Kombi Kompakt
HRE 24/18
HRE 28/24
HRE 36/30
Οδηγίες
εγκατάστασης
∆ιαβάστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης προσεκτικά, πριν την εγκατάσταση
και χρήση της συσκευής. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης µαζί µε τη
συσκευή.
Πάντα να ενεργείτε σε συµφωνία µε τις οδηγίες που υποδεικνύονται.
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Αυτό το εγχειρίδιο
Αυτό το εγχειρίδιο θα σας δώσει τη δυνατότητα να συναρµολογήσετε, να
εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τη συσκευή µε ασφάλεια. Ακολουθήστε τις
οδηγίες σχολαστικά.
Σε περίπτωση αµφιβολίας επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή.
Κρατήστε αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης µε τη συσκευή.
Συντοµογραφίες και περιγραφές που χρησιµοποιούνται
Περιγραφή
Αναφέρεται ως
Υψηλή Αποδοτικότητα
HE
Επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου Intergas Kombi
Συσκευή
Kompakt HRE
Η συσκευή µαζί µε τις σωληνώσεις για κεντρική
CH εγκατάσταση
θέρµανση
Η συσκευή µαζί µε τις σωληνώσεις για ζεστό νερό
DHW εγκατάσταση
οικιακής χρήσης
Εικονογράµµατα
Τα παρακάτω εικονογράµµατα χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο:
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ενέργειες οι οποίες – αν δεν εκτελούνται µε την απαραίτητη
προσοχή – µπορούν να οδηγήσουν σε βλάβη του
προϊόντος, της γύρω περιοχής ή του περιβάλλοντος, ή σε
τραυµατισµό.
Σέρβις και τεχνική υποστήριξη
Για πληροφορίες σχετικά µε ειδικές προσαρµογές, εγκατάσταση, συντήρηση και
επιδιόρθωση, παρακαλώ εικοινωνήστε:
Intergas Verwarming BV
De Holwert 1
Postbus 6
7740 AA COEVORDEN
tel. 0524-512345
fax. 0524-516868
www.intergasverwarming.nl
Αναγνώριση προϊόντος
Θα βρείτε τη συσκευή δεδοµένων στην πινακίδα µε τα στοιχεία στην κάτω πλευρά
της συσκευής.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Τύπος συσκευής
Ονοµαστική ισχύς ζεστού νερού (kW)
Ονοµαστική ισχύς, ανώτερη και κατώτερη τιµή (kW)
Ονοµαστική ισχύς (kW)
Κατηγορία αερίου
Πίεση σύνδεσης αερίου (mbar)
Τύπος αερίου
Αριθµός Pin
Κατηγορία συσκευής
Μέγιστη πίεση CH (bar)
Μέγιστη θερµοκρασία νερού CH (°C)
Μέγιστη πίεση DHW (bar)
Ηλεκτρική σύνδεση
Αριθµός NOx
Σειριακός αριθµός
Έτος κατασκευής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κατασκευαστής Intergas Verwarming BV δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για βλάβη ή
τραυµατισµό που οφείλεται σε λάθος τήρησης (αυστηρώς) των κανονισµών και των
οδηγιών ασφαλείας, ή σε απροσεξία κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του επιτοίχιου
λέβητα φυσικού αερίου Ïntergas Kombi Kompakt High Efficiency και οποιωνδήποτε
σχετικών εξαρτηµάτων.

1.1

Γενικά

Το σύστηµα σαν σύνολο πρέπει να ικανοποιεί τους ισχύοντες κανονισµούς ασφαλείας
και άλλους κανονισµούς, όπως υποδεικνύεται σε:
•
Αυτές τις οδηγίες εγκατάστασης.
•
NEN 1087: Ventilation in buildings – Determination methods for new estate
(Αερισµός κτιρίων – Μέθοδοι καθορισµού για νεόδµητα)
•
NEN 3215: Drainage systems inside buildings (Εσωτερική αποχέτευση)
•
The Building Decree (Κανονισµός κτιρίων).
•
Τους κατά τόπους κανονισµούς των δηµοτικών αρχών, πυροσβεστικής υπηρεσίας
και δηµόσιων υπηρεσιών.

1.2

Εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης

Όλη η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς
ασφαλείας και άλλους κανονισµούς, όπως υποδεικνύεται στον:
•
NEN 3028: Requirements for fuel combustion installations (Απαιτήσεις για σταθµούς
καύσης).

1.3

Εγκατάσταση αερίου

Όλη η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς
ασφαλείας και άλλους κανονισµούς, όπως υποδεικνύεται στους:
•
NEN 1078 (2004): Supply for gas with an operating pressure up to and including 500
mbar – performance requirements- new estate (Εξοπλισµός αερίου µε πίεση
λειτουργίας έως και 500 mbar – Απαιτήσεις απόδοσης – Νεόδµητα)
•
NPR 1088: Ventilation in dwellings and residential buildings (Αερισµός σε κτίρια
κατοικιών.)
•
NPR 3378: Guidelines for gas installations. (Οδηγίες για εγκαταστάσεις αερίου)
•
NEN 2920: Requirements for domestic gasconsuming installations and . . . on
commercial butane, commercial propane en butane/propane mixtures. (Απαιτήσεις
για οικιακές εγκαταστάσεις κατανάλωσης αερίου και ... σε βουτάνιο εµπορίου,
προπάνιο εµπορίου και µίγµατα βουτανίου/προπανίου.)

1.4

Ηλεκτρική εγκατάσταση

Όλη η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανονισµούς
ασφαλείας και άλλους κανονισµούς, όπως υποδεικνύεται στον:
•
NEN 1010: Safety requirements for low-voltage installations (Κανόνες ασφαλείας για
εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης)

1.5
•

1.6

Εγκατάσταση πόσιµου νερού
NEN 1006: General requirements for water supply installations. (Γενικοί κανόνες για
εγκαταστάσεις αγωγών ύδατος)

Σωλήνας καυσαερίου και παροχή αέρα

Ο σωλήνας καυσαερίου και η παροχή αέρα πρέπει να συµµορφώνονται µε:
•
NEN 1078 (2004): Supply for gas with an operating pressure up to and including 500
mbar – performance requirements- new estate (Εξοπλισµός αερίου µε πίεση
λειτουργίας έως και 500 mbar – Απαιτήσεις απόδοσης – Νεόδµητα)
•
NEN 2757: Air supply and smoke outlet of incineration furnaces in buildings –
determination methodes. (Παροχή αέρα και εκροή καυσαερίων σταθµών καύσης σε
κτίρια – µέθοδοι προσδιορισµού)
•
NPR 3378: Guidelines for gas installations. (Οδηγίες για εγκαταστάσεις αερίου)

Intergas Verwarming BV

4

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

2.1

Γενικά

Ο επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου Intergas Kombi Kompakt HRE είναι µια κλειστή
συσκευή. Η συσκευή µεταφέρει θερµότητα στο νερό που βρίσκεται σε ένα σύστηµα
κεντρικής θέρµανσης CH και στην εγκατάσταση παροχής ζεστού νερού χρήσης DHW.
Η παροχή αέρα και καυσαερίων καύσης µπορεί να συνδεθεί µε τη συσκευή µέσω δύο
ξεχωριστών σωλήνων. Μία οµόκεντρη σύνδεση µπορεί να σας παραχθεί εφόσον
ζητηθεί. Η συσκευή έχει ελεγχθεί σε συνδυασµό µε τον “συνδυασµένο αγωγό (combi
duct)” της Ιntergas, αλλά µπορεί επίσης να συνδεθεί µε συνδυασµένους αγωγούς που
ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές για συνδυασµένους αγωγους και οι οποίοι
διαδέτουν ‘Gaskeur’ (Γερµανικό πιστοποιητικό αερίου).
Ανάλογα µε τις προτιµήσεις, η συσκευή µπορεί να συνδεθεί µε ένα βραχίωνα
στήριξης, ένα πλαίσιο µε σύνδεση στην κορυφή και διάφορες σειρές συνδέσεων, τα
οποία παρέχονται ξεχωριστά.
Οι επιτοίχιοι λέβητες φυσικού αερίου Intergas Kombi Kompakt HRE, έχουν τη
σήµανση CE, κατάταξη ΕΡ 20 και το ‘Gaskeur’(Γερµανικό πιστοποιητικό αερίου) τις
σηµάνσεις HR, SV, NZ και DHW κατάταξη CW3 (HRE 24/18), CW4 (HRE 28/24) ή
CW5 (HRE 36/30).
Αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για να παρέχει τουλάχιστον αντίστοιχα
6, 7.5 ή 9 λίτρα νερού το λεπττό στους 60°C (αυτό αντιστοιχέι σε 10, 12.5 και 15 λίτρα
το λεπτό στους 40°C) ή για να γεµίσει ένα µπάνιο µε 100 λίτρα νερό, 40°C κατά µέσο
όρο, µέσα σε 12 λεπτά, για να γενίσει ένα µπάνιο µε 120 λίτρα νερό, 40°C κατά µέσο
όρο, µέσα σε 11 λεπτά ή για να γενίσει ένα µπάνιο µε 150 λίτρα νερό, 40°C κατά
µέσο όρο, µέσα σε 10 λεπτά.
Στις ρυθµίσεις “on” και “eco” η συσκευή συµµορφώνεται µε τις CW απαιτήσεις
του ‘Gaskeur’ (Γερµανικό πιστοποιητικό αερίου).
Είναι δυνατόν η συσκευή να χρησιµοποιηθεί µόνο για ζεστό νερό ή µόνο για
θέρµανση. Το σύστηµα που δεν χρησιµοποιείται δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεµένο.
(∆είτε παράγραφο )
Η συσκευή παρέχεται κανονικά για φυσικό αέριο (G25). Εφόσον ζητηθεί, µία
συσκευή µπορεί να σας παραχθεί για προπάνιο (G31).

2.2

Λειτουργία

Ο επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου Intergas Kombi Kompakt HRE είναι ένας
υψηλής αποτελεσµατικότητας λέβητας. Αυτό σηµαίνει ότι η τροφοδοσία ηλεκτρικού
ρεύµατος προσαρµόζεται σύµφωνα µε την επιθυµητή απαίτηση θέρµανσης.
Ο εναλλάκτης θερµότητας αλουµινίου περιλαµβάνει δύο ξεχωριστά κυκλώµατα
χαλκού.
Ως αποτέλεσµα των δύο ξεχωριστά κατασκευασµένων κυκλωµάτων για CH και DHW
η θέρµανση και η παροχή ζεστού νερού µπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα το
ένα από το άλλο. Η παροχή ζεστού νερού λαµβάνει προαιρεότητα σε σχέση µε τη
θέρµανση. Τα δύο συστήµατα δε µπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα
το οποίο, κάθε φορά που απαιτείται θερµότητα από την παροχή θέρµανσης ή ζεστού
νερού, ξεκινά τον ανεµιστήρα, ανοίγει τη βαλβίδα αερίου, πυροδοτεί τον καυστήρας
και στη συνέχεια παρακολουθεί και ελέγχει τη φλόγα, ανάλογα µε το απαιτούµενο
αποτέλεσµα.

2.3

Καταστάσεις λειτουργίας

Ένας κωδικός στην οθόνη λειτουργίας του πίνακα χειρισµού υποδεικνύει την
κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.

- Off
Η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας αλλά υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Η
συσκευή δεν αποκρίνεται στη ζήτηση για DHW ή CH. Το σύστηµα αντιπαγετικής
προστασίας είναι ενεργό. Αυτό σηµαινει ότι η αντλία δουλέυει και ο εναλλάκτης
θερµένεται εάν η θερµοκρασία του νερού που είναι µέσα πέσει πάρα πολύ.
Αν η αντιπαγετική προστασία ενεργοποιηθεί, ο κωδικός 7 εµφανίζεται (εναλλάκτης
θερµότητας).
Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας η πίεση στην εγκατάσταση CH φαίνεται στην
οθόνη θερµοκρασίας.
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Θέση αναμονής
Η λυχνία LED του κουµπιού είναι αναµένη και πιθανόν µία από της λυχνίες για
την άνετη λειτουργία DHW. Η συσκευή είναι έτοιµη να ανταποκριθεί στη ζήτηση για
CH ή DHW.
0 Μετά τη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης CH
Μετά το τέλος της λειτουργίας CH η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί. Ο χρόνος
λειτουργίας είναι εργοστασιακά ρυθµισµένος σε µία τιµή σύµφωνα µε την
παράγραφο 5.3, σελίδα:32. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να αλλάξει.
Επί προσθέτως, η αντλία λειτουργεί αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα κάθε 24 ώρες
για να αποτραπεί το µπλοκάρισµα. Αυτό το αυτόµατο άνοιγµα της αντλίας συµβαίνει
κατά τη στιγµή της τελευταίας ζητησης για θέρµανση. Για να αλλάξετε το χρόνο, η
ρύθµιση του θερµοστάτη δωµατίου πρέπει να αυξηθεί εν συντοµία στον επιθυµητό
χρόνο.
1 Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία
Το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα µπορεί να εµποδίσει προσωρινά την
απαίτηση για θερµότητα. Ο καυστήρας τότε σταµατάει να λειτουργεί. Η διακοπή
συµβαίνει επειδή αποκτήθηκε η απαιτούµενη θερµοκρασία. Όταν η θερµοκρασία
έχει πέσει αρκετά η διακοπή λειτουργίας ακυρώνεται.
2 Αυτοέλεγχος
Οι συνδεδεµένοι αισθητήρες ελέγχονται τακτικά από το σύστηµα διαχείρησης του
καυστήρα. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου δεν εκτελεί άλλες εργασίες.
3 Εξαερισμός
Όταν η συσκευή ξεκινήσει ο ανεµιστήρας πρώτα έρχεται σε µία αρχική ταχύτητα.
Όταν η αρχική ταχύτητα έχει επιτευχθεί ο καυτήρας είναι αναµµένος.
Ο κωδικός 3 είναι επίσης ορατός όταν ο µετα – εξαερισµός λάβει χώρα αφού ο
καυστήρα έχει σταµατήσει.
4 Ανάφλεξη
Όταν ο ανεµιστήρας έχει φτάσει την αρχική ταχύτητα, ο καυστήρας αναφλέγεται µε
την έννοια των ηλεκτρικών σπινθήρων. Κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης εµφανίζεται
ο κωδικός 4 . Αν ο καυστήρας δεν αναφλεγεί, µία νέα προσπάθεια ανάφλεξης
συµβαίνει µετά από περίπου 15 δευτερόλεπτα. Εάν µετά από 4 προσπάθειες
ανάφλεξης ο καυστήρας ακόµη δεν ξεκινά, το σύστηµα ελέγχου καυστήρα µπαίνει
σε κατάσταση βλάβης. (∆ες παράγραφο 6.2.1).
5 Λειτουργία κεντρικής θέρμανσης (CH)
Ένας on/off θερµοστάτης, ένας OpenTherm θερµοστάτης, ένας εξωτερικός
αισθητήρας ή ένας συνδυασµός του τελευταίου µορεί να συνδεθεί µε το σύστηµα
ελέγχου του καυστήρα. (∆ες παράγραφο )
Όταν ληφθεί από τον θερµοστάτη ζήτηση για θερµότητα, ενεργοποιείται ο
ανεµιστήρας (κωδικός 3 ), ακολουθείται από ανάφλεξη (κωδικός 4) και κατάσταση
λειτουργίας CH (κωδικός 5 ).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας CH η ταχύτητα του ανεµιστήρα και κατ’επέκταση η
τροφοδοδοσία ρεύµατος της συσκευής ελέγχονται από σύστηµα ελέγχου ώστε η
θερµοκρασία νερού της CH να φτάσει την επιθυµητή θερµοκρασία παροχής CH.
Εάν συνδεθεί ένας θερµοστάτης on/off, αυτή είναι η θερµοκρασία παροχής της CH
που ορίζεται στην οθόνη.Στην περίπτωση ενός θερµοστάτη OpenTherm η επιθυµητή
θερµοκρασία παροχής στην CH καθορίζεται από τον θερµοστάτη. Στην περίπτωση
ενός εξωτερικού αισθητήρα η επιθυµητή θερµοκρασία παροχής στην CH
καθορίζεται από τη γραµµή θέρµανσης που είναι προγραµµατισµένη στο σύστηµα
ελέγχου του καυστήρα. Ωστόσο, για τα δύο τελευταία, µέγιστη είναι η θερµοκρασία
που ορίζεται στην οθόνη.
Για την CH λειτουργία η απαιτούµενη θερµοκρασία προσαγωγής CH υποδεικνύεται
στον πίνακα χειρισµού.
Η θερµοκρασία προσαγωγής CH µπορεί να ρυθµιστεί µεταξυ 30°C και 90°C. (∆ες
παράγραφο 5.1).
Μπορείτε να διαβάσετε την πραγµατική θερµοκρασία προσαγωγής της κεντρικής
θέρµανσης (CH) πατώντας το κουµπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
CH.
Όταν η άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρησης (DHW) ενεργοποιηθεί (∆ες κωδικό
7 ) οποιαδήποτε απαίτηση OpenTherm για θέρµανση κάτω των 40°C αγνοείται.
Η αντίσταση R µπορεί να αφαιρεθεί αν ο θερµοστάτης περιβάλλοντος δε χρειάζεται
πρόβλεψη για ρεύµα. (∆είτε παράγραφο )
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6 Λειτουργία ζεστού νερού χρήσης DHW
Η παροχή ζεστού νερού χρήσης έχει προτεραιότητα από την θέρµανση. Αν ο
διακόπτης ροής εντοπίσει ανάγκη για πάνω από 2 l/min ζεστού νερού χρήσης,
οποιαδήποτε ζήτηση για θέρµανση θα διακοπεί. Αφού ο ανεµιστήρας έχει αναπτύξει
ταχύτητα (κωδικός 3 ) και η ανάφλεξη λάβει χώρα (κωδικός 4 ) το σύστηµα µπαίνει
στην κατάσταση DHW (κωδικός 6 ).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας DHW η ταχύτητα του ανεµιστήρα, και ως εκ τούτου η
τροφοδοσία ρεύµατος της συσκευής, ελέγχονται από το σύστηµα λεέγχου του
καυστήρα ώστε η θερµοκρασία νερού της εγκατάστασης DHW να φτάσει τη
θερµοκρασία που έχει ρυθµιστεί.
Η θερµοκρασία νερού µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 40°C και 65°C (∆ες παράγραφο
5.1) και εµφανίζεται στον πίνακα χειρισµού κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
εγκαταστασης DHW.
Η πραγµατική θερµοκρασία του ζεστού νερού χρήσης µπορεί να διαβαστεί πατώντας
το κουµπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης DHW.
7 Εναλλάκτης προθέρμανσης
Για να πραγµατοποιηθεί γρήγορα η παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης το σύστηµα
ελέγχου καυστήρα είναι εξοπλισµένο µε τη λεγόµενη άνετη λειτουργία DHW.Αυτή η
λειτουργία διατηρεί τη θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας σε µία ρυθµιζόµενη
θερµοκρασία (∆ες παράγραφο 5.1.). Η άνετη λειτουργία DHW έχει τις ακόλουθες
ρυθµίσεις:
•
On: (η λυχνία LED είναι αναµµένη) Η άνετη λειτουργία DHW της συσκευής είναι
αναµµένη συνεχόµενα. Η συσκευή πάντα δεανέµει ζεστό νερό αµέσως.
•
Eco: (η λυχνία LED είναι αναµµένη) Η άνετη λειτουργία DHW της συσκευής είναι
αυτορυθµιζόµενη. Η συσκευή θα προσαρµοστεί στον ρυθµό χρήσης του ζεστού
νερού της βρύσης. Σαν αποτέλεσµα, η θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας δε
θα διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στην ερίπτωση µακράς απουσίας.
•
Off: (και οι δύο λυχνίες LEDs είναι σβηστές) Η θερµοκρασία του εναλλάκτη
θερµότητας δε διατηρείται, και αυτό εχει ως αποτέλεσµα η µεταφορά του ζεστού
νερού βρύσης να παίρνει λίγο χρόνο. Αν δεν υπάρχει ανάγκη για γρήγορη παροχή
ζεστού νερού βρύσης, η άνετη DHW µπορεί να είναι σβηστή.
Στην περίπτωση των ρυθµίσεων on και eco η συσκευή ακολουθεί τις προϋποθέσεις
για κεντρική θέρµανση του ‘Gaskeur’(Γερµανικό πιστοποιητικό αερίου).

2.4

Σύνδεση µε υπολογιστή

Το σύστηµα ελέγχου του καυστήρα είναι εξοπλισµένο ώστε να µπορεί να συνδεθεί µε
έναν υπολογιστή, µέσω ενός ειδικού καλωδίου και σχετικού λογισµικού. Αυτή η
εγκατάσταση επιτρέπει την παρακολούθηση της συµπεριφοράς του συστήµατος
ελέγχου του καυστήρα, της συσκευής και της εγκατάσης θέρµανσης για µεγαλύτερη
χρονική περίοδο.

2.5

Προγράµµατα ελέγχου

Το σύστηµα ελέγχου του καυστήρα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί τη συσκευή σε
κατάσταση ελέγχου.
Η ενεργοποίηση ενός προγράµµατος ελέγχου έχει ως αποτέλεσµα την έναρξη της
λειτουργίας της συσκευής σε µία καθορισµένη ταχύτητα, χωρίς να ενεργοποιούνται οι
λειτουργίες ελέγχου.
Οι λειτουργίες ασφαλείας παραµένουν ενεργές.
Το πρόγραµµα ελέγχου τελειώνει πιέζοντας τα και
ταυτόχρονα.

Προγράµµατα ελέγχου
Περιγραφή προγράµµατος
Καυστήρας για την ελάχιστη ισχύ της CH
Καυστήρας για τη µέγιστη ισχύ της CH (∆είτε
παράγραφο , παράµετρος 3)
Καυστήρας αναµµένος µε τη µέγιστη ισχύ της DHW
(∆είτε παράγραφο , παράµετρος 4)
Απενεργοποίηση προγράµµατος ελέγχου

Intergas Verwarming BV

Συνδυασµοί
κουµπιών
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2.5.1

Αντιπαγετική προστασία
•

•

Για να αποφευχθεί το πάγωµα της, η συσκευή είναι εξοπλισµένη
µε συσκευή αντιπαγετικής προστασίας. Αν η θερµοκρασία του
εναλλάκτη θερµότητας πέσει πολύ χαµηλά, ο καυστήρας ανάβει
και η αντλία λειτουργεί µέχρι η θερµοκρασία του εναλλάκτη
θερµότητας να είναι επαρκής.Όταν ενεργοποιείται η ανιπαγετική
προστασία της συσκευής ο κωδικός 7 ‘ εµφανίζεται (εναλλάκτης
προθέρµανσης).
Αν η εγκατάσταση (ή τµήµα αυτής) µπορεί να παγώσει, ενας
(εξωτερικός) αντιπαγετικός θερµοστάτης πρέπει να ενσωµατωθεί
στη γραµµή επιστροφής στην πιο κρύα τοποθεσία και να
συνδεθεί σύµφωνα µε το διάγραµµα συνδεσµολογίας. (∆ες
παράγραφο .)

Σηµείωση
Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας ( - στη οθόνη λειτουγίας) η αντιπαγετική
προστασία της συσκευής είναι ενεργή. Εντούτις, δε θα ανταποκριθεί σε µία απαίτηση για
θέρµανση από έναν (εξωτερικό) αντιπαγετικό θερµοστάτη.

Intergas Verwarming BV
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Κύρια εξαρτήµατα

A.
B.
C.
D.

Αντλία κεντρικής θέρµανσης CH
Μονάδα αερίου
Σύστηµα διαχείρησης καυστήρα και πίνακας χειρισµού
Αισθητήρας παροχής S1

L.
M.
N.
O.

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Αισθητήρας επιστροφής S2
Ανεµιστήρας
Παροχόµετρο
Αισθητήρας πίεσης CH
Καλώδιο τροφοδοσίας 230 V AC µε γειωµένο βίσµα
Χειροκίνητο εξαεριστικό
Υαλοδείκτης

P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Intergas Verwarming BV

Τροφοδοσία αέρα
Προσαρµογέας καπνοδόχου
Μονάδα σύνδεσης/ακροδέκτης X4
∆οχείο εκκένωσης υδρατµών που προέρχονται από τη
συµπύκνωση
Αισθητήρας ζεστού νερού S3
Σιφώνι
Εναλλάκτης θερµότητας
Πίνακας χειρισµού και ανάγνωσης
Ακίδα ιονισµού/έναυσης
Θέσης της πινακίδας
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2.6

Εξαρτήµατα

Περιγραφή
Σετ περιβλήµατος HRE
Εξωτερικός αισθητήρας
Σετ διπλών βαλβίδων 230 V AC για θέρµανση δαπέδου και
MIT
Οµόκεντρη σύνδεση ø80x125
•
Οµόκεντρος προσαρµογέας καπνοδόχου
•
Καπάκι ασφαλείας
Οµόκεντρη σύνδεση ø60x100
•
Οµόκεντρος προσαρµογέας καπνοδόχου
•
Καπάκι ασφαλείας
Καλώδιο σύνδεσης υπολογιστή
Σετ σύνδεσης για ηλιακό θερµοσίφωνα µεταθέρµανσης

Intergas Verwarming BV

Αριθµός αντικειµένου
092.677
203.207
092.637
090.557

090.547

090.407
090.317
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.7

Συνολικές διαστάσεις

Συσκευή µε τις συνδέσεις προς τα κάτω:

Συσκευή + βραχίονας στήριξης
A=
B=
C=
D=
E=
F=
h=

H=

Y=
Z1 =
Z2 =

Τροφοδοσία CH
Επιστροφή CH
Αέριο
Κρύο νερό βρύσης
DHW
Εκκένωση υδρατµών
συµπύκνωσης
517
577
637
590
650
710
Τροφοδοσία αέρα

Ø22
Ø22
½” (F)
Ø15
Ø15
Ø25 (εύκαµπτος)

HRE 24/18
HRE 28/24
HRE 36/30
HRE 24/18
HRE 28/24
HRE 36/30
Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας καυσαερίου Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας
Ø60/100, ή Ø80/125
καυσαερίων /
(οµόκεντρος)
τροφοδοσία αέρα

Συσκευή + βραχίονας στήριξης + ολοκληρωµένο σετ
κάτω σύνδεσης
A=
B=
C=
D=
E=
F=
Y=
Z1 =
Z2 =

Intergas Verwarming BV

Τροφοδοσία CH
Επιστροφή CH
Αέριο
Κρύο νερό βρύσης
Ζεστό νερό χρήσης
Εκκένωση υδρατµών
συµπύκνωσης
Τροφοδοσία αέρα

Ø22 (συµπίεσης)
Ø22 (συµπίεσης)
Ø15 (συµπίεσης)
Ø15 (συµπίεσης)
Ø15
Ø25 (εύκαµπτος)

Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας καυσαερίου Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας
Ø60/100, ή Ø80/125
καυσαερίων /
(οµόκεντρος)
τροφοδοσία αέρα
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Συσκευή µε τις συνδέσεις προς τα πάτω:

Συσκευή + βραχίονας στήριξης + πλαίσιο σύνδεσης
στην κορυφή HRE (µικρό)
A=
B=
C=
D=
E=
F=
H=

Y=
Z1 =
Z2 =

Τροφοδοσία CH
Επιστροφή CH
Αέριο
Κρύο νερό βρύσης
DHW
Εκκένωση υδρατµών
συµπύκνωσης
590
650
710
Τροφοδοσία αέρα

Ø22
Ø22
½” (F)
Ø15
Ø15
Ø25 (ευέλικτο)

HRE 24/18
HRE 28/24
HRE 36/30
Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας καυσαερίου Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας
Ø60/100, ή Ø80/125
καυσαερίων /
(οµόκεντρος)
τροφοδοσία αέρα

Συσκευή + βραχίονας στήριξης + ολοκληρωµένο σετ
πάνω σύνδεσης
A=
B=
C=
D=

Τροφοδοσία CH
Επιστροφή CH
Αέριο
Κρύο νερό βρύσης

E=

DHW

F=

Εκκένωση υδρατµών
συµπύκνωσης
Τροφοδοσία αέρα

Y=
Z1 =
Z2 =

Intergas Verwarming BV

Ø22
Ø22
Ø15
Ø15 (πάνω άκρο σωλήνα,
κάτω συµπίεση)
Ø15 (πάνω άκρο σωλήνα,
κάτω συµπίεση)
Ø32 ή Ø40 (άκρο επιστοµίου)

Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας καυσαερίου Ø80 (δακτύλιος
στεγανοποίησης)
Σωλήνας
Ø60/100, or Ø80/125
καυσαερίων /
(οµόκεντρος)
τροφοδοσία αέρα
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2.8

Τοποθεσία εγκατάστασης

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν τοίχο που έχει επαρκή φέρουσα αντοχή.
Στην περίπτωση κατασκευών ελαφρών τοίχων υπάρχει η πιθανότητα θόρυβου
συντονισµού.
Πρέπει να υπάρχει µία γειωµένη πρίζα µέσα σε απόσταση 1m από τη συσκευή.
Εάν η συσκευή εγκατασταθεί σαν µία ανοικτή συσκευή, η θέση εγκατάστασης
πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε τα απαραίτητα ανοίγµατα για την παροχή αέρα
καύσης. (∆ες παράγραφο , σελίδα:.)
Για να αποτρέψετε το πάγωµα του σωλήνα εκροής αποστράγγισης, η συσκευή
πρέπει να είναι εγκατεστηµένη σε ένα δωµάτιο που δεν παγώνει.

2.8.1

Εγκατάσταση σε ένα ντουλάπι κουζίνας

Η συσκευή µπορεί να εγκατασταθεί ανάµεσα σε δύο ντουλάπια κουζίνας ή σε ένα
ντουλάπι.
Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό πάνω και κάτω. Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε
ένα ντουλάπι, πρέπει να δηµιουργηθούν ανοίγµατα αερισµού τουλάχιστον 50 cm2.

2.8.2

Αφαιρώντας την πλάκα επικάλυψης και την πρόσοψη της
συσκευής

Για διάφορες εργασίες στη συσευή το επικάλυµµα και ο εµπρόσθιος πίνακας θα
πρέπει να αφαιρεθούν από τη συσκευή. Συνεχίστε όπως αναφέρεται στη συνέχεια:
•
Αν το κάλυµµα (A) χρησιµοποιείται, αφαιρέστε προς τα εµπρός.
•
Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (1) πίσω από το κάλυµµα της οθόνης.
•
Τραβήξτε το πάνω µέρος του εµπρόσθιου πίνακα (2) µπροστά.

Intergas Verwarming BV
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2.9

Συναρµολόγηση

Ανάλογα µε την κατάσταση της σύνδεσης, για να στηρίξετε τη συσκευή στον τοίχο
χρειάζεται µία ράγα ανάρτησης και ένας βραχίονας στήριξης ή ένα πλαίσιο στήριξης
στο πάνω µέρος και ένας βραχίονας στήριξης.
Στον βραχίονα στήριξης η εγκατάσταση µπορεί να συνδεθεί πριν την εγκατάσταση
της συσκευής.

2.9.1

Τοποθέτηση της ράγας ανάρτησης και του βραχίονα
στήριξης

Ασφαλίστε τη ράγα ανάρτησης και το βραχίωνα στήριξης οριζόντια στον τοίχο µε τα
υλικά στερέωσης, σύµφωνα µε το πρότυπο διάτρησης. (∆ες παράγραφο )

2.9.2

Τοποθέτηση του πάνω πλαισίου σύνδεσης και βραχίονα
στήριξης

Χρησιµοποιώντας τα υλικά στερέωσης που σας παρέχονται, ασφαλίστε το
πλαίσιο κάθετα στον τοίχο.
•
Σύρετε τους σωλήνες σύνδεσης µέσα στο πλαίσιο (µόνο στην περίπτωση της
συνολικής σύνδεσης στο πάνω µέρος).
•
Ασφαλίστε το βραχίονα στήριξης στο πλαίσιο τοποθετώντας τη στεγανοποιηµένη
πλευρά προς τα πάνω µέσα από τα ανοίγµατα στο πλαισίο και ασφαλίζοντάς το
µε δύο βίδες και παξιµάδια που παρέχονται µαζί µε το πλαίσιο.
Σηµείωση :
Η συσκευή έχει µεγαλύτερο πλάτος από το πλαίσιο.
•

2.9.3
•
•
•
•
•

Τοποθετήστε τα τµήµατα από τα διάφορα σετ σύνδεσης:

Τοποθετήστε τη βάνα τροφοδότησης/αποχέτευσης µε σύνδεσµο Τ 22-1/2"-22
συµπίεσης (Β) στη σύνδεση επιστροφής.
Τοποθετήστε τη βαλβίδα υπερχείλησης (C) (3 bar) µε ένα σύνδεσµο Τ 22x1/2"-22
συµπίεσης (D) στη σύνδεση επιστροφής.
Τοποθετήστε το εξάρτηµα εισόδου (E) (15-15 πίεση 8 bar) µε τη σύνδεση του
κρύου νερού (µόνο στην περίπτωση συνολικού σετ (πάνω) σύνδεσης).
Τοποθετήστε τη βάνα του αερίου (F) (µε ένωση ½”) µε τη σύνδεση του αερίου
(µόνο στην περίπτωση συνολικού σετ (πάνω) σύνδεσης).
Συναρµολογήστε τις αποχετεύσεις για τις βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης (G), το
εξάρτηµα εισόδου (Η) και το σιφόνι. Τοποθετήστε το εξάρτηµα µε στο βραχίονα
στήριξης (µόνο για την περίπτωση συνολικής (πάνω) σύνδεσης).

Τώρα εγκαταστήστε τη συσκευή, ή συνδέστε την εγκατάσταση.

Intergas Verwarming BV
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2.9.4

Εγκαθιστώντας τη συσκευή

1.
2.

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία.
Ελέγξτε τα περιεχόµενα της συσκευασίας˙ αποτελείται από:
• Συσκευή (A)
• Αναρτήρας (B)
• Σιφόνι (C)
• Οδηγίες εγκατάστασης
• Οδηγίες λειτουργίας
• Κάρτα εγγύησης
3. Ελέγξτε τη συσκευή για πιθανή βλάβη: αναφέρετε τυχόν βλάβη αµέσως στον
προµηθευτή.
4. Ελέγξτε εάν οι δακτύλιοι συµπίεσης κάθονται ακριβώς στους συνδέσµους του
βραχίονα στήριξης.
5. Τοποθετήστε τη συσκευή, ολισθαίνοντας τη προς τα κάτω πάνω από τον
αναρτήρα. Εξασφαλίστε την ίδια στιγµή ότι οι σωλήνες ολισθαίνουν µέσα στα
εξαρτήµατα συµπίεσης.
6. Σφίξτε τα ρακόρ των συνδέσεων στο βραχίονα στήριξης. Οι βίδες δεν πρέπει να
µπορούν να στρίψουν!
7. Ανοίξτε το κάλυµµα της οθόνης και ξεβιδώστε τις δύο βίδες που βρίσκονται από
πίσω. Μετά αφαιρέστε την πρόσοψη της συσκευής.
8. Τοποθετήστε τον εύκαµπτο σωλήνα στην έξοδο του σιφονιού.
9. Γεµίστε το σιφόνι µε νερό και κυλίστε το όσο πιο µακριά γίνεται προς τα πάνω
στον σύνδεσµο εκκένωσης υδρατµών συµπύκνωσης (C) κάτω από τη συσκευή.
10. Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα (Α) από το σιφόνι (όπου µπορεί να εφαρµοστεί
µαζί µε το σωλήνα υπερχείλισης από το εξάρτηµα εισόδου και τη βαλβίδα
ασφαλείας) στο σωλήνα εκκένωσης µέσω µιας ανοιχτής σύνδεσης (Β).
11. Τοποθετήστε την τροφοδοσία αέρα και τον αγωγό εκκένωσης καυσαερίων. (∆ες
παράγραφο 3.5)
12. Τοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα και σφίξτε τις δύο βίδες (σφιχτά µε το
χέρι), κοντά στο κάλυµµα της οθόνης.
C

2.9.5

Clo

Τοποθετήστε το επικάλυµµα

Κρεµάστε τη στεγανοποιηµένη άνω ακµή της πλάκας επικαλύψης στις ροδέλες κάτω
από τη βάση της συσκευής και κυλίστε την όσο το δυνατόν πιο µακρυά προς τα
πίσω.
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3

ΣΥΝ∆ΕΣΗ

3.1

Συνδέοντας την εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης

1.
2.
3.
4.

Ξεπλύνετε το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης καλά ώστε να καθαριστεί.
Τοποθετήστε τον σωλήνα τροφοδοσίας (Β) και το σωλήνα επιστροφής (Α) στο
βραχίονα στήριξης.
Οι σωλήνες δεν πρέπει να τοποθετηθούν τεντωµένοι ώστε να προστατευτούν από
σπασίµατα.
Υπάρχουσες συνδέσεις δε πρέπει να στριφογυρίσουν, για να αποφευχθούν οι
διαρροές.

Το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης θα πρέπει να εξοπλιστεί µε:
Μία βάνα τροφοδότησης/αποχεύτευσης (Α) στο σωλήνα επιστροφής αµέσως κάτω
από τη συκευή.
•
Μία βάνα αποχεύτευσης στο χαµηλότερο σηµείο(-α) της εγκατάστασης.
•
Μία βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης 3 bar (Β) στο σωλήνα τροφοδοσίας σε µία
µέγιστη απόσταση 500 mm από τη συσκευή.
∆εν πρέπει να υπάρχει βαλβίδα ή στένωση ανάµεσα στη συσκευή και στη
βαλβίδα υπερχείλισης.
•
Ένα δοχείο διαστολής στο σωλήνα επιστροφής.
•
Μία βαλβίδα ελέγχου, αν οι σψλήνες τρέχουν ανάποδα σε µικρή απόσταση από τη
συσκευή. Έτσι αποφεύγεται το συµβάν της επίδρασης του θερµοσίφωνα κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης.
•

3.1.1

Θερµοστατικές βαλβίδες θερµαντικών σωµάτων

Αν όλα τα θερµαντικα σώµατα είναι εξοπλισµένα µε θερµοστατικές ή απλές βαλβίδες
θερµαντικών σωµάτων, πρέπει να τοποθετηθεί µία παράκαµψη για να εξασφλιστεί η
ελάχιστη κυκλοφορία νερού. Η παράκαµψη πρέπει να βρίσκεται σε µία απόσταση
τουλάχιστον 6µ. από τη αυσκευή για να αποφευχθεί υπερθέρµανση της συσκευής.

3.1.2

Θέρµανση δαπέδου

Για αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης δε
πρέπει να υπάρχει καµία ανεπιθύµητη κυκλοφορία µέσω της συσκευής σαν
αποτέλεσµα µιας αντλίας µέσα στο κύκλωµα της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης.
Συνδέστε το σύστηµα θέρµανσης δαπέδου µε έναν τρόπο υδραυλικά ουδέτερο µε τη
συσκευή, ή εξοπλίστε το κύκλωµα κεντρικής θέρµανσης µε µία ηλεκτρική βαλβίδα
διακοπής ή βαλβίδα ελέγχου για να αποτραπεί η ροή µέσω της συσκευής όταν δεν
υπάρχει απαίτηση της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης για θέρµανση

∆ιάγραµµα συνδέσεων για θέρµανση δαπέδου
A. Λέβητας
B. Αντλία
C. Βαλβίδα θέρµανσης δαπέδου
D. Βαλβίδα ελέγχου (που λειτουργεί µε ελατήριο)
E. Ηλεκτρική βαλβίδα 230 V AC
F. Καλοριφέρ
G. Θερµοστάτης περιβάλλοντος
H. Μέγιστος θερµοστάτης

3.1.3

Συσκευή µε ρύθµιση ζώνης.

Αν υπάρχει, δίπλα στο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης, µία άλλη πηγή θέρµανσης (για
παράδειγµα ένα φούρνος ή ένα τζάκι) στο σαλόνι συχνά το πρόβληµα που προκύπτει
είναι ότι τα άλλα δωµάτια κρυώνουν.
Αυτό µπορεί να επιλυθεί χωρίζοντας το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης σε δύο
ξεχωριστές ζώνες.
Η ρύθµιση ζώνης µπορεί µόνο να χρησιµοποιηθεί αν δεν υπάρχει εξωτερική δεξαµενή
ζεστού νερού χρήσης (στην περίπτωση συστήµατος λέβητα).
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Προγραµµατισµός ρυθµίσεων ζώνης
A. Συσκευή
B. Ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής 230 V ~
C. Θερµαντικά σώµατα
T1. Θερµοστάτης περιβάλλοντος ζώνης 1
T2. Θερµοστάτης περιβάλλοντος ζώνης 2
Z1. Ζώνη 1
Z2. Ζώνη 2
Αρχή λειτουργίας
Η ρύθµιση ζώνης περιλαµβάνει 2 θερµοστάτες περιβάλλοντος και µία βαλβιδα
διακοπής. Όταν ο θερµοστάτης περιβάλλοντος της ζώνης 2 δηµιουργεί απαίτηση
για θέρµανση, η βαλβίδα διακοπής ανοίγει και ολόκληρο το σύστηµα κεντρικής
θέρµανσης ζεσταίνεται (ζώνη 1 και 2). Όταν η απαίτηση θέρµανσης της ζώνης 2
δεν υπάρχει πια, ο θερµοστάτης περιβάλλοντος 1 ελέγχει τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος στη ζώνη 1.
Εγκατάσταση
5. Τοποθετήστε τη βαλβίδα διακοπής µέσα στο σύστηµα θέρµανσης σύµφωνα
µε το πρόγραµµα.
6. Συνδέστε το θερµοστάτη περιβάλλοντος της ζώνης 1 στο σύνδεσµο Χ4 - 6/7.
Συνδέστε το θερµοστάτη περιβάλλοντος της ζώνης 1 στο σύνδεσµο X4 –
11/12.
7. Τροποποιήστε την παράµετρο Α στη λίστα παραµέτρων. (∆ες § )
Σηµείωση: Ο θερµοστάτης περιβάλλοντος της ζώνης 1 πρέπει να είναι τύπου
on/off. Ο θερµοστάτης περιβάλλοντος της ζώνης 2 µπορεί να είναι είτε on/off είτε
“Open Therm”.

3.1.4

Συσκευή µε ρύθµιση ΜΙΤ

Η συσκευή µπορεί επίσης να χρησµοποιηθεί σε συνδυασµό µε έναν έµµεσο
καυστήρα αέρα (π.χ. Brink Elan ) και µία µονάδα ανάκτησης θερµότητας (π.χ. Brink
Renovent HR). Η συσκευή είναι κατάλληλη για τη θέρµανση φρέσκου αέρα
εξερσµού µόλις λίγων βαθµών. Αυτό εξασφλίζει µία Ελάχιστη Θερµοκρασία αέρα
Εισαγωγής (Minimum Intake air Temperature).
Αυτή η ρύθµιση ΜΙΤ µπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται µε ένα
εξωτερικό διακόπτη. Για την εξοικονόµηση ενέργειας η ρύθµιση της αντλίας πρέπει
να προσαρµοστεί όσο το δυνατόν πιο χαµηλά.
∆ιάγραµµα συνδέσεων ρύθµισης MIT
A. Intergas Kombi Kompakt
B. Βαλβίδα ασφαλείας
C. ∆οχείο διαστολής
D. Συνδυασµός fan coil και µονάδας ανάκτησης θερµότητας
E. Ανεµιστήρας
F. Ρυθµιζόµενος περιοριστής ροής (Taco 23.1202)
H. Ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής

Αρχή λειτουργίας
Όταν η ρύθµιση ΜΙΤ είναι ενεργοποιηµένη η αντλία της συσκευής και η άνετη
λειτουργία ζεστού νερού χρήσης είναι επίσης ενεργοποιηµένη. Μία µικρή ροή
θερµότητας (µέγιστο 500 W) εισέρχεται στη συσκευή fancoil µέσω του
ρυθµιζόµενου περιοριστή ροής. Αυτό αυξάνει τη θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα
κατά λίγους βαθµούς. Η βαλβιδα διακοπής είναι ανοίγει όταν υπάρχει ζήτηση για
θέρµανση από την εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης.
Οδηγίες εγκατάστασης
1. Συνδέστε τη συσκευή µε τον καυστήρα αέρα.
2. Κατασκευάστε το σύστηµα µε χαλκό ούτως ώστε να αποτραπεί η έµφραξη του
στενού ανοίγµατος του ρυθµιστή ροής.
3. Πάντα να εγκαθιστάτε τη βαλβίδα διακοπής παράλληλα µε τον προσαρµόσιµο
ρυθµιστή ροής.
4. Μονώστε το σωλήνα τροφοδοσίας στον καυστήρα αέρα.
5. Συνδέστε την ηλεκτρική βαλβίδα διακοπής (σύνδεσµος Χ2) και το διακόπτη
ΜΙΤ (σύνδεσµος Χ4). (∆ες παραγράφους 3.3.1 και .)
6. Αλλάξτε την παράµετρο 2 του κωδικού λειτουργίας. ∆είτε τις ρυθµίσεις
εγκατάστασης στην παράγραφο 5.3.
Intergas Verwarming BV
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Σηµείωση: Η ρύθµιση ΜΙΤ λειτουργεί µόνο όταν η λειτουργία “DHW comfort” στην
οθόνη της συσκευής είναι ρυθµισµένη στο “on”. Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του
θερµοστάτη όταν χρησιµοποιείτε ένα θερµοστάτη περιβάλλοντος “OpenTherm ”.

Ρυθµίζοντας τη λειτουργία του ρυθµιστή ροής
Προσαρµόστε τον περιορισµό της ροής (F) έτσι ώστε, στον ελάχιστο όγκο αέρα, η διαφορά
θερµοκρασίας του αέρα δια µέσου του fan coil είναι 5°C. Η ροή τότε θα είναι περίπου 0.2
λίτρα το λετπό. Αυτό είναι κάτω από το ελάχιστο µετρήσιµο εύρος του ρυθµιστή της ροής.

3.2
1.
2.
3.

Συνδέοντας την εγκατάσταση ζεστού νερού χρήσης
Ξεπλύνετε την εγκατάσταση πλήρως ώστε να καθαριστεί.
Αν υπαγορεύεται, τοποθετήστε ένα εξάρτηµα εισόδου.
Τοποθετήστε τους σωλήνες κρύου και ζεστού νερού (Α και Β) στον βραχίονα στήριξης.

Σηµειώσεις
•
Στις ρυθµισες “on” και “eco” η συσκευή συναντά τις προϋποθέσεις CW του “Gaskeur”
(Γερµανικό πιστοποιϊτικό αερίου).
•
Το συγκεκριµένο µήκος σωλήνα στην περίπτωση που έχει διάµετρο 12/10 mm είναι για
τη συσκευή HRE 24/18 23.50 µέτρα και για την συσκευή 28/24 και HRE 36/0 είναι 30
µέτρα.
Στην περίπτωση διαµέτρου σωλήνα 15/13 mm αυτό είναι αντίστοιχα 13.90 µέτρα για την
συσκευή Kombi Kompakt HRE 24/18 και 17,7 µέτρα για την συσκευή HRE 28/24 και
HRE 36/30.
•
Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται µόνο για την πρόβλεψη ζεστού νερου, η λειτουργία
θέρµανσης µπορεί να απενεργοποιηθεί µε τον κωδικό της λειτουργίας στον πίνακα
χειρισµού. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεµένη ή
γεµισµένη.
•
Αν η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια του χειµώνα και αποσυνδεθεί από
την τροφοδοσία, το ζεστό νερό χρήσης πρέπει να αποµακρυνθεί ούτως ώστε να µην
παγώσει. Γι’ αυτό το σκοπό οι συνδέσεις της εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης κάτω
από τη συσκευή πρέπει να αποµακρυνθούν.
Γράφηµα αντίστασης ροής για το κύκλωµα της συσκυής ζεστού νερού χρήσης
A. Kombi Kompakt HRE 24/18
B. Kombi Kompakt HRE 28/24
C. Kombi Kompakt HRE 36/30
X. kPa (Bar)
Y. Λίτρα το λεπτό

3.2.1

Συσκευή µε ηλιακό θερµοσίφωνα µεταθέρµανσης

Η συσκυή έχει την επιγραφή ΝΖ: κατάλληλη για «ηλιακό θερµοσίφονα µεταθέρµανσης».
Ειδικά εργαλεία εφαρµόζονται γι’αυτό το σκοπό.
∆ιάγραµµα σύνδεσης για ηλιακό θερµοσίφωνα µεταθέρµανσης
A. Λέβητας
B. ∆εξαµενή αποθήκευσης Ηλιακού θερµοσίφωνα
C. Είσοδος κρύου νερού
D. Εξάρτηµα εισόδου
E. Παροχόµετρο
F. T max 85°C
G. Έξοδος ζεστού νερού T>60°C
H. Θερµοστατική βαλβίδα ανάµιξης 40° - 90°C (ρθµισµένη στους 60°C περίπου)
K. Έξοδος ανάµικτου νερού
Σηµείωση
Όταν συνδυάζεται µε σύστηµα ηλιακής ενέργειας πρέπει πάντα να τοποθετείται µία
θερµοστατική βαλβίδα ανάµιξης µετά τη συσκευή και να ρυθµίζεται στους 60°C περίπου.
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3.3

Ηλεκτρική σύνδεση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μία γειωµένη πρίζα πρέπει να βρίσκεται σε λιγότερο από 1
µέτρο από τη συσκευή.
Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη.
Για εγκατάσταση σε υγρά δωµάτια µία σταθερή σύνδεση είναι
υποχρεωτική.
Όταν δουλεύετε στο ηλεκτρικό κύκλωµα πάντα να αφαιρείτε
την πρίζα από το ρεύµα.
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος πρέπει να
αντικατασταθεί, αυτό πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή

1.
2.
3.
4.
5.

Κυλίστε την πλάκα κάλυψης (Α) (αν υπάρχει) προς τα µπρος για να την
αφαιρέσετε.
Ξεβιδώστε τη βίδα (Α) για να έχετε πρόσβαση στο σύστηµα διαχείρισης του
καυστήρα (Β).
Τραβήξτε τη µονάδα διαχείρισης του καυστήρα προς τα µπρος. Το σύστηµα
διαχείρισης του καυστήρα θα γύρει προς τα κάτω ώστε να έχετε πρόσβαση.
Συµβουλευτείτε τις παραγράφους 3.3.1 και για να φτιάξετε τις συνδέσεις.
Αφού φτιαχτούν οι επιθυµητές συνδέσεις συνδέστε τη συσκευή σε µία
γειωµένη πρίζα.

3.3.1

Ηλεκτρικές συνδέσεις

Έλεγχος θερµοκρασίας
Θερµοκρασία περιβάλλοντος
∆ιαµόρφωση του θερµοστάτη
µε την άνετη λειτουργία σε
χρήση
Αισθητήρας εξωτερικής
θερµοκρασίας
Εξωτερική απενεργοποίηση
του ζεστού νερού χρήσης- ή
διακόπτης ΜΙΤ
Θερµοστάτης αντιπαγετικής
προστασίας

Σύνδεσµος X4
6-7
11 - 12

Τροφοδοσία 24 V DC

6–7-9

Intergas Verwarming BV

8-9

Σηµειώσεις
6 – 7 ανοιχτό
Αφαιρέστε το σύνδεσµο
µεταξύ 4 – 5
-

4-5

Αφαιρέστε τη σύνδεση

6-7

Παράλληλα µε τη
θερµοκρασία
περιβάλλοντος
6= 24 V DC
7= θερµοστάτης
περιβάλλοντος
9= 0 V DC
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3.3.2
1.
2.

On / Off θερµοστάτης περιβάλλοντος

Συνδέστε το θερµοστάτη περιβάλλοντος (∆ες παράγραφο 3.3.1.)
Προσαρµόστε την αντίσταση ανατροφοδότησης του θερµοστάτη
περιβάλλοντος στα 0.1 Α. Σε περίπτωση αµφιβολίας µετρήστε το ρεύµα και
προσαρµόστε σύµφωνα µε αυτό. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ηλεκτρική αντίσταση
του θερµοστάτη περιβάλλοντος και της καλωδίωσης είναι 15 Ohm

3.3.3

Χρονοδιακόπτης – θερµοστάτης περιβάλλοντος

Για έναν χρονοδιακόπτη – θερµοστάτη περιβάλλοντος υπάρχει διαθέσιµη
τροφοδοσία 3 VA , 24 DC. Συνδέστε το χρονοδιακόπτη – θερµοστάτη
περιβάλλοντος σύνφωνα µε την παράγραφο 3.3.1

3.3.4

Αισθητήρας εξωτερική θερµοκρασίας

Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε µία σύνδεση για έναν εξωτερικό αισθητήρα
θερµοκρασίας. Ο εξωτερικός αισθητήρας θερµοκρασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί
σε συνδυασµό µε έναν θερµοστάτη περιβάλλοντος on/off ή έναν θερµοστάτη
OpenTherm*.
Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα θερµοκρασίας. (∆ες παράγραφο 3.3.1.)
Για τη ρύθµιση της γραµµής θέρµανσης, δείτε τη σύµφωνα µε τις καιρικές συνθήκες.
(∆ες παράγραφο 5.6, σελίδα: 35)
* Στην περίπτωση του OpenTherm ο θερµοστάτης καθορίζει τη γραµµή θέρµανης. Η
συσκευή µόνο µεταδίδει την εξωτερική θερµοκρασία.

3.3.5

Ρυθµιστικός θερµοστάτης

Η συσκευή είναι κατάλληλη για σύνδεση ενός ρυθµιστικού θερµοστάτη, συµφωνα
µε το πρωτόκολο επικοινωνίας OpenTherm.
Η πιο σηµαντική λειτουργία του ρυθµιστικού θερµοστάτη είναι ο υπολογισµός της
θερµοκρασίας τροφοδοσίας για µία επιθυµητή θερµοκρασία περιβάλλοντος, ούτως
ώστε να έχουµε τη βέλτιστη χρήση της διαµόρφωσης. Στην περιπτωση της κάθε
απαίτησης για θέρµανση η επιθυµητή θερµοκρασία τροφοδοσίας εµφανίζεται στην
οθόνη της συσκευής.
Συνδέστε το ρυθµιστικό θερµοστάτη. (∆ες παράγραφο 3.3.1.)
Αν επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε τον διακότπη λειτουργίας on/off του θερµοστάτη
OpenTherm, ο σύνδεσµος 4-5 στον Χ4 πρέπει να αποµακρυνθεί και η άνετη
λειτουργία ζεστού νερού χρήσης πρέπει να ρυθµιστεί στο eco ή on. (∆ες
παράγραφο 3.3.1.).
Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο του θερµοστάτη.

3.4
1.
2.
3.
4.
5.

Σύνδεση αερίου
Τοποθετήστε µία βάνα αερίου (Α) ανάµεσα στην παροχή αερίου και τη
συσκευή.
Τοποθετήστε τη σύνδεση από τη βάνα αερίου κατά προτίµηση απευθείας µέσα
στη σύνδεση ½” στο βραχίονα στήριξης.
Εγκαταστήστε ένα πλέγµα φίλτρου αερίου στη σύνδεση για τη συσκευή αν το
αέριο µπορεί να είναι µολυσµένο.
Συνδέστε τη συσκευή µε την παροχή αερίου.
Ελέγξτε τα τµήµατα που µεταφέρουν αέριο για διαρροές σε µέγιστη πίεση 500
mmH2O
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3.5

Σωλήνας καυσαερίου και παροχή αέρα
Οι σωλήνες για τα καυσαέρια και την παροχή αέρα πρέπει να έχουν διάµετρο ø
80 mm.
Για άλλες διαµέτρους επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή.
Ένας οµόκεντρος σωλήνας και ένας σωλήνας παροχής αέρα πρέπει να έχουν
ελάχιστες διάµετρους ø80x125 mm ή ø 60x100mm.

•

•

3.5.1

Σχεδιασµός, υλικά και µόνωση

Σωλήνας
Τροφοδοσία
αέρα

∆ιάµετρος
ø 80 mm

Αγωγός
καυσαερίων
Μόνωση

ø 80 mm

3.5.2

-

Υλικό
Σύµφωνα µε τις τοπικές πυροσβεστικές
υπηρεσίες και/ή τους κανονισµούς εταιριών
ενέργειας.
‘Spiralotube’ (σωλήνας σπιράλ), αλουµίνιο
µονού τοιχώµατος, γαλβανισµένη λαµαρίνα,
ανοξείδωτος χάλυβας ή πλαστικό.
Πιθανόν µονωµένο µε 10 mm αεροστεγές
µονωτικό υλικό ή πλαστικό.
Σύµφωνα µε τον πίνακα 8 του NEN 1078
(1987).
10 mm αεροστεγές µονωτικό υλικό στην
περίπτωση πιθανότητας συµπύκνωσης στο
εξωτερικό σαν αποτέλεσµα χαµηλής
θερµοκρασίας των τοιχωµάτων και υψηλής
θερµοκρασίας περιβάλλοντος µε υψηλή σχετική
υγρασία.

Ανοιχτή σύνδεση συσκευής
ΠΡΟΣΟΧΗ

∆ιασφαλίστε τον απαραίτητο αερισµό της τοποθεσίας
εγκατάστασης.

1.

Τοποθετήστε το σωλήνα για τον αγωγό των καυσαερίων µέσα στον αγωγό
εξόδου. Ο αναπόσπαστος δακτύλιος στεγανοποίησης εξασφαλίζει µία
αεροστεγή σύνδεση.

3.5.3

Κλειστές συνδέσεις συσκευής

Σύνδεση δύο σωλήνων
1. Τοποθετήστε τους σωλήνες για την παροχή αέρα και καυσαερίων µέσα στην
είσοδο και έξοδο της συσκευής. Ο αναπόσπαστος δακτύλιος στεγανοποίησης
εξασφαλίζει µία αεροστεγή σύνδεση.
Οµόκεντρη σύνδεση
Με το οµόκεντρο σετ προσαρµογέα η τυπική σύνδεση δύο σωλήνων µπορεί να
αλλάξει σε µία οµόκεντρη σύνδεση (80/125 or 60/100).
2. Σφραγίστε την ανοικτή σύνδεση παροχής αέρα στη συσκευή µε το πώµα
σφράγισης που παρέχεται στη συσκευασία.
3. Αφαιρέστε τον προσαρµογέα του σωλήνα καυσαερίων από το πάνω µέρος
της συσκευής γυρίζοντας το αριστερόστροφα.
4. Αφαιρέστε το δακτύλιο κυκλικής διατοµής από τον προσαρµογέα φλάντζας
και τοποθετήστε τον γύρω από τη φλάντζα του οµόκεντρου προσαρµογέα.
5. Τοποθετήστε τον οµόκεντρο προσαρµογέα στην κορυφή της συσκευής και
γυρίστε το δεξιόστροφα έτσι ώστε ο µαστός µέτρησης να δείχνει ευθεία
µπροστά.
6. Τοποθετήστε τον οµόκεντρο σωλήνα για την παροχή αέρα και καυσαερίων
µέσα στον προσαρµογέα. Οι απαραίτητοι δακτύλιοι στεγανοποίησης
διασφαλίζουν µία αεροστεγή σύνδεση.
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3.6

Μήκη σωλήνων

Καθώς η αντοχή του σωλήνα καυσαερίων και τροφοδοσίας αέρα αυξάνει η ισχύς της
συσκευής θα µειώνεται. Η µέγιστη επιτρεπόµενη µείωση της ισχύς είναι 5 %.
Η αντοχή του σωλήνα τροφοδοσίας αέρα και του αγωγού καυσαερίων εξαρτάται από
το µήκος, τη διάµετρο και όλα τα εξαρτήµατα του συστήµατος σωλήνων. Το συνολικό
επιτρεπόµενο µήκος σωλήνων τροφοδοσίας αέρα και καυσαερίων υποδεικνύεται για
κάθε κατηγορία της συσκευής.
Η ένδειξη του µήκους του σωλήνα σε µέτρα βασίζεται σε σωλήνα διαµέτρου ø 80 mm.

3.6.1

Ισοδύναµα µήκη

Κλίση 90°
Κλίση 45°
Γωνία 90°
Γωνία 45°

R/D=1
R/D=1
R/D=0,5
R/D=0,5

2m
1m
4m
2m

Στην περίπτωση µεγαλύτερης ή µικρότερης διαµέτρου σωλήνα τα επιτρεπόµενα µήκη
σωλήνα είναι µεγαλύτερα ή µικρότερα αντίστοιχα.
Στην περίπτωση µικρότερων διαµέτρων εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
Ø70: 0,59x το επιτρεπόµενο µήκος σωλήνα για ø80
Ø60: 0,32x το επιτρεπόµενο µήκος σωλήνα για ø80
Ø50: 0,15x το επιτρεπόµενο µήκος σωλήνα για ø80
Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή για έλεγχο υπολογισµών για την αντοχή των
σωλήνων τροφοδοσίας αέρα και καυσαερίων και την θερµοκρασία των τοιχωµάτων
στο άκρο του σωλήνα καυσαερίων.

3.6.2

Παράδειγµα υπολογισµών

Σωλήνας
Σωλήνας καυσαερίου
Παροχή αέρα

Μήκη σωλήνων
L1 + L2 + L3 + 2x2 m
L4 + L5 + L6 + 2x2m

Συνολικό µήκος σωλήνα
13 m
12 m

Σηµείωση
•
Το συνολικό µήκος σωλήνα είναι:
Το συνολικό µήκος των ευθύγραµµων µηκών των σωλήνων + το συνολικό
ισοδύναµο µήκος των σωλήνων µε κλίση/γωνία.
•
Το συνολικό επιτρεπτό µήκος του σωλήνα τροφοδοσίας αέρα και του σωλήνα
εξόδου καυσαερίων είναι 85 m, αφαιρώντας το µηκος του αγωγού combi ή του
αγωγού διπλού σωλήνα.
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3.7

Εξαρτήµατα για καπνοδόχο ισορροπηµένης έλξης

Γενική συνδεσµολογία:
Η συνδεσµολογία που περιγράφεται παρακάτω εφαρµόζεται σε όλα τα συστήµατα
καπνοδόχων:
1. Κυλίστε το σωλήνα απαγωγής καυσαερίων µέσα στη συσκευή εξόδου
καυσαερίων.
2. Κυλίστε τους σωλήνες καυσαερίων τον ένα µέσα στον άλλο.
∆ουλεύοντας από τη συσκευή κάθε σωλήνας πρέπει να πιέζεται µέσα στον
προηγούµενο.
3. Τοποθετήστε έναν µη-κάθετο σωλήνα απαγωγής καυσαερίων µε κλίση προς
τη συσκευή κατ’ ελάχιστο 5mm ανά µέτρο.
4. Τοποθετήστε στεγανοποιηµένες ραφές προσανατολισµένες προς τα πάνω σε
ένα οριζόντιο τµήµα.
5. Σφραγίστε τις µη-αεροστεγείς συνδέσεις µε ταινία αλουµινίου ανθεκτική στη
θερµότητα και στην υγρασία.
Συναρµολογήστε όλους τους σωλήνες παροχής αέρα όπως υποδεικνύεται
παρακάτω:
1. Κυλίστε το σωλήνα παροχής αέρα µέσα στην είσοδο της συσκευής.
2. Σφραγίστε µη-αεροστεγείς συνδέσεις µε ταινία ανθεκτική στην υγρασία.
3. Τοποθετήστε µόνωση αν είναι απαραίτητο.
Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν:
Κατηγορία
Υλικά
συσκευής
C13
Αγωγός
Άλλα τµήµατα
C33
Αγωγός
Αγωγός στην περίπτωση
προκατασκευασµένου
Άλλα τµήµατα
C43
Όλα τα υλικά
Για τη συνδυασµένη παροχή
αέρα / συστήµατος καυσαερίων
C53
Στόµιο αερισµού
Άλλα τµήµατα και κεφαλή
καπνοδόχου
C63
Όλα τα υλικά και οι αγωγοί
C83
Στόµιο αερισµού
Κύριος αγωγός
Άλλα τµήµατα

3.7.1

Προµηθευτής
Intergas
Gastec QA ή Intergas
Intergas
Gastec QA, Intergas ή
από τρίτους
Gastec QA ή Intergas
Από τρίτους
Intergas
Gastec QA ή Intergas
Gastec QA
Intergas
Third parties
Gastec QA ή Intergas

Αγωγός τοίχου διπλού σωλήνα, οριζόντιο τερµατικό

Κατηγορία συσκευής: C13
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σωλήνες για τη σύνδεση της παροχής αέρα και καυσαερίων
ανάµεσα στη συσκευή και το τερµατικό διπλού σωλήνα
πρέπει να έχουν µία διάµετρο ø 80 mm.
•

Οριζόντιος αγωγός Intergas διπλού σωλήνα.
Μπορεί να επεκταθεί, για την περίπτωση τερµατικού σε µπαλκόνι, µε έναν ή
δύο τυπικούς σωλήνες (ø 80 mm).

Επιτρεπόµενο µήκος σωλήνα
Παροχή αέρα και σωλήνα καυσαερίων: µαζί 100 µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου του
τερµατικού διπλού σωλήνα.
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Σωλήνας παροχής αέρα και καπνοδόχος καυσαερίων
Για τη συναρµολογηση, δείτε την παράγραφο 3.7 Γενική συνδεσµολογία.
Τοποθέτηση του αγωγού διπλού σωλήνα
1. Τοποθετήστε τον αγωγό διπλού σωλήνα µε µία κλίση προς τη συσκευή.
2. Κάντε δύο ανοίγµατα των ø 90 mm µέσα στον τοίχο.
3. Περικόψτε τον αγωγό διπλού σωλήνα στο σωστό µήκος.
4. Κυλίστε τους σωλήνες παροχής και καυσαερίων µέσα στα ανοίγµατα.
5. Καλύψτε τα ανοίγµατα µε τις πλάκες κάλυψης τοίχων.
6. Τοποθετήστε τις γρίλιες εξαερισµού στους σωλήνες τροφοδοσίας και
εκκένωσης καυσαερίων.
7. Ασφαλίστε τες στους σωλήνες.

Τοποθέτηση διπλών σωλήνων επέκτασης για τερµατικό σε µπαλκόνι.
Αν το ελεύθερο άκρο του τερµατικού παρεµποδίζεται από προεξοχή οροφής,
µπαλκόνι, εξώστη ή µε άλλον τρόπο, ο σωλήνας παροχής αέρα και καυσαερίων
πρέπει να επεκταθεί τουλάχιστον µπροστά από το προεξέχον τµήµα.
Αν η παροχή αέρα δε µπορεί να διακόπτεται από εµπόδια, όπως ένας φέρον ή
διαχωριστικός τοίχος και αν το τερµατικό δεν είναι στο άκρο ενός κτιρίου, ο
σωλήνας παροχής αέρα δεν χρειάζεται να επεκταθεί.
1. Επεκτείνετε τον σωλήνα καυσαερίων, και όπου επιτρέπεται επίσης το σωλήνα
παροχής αέρα, του αγωγού διπλού σωλήνα µε ένα τυπικό σωλήνα
καυσαερίων και παροχής αέρα στο σωστό µήκος σύµφωνα µε τις διαστάσεις
που υποδεικνύονται.
2. Κυλίστε τον καπνοδόχο καυσαερίων και όπου επιτρέπεται επίσης το σωλήνα
παροχής αέρα µέσα στο σωλήνα εισόδου και εξόδου του αγωγού διπλού
σωλήνα.
3. Τοποθετήστε τον καπνοδόχο καυσαερίων και το σωλήνα παροχής αέρα µε µία
κλίση προς τη συσκευή.
4. Τοποθετήστε τις γρίλιες εξόδου και στους δύο σωλήνες.
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3.7.2

Οριζόντιος τοίχος και τερµατικό οροφής µε έναν αγωγό
combi

Κατηγορία συσκευής: C13
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σωλήνες για τη σύνδεση της παροχής αέρα και καυσαερίων
ανάµεσα στη συσκευή και τον αγωγό combi πρέπει να έχουν
µία διάµετρο των ø 80 mm.
•
•

Οριζόντιος αγωγός Intergas combi.
Για τοίχο ή τερµατικό οροφής οριζόντιο.
Οριζόντιος αγωγός Intergas combi.
Για επέκταση µιας εκκένωσης µπαλκονιού/εξώστη.

Επιτρεπόµενο µήκος σωλήνων
∆ιπλός αγωγός
Σωλήνας παροχής αέρα και καυσαερίων: µαζί 85 m, αφαιρώντας το µήκος του
αγωγού combi.
Οµόκεντρος
Σωλήνας παροχής αέρα και καυσαερίων, αφαιρώντας το µήκος του αγωγού combi:
Στην περίπτωση των 80/125 mm είναι 29 metres
Στην περίπτωση των 60/100 mm είναι 11 meter
Σωλήνας καυσαερίων και παροχής αέρα
Για τη συναρµολογηση, δείτε την παράγραφο 3.7 Γενκή συνδεσµολογία.
Συνδεσµολογία του αγωγού combi µε οριζόντιο τερµατικό τοίχου
1. Τοποθετήστε τον αγωγό combi µε µία κλίση προς τη συσκευή
2. Κάντε ένα άνοιγµα διαµέτρου ø 130 mm στον τοίχο στη θέση της εκκένωσης.
3. Κόψτε τον αγωγό combi στο σωστό µήκος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που
υποδεικνύονται.
4. Τοποθετήστε τις γρίλιες εξόδου και ασφαλίστε τες στον εσωτερικό σωλήνα.
5. Κυλίστε τον αγωγό combi µέσα στο άνοιγµα και τοποθετήστε τις ροζέτες για
να καλύψετε το άνοιγµα.
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Τοποθετώντας έναν σωλήνα επέκτασης combi για τερµατικό σε
µπαλκόνι/εξώστη
Αν το ελεύθερο άκρο του τερµατικού παρεµποδίζεται από µία προεξοχή οροφής,
µπαλκόνι, εξώστη ή ή µε άλλον τρόπο, ο αγωγός combi πρέπει να επεκταθεί
τουλάχιστον µπροστά από το προεξέχον τµήµα.
1. Τοποθετήστε των σωλήνα επέκτασης combi στον αγωγό combi.
2. Περικόψτε τον αγωγό combi ή τον σωλήνα επέκτασης του αγωγού combi στο
σωστό µήκος σύµφωνα µε τις διαστάσεις που υποδεικνύονται.
3. Τοποθετήστε τις γρίλιες εξόδου και ασφαλίστε τες µέσα στον εσωτερικό
σωλήνα.
4. Τοποθετήστε τον αγωγό combi και τον σωλήνα επέκτασης combi µε µία κλίση
προς τη συσκευή.

Τοποθετώντας έναν αγωγό combi οριζόντιου τερµατικού οροφής
1. Το τερµατικό µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας της
οροφής.
2. Τοποθετήστε έναν οριζόντιο εκτονωτή οροφής (D) (κατάλληλο για σωλήνα ø
120 mm).
3. Τοποθετήστε τις εξωτερικές γρίλιες στον αγωγό combi και ασφαλίστε τες στον
εσωτερικό σωλήνα.
4. Κυλίστε τον αγωγό combi (C) από µέσα προς τα έξω µέσω του οριζόντιου
εκτονωτή, σύµφωνα µε τις διαστάσεις που υποδεικνύονται
5. Τοποθετήστε τον αγωγό combi (C) µε µία κλίση προς τη συσκευή.
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3.7.3

Κατακόρυφο τερµατικό οροφής µε αγωγό combi duct και
αγωγό διπλού σωλήνα

Κατηγορία συσκευής: C33
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν ο κατακόρυφος αγωγός combi της Intergas δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί, η τροφοδοσία αέρα και καυσαερίων πρέπει
να κατασκευαστούν ξεχωριστά.
•

Κατακόρυφος αγωγός combi της Intergas.

Επιτρεπόµενο µήκος σωλήνα
∆ιπλός σωλήνας
Παροχή αέρα και καπνοδόχος καυσαερίων: µαζί 85 m, αφαιρώντας το µήκος του
αγωγού combi ή του αγωγού διπλού σωλήνα.

Οµόκεντρος
Σωλήνας παροχής αέρα και καυσαερίων αφαιρώντας το µήκος του αγωγού combi:
Στην περίπτωση των 80/125 mm είναι 29 µέτρα
Στην περίπτωση των 60/100 mm είναι 11 µέτρα

Σωλήνας καυσαερίων και παροχής αέρα
Για τη συναρµολογηση, δείτε την παράγραφο 3.7 Γενκή συνδεσµολογία
Τοποθετώντας έναν κατακόρυφο αγωγό combi
1. Τοποθετήστε έναν κατακόρυφο εκτονωτή για µία επικλινή στέγη στη θέση της
εκκένωσης.
2. Σε µία επίπεδη στέγη ένας µεταλλικός εκτονωτής για ένα ø 126 mm πρέπει να
τοποθετηθεί.
3. Αφαιρέστε τη διακλάδωση από τον αγωγό combi (C).
4. Κυλίστε τον αγωγό combi (C) από έξω προς τα µέσα.
5. Τοποθετήστε τη διακλάδωση για τον αγωγό combi (C) και ασφαλίστε τη µε µία
µεταλλική βίδα ή ένα πριτσίνι.
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Τοποθετώντας ένα κατακόρυφο τερµατικό δύο σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι εκκενώσεις από τα καυσαέρια και την παροχή αέρα πρέπει
να γίνονται µε την ίδια επιφανειακή πίεση.
Η παροχή αέρα µέσω της επιφάνειας της επικλινούς στέγης
και η απαγωγή των καυσαερίων µέσω µίας δοµικής
καπνοδόχου είναι επίσης δυνατή, αλλά όχι το ανάποδο.
1.
2.
3.

Τοποθετήστε ένα τυπικό σωλήνα καυσαερίου διπλού τοιχώµατος (ø 80 mm) µε
εγκεκριµένη από το ‘Giveg’ κεφαλή καπνοδόχου σε µία στέγη υπό κλίση που
εκτονώνει στην επιθυµητή θέση.
Τοποθετήστε έναν τυπικό σωλήνα εξαερισµού (ø 80 mm) µε διασταυρούµενη
κεφαλή και εκτονωτή οροφής για την παροχή αέρα.
Τοποθετήστε ένα τυπικό σωλήνα καυσαερίου διπλού τοιχώµατος (ø 80 mm) µε
εγκεκριµένη από το ‘Giveg’ κεφαλή καπνοδόχου στην επιθυµητή θέση.
Στην περίπτωση µίας επίπεδης στέγης ή µιας δοµικής καπνοδόχου, για τους
σκοπούς της παροχής αέρα τοποθετήστε ένα τυπικό αγωγό εξαερισµού (ø 80
mm) µε διασταυρούµενη κεφαλή συνοδευόµενη από έναν µεταλλικό εκτονωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
∆ύο τερµατικά πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 200 mm
µακριά.
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4

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

4.1

Πλήρωση και εξαερισµός της συσκευής και της
εγκατάστασης

4.1.1

Σύστηµα κεντρικής θέρµανσης
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν ένα πρόσθετο προστεθεί στο νερό της
εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης, αυτό πρέπει να
είναι κατάλληλο για τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη
συσκευή, όπως χαλκός, ορείχαλκος, ανοξείδωτος
χάλυβας, χάλυβας, πλαστικό και καοτσούκ.
1. Εισάγετε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα.
Η συσκευή µπορεί να πραγµατοποιήσει έναν αυτοέλγχο: 2 (στην οθόνη).
Μετά η συσκευή θα µπεί σε λειτουργία αναµονής: - (στην οθόνη).
2. Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα πλήρωσης στην βάνα
πλήρωσης/αποστράγγισης και γεµίστε την εγκατάσταση µε καθαρό πόσιµο
νερό, µε µέγιστη πίεση 1-2 bar στην περίπτωση κρύας εγκατάστασης.
(Υποδεικνύεται στην οθόνη θερµοκρασίας .)
3. Εξαερώστε τη συσκευή µε την χειροκίνητη βίδα εξαέρωσης (Α).
Μία αυτόµατη συσκευή απαγωγής αέρα µπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή
στη θέση της χειροκίνητης βίδας εξαέρωσης
4. Εξαερώστε τον αέρα µέσα στην εγκατάσταση µε τις χειροκίνητες βίδες
εξαέρωσης που βρίσκονται στα θερµαντικά σώµατα.
5. Γεµίστε την εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης αν η πίεση έχει πέσει πολύ σαν
αποτέλεσµα της εξαέρωσης.
6. Ελέγξτε όλους τους συνδέσµους για διαρροές.
7. Γεµίστε το σιφόνι µε νερό.

4.1.2
1.
2.
3.
4.

4.1.3
1.
2.
3.

Παροχή ζεστού νερού

Ανοίξτε τη κύρια βάνα να συµπιέσετε το τµήµα του ζεστού νερού.
Εξαερώστε τον εναλλάκτη και το σύστηµα σωληνώσεων ανοίγοντας µία βρύση
ζεστού νερού.
Αφήστε τη βρύση ανοιχτή έως ότου όλος ο αέρας να έχει εξαφανιστεί από το
σύστηµα.
Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για διαρροές.

Παροχή αερίου

Εξαερώστε την παροχή αερίου µε το µαστό µέτρησης προσυµπίεσης (D) στη
µονάδα του αερίου.
Ελέγξτε τις συνδέσεις για διαρροές.
Ελέγξτε την προσυµπίεση και την πίεση του καυστήρα. (∆είτε παράγραφο 5.8.)
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4.2

1
2
3
4
5
6
7
8

Θέση σε λειτουργία της συσκευής

Ανάγνωση
On / off
CH λειτουργία or ρύθµιση µέγιστης θερµοκρασίας CH (κεντρικής θέρµανσης)
DHW λειτουργία or ρύθµιση θερµοκρασίας DHW (ζεστό νερό χρήσης)
Επιθυµητή θερµοκρασία της εγκατάστασης CH ή DHW σε °C / Ch πίεση νερού σε
bar / Λάθος κωδικός
Άνετη λειτουργία DHW eco ή ρύθµιση αριθµού ηµερών µνήµης
Άνετη λειτουργία DHW ενεργοποιηµένη (συνεχή) ή ρύθµιση θερµοκρασία
συντήρησης θέρµανσης
Κωδικός λειτουργάς
Αναβοσβήνει για την ένδειξη λάθους

A
B
C
D
E
F
G

Λειτουργία
Κουµπί On / Off
Κουµπί DHW / CH, για ρύθµιση επιθυµητής θερµοκρασίας
Κουµπί Κουµπί +
Άνετη λειτουργία DHW off / eco / on
Κουµπί λειτουργίας / ανάγνωση τρέχουσας θερµοκρασίας κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης DHW
Κουµπί επανεκκίνησης

Μόλις οι προηγούµενες ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί, η συσκευή µπορεί να ξεκινήσει.
1. Πιέστε το κουµπί
, για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
Ο εναλλάκτης θερµότητας έχει ζεσταθεί και η οθόνη λειτουργίας
θα δείξει 3. , 4 και 7 (εξαρτώµενο από την κατάσταση του
διακόπτη απενεργοποίησης του ζεστού νερού χρήσης (DHW) και/ή τη ρύθµιση Open Therm)
2. Προσαρµόστε τη ρύθµιση της αντλίας ανάλογα µε τη ρύθµιση µέγιστης ισχύος και την αντίσταση στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης.
Για το ύψος στήλης νερού της αντλίας και την απώλεια πίεσης της συσκευής δείτε την παράγραφο 5.5.
3. Ρυθµίστε το θερµοστάτη περιβάλλοντος υψηλότερα από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η συσκευή τώρα θα αλλάξει στην λειτουργία
.
κεντρικής θέρµανσης CH : 5 θα εµφανιστεί στην οθόνη
4. Θερµαίνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή περίπου στους 80°C.
5. Ελέγξτε τη θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στην παροχή και επιστροφή για την συσκευή και τα θερµαντικά σώµατα. Πρέπει να είναι
περίπου 20°C. Γι’ αυτό το σκοπό ορίστε τη µέγιστη ισχύ στον πίνακα χειρισµού. ∆είτε ρυθµίζοντας τη µέγιστη ισχύ. Αν είναι απαραίτητο
προσαρµόστε τη ρύθµιση της αντλίας και/ή των βαλβίδων των θερµαντικών σωµάτων. Η ελάχιστη ροή είναι:
155 l/h στη ρύθµιση ισχύος των 5.4 kW
510 l/h στη ρύθµιση ισχύος των 17,8 kW
750 l/h στη ρύθµιση ισχύος των 26,2 kW
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
7. Εξαερώστε τη συσκευή και την εγκατάσταση αφού κρυώσει. (Αν είναι απαραίτητο γεµίστε)
8. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της θέρµανσης και της παροχής νερού.
9. Καθοδηγήστε τον χρήστη στο γέµισµα, εξαέρωση και λειτουργία της θέρµανσης και της παροχής ζεστού νερού.
Σηµείωσεις
•
Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε έναν ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρησης του
καυστήρα, το οποίο ενεργοποιεί τον καυστήρα και παρακολουθεί συνεχως τη φλόγα
στη διάρκεια κάθε ζήτησης για θέρµανση από την εγκατάσταση θέρµανσης ή την
παροχή ζεστού νερού.
•
Η αντλία κυκλοφορίας ξεκινάει να λειτουργεί απαντώντας σε κάθε ζητηση για
θέρµανση από το σύστηµα κεντρικής θέρµανσης. Η αντλία συνεχίζει να λειτουργεί
για ένα λεπτό µετά τη θέρµανση. Αυτή η περίοδος µετά τον καθαρισµό αν είναι
επιθυµητό µπορεί να αλλάξει.( ∆είτε παράγραφο .)
•
Η αντλία λειτουργεί αυτόµατα για 10 δευτερόλεπτα κάθε 24 ώρες για να αποφευχθεί
το µπλοκάρισµα. Αυτό θα συµβεί τη στιγµή της τελευταίας ζητησης για θέρµανση.
Για να αλλάξετε το χρόνο, ο θερµοστάτη περιβάλλοντος πρέπει να αυξηθεί λίγο στον
επιθυµητό χρόνο.
•
Η αντλία δε λειτουργεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης ζεστού νερού
χρήσης.
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4.3

Τερµατισµός λειτουργίας
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εκκενώστε τη συσκευή και την εγκατάσταση αν το
ρεύµα δικτύου έχει διακοπεί και υπάρχει πιθανότητα
να παγώσει.
1.
2.
3.
4.

Αδειάστε τη συσκευή από την βάνα τροφοδότησης/αποστράγγισης.
Αδειάστε την εγκατάσταση από το χαµηλότερο σηµείο.
Κλείστε την κύρια στρόφιγγα παροχής νερού στη µονάδα της εγκατάστασης
ζεστού νερού χρήσης.
Αδειάστε τη συσκευή αποµακρύνοντας τις συνδέσεις κάτω από τη συσκευή.

4.3.1
•
•

Αντιπαγετική προστασία

Για να αποφύγετε το πάγωµα του σωλήνα εκκένωσης καυσαερίων η συσκευή
πρέπει να εγκατασταθεί σε µία περιοχή χωρίς παγετό.
Για να αποφύγετε το πάγωµα η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε αντιπαγετική
προστασία. Αν η θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας γίνει πολύ χαµηλή, ο
καυστήρας ενεργοποιείται µέχρις ότου η θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας
είναι επαρκής. Αν υπάρχει πιθανότητα της εγκατάστασης (ή τµήµατος αυτής) να
παγώσει, πρέπει να εγκατασταθεί ένας (εξωτερικός) αντιπαγετικός θερµοστάτης
στο ψυχρότερο σηµείο του σωλήνα επιστροφής. Αυτός πρέπει να συνδεθεί
σύµφωνα µε το διάγραµµα καλωδίωσης. (∆είτε παράγραφο .)

Σηµείωση
Αν ένας (εξωτερικός) αντιπαγετικός θερµοστάτης έχει τοποθετηθεί στην εγκατάσταση
και έχει συνδεθεί µε τη συσκευη, δε θα είναι ενεργός όταν η συσκευή είναι
).
απενεργοποιηµένη στον πίνακα λειτουργίας ( - στην οθόνη λειτουργίας
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5

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Η λειτουργία της συσκευής καθορίζεται αρχικά από τις (παραµετρικές) ρυθµίσεεις του συστήµατος ελέγχου
του καυστήρα. Τµήµα αυτού µπορεί να ρυθµιστεί απευθείας µέσω του λειοτυργικού πίνακα. Ένα άλλο
τµήµα µπορεί να προσαρµοστεί µόνο χρησιµοποιώντας τον κωδικό εγκαταστάτη.

5.1

Απευθείας µέσω του πίνακα λειτουργίας

Οι ακόλουθες υπηρεσίες µπορούν να λειτουργήσουν άµεσα:

Λειτουργία on/off
Η συσκευή ξεκινάει χρησιµοποιώντας το πλήκτρο .
Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ανάβει η πράσινη λυχνία πάνω από το πλκήκτρο . Όταν η συσκευή
είναι κλειστή ανάβει στην οθόνη λειτουργίας µία µονή παύλα ( - ) για να δείξει ότι υπάρχει τάση
τροφοδοσίας. Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας στην οθόνη θερµοκρασίας µπορεί να διαβαστεί η πίεση
στην εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης (σε bar).
Άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης
Η ‘άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης (DHW comfort function)’ ενεργοποιείται µε το πλήκτρο άνετης
λειτουργίας ζεστολυ νερού χρήσης
και έχει τις ακόλουθες ρυθµίσεις:
•
On: (λυχνία αναµµένη) Η άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης της συσκευής είναι συνεχώς
ενεργοποιηµένη. Ο εναλλάκτης θερµότητας παραµένει συνεσώς ζεστός. Η συσκευή πάντα παραδίδει
ζεστό νερό αµέσως.
•
Eco: (λυχνία αναµµένη) Η άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης της συσκευής µαθείνει αυτόµατα. Η
συσκευή θα προσαρµοστεί στη ρουτίνα της χρήσης του ζεστού νερού χρήσης. Σαν αποτέλεσµα, η
θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας δε θα διατηρείται κατά τη διάρκεια της νύχτας ή στην περίπτωση
µακράς απουσίας.
•
Uit: (Και ο ιδύο λυχνίες είναι σβηστές.) Η θερµοκρασία του εναλλάκτη θερµότητας δε διατηρείται, σαν
αποτέλεσµα του οποιου η παράδοση ζεστού νερού βρύσης παίρνει λίγο χρόνο. Αν δεν υπάρχει ανάγκη
για ζεστό νερό βρύσης ή άµεσης παράδοσής του, η άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης µπορεί να
απενεργοποιηθεί.
Επανεκκίνηση
Όταν αναβοσβήνει η λυχνία πάνω από το πλήκτρο και ένας αριθµός στη οθόνη υποδεικνύεται ένα
σφάλµα λόγω µπλοκαρίσµατος και η συσκευή µπορεί να ξαναξεκινήσει πιέζοντας το πλήκτρο
επανεκκίνησης . Ελέγξτε τη φύση του σφάλµατος βάση των κωδικών σφαλµάτων στην παράγραφο και
επιλύστε την αιτία του σφάλµατος αν είναι δυνατόν πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Αλλάζοντας τις ρυθµίσεις των διαφόρων λειτουργιών:
Κρατώντας το πλήκτρο πατηµένο για 2 δευτερόλεπτα µπορείτε να πάτε στο µενού ρυθµίσεων του χρήστη
( η λυχνία
και ο αριθµός της οθόνης αρχίζουν να αναβοσβήνουν). Πιέζοντας το πλήκτρο
επαναλαµβανόµενα οδηγείστε σε µία διαφορετική λειτουργία κάθε φορά που αναβοσβήνει η λυχνία.
Όταν η λυχνία αναβοσβήνει η λειτουργία που υποδεικνύεται µπορεί να οριστεί µε τα πλήκτρα και . Η
τιµή που ορίζεται εµφανίζεται στην οθόνη .
Το πλήκτρο on/off κλείνει το µενού ρυθµίσεων χωρίς να αποθηκευτούν οι αλλαγές.
Το πλήκτρο επανεκκίνησης κλείνει το µενού ρυθµίσεων και οι αλλαγές αποθηκεύονται.
Αν κανένα πλήκτρο δεν πατηθεί στη διάρκεια 30 δευτερολέπτων, το µενού των ρυθµίσεων κλείνει αυτόµατα
και οι αλλαγές αποθηκεύονται

Μέγιστη θερµοκρασία παροχής κεντρικής θέρµανσης
Πιέστε το πλήκτρο µέχρις ότου η λυχνία
αρχίσει να ανβοσβήνει.
Με τα πλήκτρα και
ορίστε την θερµοκρασία ανάµεσα στους 30°C και 90°C (προκαθορισµένη τιµή
80°C).

Θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης
Πιέστε το πλήκτρο µέχρις ότου η λυχνία
αρχίσει να ανβοσβήνει.
Με τα πλήκτρα και
ορίστε την θερµοκρασία ανάµεσα στους 40°C και 65°C (προκαθορισµένη τιµή
60°C).

Ηµέρες µνήµης άνετης λειτουργίας Eco
Μπορεί να οριστεί ο αριθµός των ηµερών χωρις τυπική χρήση της ρουτίνας της λειτουργάς ζεστού νερού
χρήσης που φιλτράρεται έξω από τη µνήµη.
Πιέστε το πλήκτρο µέχρις ότου η λυχνία αρχίσει να ανβοσβήνει.
Με τα πλήκτρα και
ορίστε τον αριθµό των µη-τυπικών ηµερών ανάµεσα στο 1 και 10
(προκαθορισµένη τιµή 3).
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Θερµοκρασία άνετης λειτουργίας
Όταν η άνετη λειτουργία ζεστού νερού χρήσης είναι ενεργοποιηµένη (On ή Eco) η θερµοκρασία
του εναλλάκτη θερµότητας διατηρείται. Αυτό µπορεί να ρυθµιστεί.
Πιέστε το πλήκτρο µέχρις ότου η λυχνία αρχίσει να ανβοσβήνει.
Με τα πλήκτρα και
ορίστε τη θερµοκρασία ανάµεσα στους 40°C και 65°C
(προκαθορισµένη τιµή 57°C).
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5.2

Ρυθµίζοντας µέσω του κωδικού τεχνικού

Το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα στη συσκευή είναι εροστασιακά ρυθµισµένο σε
συνφωνία µε τις παραµέτρους της παραγράφου .
Αυτές οι παράµετροι µπορούν να αλλάξουν µόνο χρησιµοποιώντας τον κωδικό τεχνικού.
Συνεχίστε σύµφωνα τις οδηγίες που ακολουθούν για να ενεργοποιήσετε τη µνήµη του
προγράµµατος:
1. Πιέστε τα πλήκτρα
και ταυτόχρονα µέχρι να εµφανιστεί 0 στην οθόνη λειτουργίας και θερµοκρασίας.
2. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα και ορίστε 15 (κωδικός τεχνικού) στην οθόνη θερµοκρασίας.
3. Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
ορίστε την παράµετρο που θέλετε να ρυθµίσετε στην οθόνη λειτουργίας.
4. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα και ορίστε την παράµετρο στην επιθυµητή τιµή (ορατή) στην οθόνη θερµοκρασίας.
5. Μόλις όλες οι επιθυµητές αλλαγές έχουν εισαχθεί, πιέστε το πλήκτρο
µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη λειτουργίας ένα P .
Το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα τώρα έχει επαναπρογραµµατιστεί.
Σηµείωση
Πιέζοντας το πλήκτρο προς τα µέσα σας πηγαίνει έξω από το µενού χωρίς να
αποθηκευτούν οι αλλαγές των παραµέτρων.

5.3

Παράµετροι

Παράµετρος
0

Ρύθµιση
Κωδικός τεχνικού [15]

Kombi
Kompakt
HRE
-

1

Τύπος εγκατάστασης

0

2

CH-αντλία συνεχής

0

3
4
5
6
7
8
9

70
99
25
-7
25
1
1

A

Μέγιστη ισχύς θέρµανσης CH
Μέγιστη ισχύς ζεστού νερού χρήσης DHW
Min θερµοκρασία παροχής της γραµµής θέρµανσης
Min. εξωτερική θερµοκρασία της γραµµής θέρµανσης
Max. εξωτερική θερµοκρασία της γραµµής θέρµανσης
Περίοδος µετά τον καθαρισµό της αντλίας CH
Περίοδος µετά τον καθαρισµό της αντλίας CH µετά τη
λειτουργία DHW
Θέση τριόδους βαλβίδας ή ΜΙΤ βαλβίδας

b

Πολλαπλασιαστής πίεσης

1

C

Βήµα διαµόρφωσης

1

c
d
E

30
25
40

E.

Ελάχιστο CH rpm
Ελάχιστο DHW rpm
Min. Παροχή θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια
απαίτησης OT (OT = OpenTherm θερµοστάτης)
OT απόκριση

F
F.
H

Εκκίνηση rpm για CH
Εκκίνηση rpm για DHW
Max. ανεµιστήρας rpm

70
70
45

n

Επιθυµητή τιµή θέρµανσης CH στη διάρκεια
λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης DHW (Ta)
Χρόνος αναµονής µετά από απαίτηση ζεστού νερού
χρήσης πριν απαντηθεί µια ζήτηση για θέρµανση
Αντί-ταλαντευτική περίοδος στη διάρκεια λειτουργίας
της κεντρικής θέρµανσης

85

0=αγνόησε OT αν < E
1=περιόρισε OT αν < E
2=OT on-off
Εύρος προσαρµογής 50 ως 99% της µέγιστης ρύθµισης rpm.
Εύρος προσαρµογής 50 ως 99% της µέγιστης ρύθµισης rpm.
Εύρος προσαρµογής 40 ως 50. (40=4000rpm, 50=5000rpm) µε αυτή
την παράµετρο µπορεί να ρυθµιστεί ή µέγιστη rpm
Εύρος προσαρµογής 60°C ως 90°C

0

Εύρος προσαρµογής 0 ως 15 λεπτά

5

Ελάχιστος χρόνος απενεργοποίησης στη λειτουργία CH
Προσαρµόσιµο από 0 έως 15 λεπτά

o
P

Intergas Verwarming BV

0

1

Περιγραφή
Πρόσβαση στις ρυθµίσεις εγκαταστάτη. Εισάγετε τον κωδικό τεχνικού
(=15)
0=Kombi-Kompakt
1=Kompakt Solo + λέβητας
2=Kompakt Tap (µόνο ζεστό νερό χρήσης DHW)
3=Kompakt Solo
0=µόνο µετά την περίοδο καθαρισµού
1=αντλία συνεχώς ενεργή
2= αντλία συνεχώς ενεργή µε MIT-διακόπτη
3= αντλία συνεχώς ενεργή µε εξωτερικό διακόπτη (συνδ. X4 , 4-5)
Εύρος προσαρµογής ρύθµισης τιµής παραµέτρου c έως 85%
Εύρος προσαρµογής ρύθµισης τιµής παραµέτρου d έως 99%
Εύρος προσαρµογής 10°C έως 25°C
Εύρος προσαρµογής -9°C έως 10°C
Εύρος προσαρµογής 15°C έως 30°C
Εύρος προσαρµογής 0 έως 15 λεπτά
Εύρος προσαρµογής 0 έως 15 λεπτά (N/A. για συσκευές Kombi)
0=ενεργοποιηµένη στη διάρκεια της λειτουργίας θέρµανσης CH
1= ενεργοποιηµένη στη διάρκεια της λειτουργίας DHW
2 = ενεργοποιηµένη όταν ο λέβητας είναι ενεργός (CH και DHW)
3 = ρύθµιση ζώνης
0=off
1=on
0= βήµα διαµόρφωσης απενεργοποιηµένο κατά τη λειτουργία CH
1= βήµα διαµόρφωσης ενεργοποιηµένο κατά τη λειτουργία CH
Εύρος προσαρµογής 25 έως 50 % (40=προπάνιο)
Εύρος προσαρµογής 25 έως 50 % (40=προπάνιο)
Εύρος προσαρµογής 10°C έως 60°C
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5.4

Ρυθµίζοντας τη µέγιστη ισχύ της κεντρικής θέρµανσης

Η µέγιστη ισχύς της κεντρικής θέρµανσης ρυθµίζεται στο εργοστάσιο στους 70%.
Αν περισσότερη ή λογότερη ισχύς είναι απαραίτητη, η µέγιστη ισχύς της κεντρικής
θέρµανσης µπορεί να αλλάξει αλλάζοντας το rpm του ανεµστήρα. ∆είτε τον πίνακα
ρύθµιση της ισχύος της κεντρικής θέρµανσης.
Αυτός ο πίνακας δείχνει τη σχέση µεταξύ των rpm του ανεµιστήρα και της
συσκευής.
Ρύθμιση της ισχύος της κεντρικής θέρμανσης
Επιθυµητή ισχύς CH
Ρύθµιση στην οθόνη λειτουργίας
(σε kW (περ.))
(σε % του µέγιστου rpm)
Kombi Kompakt HRE
24/18
28/24
36/30
17,8
22,8
26.3
85
16,9
21,6
25,4
80
14,8
18,9
22,2
70
12,7
16.2
19,0
60
10,6
13,5
15,8
50
8,5
11,0
12,7
40
6,4
8,3
8,5
30
5,4
6,9
7,1
25
Σηµείωση. Η ισχύς στη διάρκεια της καύσης αυξάνεται αργά και µειώνεται µόλις
φτάσει την οριζόµενη θερµοκρασία παροχής (ρυθµίζεται σε Ta).

5.5

Προσαρµογή των ρυθµίσεων της αντλίας

Ο διακόπτης για προσαρµογή των ρυθµλισεων της αντλίας βρίσκεται στο κουτί
σύνδεσης της αντλίας της εγκατάστασης. (Εργοστασιακή ρύθµιση III)
1. Προσαρµόστε τη ρύθµιση της αντλίας ανάλογα µε τη ρυθµιζόµενη µέγιστη
ισχύ και την αντίσταση στο νερό της εγκατάστασης. ∆είτε το διάγραµµα:
απώλεια πίεσης της συσκευής και ύψος στήλης νερού της αντλίας, I, II και III.
2. Ελέγξτε τη θερµοκρασιακή διαφορά ανάµεσα στην παροχή και επιστροφή της
συσκευής: πρέπει να είναι περίπου 20°C.
Η ελάχιστη ποσότητα ροής
155 l/h
510 l/h
650 l/h
750 l/h

Ρύθµιση ισχύος
5.4 kW
17,8 kW
22,8 kW
26,3 kW

Γράφηµα απώλειας πίεσης, τµήµα CH
A.
B.
C.

Kombi Kompakt HRE 24/18
Kombi Kompakt HRE 28/24
Kombi Kompakt HRE 36/30

I
II
III
X
Y

Ρύθµιση αντλίας I
Ρύθµιση αντλίας II
Ρύθµιση αντλίας III
Ροή σε l/h
Απώλεια πίεσης / υδροστατικό ύψος σε mH2O

5.6

Ρύθµιση βασισµένη στις καιρικές συνθήκες

Όταν συνδεθεί ένας εξωτερικός αισθητήρας η θερµοκρασία παροχής
προσαρµόζεται αυτόµατα εξαρτώµενος από την εξωτερική θερµοκρασία, σύµφωνα
µε τη ρύθµιση της γραµµής θερµότητας.
Η µέγιστη θερµοκρασία παροχής (Tmax) ορίζεται µέσω της οθόνης θερµοκρασίας.
Αν επιθυµείτε, η γραµµή θέρµανσης µπορεί να αλλάξει µε τον κωδικό τεχνικού.
∆είτε την παράγραφο .

Γράφηµα γραµµής θέρµανσης
X.
Y.
A.
B.

Εξωτερική T σε °C
T παροχής σε °C
Εργοστασιακές ρυθµίσεις
(Tmax CH = 80°C, Tmin CH=25°C, Tmin έξω=-7°C, Tmax έξω= 25°C)
Παράδειγµα

Intergas Verwarming BV
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(Tmax CH = 60°C, Tmin CH=25°C, Tmin έξω=-7°C, Tmax έξω= 25°C)

5.7

Μετατροπή σε διαφορετικό τύπο αερίου
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εργασία σε τµήµατα που φέρουν αέριο µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µόνο από αξουσιοδοτηµένο
προσωπικό.
Αν ένας διαφορετικός τύπος αερίου συνδεθεί µε τη συσκευή από αυτόν για τον οποίο
η συσκευή έχει ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή, ο δακτύλιος µέτρησης αερίου
πρέπει να αντικατασταθεί. Σετ µετατροπής για άλλους τύπους αερίου είναι
διαθέσιµοι για παραγγελία.

Μετατροπή του δακτύλιου µέτρησης
1. Απενεργοποιήστε τον λέβητα και αφαιρέστε την πρίζα του ρεύµατος.
2. Κλείστε τη βάνα του αερίου.
3. Αφαιρέστε στο µπροστά κάλυµµα από τη συσκευή.
4. Ξεβιδώστε την σύνδεση (A) πάνω από τη µονάδα του αερίου και στρίψτε το
σωλήνα ανάµειξης αερίου προς τα πίσω (B).
5. Αντικαταστήστε τον δακτύλιο O (C) και τον δακτύλιο µέτρησης αερίου (D) µε τον
δακτύλιο από το σετ µετατροπής.
6. Ξανασυναρµολογίστε σε αντίστροφη ακολουθία.
7. Ανοίξτε τη βάνα του αερίου.
8. Ελέγξτε τις συνδέσεις του αερίου πριν από το τµήµα της συσκευής του αερίου
για αεροστεγανότητα.
9. Ξανασυνδέστε την πρίζα τροφοδοσίας ρεύµατος και ενεργοποιήστε τον λέβητα.
10. Ελέγξτε τις συνδέσεις του αερίου µετά από το τµήµα της συσκευής του αερίου
για αεροστεγανότητα (κατά τη διάρκεια λειτουργίας).
11. Τώρα ελέγξτε τη ρύθµιση του λόγου αερίου/αέρα. (∆είτε παράγραφο 5.9 )
12. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο για τον τύπο του αερίου πάνω από το υπάρχον
αυτοκόλλητο δίπλα στη µονάδα του αερίου.
13. Τοποθετήστε ένα αυτοκόλλητο για τον τύπο του αερίου δίπλα στην πινακίδα
αναγνώρισης της συσκευής.
14. Τοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα της συσκευής.

5.8

Ρύθµιση αερίου-/αέρα

Η ρύθµιση αερίου-/αέρα έχει γίνει στο εργοστάσιο και κατ’αρχήν δεν απαιτούνται
προσαρµογές.
Η ρύθµιση µπορεί να ελεγχθεί µετρώντας το ποσοστό CO2 στα καυσαέρια ή
µετρώντας τη διαφορά πίεσης.
Στην περίπτωση πιθανής διατάραξης της ρύθµισης, αντικατάσταση του τµήµατος
εγκατάστασης του αερίου ή µεταροπή σε άλλον τύπο αερίου η ρύθµιση πρέπει να
ελεγχθεί και αν είναι απαραίτητο να ρυθµιστεί σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.
Τύπος αερίου
Κατηγορία αερίου

CO2% σε χαµηλή ρύθµιση (L) ( και
)
Με ανοιχτό πλαίσιο
CO2% σε υψηλή ρύθµιση(H) (
και 2x)
Με ανοιχτό πλαίσιο
Πίεση παροχής αερίου (mBar)
Ø δακτύλιου µέτρησης αερίου(mm) HRE 24/18
Ø δακτύλιου µέτρησης αερίου(mm) HRE 28/24,
HRE 36/30
Ελάχιστο rpm (% of max) (παράµετροι c και d)
Min. rpm εκκίνησης (% of max) (παράµετροι F
και F.)

Intergas Verwarming BV

Φυσικό
αέριο H
2H
G20
20mBar

3P
G31(propaan)
29mBar

9,0 ±0,2

9,8 ±0,2

9,1 ±0,5

Προπάνιο P

10,3

±0,5

20-30
6,20

25-35
5,05

6,95

5,50

25

40

70

50
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5.9

Ρύθµιση αερίου / αέρα

Ρύθµιση µετρώντας το περιεχόµενο CO2 στα καυσαέρια
Σηµειωση
Πρέπει να έχει τοποθετηθεί ή πρέπει τώρα να τοποθετηθεί ένας µαστός µέτρησης CO2
στον σωλήνα καυσαερίων.
A. Βίδα κάλυψης (µε κυλινδρικό κεφάλι ή torx T15)
B. Ρυθµιστικός κοχλίας για χαµηλή θέση (4 mm αρσενικό κλειδί ή torx T15)
C. Μαστός µέτρησης αντιστάθµισης πίεσης.
D. Μαστός µέτρησης πίεσης παροχής αερίου
1.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο on/off. ( - στην λειτουργική
οθόνη).
2. Ξεβιδώστε τον µαστό µέτρησης CO2 και συνδέστε το σωλήνα µέτρησης.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο on/off.
4. Προσαρµόστε τη συσκευή στη χαµηλότερη ισχύ πιέζοντας ταυτόχρονα τα
και και στον πίνακα λειτουργίας µέχρι να εµφανιστεί η
πλήκτρα
ένδειξη L. Στην οθόνη.
5. Μετρήστε την τιµή του CO2. Αν η τιµή του CO2 δεν αντιστοιχεί στην τιµή του
πίνακα στην παράγραφο 5.8 συνεχίστε τη ρύθµιση ως ακολούθως:
6. Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα από τη συσκευή.
7. Αφαιρέστε το καπάκι (A).
8. Προσαρµόστε τη βίδα ρύθµισης (Β) στην σωστή τιµή CO2 (δεξιόστροφα
υψηλότερα και αριστερόστροφα χαµηλότερα).
9. Μετά τη µέτρηση και τη ρύθµιση επανατοποθετήστε το καπάκι (Α) και κλείστε
τον µαστό µέτρησης CO2.
10. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και για να κλείσετε το πρόγραµµα ελέγχου.
11. Τοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα στη συσκευή.

A Cover
torx T40

B Adj. screw
torx T40

C Measuring

nipple off/set
-5Pa
(-0.05mBar)

D Measuring nipple
inlet pressure’

Σηµείωση
Ελέγξτε ότι οι µαστοί µέτρησης που χρησιµοποιούνται είναι αεροστεγείς.

Προσαρµογή του αερίου µέσω της µέτρησης της πίεσης:
Αυτή η µέθοδος είναι λιγότερο ακριβής αλλά γενικά δίνει ένα επαρκές αποτέλεσµα.
1.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο on/off. ( - στην λειτουργική
οθόνη).
2. Αφαιρέστε το µπροστινό κάλυµµα από τη συσκευή.
3. Ανοίξτε τον µαστό µέτρησης (C) τη µονάδα του αερίου 2 γυρνάει και συνδέστε
το µέσω ενός σωλήνα στην πρόσθετη σύνδεση του µετρητή πίεσης.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο on/off.
5. Προσαρµόστε τη συσκευή στη χαµηλότερη ισχύ πιέζοντας ταυτόχρονα τα
πλήκτρα
και και στον πίνακα λειτουργίας µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη L. Στην οθόνη.
6. ∆ιαβάστε την πίεση, η οποία πρέπει να είναι περίπου -5Pa (-0,05mBar) (min.–
10Pa, max.0Pa. (min.–0,1mBar max.0mBar)). Αν δεν είναι έτσι συνεχίστε τη
ρύθµιση ως ακολούθως:
7. Αφαιρέστε το καπάκι (A).
8. Με τη βίδα ρύθµισης (B) προσαρµόστε την πίεση δεξιόστροφα υψηλότερα και
αριστερόστροφα χαµηλότερα).
9. Μετά τη µέτρηση και τη ρύθµιση επανατοποθετήστε το καπάκι (Α) και κλείστε
τον µαστό µέτρησης (C).
10. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα και για να κλείσετε το πρόγραµµα ελέγχου.
11. Τοποθετήστε το µπροστινό κάλυµµα στη συσκευή.
Σηµείωση
Ελέγξτε ότι οι µαστοί µέτρησης που χρησιµοποιούνται είναι αεροστεγείς.
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6

ΒΛΑΒΕΣ

6.1

Κωδικοί βλαβών

Αν η λυχνία βλάβης αναβοσβήνει, το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα έχει
εντοπίσει βλαβη. Ένας κωδικός βλάβης θα υποδεικνύεται στην οθόνη θερµοκρασίας.
Μόλις η βλάβη έχει διορθωθεί το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα µπορεί να
ξανρχίσει:
Πιέστε το πλήκτρο επανεκκίνησης
στον πίνακα λειτουργιών.
∆ιακρίνονται οι ακόλουθες βλάβες
Οθόνη
θερµοκρασίας
10, 11, 12, 13,
14
20, 21, 22, 23,
24
0
1

Ορισµός

Πιθανή αιτία/λύση

Σφάλµα αισθητήρα S1

•
•
Σφάλµα αισθητήρα S2
•
•
Σφάλµα αισθητήρα µετά από αυτοέλεγχο •
Υπερβολικά υψηλή θερµοκρασία
•
•
•

2

S1 και S2 εναλλάσσονται

4

∆εν εµφανίζεται το σήµα της φλόγας

5

Φτωχό σήµα φλόγας

6

Ανίχνευση σφάλµατος φλόγας

8

Λάθος ταχύτητα ανεµιστήρα

29,30

Η βαλβίδα αερίου αναµεταδίδει λάθος

6.2

Άλλες βλάβες

6.2.1

Ο καυστήρας δεν αναφλέγεται

Πιθανές αιτίες:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ελέγξτε την καλωδιωση για σπασίµατα
Αντικαταστήστε τον S1
Ελέγξτε την καλωδιωση για σπασίµατα
Αντικαταστήστε τον S2
Αντικαταστήστε τον S1 και/ή S2
Αέρας στην εγκατάσταση
∆εν λειτουργεί η αντλία
Πολύ µικρή ροή στην εγκατάσταση, θερµαντικά σώµατα κλειστά, ρύθµιση
αντλίας πολύ
Κολλάει ο διακόπτης ροής
Ελέγξτε τη δέσµη των καλωδίων
Αντικαταστήστε τον S1 ή S2
Η τάπα του αερίου είναι κλειστή
Καθόλου ή λάθος διάκενο ανάφλεξης
Πίεση παροχής αερίου πολύ χαµηλή
Τµήµα συσκευής αερίου ή µονάδα συστήµατος έναυσης δεν λαµβάνει ρεύµα
Μπλοκάρεται η εκκένωση των καυσαερίων
Ελέγκτε τη ρύθµιση του αερίου
Αντικαταστήστε το καλώδιο έναυσης + κάλυµµα του καλωδίου ανάφλεξης
Αντικαταστήστε το σύστηµα έναυσης
Αντικαταστήστε το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα
Ο ανεµιστήρας πιάνεται στο περίβληµα
Καλωδίωση µετάξύ του ανεµιστήρα και του περιβλήµατος
Ελέγξτε τη καλωδίωση για ελλείπή επαφή καλωδίου
Αντικαταστήστε τον ανεµιστήρα
Αντικαταστήστε το σύστηµα διαχείρησης του καυστήρα

Λύση:

Η βάνα του αερίου είναι κλειστή.
Nee 

Ja 

Ανοίξτε την βάνα αερίου.

Αέρας στον σωλήνα αερίου.
Nee 
Πίεση παροχής αερίου πολύ χαµηλή.

Ja 

Αφαιρέστε τον αέρα από τον σωλήνα αερίου.

Ja 

Επικοινωνήστε µε την εταιρεία αερίου.

Ja 

Αντικαταστήστε την ακίδα έναυσης.

Ja 

Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε το κάλυµµα του καλωδίου ανάφλεξης.
Αντικαταστήστε τη µονάδα του συστήµατος έναυσης.

Ja 

Ελέγξτε την ρύθµιση. ∆είτε τη ρύθµιση αέριο/αέρα

Ja 

Ελέγξτε την καλωδίωση. Ελέγξτε την ασφάλεια, αν είναι απαραίτητο
αντικαταστήστε τον ανεµιστήρα.

Nee 
∆εν γίνεται έναυση.
Nee 
∆εν υπάρχει σπίθα. Σύστηµα έναυσης στο
αέριο ελαττωµατικό.
Nee 
Η ρύθµιση αέριο/αέρα είναι λάθος
Nee 
Βλάβη ανεµιστήρα
Nee 
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Βρώµικος ανεµιστήρας.

Ja 

Καθαρίστε τον ανεµιστήρα

Ja 

Αντικαταστήστε τη µονάδα του αερίου. Επαναρυθµίστε τη µονάδα του αερίου, δείτε
τη ρύθµιση αερίου/αέρα

Nee 
Η µονάδα του αερίου είναι ελαττωµατική.

6.2.2

Η ανάφλεξη του καυστήρα γίνεται µε θόρυβο

Πιθανές αιτίες:
Ja 

Λύση:
Ο διακόπτης πίεσης του σπιτιού µπορεί να είναι ελαττωµατικός. Επικοινωνήστε µε
την εταιρεία αερίου.

Ja 

Αντικαταστήστε την ακίδα έναυσης. Ελέγξτε το διάκενο της ακίδα έναυσης

Ja 

Ελέγξτε τη ρύθµιση. ∆είτε την προσαρµογή αερίου/αέρα.

Ja 

Ελέγξτε το διάκενο έναυσης. Αντικαταστήστε την ακίδα έναυσης.
Αντικαταστήστε τη µονάδα του συστήµατος έναυσης στη µονάδα του αερίου.

Πιθανές αιτίες:

Λύση:

Πίεση παροχής αερίου πολύ χαµηλή.

Ja 

Ο διακόπτης πίεσης του σπιτιού µπορεί να είναι ελαττωµατικός. Επικοινωνήστε µε
την εταιρεία αερίου.

Nee 
Ανακυκλοφορία των καυσαερίων.
Nee 

Ja 

Ελέγξτε την απαγωγή των καυσαερίων και την παροχή αέρα.

Η ρύθµιση είναι αέριο/αέρα λάθος ρυθµισµένη.

Ja 

Ελέγξτε τη ρύθµιση, δείτε ρύθµιση αερίου/αέρα.

Πίεση παροχής αερίου πολύ υψηλή.
Nee 
Λάθος διάκενο ανάφλεξης.
Nee 
Η προσαρµογή αερίου/αέρα είναι λάθος.
Nee 
Αδύναµη σπίθα.

6.2.3

6.2.4

Αντήχηση καυστήρα

∆εν υπάρχει θέρµανση (CH)

Πιθανές αιτίες:
Θερµοστάτης περιβάλλοντος / η ρύθµιση
εξαρτώµενη από τις καιρικές συνθήκες δεν είναι
κλειστή ή είναι ελαττωµατική.
Nee 

Λύση:
Ελέγξτε την καλωδίωση.
Αντικαταστήστε τον θερµοστάτη.
Αντικαταστήστε τη ρύθµιση εξαρτώµενη από τις καιρικές συνθήκες.

Ja 

∆εν υπάρχει δίκτυο (24 V).

Ja 

Ελέγξτε την καλωδίωση µε βάση το διάγραµµα.
Ελέγξτε τον σύνδεσµο X4.
Αντικαταστήστε το ελαττωµατικό σύστηµα διαχείρισης.

Η αντλία δε λειτουργεί

Ja 

Ελέγξτε την παροχή ρεύµατος.
Ελέγξτε τον σύνδεσµο X2.
Αντικαταστήστε την ελαττωµατική αντλία.
Αντικαταστήστε το ελαττωµατικό σύστηµα διαχείρισης.

Nee 
Ο καυστήρας δεν ανάβει στην CH:αισθητήρας
S1 ή S2 ελαττωµατικός.
Nee 

Ja 

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα S1 ή S2. ∆είτε τον κωδικό σφάλµατος, οθόνη
θερµοκρασίας: 1 ή 2.

Nee 
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Ο καυστήρας δεν αναφλέγεται

6.2.5

Ja 

∆είτε ο καυστήρας δεν αναφλέγεται.

Ja 

Λύση:
Ελέγξτε τη συσκευή και το σύστηµα καυσαερίων για αποφράξη.
Ελέγξτε τη συσκευή και το σύστηµα καυσαερίων.

Η ισχύς έχει µειωθεί

Πιθανές αιτίες:
Σε υψηλό rpm η ισχύς µειώθηκε πάνω από 5%.

6.2.6

Η κεντρική θέρµανση δεν φτάνει την απαιτούµενη θερµοκρασία

Πιθανές αιτίες:
Η ρύθµιση του θερµοστάτη είναι λανθασµένη.

Ja 

Λύση:
Ελέγξτε τη ρύθµιση και αν χρειάζεται προσαρµόστε: Ρυθµίστε στο 0.1A.

Η θερµοκρασία είναι πολύ χαµηλή.

Ja 

Αυξήστε τη θερµοκρασία της κεντρικής θερµανσης. ∆είτε λειτουργία κεντρικής
θέρµανσης. Ελέγξτε τον εξωτερικό θερµοστάτη για βραχυκύκλωµα. Αποκαταστήστε.

Nee 
Η αντλία δε λειτουργεί σωστά. Η ρύθµιση της
αντλίας είναι πολύ χαµηλά.

Ja 

Αυξήστε τη ρύθµιση της αντλίας, ή αντικαταστήστε την.

Ja 

Ελέγξτε εάν υπάρχει κυκλοφορία: τουλάχιστον 2 ή 3 θερµαντικα σώµατα πρέπει να
είναι ανοιχτά

Η ισχύς του λέβητα δεν έχει ρυθµιστεί σωστά
για την εγκατάσταση.

Ja 

Προσαρµόστε την ισχύ. ∆είτε ρύθµιση µέγιστης ισχύς κεντρικής θέρµανσης.

Nee 
∆εν γίνεται µεταφορά θερµότητας λόγω αλάτων
ή απόφραξης στον εναλλάκτη θερµότητας.

Ja 

Καθαρίστε ή ξεπλύνετε τον εναλλάκτη θερµότητας στην πλευρά της κεντρικής
θέρµανσης.

Ja 

Λύση:
Ροή DHW< 2.0 l/min.
Αντικαταστήστε το διακόπτη ροής.

∆εν υπάρχει ρεύµα στον διακόπτη ροής(5V
DC).

Ja 

Ελέγξτε την καλωδίωση σύµφωνα µε το διάγραµµα.

Nee 
Ο καυτήρας δεν ανάβει DHW: S3
ελαττωµατικός.
Nee 

Ja 

Αντικαταστήστε τον S3.

Ο καυστήρας δεν αναφλέγεται

Ja 

∆είτε ο καυστήρας δεν αναφλέγεται.

Nee 

Nee 
∆εν υπάρχει κυκλοφορία στην εγκατάσταση.
Nee 

6.2.7

∆εν υπάρχει ζεστό νερό (DHW)

Πιθανές αιτίες:
Ο διακόπτης ροής δεν ανοίγει.
Nee 

6.2.8

Το ζεστό νερό δεν φτάνει την επιθυµητή θερµοκρασία

Πιθανές αιτίες:
Η ροή DHW είναι υψηλότερη από 9 l/min.
Nee 
Ρύθµιση θερµοκρασίας για κυκλοφορία νερού
πολύ χαµηλή.
Nee 
∆εν γίνεται µεταφορά θερµότητας λόγω αλάτων
ή απόφραξης στον εναλλάκτη θερµότητας στην
πλευρά της εγκατάστασης DHW
Nee 
Θερµοκρασία κρύου νερού <10°C.
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Ja 

Προσαρµόστε το εξάρτηµα εισόδου.

Ja 

Ρυθµίστε το κύκλωµα ζεστού νερού, ανάλογα µε την επιθυµητή θερµοκρασία.

Ja 

Καθαρίστε ή ξεπλύνετε τον εναλλάκτη στην πλευρά της εγκατάστασης DHW
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή και η εγκατάσταση πρέπει να ελέγχονται και αν είναι απαραίτητο να
καθαρίζονται κάθε χρόνο από συστηµένο ειδικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ

Εργασία σε τµήµατα που περιέχουν αέριο µπορεί να γίνει
µόνο από εξουσιοδοτηµένο εγκαταστάτη.
Όταν η συσκευή έχει δουλέψει κάποια λειτουργικά τµήµατα
µπορεί να καίνε.

7.1.1

Αποσυναρµολόγηση

1.
2.
3.
4.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο .
Αφαιρέστε την πρίζα από την παροχή ρεύµατος.
Κλείστε την τάπα του αερίου.
Ανοίξτε το κάλυµµα της οθόνης και γυρίστε τις δύο βίδες στην αριστερή- και δεξιάπλευρά της οθόνης και αφαιρέστε την µπροστινή πινακίδα.
5. Περιµένετε µέχρι η συσκευή να κρυώσει.
6. Ξεβιδώστε το παξιµάδι σύζευξης στη βάση του σωλήνα καυσαερίων
αριστερόστροφα.
7. Κυλίστε το σωλήνα καυσαερίων προς τα πάνω (1) γυρνώντας τον αριστερόστροφα
µέχρις ότου το κάτω τµήµα του σωλήνα είναι πάνω από τη σύνδεση του δοχείου
αποστράγγισης συµπυκνωµάτων. Τραβήξτε το κάτω τµήµα του σωλήνα προς τα
µπροστά (2) και αφαιρέστε το σωλήνα προς τα κάτω (3) γυρνώντας τον
αριστερόστροφα
8. Σηκώστε το δοχείου αποστράγγισης συµπυκνωµάτων στην αριστερή πλευρά από
τη σύνδεση στο σιφόνι (4) και γυρίστε το στα δεξιά µε τη σύνδεση του σιφονιού
πάνω από την άκρη της βάσης (5). Σπρώξτε το πίσω µέρος του condensate drain
pan προς τα κάτω από τη σύνδεση στον εναλλάκτη θερµότητας (6) και αφαιρέστε
τον από τη συσκευή.
9. Αφαιρέστε τον σύνδεσµο από τον ανεµιστήρα και τη µονάδα του συστήµατος
έναυσης από το τµήµα του αερίου.
10. Ξεβιδώστε το coupling κάτω από το τµήµα του αερίου.
11. Ξεβιδώστε τις βίδες µε κεφαλή βυθισµένου εξάγωνου από το µπροστινό κάλυµµα
και αφαιρέστε το εντελώς µε το τµήµα του αερίου και τον ανεµιστήρα προς τα
µπρος. (Σηµ. βεβαιωθείτε ότι ο καυστήρας, ο πίνακας µόνωσης, το τµήµα του
αερίου, η παροχή αερίου και ο ανεµιστήρας δε θα υποστούν βλάβη).
12. Αφαιρέστε τις ταινίες που είναι τοποθετηµένες σταυρωτά στις πλάκες του
εναλλάκτη θερµότητας.

7.1.2
1.
2.
3.
4.

Καθαρισµός

Καθαρίστε τις ταινίες χάλυβα και τις πλάκες του εναλλάκτη θερµότητας από πάνω
προς τα κάτω µε µία βούρτσα ή αέρα υπό πίεση.
Καθαρίστε την κάτω πλευρά του εναλλάκτη θερµότητας.
Καθαρίστε το δοχείο αποστράγγισης συµπυκνωµάτων µε νερό.
Καθαρίστε το σιφόνι µε νερό. (Αν είναι απαραίτητο, η πλευρική διακλάδωση του
σιφονιού µπορεί να πριονιστεί.)
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7.1.3

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Συναρµολόγηση

Όταν τοποθετείτε διάφορες στεγανώσεις ελέγξτε για βλάβη,
σκλήρυνση, ρωγµές ή τριχοειδείς ρωγµές και/ή αποχρωµατισµούς.
Όπου είναι απαραίτητο τοποθετήστε νέα στεγάνωση. Επίσης
ελέγξτε αν οι στεγανώσεις είναι ακόµη σωστά τοποθετηµένα.
Αποτυχία στην τοποθέτηση των αισθητήρων S1 και/ή S2, ή των
ταινιών χάλυβα, ή αν δεν τοποθετηθούν σωστά, µπορεί να έχει ως
αποτέλεσµα σοβαρή βλάβη.
Τοποθετήστε τις ταινίες χάλυβα στον εναλλάκτη θερµότητας.
Ελέγξτε τη στεγανότητα γύρω από το µπροστινό κάλυµµα. Τοποθετήστε το
µπροστινό κάλυµµα στον εναλλάκτη θερµότητας και ασφαλίστε το
χρησιµοποιώντας τις βίδες µε κεφαλή βυθισµένου εξάγωνου και ροδέλες
κλειδώµατος. Σφίξτε τις βίδες µε κεφαλή βυθισµένου εξάγωνου εξίσου σφιχτά,
δουλεύοντας χιαστί.
Τοποθετήστε τη σύνδεση του αερίου κάτω από το τµήµα του αερίου.
Τοποθετήστε τον σύνδεσµο στον ανεµιστήρα και τη µονάδα έναυσης στο τµήµα
του αερίου.
Τοποθετήστε το δοχείο αποστράγγισης συµπυκνωµάτων ολισθαίνοντάς τον στο
στέλεχος εξόδου του εναλλάκτη (1) µε τη σύνδεση του σιφονιού να βρίσκεται
ακόµη µπροστά από τη βάση του δίσκου. Μετά γυρίστε το αριστερά (2) και
πιέστε το προς τα κάτω µέσα στην είσοδο του σιφονιού (3). Βεβαιωθείτε κατά τη
διάρκεια αυτής της ενέργειας ότι το δοχείο αποστράγγισης συµπυκνωµάτων
στηρίζεται στην εγκοπή στο πίσω µέρος της βάσης του δίσκου (Α).
Γεµίστε το σιφόνι µε νερό και τοποθετήστε το στη σύνδεση κάτω από το δοχείο
αποστράγγισης συµπυκνωµάτων.
Κυλίστε το σωλήνα καυσαερίων, γυρνώντας τον αριστερόστροφα, µε το πάνω
µέρος γύρω από τον προσαρµογέα καπνοδόχου, µέσα στο πάνω κάλυµµα.
Εισάγετε το κάτω µέρος µέσα στο δοχείο εκκένωσης υδρατµών συµπύκνωσης και
σφίξτε το παξιµάδι σύζευξης δεξιόστροφα.
Ανοίξτε την βάνα του αερίου και ελέγξτε τις συνδέσεις αερίου κάτω από τη
µονάδα του αερίου και στο βραχίονα στήριξης για διαρροή.
Ελέγξτε τους σωλήνες νερού και κεντρικής θέρµανσης για διαρροές.
Συνδέστε την πρίζα µε τη παροχή ρεύµατος.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή µε το πλήκτρο .
Ελέγξτε το µπροστινό κάλυµµα, τη σύνδεση του ανεµιστήρα στο µπροστινό
κάλυµµα και τα στοιχεία του σωλήνα καυσαερίων για διαρροές.
Ελέγξτε τη ρύθµιση αερίου/αέρα. (∆είτε παράγραφο 5.9.)
Τοποθετήστε το περίβληµα, σφίξτε τις δύο βίδες αριστερά και δεξιά από την
οθόνη και κλείστε το κάλυµµα της οθόνης.
Ελέγξτε τη θέρµανση και την παροχή ζεστού νερού.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατηγορία συσκευής
Πίεση παροχής αερίου
Κατάλληλη για τύπο αερίου

C13; C 33; C 43; C53; C63; C83
20 - 30 mbar
II2L3P

Τεχνικά στοιχεία

Kombi Kompakt HRE
24/18

Kombi Kompakt HRE
28/24

Kombi Kompakt HRE
36/30

Ζεστό νερό χρήσης (DHW)
Ελάχιστη ονοµαστική ισχύς
Ονοµαστική ισχύς*
DHW κατώτερο όριο
Ροή DHW 60°C
Ροή DHW 40°C (µικτή)
Θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης
Ενεργός χρόνος αναµονής συσκευής*
Απώλειες πίεσης DHW-πλευρά

kW
kW
l/min
l/min
l/min
°C
sec
kPa

5,6 – 22,1
6,1 – 21,0
2
6
10
60
<1
∆ες § 5.2

7.1 – 28.0
7.8 – 27.0
2.0
7.5
12.5
60
<1
∆ες § 5.2

7.2 – 32.7
8.0 – 31.5
2.0
9.0
15,0
60
<1
∆ες § 5.2

Κεντρική θέρµανση (CH)
Ελάχιστη ονοµαστική ισχύς **
Ονοµαστική ισχύς στους 80/60°C**
Ονοµαστική ισχύς στους 50/30°C**
Μέγιστη CH-πίεση νερού
Μέγιστη CH-θερµοκρασία νερού

kW
kW
kW
bar
°C

5,6 – 18,7
5,4 –17,8
5,9 – 18,5
3
90

7.1 – 23.7
6.9 – 22.8
7.6 - 23.4
3,0
90

7.2 – 27.3
7.1 – 26.3
7.8 – 27.1
3,0
90

Άλλα στοιχεία
Κατανάλωση αερίου (G20)
Απώλειες πίεσης συσκευής (CH)

m3/h
mWk

0,59 – 2,30
∆ες παράγραφο 5.5

0,75 – 2.90
∆ες παράγραφο 5.5

0.75 - 3.40
∆ες παράγραφο 5.5

Ηλεκτρικά στοιχεία
Ισχύς δικτύου
Κατηγορία προστασίας
Κατανάλωση ισχύος : πλήρης φόρτιση
Κατανάλωση ισχύος : µερική φόρτιση
Κατανάλωση ισχύος: αναµονή

V
IP
W
W
W

230
IP20
105
40
2,4

230
IP20
105
40
2,4

230
IP20
105
40
2,4

∆ιαστάσεις και βάρος λέβητα
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
Βάρος

mm
mm
mm
kg

590
450
240
30

650
450
240
33

710
450
240
36

* Απαιτούµενος χρόνος από την αρχή της άντλησης νερού για την επίτευξη αύξηση θερµοκρασίας κατά 40Κ στην έξοδο
της εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης της συσκευής, βάση της ροής της εγκατάστασης ζεστού νερού χρήσης CW (άνετη
λειτουργία ζεστού νερού).
**Η µέγιστη ισχύς της κεντρικής θέρµανσης είναι εργοστασιακά ρυθµισµένη στο 70% της υψηλότερης τιµής. (∆είτε
παράγραφο 5.4 Ρύθµιση της µέγιστης ισχύος της κεντρικής θέρµανσης).
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8.1

Ηλεκτρικό σχεδιάγραµµα

8.2

αντιστάσεις NTC

NTC 12kOhm
T [°C]
-15
-10
-5
0
5
10
15
20

R[ohm]
76020
58880
45950
36130
28600
22800
18300
14770

T [°C]
25
30
35
40
45
50
55
60
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R[ohm]
12000
9805
8055
6653
5522
4609
3863
3253

T [°C]
65
70
75
80
85
90
95
100

R[ohm]
2752
2337
1994
1707
1467
1266
1096
952
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ΌΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις συνθήκες που υποδεικνύονται
παρακάτω η Intergas Heating BV εγγυάται στον εγγεγραµµένο
εγκαταστάτη την καλή κατάσταση των υλικών που
χρησιµοποιούνται, καθώς και την αποτελεσµατική λειτουργία των
προϊόντων της Κεντρικής Θέρµανσης, όταν χρησιµοποιούνται για το
σκοπό για τον οποίο παρέχονται. Όπου προκύπτει η περίπτωση θα
πρέπει να δωθεί η ευκαιρία όπου είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί
επιτόπου η καλή λειτουργία της αξίωσης της εγγύησης.
Η εγγύηση περιλαµβάνει:
Η εγγύηση περιορίζεται στην δωρεάν αντικατάσταση τµηµάτων τα
οποία εξ’ ολοκλήρου κατά την κρίση µας παρουσιάζουν υλικές ή
κατασκευαστικές βλάβες στη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης,
οι οποίες δεν είναι αποτέλεσµα φυσικής φθοράς κλπ. Αυτά τα
τµήµατα θα πρέπει να στέλνονται σε εµάς µε µεταφορικά
πληρωµένα µε µία ένδειξη του ελαττώµατος και µετά την
αντικατάσταση θα γίνει ιδιοκτησία µας.
1. Η περίοδος εγγύησης για ανταλλακτικά είναι 2 χρόνια,
υπολογιζόµενα από την ηµεροµηνία εγκατάστασης. Ωστόσο,
τα ακόλουθα µέρη εξαιρούνται από την εγγύηση: ακίδα
έναυσης και ιονισµού, υαλοδείκτης, θερµοστοιχείο και
εξαεριστικό.
2. Η περίοδος εγγύησης για τη στεγανότητα της συσκευής του
εναλλάκτη θερµότητας είναι 15 χρόνια, δεδοµένου ωστόσο,
ότι αν κατά την άποψή µας συµβούν τοπικές αναπόφευκτες
διαρροές οι οποίες είναι αποτέλεσµα διάβρωσης, παρέχουµε
µόνο αυτό το εξάρτηµα του λέβητα στη βάση αποζηµίωσης
του παλιού για νέο υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης τη στιγµή της αντικατάστασης: τα πρώτα 5
χρόνια δωρεάν, τον 6ο χρόνο 10%, τον 7ο χρόνο 20%, και ου
το καθ΄ εξής µέχρι τον 14ο χρόνο 90% της τρέχουσας τιµής
του εξαρτήµατος του λέβητα που αντικαθίσταται.
3. Η εγγύηση παύσει να ισχύει αν αποφασιστεί ότι τα
ελαττώµατα, οι βλάβες ή η υπερβολική φθορά οφείλονται σε
ακατάλληλη χρήση ή απρόσεκτο χειρισµό ή µη έµπειρη
επισκευή, προσαρµογή, εγκατάσταση ή συντήρηση, από µη
πιστοποιηµένο εγκαταστάτη τεχνικό ή σε έκθεση σε ουσίες
που περιέχουν δραστικά χηµικά (συµπεριλαµβάνεται και η
λακ µαλλιών) και άλλες βλαβερές ουσίες.
4. Η εγγύηση παύσει να ισχύει επίσης αν σωλήνες και
συνδέσεις έχουν χρησιµοποιηθεί στην εγκατάσταση η οποία
µπορεί να προκαλέσει διάχυση οξυγόνου ή αν το ελάττωµα
είναι αποτέλεσµα της εναπόθεσης κατά στρώσεις στον
λέβητα (επιβλαβές για τη συσκευή και την εγκατάσταση).
Επιφανειακή βλάβη και βλάβη µεταφοράς δεν καλύπτονται
από την εγγύηση. Το δικαίωµα της εγγύησης παύει να ισχύει
αν δεν µπορεί να αποδειχθεί ότι, ακολούθως της πρώτης
θέσης σε λειτουργία, ο λέβητας κεντρικής θέρµανσης ή η
σόµπα κεντρική θέρµανσης έχουν υποβληθεί σε συντήρηση
τουλάχιστον µια φορά το χρόνο από εγκαταστάτη τεχνικό
εξουσιοδοτηµένο γι’ αυτό τον σκοπό από ή εκ’ µέρους της
εταιρίας αερίου. Οι οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας
που εκδίδουµε για τις συσκευές και τις θερµάστρες πρέπει να
τηρούνται πλήρως.
5. Η ευθύνη του κατασκευαστή στο πλαίσιο της συµφωνίας
περιορίζεται ρητώς στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
εγγύησης που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
Οποιαδήποτε αξίωση για αποζηµίωση µε την εξαίρεση αυτών
που σχετίζονται µε την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της
εγγύησης αποκλείονται. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις
υποχρεωτικές νοµικές διατάξεις σχετικά µε την ευθύνη και την
ευθύνη προϊόντος, καθένα δικαίωµα δε µπορεί ποτέ να
προκύψει λαµβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε επακόλουθη
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απώλεια, αµιγώς τελική απώλεια ή οποιαδήποτε απολύτως
απώλεια προκύπτει από ελαττώµατα σε υλικά που
παρέχονται ή εργασία που αναλαµβάνει ο κατασκευαστής.
Επιπλέον όλες οι προσφορές και συµφωνίες σχετικές µε
προϊόντα και/ή υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από
εµάς υπόκεινται στις γενικές συνθήκες της διανοµής για τη
βιοµηχανία µετάλλου και ηλεκτρολογικού υλικού, που έχει
κατατεθεί από τον Ολλανδικό Σύνδεσµο (Vereniging F.M.E.C.W.M.) στις 18 Οκτωβρίου 1998 µε την απόφαση του
περιφερειακού δικαστηρίου της Χάγης (αριθµός 119/1998).
Ένα αντίγραφο αυτών των συνθηκών θα σας σταλεί δωρεάν
κατόπιν αιτήσεως. Άλλες συνθήκες απορρίπτονται ρητώς.
Η εγγύηση είναι εφαρµόσιµη µόνο αν το προσάρτηµα στο
πιστοποιητικό της εγγύησης έχει υπογραφεί από τον
αγοραστή και έχει επιστραφεί σε εµάς µέσα σε 8 ηµέρες µετά
την εγκατάσταση. Υπογράφοντας την κάρτα εγγύησης ο
αγοραστής δηλώνει ότι αυτός/-η συµφωνεί µε την καλή
κατάσταση αυτού που του έχει παραδοθεί .
Αν η επιχείρηση του εγκαταστάτη παύσει τη λειτουργία του
πριν τη λήξη της περιόδου εγγύησης, ο χρήστης µπορεί να
προσφύγει στις υποχρεώσεις της εγγύησής µας στον
εγκαταστάτη.

Χρήση όπως προορίζεται.
Η συσκευή, όπως περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο, προορίζεται
για τη θέρµανση δωµατίων µέσω µίας κεντρικής θέρµανσης και/ή
για την παροχή ζεστού νερού. Οποιαδήποτε άλλη χρήση βρίσκεται
έξω από την προοριζόµενη χρήση της συσκευής. ∆εν
αποδεχόµαστε καµία ευθύνη για απώλεια ή βλάβη προκύπτει από
λανθασµένη χρήση.
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CE- ∆ΗΛΩΣΗ

∆ήλωση συµµόρφωσης σύµφωνα µε ISO IEC GUIDE 22.
Κατασκευαστής
∆ιεύθυνση

Intergas Verwarming BV
Holwert 1, 7741 KC COEVORDEN

∆ια του παρόντος δηλώνεται ότι οι συσκευές κεντρική θέρµανσης:
Kombi Kompakt HRE 24/18
Kombi Kompakt HRE 28/24
Kombi Kompakt HRE 36/30
Πληρούν τις διατάξεις των ακόλουθων Οδηγιών:
Machinery Directive (89/392/EEC) όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία (93/68/EEC)
Low Voltage Directive (73/23/EEC) όπως τροποποιήθηκε µε την
Οδηγία (93/68/EEC)
Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Boiler Efficiency Directive for new oil- and gas-fired central heating
boilers (92/42/EEC)
EMC Directive (89/336/EEC) όπως τελευταία τροποποιήθηκε στην
(93/68/EEC).
Coevorden, ιούνιος 2006

H. Bosscher Directeur
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7740 AA Coevorden
Tel: 0524-512345
Fax: 0524-516868
www.intergasverwarming.nl
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