία έτη. Για την εγγύηση πρέπει να υπάρχει το πιστοποιητικό
της διαδικασίας αφαλάτωσης. Αν η σκληρότητα του νερού
κεντρικής θέρμανσης και δικτύου είναι πάνω από 20 0dH, η
εγγύηση δεν ισχύει.
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5.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Κατά την εκκίνηση του τμήματος κεντρικής θέρμανσης, ακολουθήστε τα
εξής βήματα:

07.94.12.117

• Εκκίνηση κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης

1.Ελέγξτε την πίεση του κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης. Αυτή
πρέπει να είναι περίπου 2 bar (= 200kPa) στη συσκευή. Αν η
πίεση του νερού κεντρικής θέρμανσης είναι χαμηλότερη από
0,5 bar (=50kPa) ή υψηλότερη από 3 bar (=300kPa), τότε αυτό
γνωστοποιείται με το μήνυμα προειδοποίησης (W05 CV DRUK TE
LAAG) (W05 ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ)
στην οθόνη κατάστασης. Όταν εμφανίζεται αυτό το μήνυμα

Εικόνα 38: Στόμιο μέτρησης της αρχικής πίεσης

προειδοποίησης η συσκευή περιστρέφεται μόνο στην ελάχιστη
ισχύ της.
2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου της συσκευής.
3. Εξαερώστε, αν χρειαστεί, τον αγωγό αερίου μέσω του στομίου
μέτρησης για τη μέτρηση της αρχικής πίεσης (εικ. 38).
4. Ρυθμίστε το θερμοστάτη χώρου στην υψηλότερη θέση.
5. Βάλτε το βύσμα σε γειωμένη πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν εμφανιστεί το μήνυμα (B10 NETSTEKER FOUT,
STEKER OMKEREN) (B10 ΣΦΑΛΜΑ ΒΥΣΜΑΤΟΣ,
ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΒΥΣΜΑ) αντιστρέψτε το βύσμα
6. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση του θερμοσίφωνα από το μενού
επιλογής: GEBRUIKERSMENU, A BOILER (ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ,
Α ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ) (βλ. σχετικά κεφάλαιο 3.3 Χειρισμός
σελ.13)
7. Τώρα η συσκευή θα εκκινηθεί (μήνυμα κατάστασης: S12
WARMTEVRAAG WONING) (S12 ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ). Αν η θερμοκρασία του νερού του θερμοσίφωνα
είναι κάτω από 10°C, η αντιπαγετική προστασία τίθεται σε
ισχύ και η συσκευή θα φέρει πρώτα τη θερμοκρασία του νερού
του θερμοσίφωνα πάνω από τους 15°C (μήνυμα κατάστασης:
S14 WARMTEVRAAG BOILER EN WONING) (S14 ΖΗΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
Αν έχει παραμείνει ακόμη αέρας στον αγωγό αερίου, είναι πιθανό
η συσκευή να αποπειραθεί να κάνει ανάφλεξη ανεπιτυχώς μία ή
περισσότερες φορές. Ύστερα από πέντε προσπάθειες εκκίνησης,
αναφέρεται βλάβη της φλόγας (μήνυμα βλάβης: E06 GEEN
IONISATIE TIJDENS START) (E06 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΟΝΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ). Σε αυτή την περίπτωση ξεκλειδώστε τη
συσκευή ρύθμισης (26) πιέζοντας το πλήκτρο reset. Η συσκευή
τώρα θα καίει πρώτα για τρία λεπτά στο χαμηλότερο φορτίο και
στη συνέχεια στο μέγιστο φορτίο, αν το νερό κεντρικής θέρμανσης
είναι κάτω από 80 °C.

Ανάμεσα στους 70 °C και 80 °C η συσκευή ρυθμίζεται. Αν η συσκευή
δεν κάνει ανάφλεξη ύστερα από τρεις επαναφορές, τότε εξαερώστε
τον αγωγό αερίου μέσω του στομίου μέτρησης της αρχικής πίεσης (βλ.
εικ. 38). Διαφορετικά συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις «Βλάβες και
φραγές» του Comfort Classic.
8.Τώρα εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες για να ελέγξετε αν η συσκευή
λειτουργεί σωστά και σημειώστε τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες
που έχετε εκτελέσει στην κάρτα σέρβις στην πρόσοψη των μονωτικών
κελυφών (18):
• οπτική επιθεώρηση της εικόνας της φλόγας (βλ. 7.1 σελ. 36)
• μέτρηση της αρχικής πίεσης του αερίου (βλ. επόμενη σελίδα)
• μέτρηση φορτίου (βλ. 7.1 σελ. 36)
• μέτρηση ποσοστού CO2 στα καυσαέρια, αν έχετε συσκευή μέτρησης
του CO2 (βλ. 7.1, σελ. 36).
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• Μέτρηση της αρχικής πίεσης του αερίου
Μετρήστε την αρχική πίεση του αερίου κατά τη λειτουργία στην υψηλή
θέση. Το στόμιο μέτρησης για τη μέτρηση της αρχικής πίεσης βρίσκεται
στο μπλοκ ρύθμισης του αερίου (5), βλ. επίσης εικόνα 38. Η αρχική
πίεση του αερίου στην υψηλή θέση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mbar
(=2kPa). Η βίδα ρύθμισης της πίεσης του καυστήρα είναι ρυθμισμένη
από το εργοστάσιο και σφραγισμένη. Η πίεση του καυστήρα μπορεί να
μετρηθεί μόνο με τη βοήθεια εξοπλισμού ακριβείας για τη μέτρηση του
CO2. Σε περιπτωση αποκλίσεων μην αλλάξετε την ίδια τη ρύθμιση, αλλά
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις «Ρύθμιση και βαθμονόμηση» του
Εικόνα 38: Στόμιο μέτρησης της αρχικής πίεσης

Comfort Classic ή επικοινωνήστε με τη Daalderop.

• Εκκίνηση του θερμοσίφωνα
Κατά την εκκίνηση του τμήματος θερμοσιφώνου της συσκευής,
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Στρέψτε το θερμοστάτη χώρου στο ελάχιστο.
2. Ανεβάστε τη θέρμανση του θερμοσίφωνα από το μενού
επιλογής: GEBRUIKERSMENU, A BOILER (ΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ,
Α ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ) (βλ. σχετικά 3.3 Χειρισμός σελ.14) Η
τρίοδη βαλβίδα (22) μετακινείται στη θέση θερμοσίφωνα και
ο θερμοσίφωνας θερμαίνεται (μήνυμα κατάστασης S11: IN
BEDRIJF BOILER OPWARMEN) (ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ).
3. Ελέγχετε κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του θερμοσίφωνα αν
πράγματι φθάνει νερό εκτόνωσης στη χοάνη του ασφαλιστικού
σωλήνα διαστολής.
4. Επαναφέρετε το θερμοστάτη χώρου στη θέση που επιθυμείτε.

Οι παρακάτω κωδικοί και κείμενα μπορεί να εμφανίζονται στον πίνακα
ελέγχου:
- S10 WARMTEVRAAG BOILER (S10 ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ)
- S12 WARMTEVRAAG WONING (S12 ΖΗΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)
- S14 WARMTEVRAAG WONING EN BOILER (S14 ΖΗΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ)
(προτεραιότητα στη θέρμανση του θερμοσίφωνα)
- S16 WARMTEVRAAG WONING EN BOILER (S16 ΖΗΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ)
(παροχή ομοιόμορφα και στα δύο)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Σε περίπτωση που ο θερμοστάτης χώρου βρίσκεται επίσης
στη ζήτηση, η ζήτηση από το θερμοσίφωνα και την κατοικία
διεκπεραιώνονται ταυτόχρονα (μήνυμα κατάστασης: - S16
WARMTEVRAAG WONING EN BOILER (S16 ΖΗΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ).
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6 ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2. Αν ο ασφαλιστικός σωλήνας διαστολής που έχετε τοποθετήσει δεν
έχει κρουνό εκκένωσης, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:
α. Κλείστε τη στρόφιγγα του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.
β. Ανοίξτε μία βρύση ζεστού νερού και μετά κλείστε την πάλι.
Τώρα έχει φύγει η πίεση από το θερμοσίφωνα.

6.1 ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

γ. Αποσυνδέστε το πάνω μέρος του ασφαλιστικού σωλήνα

• Θέση εκτός λειτουργίας κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης

δ. Σ
 υνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα σε αυτή τη σύνδεση.

διαστολής στη σύνδεση κρύου νερού της συσκευής.
1. Αφήστε το βύσμα της συσκευής στη θέση του στην πρίζα.
2. Στρέψτε το θερμοστάτη χώρου στο ελάχιστο. Ο θερμοσίφωνας θα
διατηρηθεί στη θερμοκρασία του.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συνιστάται να μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη χώρου το χειμώνα
χαμηλότερα από 15 °C. Για να αποφευχθεί το πάγωμα της
εγκατάστασης, συνιστάται όλες οι βαλβίδες των θερμαντικών
σωμάτων να παραμένουν πλήρως ή μερικώς ανοικτές.

ε. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα σε έναν
αποχετευτικό σωλήνα.
στ.Ανοίξτε μια βρύση ζεστού νερού στο σπίτι. Τώρα το νερό θα
ρεύσει στον υπόνομο μέσω του εύκαμπτου σωλήνα.

• Αποστράγγιση του κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης
1. Τραβήξτε το βύσμα της συσκευής από την πρίζα.

• Θέση εκτός λειτουργίας του θερμοσίφωνα
1. Αφήστε το βύσμα της συσκευής στη θέση του στην πρίζα.
2. Απενεργοποιήστε τη θέρμανση του θερμοσίφωνα πιέζοντας το
πλήκτρο ζεστού νερού. Η ενδεικτική λυχνία «ενεργοποίηση»

2. Βάλτε την τρίοδη βαλβίδα (22) στη μεσαία θέση πιέζοντας το
πλήκτρο χειρισμού μέχρι να ασφαλίσει (εικ. 25).
3. Αφήστε την εγκατάσταση να αδειάσει μέσω του κρουνού
πλήρωσης ή εκκένωσης.

θα σβήσει (η αντιπαγετική προστασία ενεργοποιείται όταν η
θερμοκρασία του θερμοσίφωνα είναι κάτω των 10 °C).

6.2 ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Αποστράγγιση του θερμοσίφωνα
Το πώς μπορεί να αποστραγγιστεί ο λέβητας εξαρτάται από τον
τοποθετημένο ασφαλιστικό σωλήνα διαστολής στον οποίο είναι
συνδεδεμένη η συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η εγκατάσταση πρέπει να διατηρείται πλήρως χωρίς παγετό.
Η ενσωματωμένη αντιπαγετική προστασία διασφαλίζει μόνο
ότι η συσκευή δεν παγώνει.

6.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Το Comfort Classic της Daalderop έχει κατασκευαστεί από μια σειρά
πρωτογενών υλικών, συγκεκριμένα χαλκό, αλουμίνιο και χάλυβα.

1. Αν ο ασφαλιστικός σωλήνας διαστολής που έχετε τοποθετήσει έχει

Αυτά τα υλικά κατά το τέλος της ζωής της συσκευής μπορούν να

κρουνό εκκένωσης, όπως ο ασφαλιστικός σωλήνας διαστολής της

διαχωριστούν και να ανακυκλωθούν με απλό τρόπο. Γι’ αυτό μην

Daalderop (αριθ. είδους 07.92.64.055), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

πετάξετε απλά τη συσκευή σας στα ογκώδη απορρίμματα, αλλά πριν

α. Κλείστε την κύρια στρόφιγγα του αγωγού νερού ή τη στρόφιγγα

από την διάθεσή της ενημερωθείτε από το δήμο ή ένα κατάστημα με

του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.
β. Ανοίξτε - αν υπάρχει - τον κρουνό εκκένωσης του ασφαλιστικού
σωλήνα διαστολής.
γ. Ανοίξτε μια βρύση ζεστού νερού στο σπίτι. Το νερό από το
θερμοσίφωνα τώρα θα εκρεύσει στον υπόνομο μέσω της χοάνης
του ασφαλιστικού σωλήνα διαστολής.

είδη σιδηρικών.
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7 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Υψηλή θέση

Η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται ετησίως. Συντήρηση πρέπει να

από πάνω προς τα κάτω στην εστία του καυστήρα. Η ρύθμιση της

εκτελείται μία φορά ανά τρία έτη ή αν το αναφέρει το πρόγραμμα
επιθεωρήσεων. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εγκεκριμένο
εγκαταστάτη ή επιχείρηση σέρβις. Ο μανδύας (7) μπορεί να καθαριστεί
με ένα μη διαβρωτικό απορρυπαντικό.

Ο καυστήρας (14) πρέπει να έχει εντελώς μπλε εικόνα φλόγας
συσκευής είναι δυνατή μόνο σε χαμηλή ρύθμιση. Όταν η εικόνα
της φλόγας είναι καλή, μπορεί να παραλειφθεί η μέτρηση του
ποσοστού CO2 των καυσαερίων. Σε περίπτωση απόκλισης της
εικόνας της φλόγας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις «Ρύθμιση
και βαθμονόμηση» του Comfort Classic ή επικοινωνήστε με τη
Daalderop.

7.1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Η ετήσια επιθεώρηση περιλαμβάνει τα εξής:

7.1. 2. Μέτρηση του φορτίου
Μετρήστε το χρόνο κατά τον οποίο καταναλώνονται 24 λίτρα (24

7.1.1. Οπτική επιθεώρηση της εικόνας της φλόγας

kW), 32 λίτρα (32 kW), 37,8 λίτρα (38 kW) αέριο στην υψηλή θέση.

7.1.2. Μέτρηση του φορτίου (βλ. πινακίδα τύπου)

Ο μετρούμενος χρόνος για τις δύο τιμές ισχύος πρέπει να είναι 33

7.1.3. Μέτρηση ποσοστού CO2 στα καυσαέρια

δευτερόλεπτα. Αυτός ο χρόνος επιτρέπεται να αποκλίνει κατά ± 6%

7.1.4. Επιθεώρηση του ρεύματος ιονισμού

(± 2 δευτερόλεπτα).

7.1.5. Επιθεώρηση του σιφονιού.
Σημειώνετε την μετρούμενη τιμή στην κάρτα σέρβις (εικ. 39) πάνω
στη συσκευή. Συγκρίνετε το μετρούμενο χρόνο, με την τιμή (τις τιμές)
που μετρήθηκαν κατά τη θέση σε λειτουργία και/ή τις προηγούμενες
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Βγάζετε το βύσμα από την πρίζα πριν αφαιρέσετε το
μανδύα. Υπάρχει τάση 230 V AC στο μπλοκ ρύθμισης του
αερίου (5), την τρίοδη βαλβίδα (22) και την αντλία κεντρικής
θέρμανσης (23) και 325 V DC στον ανεμιστήρα (1)!

Σημειώνετε τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες που εκτελούνται στην
κάρτα σέρβις στην πρόσοψη των μονωτικών κελυφών.

ετήσιες επιθεωρήσεις (βλ. κάρτα σέρβις στη συσκευή). Αν ο
μετρούμενος χρόνος βρίσκεται εκτός των ανοχών, επιθεωρήστε το
σύστημα παροχής αέρα και απαγωγής καυσαερίων καθώς και τον
εναλλάκτη θερμότητας (16) της συσκευής για ρύπανση και καθαρίστε
τα αν αποδειχτεί απαραίτητο (βλ. 7.2).
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• Χαμηλή θέση
Ο καυστήρας (14) πρέπει να έχει μπλε εικόνα φλόγας από πάνω προς
τα κάτω στην εστία του καυστήρα (για το ποσοστό CO2 βλ. κάρτα
σέρβις στη συσκευή). Μια εντελώς κόκκινη εικόνα φλόγας δείχνει
πάρα πολύ αέριο σε σχέση με την ποσότητα του αέρα. Αυτό σημαίνει
υπερβολικό ποσοστό CO2. Μια εντελώς σκούρα μπλε εικόνα φλόγας
δείχνει πολύ λίγο αέριο σε σχέση με την ποσότητα του αέρα. Αυτό

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
07.99.92.012.2

Εικόνα 39: Κάρτα σέρβις

σημαίνει πολύ χαμηλό ποσοστό CO2.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση που το μήκος του αγωγού απαγωγής
καυσαερίων είναι άνω των 10 μέτρων με διάμετρο 80 mm, το
φορτίο επηρεάζεται αρνητικά. Τότε ο μετρούμενος χρόνος θα
αυξηθεί κατά περίπου 2%.

Επιθεώρηση
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7.1. 3. Μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2

7.1.5. Επιθεώρηση του σιφονιού

Αν διαθέτετε συσκευή μέτρησης CO2 με ακρίβεια < 0,2%, τότε μπορείτε

Αφαιρείτε ετησίως το κύπελλο του σιφονιού (24) στο κάτω μέρος

να ελέγχετε το ποσοστό CO2 των καυσαερίων.

της συσκευής και ελέγχετε αν έχει σχηματιστεί μέσα σε αυτό οξείδιο

α. Πρώτα μετρήστε το ποσοστό CO2 στη χαμηλή θέση. Η συσκευή
θα εκκινηθεί σε υψηλότερη ισχύ και μετά θα καίει για τρία λεπτά

του αργιλίου. Αν αυτό συμβαίνει, τότε ο εναλλάκτης θερμότητας (16)
πρέπει ενδεχομένως να καθαριστεί (βλ. 7.2).

στη χαμηλή ισχύ.
β. Ύστερα από πέντε λεπτά μπορείτε να μετρήσετε την
περιεκτικότητα σε CO2 στην υψηλότερη θέση. Οι μετρούμενες
τιμές πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων όπως αναφέρονται
στην κάρτα σέρβις στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.
γ. Σ
 ημειώνετε τις μετρούμενες τιμές στην κάρτα σέρβις στην
εσωτερική πλευρά της συσκευής. Συγκρίνετέ τες με τις τιμές που

ΣΥΣΤΑΣΗ!
Τοποθετείτε όλους τους αγωγούς συμπυκνώματος με κλίση
για να αποτρέψετε τη σοβαρή ρύπανση. Επίσης συνιστάται
τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση να καθαρίσετε το σιφόνι
από το οξείδιο του αργιλίου. Σε αυτή την περίοδο σχηματίζεται
το περισσότερο οξείδιο στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων.

μετρώνται κατά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής και/ή κατά τις
προηγούμενες επιθεωρήσεις.
δ. Σ
 ε περίπτωση μεγάλων αποκλίσεων, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο
σέρβις «Ρύθμιση και βαθμονόμηση» του Comfort Classic ή
επικοινωνήστε με τη Daalderop.

7.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η μεγάλη συντήρηση περιλαμβάνει τα εξής:
7.2.1. Καθαρισμό του χυτού τεμαχίου εξαγωγής (25)
7.2. 2. Επιθεώρηση της μονάδας καυστήρα
7.2. 3. Καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας

7.1.4. Επιθεώρηση του ρεύματος ιονισμού

7.2. 4. Σύστημα παροχής αέρα/απαγωγής καυσαερίων

Το ρεύμα ιονισμού του καυστήρα (14) μπορεί να διαβαστεί μέσω του
προγράμματος σέρβις της συσκευής ρύθμισης (26). Για τη διαδικασία

Σημειώνετε τις επιθεωρήσεις και τις εργασίες που εκτελούνται στην

πρόσβασης στο πρόγραμμα σέρβις συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο

κάρτα σέρβις στην πρόσοψη των μονωτικών κελυφών.

σέρβις του Comfort Classic, ενότητα «Ρύθμιση και βαθμονόμηση». Το
ρεύμα ιονισμού τόσο στη χαμηλή όσο και στην υψηλή ρύθμιση πρέπει
να είναι μεγαλύτερο από 5 mA. Σε περίπτωση αποκλίσεων πρέπει να
ελέγχεται η ακίδα ιονισμού (βλ. 7.2).

7.2.1. Καθαρισμός του χυτού τεμαχίου εξαγωγής
α. Αφαιρέστε το χυτό τεμάχιο εξαγωγής (25) και το σωλήνα εκτροπέα
με τον εκτροπέα καυσαερίων (17) πάνω του.
β. Επιθεωρήστε το χυτό τεμάχιο εξαγωγής για ρύπανση.
γ. Καθαρίστε το αν χρειαστεί.

ΣΥΣΤΑΣΗ!
Ξεπλένετε ετησίως τις υφιστάμενες αποχετεύσεις σε σχέση
με τον πιθανό σχηματισμό ιλύος.
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07.94.12.018.01

7.2.2. Επιθεώρηση της μονάδας καυστήρα
Αφαιρέστε τη μονάδα καυστήρα από τη συσκευή (εικ. 40). Για να γίνει
αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:
α. Χαλαρώστε το περικόχλιο σύνδεσης του ακροφυσίου αερίου (4) (1
της εικ. 40a).
β. Χαλαρώστε τα τρία περικόχλια (M6) του χυτού τεμαχίου εισαγωγής
(10) (2 της εικ. 40a).
γ. Αφαιρέστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις από τη μονάδα καυστήρα.

Εικόνα 40: Αποσυναρμολόγηση μονάδας καυστήρα
07.94.12.025.00

δ. Ε
 πιθεωρήστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης (11). Η απόσταση ανάμεσα
στο ηλεκτρόδιο και τον καυστήρα (14) πρέπει να είναι 8,5 mm και
εκείνη ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο και την ακίδα γείωσης 4 mm (εικ.
40b).
ε. Ε
 πιθεωρήστε το ηλεκτρόδιο ιονισμού (9). Η απόσταση ανάμεσα
στην ακίδα και τον καυστήρα (14) πρέπει να είναι 8,5 mm (εικ. 40b).
στ. Αφαιρέστε τον καυστήρα (14) από το χυτό τεμάχιο εισαγωγής (10)
και επιθεωρήστε την εσωτερική σχάρα του καυστήρα για ρύπανση.
Καθαρίστε την, αν είναι απαραίτητο, με μια μαλακή βούρτσα ή με
πεπιεσμένο αέρα.

Εικόνα 40b: Ρύθμιση ηλεκτροδίου ανάφλεξης/ιονισμού/
ηλεκτροδίου

7.2.3. Εναλλάκτης θερμότητας
Επιθεωρήστε τον εναλλάκτη θερμότητας (16) από το πάνω μέρος

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συνιστάται κατά τις εργασίες στο σωλήνα εκτροπέα ή τον
εκτροπέα καυσαερίων να χρησιμοποιείτε μάσκα σκόνης με
φίλτρο P3.

της συσκευής. Αν ο εναλλάκτης θερμότητας είναι βρόμικος πρέπει να
καθαριστεί.

• Καθαρίστε με μια βούρτσα τα πτερύγια του εναλλάκτη θερμότητας.
Η Daalderop διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό μια ειδική βούρτσα για τον
εναλλάκτη θερμότητας με αριθμό είδους 93.98.12.410.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βούρτσες από χάλυβα ή ορείχαλκο
για να καθαρίσετε τον εναλλάκτη θερμότητας ή το χυτό
τεμάχιο εξαγωγής.

7.2.4. Σύστημα παροχής αέρα/απαγωγής καυσαερίων
Καθαρίστε το, αν είναι απαραίτητο.
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8 ΒΛΑΒΕΣ
Η κακή λειτουργία της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης ή της
συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Το Comfort Classic γνωρίζει
τρεις τύπους βλαβών που μπορούν να αναφερθούν, συγκεκριμένα:
Προειδοποιήσεις, φραγές και βλάβες.

8.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
W a a r s c h u w i n g
C o d e
R e g e l A
R e g e l B

• Μηνύματα προειδοποίησης

Εικόνα 41a: Παράδειγμα μηνυμάτων προειδοποίησης

(βλ. εικ. 41a και 41b). Η συσκευή παραμένει σε λειτουργία,

Ένα προειδοποιητικό μήνυμα αναγνωρίζεται από τον κωδικό που
αρχίζει από το γράμμα W και από μια περιγραφή της προειδοποίησης
αλλά η λειτουργία την οποία αφορά το μήνυμα προειδοποίησης
απενεργοποιείται ή αγνοείται.

Μηνύματα προειδοποίησης
Κωδικός Γραμμή A

Γραμμή B

W00

Boilertemp fout (Σφάλμα θερμοκρασίας θερμοσίφωνα)

W05

Cv-druk te laag (Πίεση κεντρικής θέρμανσης πολύ χαμηλή)

W10

Cv-druk te hoog (Πίεση κεντρικής θέρμανσης πολύ υψηλή)

W15

Cv-retourt fout (Σφάλμα επιστροφής κεντρικής θέρμανσης)

W20

Buitentemp fout (Σφάλμα εξωτερικής θερμοκρασίας)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Βλ. επίσης 8.3.1. Μηνύματα στο OpenTherm® σελίδα 40.

Εικόνα 41b: Παράδειγμα μηνυμάτων προειδοποίησης

8.2 ΦΡΑΓΗ
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e l B

• Μηνύματα φραγής
Φραγή είναι ένα σφάλμα που παρουσιάζεται, αλλά δεν προκαλεί
βλάβη. Η συσκευή περιμένει μέχρι να εξαλειφθεί η φραγή και
επιστρέφει στην κανονική λειτουργία. Μια φραγή αναφέρεται από

Εικόνα 42a: Παράδειγμα μηνύματος φραγής

τον κωδικό που αρχίζει από το γράμμα B και από μια περιγραφή του

Μηνύματα φραγής
Κωδικός Γραμμή A
B00

Cv-temp te hoog (Θερμοκρασία κεντρικής
θέρμανσης πολύ υψηλή)

B01

Cv-temp te laag (Θερμοκρασία κεντρικής
θέρμανσης πολύ χαμηλή)
Cv-druk te laag (Πίεση κεντρικής
θέρμανσης πολύ χαμηλή)

B02

μηνύματος φραγής (βλ. εικ. 42a και 42b).
Γραμμή B

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Βλ. επίσης 8.3.1. Μηνύματα στο OpenTherm® σελίδα 40.

B05

Netfreq fout (Σφάλμα συχνότητας δικτύου)

B06

Interne fout (Εσωτερικό σφάλμα)

B10

Netsteker fout (Σφάλμα βύσματος)

B11

Netspanning fout (Σφάλμα τάσης δικτύου)

B20

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής)

B21

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής)

B22

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 24/80

B23

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 24+

B24

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 32/80

B25

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 32/80+

B26

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 30/50+

B27

Toesteltype fout (Σφάλμα τύπου συσκευής) 38/80+

Εικόνα 42b: Παράδειγμα μηνύματος φραγής

Steker Omkeren
(Αντιστρέψτε το βύσμα)

40 | Βλάβες
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8.3 ΒΛΑΒΕΣ
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• Μηνύματα βλάβης

i n g e n
e
e l A
e l B

Βλάβη είναι ένα σφάλμα που έχει ως αποτέλεσμα να τεθεί η συσκευή
εκτός λειτουργίας και να κλειδωθεί από τη μονάδα ρύθμισης. Η

Εικόνα 43a: Παράδειγμα μηνυμάτων βλάβης

Μια βλάβη αναφέρεται από τον κωδικό που αρχίζει από το γράμμα E

Μηνύματα βλάβης
Κωδικός Γραμμή A
E00

συσκευή μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με πίεση του πλήκτρου reset.

Γραμμή B

και από μια περιγραφή του μηνύματος βλάβης (βλ. εικ. 43a και 43b).
Πρώτα προσπαθήστε να αντιμετωπίσετε τη βλάβη πιέζοντας μία

Ventilator defect (Ανεμιστήρας
χαλασμένος)
Ten onrechte (Λανθασμένα)

Ionisatiesignaal (Σήμα ιονισμού)

E06

Geen ionisatie (Δεν υπάρχει
ιονισμός)

Tijdens start (Κατά τη διάρκεια της
εκκίνησης)

E07
E08

Ionisatiesignaal (Σήμα ιονισμού)

Weggevallen (Χάθηκε)

Ionisatiesignaal (Σήμα ιονισμού)

Te laag aanwezig (Υπάρχει πολύ χαμηλό)

E10

Gasklepaansturing (Σύστημα
ελέγχου στραγγαλιστικής βαλβίδας)

Deffect (Χαλασμένο)

E15

Geen doorstroming (Δεν υπάρχει
ροή)

In boilerbedrijf (Στη λειτουργία
θερμοσίφωνα)

E16

Geen doorstroming (Δεν υπάρχει
ροή)

In cv-bedrijf (Στη λειτουργία κεντρικής
θέρμανσης)

E20

Maximaal actief (Ανώτατη
δραστηριότητα)

Cv-druk te laag (Πίεση κεντρικής
θέρμανσης πολύ χαμηλή)

E21

Maximaal actief (Ανώτατη
δραστηριότητα)

Cv-water te warm (Νερό κεντρικής
θέρμανσης πολύ ζεστό)

E30

Veiligheidstoring (Βλάβη ασφάλειας)

Regelunit (Μονάδα ρύθμισης)

8.3.1. Μηνύματα στο OpenTherm®

E31

Interne storing (Εσωτερική βλάβη)

Regelunit (Μονάδα ρύθμισης)

Σε περίπτωση χρήσης ρυθμιστικών θερμοστατών χώρου ορισμένων

E32

Interne storing (Εσωτερική βλάβη)

Regelunit (Μονάδα ρύθμισης)

τύπων/μαρκών σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας

E05

φορά το πλήκτρο reset. Αν η συσκευή δεν ξεκλειδώσει, προσπαθήστε

Εικόνα 43b: Παράδειγμα μηνυμάτων βλάβης

πάλι ύστερα από 15 περίπου δευτερόλεπτα. Αν η βλάβη επιμένει,
συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο σέρβις «Βλάβες και φραγές» του
Comfort Classic.

OpenTherm ®, όπως η διαμόρφωση Chronotherm της Honeywell,
τα παρακάτω μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη του θερμοστάτη
χώρου.

• Μηνύματα προειδοποίησης
Βρυσούλα, θερμαντικά σώματα και μία φλογίτσα που αναβοσβήνουν*.
(Τώρα ο οπίσθιος φωτισμός θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η βλάβη
θα αναφέρεται στην οθόνη. Βλέπε επίσης εξήγηση οθόνης)

• Μηνύματα φραγής και βλάβης
Οθόνη που αναβοσβήνει και ένα σύμβολο κλειδιού που ανάβει
διαρκώς. (Τώρα ο οπίσθιος φωτισμός θα αρχίσει να αναβοσβήνει και
η βλάβη θα αναφέρεται στην οθόνη. Βλέπε επίσης εξήγηση οθόνης)
Για περισσότερες πληροφορίες για την ένδειξη βλαβών, βλ. το
εγχειρίδιο σέρβις «Βλάβες και φραγές» του Comfort Classic.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Για τη σημασία των συμβόλων, βλ. τις οδηγίες χρήσης του
θερμοστάτη σας.

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic
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9 ΕΓΓΥΗΣΗ
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής της Daalderop.
Η ασφάλεια αποτελεί την υψηλότερη προτεραιότητα στη Daalderop.
Γι’ αυτό οι συσκευές μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με
τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας. Αν παρόλα αυτά έχετε
προβλήματα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με τον εγκεκριμένο
εγκαταστάτη που σας εγκατέστησε τη συσκευή. Η εγγύηση ισχύει
συμπληρωματικά προς τις υφιστάμενες νομικές υποχρεώσεις εγγύησης
της Daalderop. Πριν έρθετε σε επαφή με τον εγκεκριμένο εγκαταστάτη
σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και
τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης.

2. Εναλλάκτης θερμότητας νερού οικιακής χρήσης και δοχείο
θερμοσίφωνα:
- έως και το 5ο έτος, πλήρης εγγύηση (περιλαμβανομένης της
αμοιβής εργασίας και των εξόδων μετακίνησης του τεχνικού).
3. Λοιπά εξαρτήματα:
- έως και το 2ο έτος, εργοστασιακή εγγύηση (εξαιρουμένης της
αμοιβής εργασίας και των εξόδων μετακίνησης του τεχνικού),
- 3ο έτος, 50% της εργοστασιακής εγγύησης
(εξαιρουμένης της αμοιβής εργασίας και των εξόδων μετακίνησης
του τεχνικού) με βάση την τότε ισχύουσα ακαθάριστη τιμή
πώλησης της Daalderop.

• Ισχύς
Η εγγύηση ισχύει αποκλειστικά:
- Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και συντηρηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης,
-α
 ν ένας εγκεκριμένος εγκαταστάτης έχει συμπληρώσει πλήρως την
κάρτα εγγύησης και την έχει επιστρέψει στη Daalderop εντός οκτώ
ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασης,
- γ ια σφάλματα υλικού και κατασκευής, που έχουν υποβληθεί για
αξιολόγηση στη Daalderop,
-α
 ν η απόδειξη αγοράς, που αναφέρει την ημερομηνία αγοράς και
τον αριθμό τύπου και σειράς της συσκευής, προσκομιστεί κατά την
αίτηση εγγύησης,
-α
 ν η συσκευή είναι εφοδιασμένη με πινακίδα τύπου με αριθμό τύπου
και σειράς.

• Εξαιρέσεις
1. Η εγγύηση δεν ισχύει αν:
- Η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί από εγκεκριμένο εγκαταστάτη,
- η συσκευή έχει εγκατασταθεί έξω από την επικράτεια των Κάτω
Χωρών,
- η συσκευή δεν έχει εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης,
- η ποιότητα του νερού κεντρικής θέρμανσης και δικτύου δεν
πληροί τους όρους που έχουν τεθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας:
- pH 7 < pH < 9,5
- Fe < 0,2 mg/l
- Cl < 150 mg/l
- Αγωγιμότητα < 125 mS/m
- Σκληρότητα νερού < 15 °dH:

• Περίοδος εγγύησης
Η ημερομηνία εγκατάστασης της συσκευής που αναγράφεται στην
κάρτα εγγύησης ισχύει ως ημερομηνία έναρξης της εγγύησης. Για τη
διάρκεια της εγγύησης ισχύει:
1. Εναλλάκτης θερμότητας κεντρικής θέρμανσης:
- έ ως και το 5ο έτος, πλήρης εγγύηση (περιλαμβανομένης της
αμοιβής εργασίας και των εξόδων μετακίνησης του τεχνικού),
-6
 ο έως και 15ο έτος, εργοστασιακή εγγύηση (εξαιρουμένης της
αμοιβής εργασίας και των εξόδων μετακίνησης του τεχνικού).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ!
Μεταξύ 15 °dH και 20 °dH, είναι απαραίτητη διαδικασία
αφαλάτωσης ανά τρία έτη. Αν η σκληρότητα του νερού
κεντρικής θέρμανσης και του δικτύου είναι πάνω από 20 °dH,
πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό της διαδικασίας
αφαλάτωσης.

Εγγύηση
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2. Η Daalderop δεν ευθύνεται για επακόλουθες ζημιές, όπως απώλεια
κερδών, ζημιές από νερό και ζημίες από πυρκαγιά.
3. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση ελαττώματα που προκαλούνται
από:
- υπερβολική και/ή λανθασμένη τάση,
- χρήση λανθασμένου τύπου του αερίου,
- λ ανθασμένη καύση, λανθασμένο εξαερισμό ή αερισμό, ακάθαρτο
παρεχόμενο αέρα καύσης,
- επίδραση διαβρωτικών υγρών, ατμών ή αερίων,
- ε πίδραση χημικών προσθέτων στο κύκλωμα της εγκατάστασης ή
πόσιμου νερού, αμέλεια, αλόγιστη χρήση ή εξωτερική βία,
-α
 νωτέρα βία ή εξωτερικές αιτίες, όπως κεραυνός, πυρκαγιά, φυσικές
καταστροφές ή εσωτερική ή εξωτερική διάβρωση,
- κανονική φθορά.

• Παροχή εγγύησης
- Πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγύησης αμέσως μετά τη διαπίστωση
του ελαττώματος ή να δηλώσετε τη βλάβη στον εγκεκριμένο
εγκαταστάτη σας.
- Ο εγκεκριμένος εγκαταστάτης σας πρέπει να προσκομίσει στη
Daalderop την αίτηση εγγύησης εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά την
παραλαβή της.
Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά ή είναι ελαττωματική, σας
συνιστούμε να επικοινωνήστε με τον εγκεκριμένο εγκαταστάτη σας.
Για ερωτήσεις τις οποίες δεν μπορεί να απαντήσει ο εγκεκριμένος
εγκαταστάτης σας μπορείτε να απευθυνθείτε στη:

Daalderop
Αριθμός ατελών κλήσεων 779
4000 WB Tiel
Αριθμός τηλεφώνου: + 31 (0)344 636 500 www.daalderop.nl
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10 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η Daalderop BV δηλώνει ότι το προϊόν: Comfort Classic 130 πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές
προϊόντος:
Μοντέλο: Comfort 		

Classic 130 τύποι 24/50+-30/50+-24/80+-32/80+-38/80+

Προδιαγραφές: 		

EN 50165:1997
EN 55014-1:2001
EN 55014-2:1997
EN 61000-3-2:1995
EN 61000-3-3:1995

Βαθμός προστασίας:

IP44 (EN 60529)

Αυτά τα προϊόντα πληρούν τις διατάξεις που ορίζονται στις οδηγίες:
-

90/396/ΕΟΚ

Οδηγία σχετικά με τις συσκευές αερίου.

-

2006/95/ΕΚ

Οδηγία VEM.

-

2004/108/ΕΚ

Οδηγία EMC.

-

92/42/ΕΟΚ

Οδηγία σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης

Tiel, 04-06-2009 		

ing. Patrick Edie, S.H.E.Q. Manager
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11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Comfort Classic

Τύπος

Τύπος

Τύπος

Τύπος

Προδιαγραφές

24/50+ και 30/50+

24/80+

32/80+

38/80+

Διάμετρος ακροφυσίου αερίου/

6,2 (L) - 4,3 (P) /

5,6(L) - 4(P) /

6,45(L) - 4,4(P) /

7,15 (L)

θαλάμου ανάμειξης

27 mm

25 mm

28 mm

30 mm

Ονομαστικό φορτίο (ανώτατη τιμή)

7,5 - 24,2 / 30,2 kW

7,5 - 25 kW

10 - 32,7 kW

11,3 - 38 kW

Ονομαστικό φορτίο (κατώτατη τιμή)

6,8 - 21,8 / 27,2 kW

6,8 - 22,5 kW

9 - 29,5 kW

10,2 - 34,2 kW

Συνδέσεις
Παροχή αέρα/απαγωγή καυσαερίων

διάμ. 80 mm

Νερό υγιεινής κρύο/ζεστό

διάμ. 15 mm

Παροχή/επιστροφή κεντρικής θέρμανσης

διάμ. 22 mm

Υπερχειλιστής κεντρικής θέρμανσης

1/2” bi

Αέριο

1/2” bu

Αποχέτευση συμπυκνώματος

διάμ. 32 mm

Ηλεκτρική

230 V / 50 Hz

Πίεση λειτουργίας θερμοσιφώνου

8 bar (=800kPa)

Θερμοστάτης χώρου (βασικός εξοπλισμός)

24 V / 50 Hz

Διαστάσεις και βάρος
50 λίτρα

80 λίτρα

Ύψος

890 mm

1090 mm

Πλάτος

530 mm

530 mm

Βάθος

507 mm

507 mm

Βάρος

62 kg

70 kg

Σήματα ελέγχου
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΕΡΙΟΥ

ΥΑ 107 / ΚΚ (καθαρότερη καύση)

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΕΡΙΟΥ

Υψηλή απόδοση στο ζεστό νερό / CW5 (24/50+ και 30/50+) και CW6 (24/80+,
32/80+ και 38/80+) /
ΤΘΗΘ (24/50+, 30/50+, 24/80+, 32/80+ και 38/80+)

Σήμανση

CE 0063

Κωδικός pin

0063 BN 3525

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic
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comfort classic

Προδιαγραφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά 47

τύπος 24/50 +

τύπος 30/50 +

Κατηγορία συσκευής
Τύπος συσκευής

Κλειστή υλοποίηση

τύπος 24/80 +

τύπος 32/80 +

τύπος 38/80 +

II 2L 3P

II 2L 3P

II 2L 3B/P

II 2L 3P

I 2L

C13(x), C33(x), C43(x),

C13(x), C33(x), C43(x),

C13(x), C33(x), C43(x),

C13(x), C33(x), C43(x),

C13(x), C33(x), C43(x),

C53, C63(x), C83(x), B23

C53, C63(x), C83(x), B23

C53, C63(x), C83(x), B23

C53, C63(x), C83(x), B23

C53, C63(x), C83(x), B23

Συμπύκνωσης

Συμπύκνωσης

Συμπύκνωσης

Συμπύκνωσης

Συμπύκνωσης

Περιβαλλόμενος από αέρα

Περιβαλλόμενος από αέρα

Περιβαλλόμενος από αέρα

Περιβαλλόμενος από αέρα

Περιβαλλόμενος από αέρα

Βαθμός προστασίας
Πίεση λειτουργίας
Κατανάλωση αερίου

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

IP 44

1 - 3 bar

1 - 3 bar

1 - 3 bar

1 - 3 bar

1 - 3 bar

0,8 - 3,0 m3/hr

0,8 - 3,0 m3/hr

0,8 - 3,1 m3/hr

1,0 - 3,5 m3/hr

1,2 - 4,0 m3/hr

Ροή όγκου καυσαερίων ελάχ./ μέγ.

8 / 39 m3/hr

8 - 39 m3/hr

8 / 39 m3/hr

10 / 41 m3/hr

11 / 45 m3/hr

Θερμοκρασία καυσαερίων ελάχ./ μέγ.

35 / 100 C

35 / 110 C

35 / 110 C

40 / 115 C

40 o/ 115 oC

o

o

o

o

o

o

o

o

ΔΡ συστήματος απαγωγής καυσαερίων ελάχ./ μέγ.

0 / 118 Pa

0 / 118 Pa

0 / 115 Pa

0 / 120 Pa

0 / 120 Pa

Διάμετρος ακροφυσίου αερίου/ θαλάμου ανάμειξης

6,2(L), 4,3(P) / 27 mm

6,2(L), 4,3(P) / 27 mm

5,6(L), 4,0(P) / 25 mm

6,45(L), 4,4(P) / 28 mm

7,15(L) / 30 mm

7,5 - 24,2 kW

7,5 - 30,2 kW

7,5 - 25,0 kW

10,0 - 32,7 kW

11,3 -38 kW

6,8 - 21,8 kW

7,5 - 27,2 kW

6,8 - 22,5 kW

9,0 - 29,5 kW

10,2 - 34,2 kW

22,3 kW

29,2 kW

23,0 kW

29,0 kW

34,1 kW

20,9 kW

25,7 kW

22,0 kW

27,6 kW

32,3 kW

99,1 / 109,1 %

96,8 / 107,6 %

98,5 / 108,5 %

98,5 / 108,5 %

97/107,8 %

60 o, 75 o, 90 oC

60 o, 75 o, 90 oC

60 o, 75 o, 90 oC

60 o, 75 o, 90 oC

60 o, 75 o, 90 oC

90 C

90 C

90 C

90 C

90 oC

100 oC

110 oC

110 oC

110 oC

110 oC

Χωρητικότητα κεντρικής θέρμανσης (πλευρά νερού)

2,1 λίτρα

2,1 λίτρα

2,2 λίτρα

2,2 λίτρα

2,3 λίτρα

Ονομαστικό φορτίο συστημάτων υγιεινής (ανώτατη
τιμή)

7,5 - 30,2 kW

7,5 - 30,2 kW

7,5 - 30,0 kW

10,0 - 32,7 kW

11,3 -38 kW

Ονομαστικό φορτίο συστημάτων υγιεινής (κατώτατη
τιμή)

6,8 - 27,2 kW

6,8 - 27,2 kW

6,8 - 27,0 kW

9,0 - 29,5 kW

10,2 - 34,2 kW

Ονομαστικό φορτίο συστημάτων υγιεινής στους
80 oC/60 oC

25,7 kW

25,7 kW

26,4 kW

27,6 kW

32,3 kW

Έλεγχος αερίου κλάση ΑΖΝ
ισχύει στη ρύθμιση άνεσης για το νερό οικιακής
χρήσης:
Ωφέλιμος χρόνος αναμονής της συσκευής (στη
συσκευή)
Ετήσια απόδοση χρήσης (κατώτατη τιμή) Υψηλή
απόδοση στο ζεστό νερό

5
65 oC

5
65 oC

6
70 oC

6
65 oC

6
60 oC

0 sec.

0 sec.

0 sec.

0 sec.

0 sec.

80,8 %**

80,8 %**

81,8 %* / 79,4 %***

81,9 %* / 78,8 %**

78,4 %*

Ονομαστικό φορτίο κεντρικής θέρμανσης (ανώτατη
τιμή)
Ονομαστικό φορτίο κεντρικής θέρμανσης (κατώτατη
τιμή)
Ονομαστική ισχύς στους 50 oC/30 oC
Ονομαστική ισχύς στους 80 oC/60 oC
Μέγιστη απόδοση κεντρικής θέρμανσης (επιστροφή
30 oC - ανώτατη τιμή/κατώτατη τιμή)
Ρύθμιση αισθητήρα κεντρικής θέρμανσης
Προεπιλεγμένη ρύθμιση αισθητήρα κεντρικής
θέρμανσης

o

Μέγιστη θερμοκρασία νερού κεντρικής θέρμανσης

Ειδικό μήκος αγωγού 10/12 mm

o

o

o

25 m

25 m

25 m

25 m

30 m

15 λίτρα /λεπτό

15 λίτρα /λεπτό

22 λίτρα /λεπτό

22 λίτρα /λεπτό

23 λίτρα /λεπτό

150 λίτρα

150 λίτρα

150 / 200 λίτρα

150 / 200 λίτρα

200 λίτρα

60 oC / 65 oC / 70 oC

60 oC / 65 oC / 70 oC

60 oC / 65 oC / 70 oC

60 oC / 65 oC / 70 oC

60 oC / 65 oC / 70 oC

Προεπιλεγμένη ρύθμιση θερμοσίφωνα

70 C

70 C

70 C

70 C

70 oC

Μέγιστη θερμοκρασία ανοίγματος εισαγωγής νερού
υγιεινής

90 oC

90 oC

90 oC

90 oC

90 oC

Χωρητικότητα θερμοσίφωνα

50 λίτρα

50 λίτρα

80 λίτρα

80 λίτρα

80 λίτρα

Υλικό δοχείου θερμοσίφωνα

Χαλκός

Χαλκός

Χαλκός

Χαλκός

Χαλκός

Πολυστυρένιο

Πολυστυρένιο

Πολυστυρένιο

Πολυστυρένιο

Πολυστυρένιο

Ειδική ροή πλήρωσης μπανιέρας σύμφωνα με τον
έλεγχο αερίου ΑΖΝ
Χωρητικότητα μπανιέρας (στους 40 oC /.T 30 oC)
Ρυθμίσεις θερμοσίφωνα

Υλικό μόνωσης θερμοσίφωνα
* ισχύει για ρύθμιση θερμοσίφωνα 60 oC
** ισχύει για ρύθμιση θερμοσίφωνα 65 oC
*** ισχύει για ρύθμιση θερμοσίφωνα 70 oC
Βεβαίωση EPN μπορεί να ζητηθεί για υπολογισμό του ΣΕΑ (NEN 5128)

o

o

o

o
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τύπος

1

Ανεμιστήρας

MVL RG 148/1200-3612, 325 Vdc

2

Θάλαμος ανάμειξης αερίου/αέρα

Daalderop

3

Πλάκα στερέωσης

Daalderop

4

Ακροφύσιο αερίου

Daalderop

5

Μπλοκ ρύθμισης αερίου

Honeywell VK 4115 V 220/240 Vrac

6

Αυτόματος εξαεριστήρας

3/8”

7

Περίβλημα

Daalderop

8

Θερμοστάτης ανώτατου ορίου

Elth L105-20C ή Therm-o-disc 36TX E31 L 105 °C

9

Ηλεκτρόδιο ιονισμού

Daalderop

10

Χυτό τεμάχιο εισαγωγής

Daalderop

11

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

Daalderop

12

Μετασχηματιστής ανάφλεξης

Honeywell RAC 1

13

Διαχωριστής αέρα

Daalderop

14

Καυστήρας

Bekaert Premix (Furigas)

15

Δοχείο θερμοσίφωνα

Daalderop - 50/80 λίτρων, χάλκινο

16

Εναλλάκτης θερμότητας

Daalderop - εξηλασμένο αλουμίνιο

17

Εκτροπέας καυσαερίων

Daalderop

18

Μονωτικά κελύφη θερμοσίφωνα

Daalderop (PS)

19

Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού θερμοσίφωνα

Daalderop

20

Αισθητήρας θερμοκρασίας νερού κεντρικής θέρμανσης

Daalderop

21

Αισθητήρας πίεσης νερού κεντρικής θέρμανσης

Huba Control τύπου: 505.91540

22

Τρίοδη βαλβίδα

Τύπου 679 220/240 Vac Drayton

23

Αντλία συστήματος κεντρικής θέρμανσης

Wilo RS 15/5-3-PR-130-3-I, Wilo RS 15/7-3-PR-130-3-l

24

Σιφόνι

Daalderop

25

Χυτό τεμάχιο εξαγωγής

Daalderop

26

Μονάδα ρύθμισης

Daalderop

27

Εναλλάκτης θερμότητας για επιπλέον ζεστό νερό

Daalderop

28

Πίνακας χειρισμού

Daalderop

RA

Σύνδεση απαγωγής καυσαερίων

διάμ. 80 mm

LT

Σύνδεση παροχής αέρα

διάμ. 80 mm

A

Αγωγός παροχής κεντρικής θέρμανσης

διάμ. 22 mm

R

Αγωγός επιστροφής κεντρικής θέρμανσης

διάμ. 22 mm

W

Αγωγός ζεστού νερού

διάμ. 15 mm

K

Αγωγός κρύου νερού

διάμ. 15 mm

C

Αποχέτευση συμπυκνώματος

διάμ. 32 mm

O

Σύνδεση πρόσθετου κυκλώματος κεντρικής θέρμανσης/υπερχειλιστή
κεντρικής θέρμανσης

1/2” bi

G

Σύνδεση αερίου

1/2” bu

KT

Σύνδεση θερμοστάτη χώρου

9 - 12 Vdc / 0,015 A ή ρυθμιστική (OpenTherm)

LN

Καλώδιο ρεύματος

220/230 V

| 49

Οδηγίες εγκατάστασης του Comfort Classic

διατομη του comfort classic της daalderop 130
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ο οικονομικότερος λέβητας άνεσης
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