
 

ΕΚΔΟΣΗ :  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

SK30 / SK40 / SK50 
SK60 / SK80 / SK100 

 

 

 

 
 

 
 

 
  



 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

TEXNIKO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΒΗΤΑ SK30 / SK40 / SK50 / SK60 / SK80 / SK100 Σελ. 2/30 
 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Εισαγωγή 

2. Γενικά στοιχεία 

2.1. Περιγραφή – ενδεδειγμένη χρήση 

2.2. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

3. Εγκατάσταση 

3.1. Γενικά 

3.2. Εγκατάσταση καπναγωγού εξαγωγής καυσαερίων 

3.3. Υδραυλική εγκατάσταση 

i. Σύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής 

ii. Σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής 

iii. Σύνδεση με δοχείο αδρανείας και σύστημα bypass 

iv. Θερμοστατική βαλβίδα ψύξης 

v. Διπλή βαλβίδα ασφαλείας 

vi. Σετ ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 

4. Καπνοδόχος 

4.1. Απαιτήσεις σχεδιασμού & ελκυσμού 

4.2. Απόληξη καπνοδόχου 

5. Κανόνες ασφαλείας 

6. Κίνδυνος πυρκαγιάς 

6.1. Γενικά μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς 

6.2. Οδηγίες κατάσβεσης πυρκαγιάς 

7. Καύσιμο υλικό για τη χρήση της συσκευής 

8. Μέσα χειρισμού 

8.1. Ρύθμιση ροής εισερχόμενου αέρα καύσης 

9. Έναυση 

10. Ανατροφοδότηση 

11. Λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες 

12. Οδηγίες συντήρησης 

12.1. Καθαρισμός καπνοδόχου 

12.2. Καθαρισμός του λέβητα από τη στάχτη 

13. Χειρισμός κατά τη θερινή περίοδο 

14. Αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων 

15. Εγγύηση 

16. Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

Παράρτημα Ι: Ρυθμίσεις κονσόλας χειρισμού  



 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

TEXNIKO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΒΗΤΑ SK30 / SK40 / SK50 / SK60 / SK80 / SK100 Σελ. 3/30 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Οι λέβητες (συγκροτήματα) στερεών καυσίμων τύπου SK30, SK40, SK50, SK60, SK80 και SK100 

κατασκευάζονται σύμφωνα με την Οδηγία 2006/42/EK σχετικά με τις μηχανές με σκοπό την επαλήθευση 

ότι διατίθενται στην αγορά και τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια των προσώπων, κατά περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, εφόσον 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους, είναι σωστά εγκατεστημένοι και 

συντηρούνται καταλλήλως. 

 

Ο λέβητας στερεών καυσίμων φέρει τη σήμανση  σε εμφανή σημείο όπως απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία που επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία εντός των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, μόνο των προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί και φέρουν τη σήμανση . 

 

Το παρόν εγχειρίδιο συντάχθηκε για την ασφάλειά σας και για την ασφάλεια τρίτων. Οφείλετε να το 

διαβάσετε, να το κατανοήσετε και να τηρείτε τα όσα προδιαγράφονται σε αυτό, μαζί με όλους τους 

ειδικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να το συμβουλεύεστε για κάθε ενέργεια σχετικά με την 

χρήση του προϊόντος και να το φυλάσσετε με επιμέλεια, έχοντας υπόψη ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να 

το συμβουλευτείτε και στο μέλλον. 

 

Πριν από την εγκατάσταση της εστίας, ο εγκαταστάτης πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις – 

οδηγίες – περιορισμούς του παρόντος εγχειριδίου. 

 

Πριν από κάθε λειτουργία της εστίας, ο χειριστής πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις–

οδηγίες–περιορισμούς του παρόντος εγχειριδίου. Μόνο με πλήρη γνώση του παρόντος εγχειριδίου 

μπορούν να αποφευχθούν λάθη και να εγγυηθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του προϊόντος. 

 

Παρακαλούμε διαβάστε επιμελώς το παρόν εγχειρίδιο πριν την χρήση του προϊόντος. 

 

Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την λειτουργία του συγκροτήματος πέρα της 

προβλεπόμενης χρήσης του και για περιπτώσεις στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι συνθήκες – απαιτήσεις 

που προδιαγράφονται στο παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο. 

 

Η κατασκευάστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης του παρόντος Τεχνικού Εγχειριδίου 

χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

2.1 Περιγραφή – ενδεδειγμένη χρήση 

 

Το Τεχνικό Εγχειρίδιο αναφέρεται σε λέβητα στερεών καυσίμων (βιομάζας σε μορφή pellet / πυρηνόξυλο / 

κουκούτσι) τύπου SK30, SK40, SK50, SK60, SK80 και SK100. Τα βασικά τμήματα του λέβητα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1 

 

Ο φλογοθάλαμος της συσκευής επενδύεται με διπλό χαλύβδινο τοίχωμα σχηματίζοντας τον λέβητα μέσα 

στον οποίο κυκλοφορεί νερό το οποίο θερμαίνεται κατά τη χρήση της συσκευής και οδηγείται μέσω της 

κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, στα θερμαντικά σώματα. 

 

Το συγκρότημα τύπου SK30, SK40, SK50, SK60, SK80 και SK100 αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 

υποσυστήματα: 

 Λέβητας που αναφέρεται και ως κορμός συσκευής ή εναλλάκτης θερμότητας. 
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 Δεξαμενή τροφοδοσίας καυσίμου.  

 Διπλή κοχλιωτή διάταξη τροφοδοσίας της βιομάζας με κινητήρα. 

 Διάταξη ανεμιστήρα εξαναγκασμένης ροής αέρα καύσης. 

 Διάταξη καυστήρα. 

 Ηλεκτρονική κονσόλα χειρισμού και ελέγχου.  

 

Στη δεξαμενή τροφοδοσίας αποθηκεύεται η βιομάζα που απαιτείται για την αυτόματη τροφοδοσία της 

μηχανής. Η δεξαμενή με την διάταξη τροφοδοσίας και τη διάταξη ανεμιστήρα ενσωματώνεται στον κορμό 

του λέβητα μέσω της θέσης 5 του Σχήματος 1 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του συγκροτήματος. 

 

Οι άξονες τροφοδοσίας αποτελούν ατέρμονες κοχλίες, οι οποίοι μεταφέρουν τη βιομάζα από την δεξαμενή 

αποθήκευσης στον χώρο καύσης.  

 

Ο καυστήρας αποτελεί διάταξη όπου λαμβάνει χώρα η καύση της βιομάζας και είναι ενσωματωμένος στον 

λέβητα. 

 

Η κονσόλα χειρισμού & ελέγχου επιτρέπει τον έλεγχο / ρύθμιση του ανεμιστήρα καύσης, του κοχλία 

τροφοδοσίας της βιομάζας καθώς και του κυκλοφορητή του νερού, ενώ δέχεται εντολή μέσω του 

θερμοστάτη χώρου. 

 

Για την έναυση της φωτιάς χρησιμοποιούνται καρβουνάκια που εναποθέτονται μέσα στον καυστήρα και με 

τη συνεργασία του ανεμιστήρα το καύσιμο καίγεται. 

 

Ο εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από χαλύβδινη κατασκευή κατά τρόπο σχεδιασμένη ώστε τα 

καπναέρια που κινούνται στο εσωτερικό του λέβητα να ανταλλάσουν ενέργεια με το νερό του δικτύου 

θέρμανσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό του εναλλάκτη / τοιχωμάτων του λέβητα. 

 

Ο ανεμιστήρας ρύθμισης καύσης εξασφαλίζει την ροή του απαιτούμενου για την καύση αέρα και ελέγχει 

(μέσω της κονσόλας χειρισμού/ελέγχου) τον ρυθμό καύσης. Ο ανεμιστήρας τροφοδοτεί με αέρα τον χώρο 

καύσης. 

 

Το συγκρότημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την προσωρινή αποθήκευση-μεταφορά-καύση βιομάζας σε 

μορφή pellets / πυρηνόξυλο / κουκούτσι με σκοπό την παραγωγή ζεστού νερού για την θέρμανση χώρων 

μέσω κατάλληλου συστήματος διανομής του νερού και διάχυσης της θερμότητας. Το συγκρότημα 

εγκαθίστανται σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που προορίζεται να θερμαίνεται. 

 

Ο χειρισμός του συγκροτήματος επιτυγχάνεται με την ηλεκτρονική κονσόλα χειρισμού που τοποθετείται επί 

της μηχανής, σε συνεργασία με τον θερμοστάτη χώρου που εγκαθίστανται εντός του χώρου που προορίζεται 

να θερμαίνεται με το συγκρότημα.  
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Η χοάνη τροφοδοσίας (ή δεξαμενή καυσίμου) πρέπει να πληρώνεται με το καύσιμο (βιομάζα) μέσω 

κατάλληλης διάταξης φόρτωσης (δεν αποτελεί τμήμα του συγκροτήματος) και να αποφεύγεται η πλήρωση με 

τα χέρια ώστε να αποτρέπονται καταπονήσεις στο σώμα του χειριστή. Η βιομάζα συγκεντρώνεται στην βάση 

της χοάνης τροφοδοσίας λόγω του σχεδιασμού αυτής. Στην βάση της χοάνης τροφοδοσίας υπάρχει 

μεταλλικός αγωγός που ενσωματώνει κοχλιωτή διάταξη μεταφοράς που κινείται μηχανικά με την βοήθεια 

κινητήρα. Η βιομάζα οδηγείται λόγω βαρύτητας από την δεξαμενή καυσίμου σε αυτή την αρχική κοχλιωτή 

διάταξη μεταφοράς και διαμέσου αυτής οδηγείται με την βαρύτητα στην δεύτερη κοχλιωτή διάταξη 

μεταφοράς ώστε να μεταφερθεί εντός του λέβητα όπου λαμβάνει χώρα η καύση της με την βοήθεια της 

διάταξης του ανεμιστήρα/καυστήρα. Η διπλή / συνεργαζόμενη κοχλιωτή διάταξη μεταφοράς χρησιμοποιείται 

για την αποτροπή μετάδοσης της φλόγας λόγω επιστροφής από τον φλογοθάλαμο προς την δεξαμενή 

καυσίμου. Η θερμότητα και τα καπναέρια που παράγονται από την καύση, διαχέονται εντός του εσωτερικού 

του λέβητα και θερμαίνουν τα τοιχώματά του (εναλλάκτης θερμότητας) όπου κυκλοφορεί το νερό. Τα 

καπναέρια διαχέονται στη συνέχεια προς το περιβάλλον μέσω του καπναγωγού του συγκροτήματος. 

 

Η εγκατάσταση της μηχανής με όλα τα υποσύνολά της (καυστήρας, μεταλλικός σταθερός αγωγός, κινητήρας, 

χοάνη τροφοδοσίας, κοχλιωτές διατάξεις μεταφοράς καυσίμου, κονσόλα χειρισμού κ.τ.λ.) υλοποιείται 

αποκλειστικά από την κατασκευάστρια εταιρία. Όλα τα υποσύνολα πρέπει να στηρίζονται επαρκώς στα 

δομικά στοιχεία του χώρου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της θέσης τους και η απουσία 

ανεξέλεγκτων δονήσεων κατά την κανονική λειτουργία τους. 

 

Η ηλεκτροδότηση της συσκευής γίνεται με μόνιμα στερεωμένο σε αυτήν εύκαμπτο τριπολικό τροφοδοτικό 

καλώδιο. 

 

Παράλληλα, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μαστούς προσαγωγής (3) και επιστροφής (4) για την σύνδεσή 

της με το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης και την κυκλοφορία του νερού (βλ. Σχήμα 1).  

 

Επίσης, η συσκευή φέρει υποδοχές (1) για την εγκατάσταση του απαραίτητου μετρητικού εξοπλισμού και 

εξαρτημάτων ασφαλείας έναντι υπερπίεσης και αυξημένης θερμοκρασίας (βλ. Σχήμα 1). 

 

Κατά το σχεδιασμό και κατασκευή της συσκευής έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

της διαστολής του μετάλλου εξαιτίας των θερμοκρασιών που αναπτύσσονται, κατά τρόπο που να διατηρείται 

η ασφαλής λειτουργία της. 

 

Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται στο λεβητοστάσιο και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την θέρμανση 

εσωτερικών χώρων κτιρίων που πληρούν τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ., του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και άλλων 

σχετικών διατάξεων, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις συνεργαζόμενου εξοπλισμού και συσκευών που 

ενδέχεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στο λεβητοστάσιο. 
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Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς 

εμπειρία, εκτός και εάν βρίσκονται υπό την επιτήρηση και τις οδηγίες ατόμου που είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να ελέγχονται έτσι ώστε να μη 

χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καμία τροποποίηση της συσκευής δεν επιτρέπεται. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώστε τα παιδιά ότι η συσκευή αποκτά πολύ υψηλή θερμοκρασία και ότι 

πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με όλες τις επιφάνειές της. 

 
2.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

SK30 SK40 SK50 SK60 SK80 SK100 

Ονομαστική θερμική ισχύς εξόδου (kW) 35 47 58 70 93 117 

Διαστάσεις συσκευής 

(mm) 

Πλάτος (max) 1.220 1.220 1.220 1.300 1.300 1.300 

Βάθος 700 700 700 820 820 820 

Ύψος 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 

Διαστάσεις κορμού 
λέβητα (mm) 

Πλάτος (max) 620 620 620 700 700 700 

Βάθος 710 810 910 1.010 1.110 1.210 

Ύψος 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410 

Διαστάσεις χοάνης 
τροφοδοσίας 

Πλάτος (max) 600 600 600 600 600 600 

Βάθος (max) 600 600 600 600 600 600 

Ύψος 830 830 830 830 830 830 

Τύπος μαστού προσαγωγής & επιστροφής (in)  1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ½  1 ½  

Μέγιστη πίεση λειτουργίας (bar) 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Μέγιστη θερμοκρασίας λειτουργίας (οC) 90 90 90 90 90 90 

Εξωτερική διάμετρος καπνοδόχου (mm) 150 150 180 180 200 200 

Καθαρό βάρος συσκευής (Kg) 348 396 447 513 545 585 

Χωρητικότητα σε νερό (lit) 76 97 115 137 152 163 

Επιτρεπτή μέθοδος κυκλοφορίας νερού Βεβιασμένη (με κυκλοφορητή).  Όχι δια βαρύτητας 

Κύκλωμα κυκλοφορίας νερού Ανοικτό/Κλειστό 

Συνιστώμενα καύσιμα Κουκούτσι καρπών, πυρηνόξυλο, pellets 

 

Πίνακας 1 
 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

3.1 Γενικά 

 

Η εγκατάσταση της συσκευής συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής της με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και κανονισμούς. Η εγκατάσταση πρέπει να 

ανταποκρίνεται στους κανόνες της τεχνικής, να γίνει λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες & περιορισμούς του 

παρόντος Τεχνικού Εγχειριδίου και να διενεργηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό που φέρει τις απαιτούμενες 

άδειες. Παράλληλα, πάνω από το συγκρότημα της δεξαμενής καυσίμου και του λέβητα θα πρέπει να 

βρίσκονται εγκατεστημένοι κατάλληλοι και επαρκείς σε αριθμό πυροσβεστήρες οροφής. 
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Η επιχείρηση που αναλαμβάνει την εγκατάσταση της συσκευής ευθύνεται για την παράδοσή της σε θέση 

ανάλογη έτσι ώστε να είναι έτοιμη προς χρήση. Αυτό περιλαμβάνει την  παραμετροποίηση της καθώς και 

τους τελικούς ελέγχους και δοκιμές για την επαλήθευση της ασφαλούς λειτουργίας όλου του συγκροτήματος. 

 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται διαρκώς η εφαρμογή των εθνικών, τοπικών νομοθετικών διατάξεων (π.χ. Γ.Ο.Κ., 

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Κανονισμός Πυροπροστασίας κ.α.). 

 

Ο τρόπος σύνδεσης του λέβητα με την καπνοδόχο αποτελεί ουσιώδη λόγο καλής λειτουργίας και ως εκ 

τούτο, αστοχία αυτής της σύνδεσης ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση και πιθανώς να προκαλέσει την 

εκπομπή επικίνδυνων αερίων στο χώρο εγκατάστασης του συγκροτήματος. Η σύνδεση της συσκευής 

αποτελεί ευθύνη του αγοραστή και σε καμία περίπτωση η κατασκευάστρια εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τα 

αποτελέσματα σχετικής αστοχίας. 

 

Γενικά βήματα που πρέπει να γίνουν πριν την εγκατάσταση και την λειτουργία του συγκροτήματος: 

1) Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση διενεργείται σε ειδικό χώρο (λεβητοστάσιο) όπου πληρούνται όλες οι 

σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού κτιρίων. 

2) Βεβαιωθείτε ότι ακριβώς επάνω από την δεξαμενή καυσίμου και τον λέβητα υπάρχουν διαθέσιμοι 

επαρκείς σε αριθμό και κατάλληλοι πυροσβεστήρες οροφής. 

3) Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο όπου προορίζεται να εγκατασταθεί η συσκευή, μπορεί και ανθίσταται την 

φόρτιση που πρόκειται να δεχτεί (ίδιο βάρος της συσκευής, βάρος παρελκόμενων στοιχείων, βάρος 

νερού, βάρος καύσιμου φορτίου) καθώς επίσης και ότι διαθέτει πυράντοχες ιδιότητες. Σε 

διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση της αντοχής του 

ή/και την επικάλυψη με πυράντοχο υλικό. 

4) Βεβαιωθείτε ότι διασφαλίζεται επαρκής και κατάλληλος αερισμός του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η 

συσκευή. 

5) Βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα των αγωγών σύνδεσης του λέβητα με τον καπναγωγό και ότι ο 

καπναγωγός θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την σύνδεση της δικής σας συσκευής. 

6) Βεβαιωθείτε για την καταλληλότητα των αγωγών σύνδεσης του λέβητα με το σύστημα κεντρικής 

θέρμανσης. 

7) Διατηρήστε  ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 100cm μεταξύ των πλευρών (πλαϊνές & πίσω) της 

συσκευής και των παράπλευρων επιφανειών (π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά κ.α.). Διατηρήστε  ελάχιστη 

ελεύθερη απόσταση 150cm μπροστά από τη συσκευή ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής έναυση, 

τροφοδοσία και επιθεώρησή της. 

8) Βεβαιωθείτε ότι το αρμόδιο άτομο που εγκατέστησε την συσκευή έλεγξε την ασφαλή σύνδεση με 

τον καπναγωγό, την ασφαλή σύνδεση με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης και την επαρκή εισροή 

κατάλληλου αέρα καύσης. 

 

Θέστε το συγκρότημα σε δοκιμαστική λειτουργία για 48~72 ώρες εξασφαλίζοντας τακτική 

επιθεώρηση κατά το χρονικό αυτό διάστημα και επαληθεύστε ότι λειτουργεί σωστά, ότι έχει γίνει 
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ασφαλής σύνδεση με τον καπναγωγό (δεν υπάρχουν εκπομπές καπναερίων στον χώρο) και ότι 

έχει γίνει ασφαλής σύνδεση με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (δεν παρατηρούνται διαρροές 

νερού). 

 

3.2 Εγκατάσταση καπναγωγού εξαγωγής καπναερίων 

 

Ο καπναγωγός που θα χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση της συσκευής με την καπνοδόχο θα πρέπει να 

ενδείκνυται για αυτή την χρήση (να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του Κανονισμού 305/2011 

και των σχετικών εθνικών διατάξεων) και να φέρει την απαιτούμενη πιστοποίηση . 

 

Ο καπναγωγός πρέπει να συνδέεται με την καπνοδόχο (όπου υπάρχει), με πλήρως στεγανό τρόπο. 

 

Ο καπναγωγός συνδέεται στο πίσω μέρος της συσκευής στο στόμιο καπναερίων (βλ. Σχήμα 1, α/α 2). Η 

εσωτερική του διάμετρος του καπναγωγού που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι αντίστοιχη της εξωτερικής 

διαμέτρου του στομίου καπναερίων ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλη στεγανότητα. 

 

 

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί 

όπως δίδεται σχηματικά με το διπλανό 

Σχήμα 2. 

 

Όπου δεν είναι δυνατός ο συγκεκριμένος 

τρόπος εγκατάστασης, μπορεί να επιλεγεί 

ένας από τους τρόπους που παρουσιάζονται 

στο Σχήμα 3 και στο Σχήμα 4. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η εγκατάσταση περσίδας 

εισαγωγής (Α) για τον αέρα καύσης και 

περσίδα εξαερισμού (Β) του 

λεβητοστασίου. 

 

Παράλληλα, στη βάση της, η καπνοδόχος 

θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με θυρίδα 

καθαρισμού (Γ). 

Σχήμα 2  
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Εφόσον επιλεγεί ο τρόπος εγκατάστασης 

που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, θα πρέπει 

να διασφαλιστεί η χρήση θυρίδας 

καθαρισμού (Δ) για το ενδιάμεσο κάθετο 

τμήμα του καπναγωγού ενώ θα πρέπει να 

γίνεται χρήση ρυθμιστή αέρα (Ε). 

 

Η προτεινόμενη κλίση του καπναγωγού 

στην περίπτωση του Σχήματος 4, ανέρχεται 

στις 20 μοίρες. 

 

Για την καπνοδόχο του κτιρίου θα πρέπει 

να καλύπτονται συγκεκριμένες 

προδιαγραφές σύμφωνα με το Κεφ. 4 του 

παρόντος Τεχνικού Εγχειριδίου. 

Σχήμα 3  

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που ο 

καπναγωγός δεν συνδεθεί με απόλυτη 

στεγανότητα με την καπνοδόχο τότε η 

συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί 

σωστά και επίσης μπορεί να παρατηρηθεί 

έκλυση επικίνδυνων αερίων από την καύση 

της βιομάζας (π.χ. CO, CO2) ή/και να 

προκληθεί πυρκαγιά. 

 

Αν υπάρχουν αλλαγές στην κατεύθυνση 

της καπναγωγού, συνίσταται αυτές να 

περιορίζονται συνολικά στις δύο αλλαγές με 

μέγιστο μήκος 1m. 

 

Σχήμα 4  
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3.3 Υδραυλική εγκατάσταση 

 

Ο εξοπλισμός που προορίζεται να εγκατασταθεί και να συνεργαστεί με την συσκευή ως ενιαίο συγκρότημα 

του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, θα πρέπει να ενδείκνυνται για αυτή την χρήση σύμφωνα και με τις 

οδηγίες των κατασκευαστών του και να συμμορφώνεται με τις τεχνικές προδιαγραφές των σχετικών Οδηγιών 

& Κανονισμών της Ε.Ε. (π.χ. όπου είναι εφαρμόσιμο Κανονισμός ΕΕ/305/2011, Οδηγία 2014/68/ΕΕ) και των 

σχετικών εθνικών διατάξεων. Όπου απαιτείται, ο συνεργαζόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει τη σήμανση 

 ή άλλη κατάλληλη σήμανση βάσει της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τοποθετηθούν οι απαιτούμενες δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα 

με την μελέτη της εγκατάστασης που πρέπει να προηγείται και τις οδηγίες του αδειοδοτημένου συνεργείου 

εγκατάστασης. Θα πρέπει να διενεργείται τακτικός έλεγχος των εξαρτημάτων ασφαλείας και σε περίπτωση 

φθοράς ή βλάβης να αντικαθίστανται άμεσα. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής χωρίς την εγκατάσταση των κατάλληλων εξαρτημάτων ασφαλείας 

και με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προδιαγράφεται στην σχετική μελέτη εγκατάστασης.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγκατάσταση θα πρέπει να διενεργείται μόνο από αδειοδοτημένα συνεργεία εγκατάστασης 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & κανονισμούς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία όλων των 

στοιχείων ασφαλείας από το αρμόδιο συνεργείο εγκατάστασης.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει να διασφαλίζεται ο τακτικός έλεγχος καλής λειτουργίας και η συντήρηση του 

συγκροτήματος και των ασφαλιστικών στοιχείων σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα στην μελέτη 

εγκατάστασης, τις οδηγίες των κατασκευαστών των επιμέρους εξαρτημάτων και τις οδηγίες του αρμόδιου 

εγκαταστάτη.  

 

Ο μηχανισμός αυτόματης πλήρωσης θα πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένος και η κεντρική βάνα πλήρωσης 

να είναι μονίμως ανοικτή ώστε να αναπληρώνεται άμεσα τυχόν απώλεια νερού. Προτείνεται το σύστημα 

πλήρωσης νερού να συνδέεται με δεξαμενή και όχι απευθείας με το δίκτυο, ώστε να επιτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση διακοπών ή διαρροής. 

 

Δεν πρέπει να γίνεται χρήση βανών στην είσοδο και στην έξοδο του κυκλοφορητή. Όπου αυτό δεν είναι 

εφικτό, οι βάνες θα πρέπει να μπορούν να ασφαλίζονται στην ανοικτή τους θέση. 
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Προτείνεται η τοποθέτηση θερμομανομέτρου εντός του χώρου που προορίζεται να θερμαίνεται, σε σημείο/α 

όπου η παρακολούθηση της πίεσης και της θερμοκρασίας να γίνεται με ευκολία από τον χρήστη. 

 

Σύνδεση με ανοικτό δοχείο διαστολής 

 

 

1 Λέβητας βιομάζας 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής 

2 Κυκλοφορητής 5 Αγωγός αντιμετώπισης του 

παγώματος 3 Βάνες  

 

Το ανοικτό δοχείο διαστολής πρέπει να τοποθετείται σε κάθε περίπτωση, στο υψηλότερο σημείο της 

εγκατάστασης, από όπου γίνεται και η πλήρωση του δικτύου. 

 

Στο υδραυλικό κύκλωμα που συνδέει το ανοικτό δοχείο διαστολής με τον λέβητα στερεών καυσίμων δεν θα 

πρέπει να παρεμβάλλεται καμία βάνα ή βαλβίδα που μπορεί να διακόψει την ροή. Ο σωλήνας καθ’ όλο το 

μήκος του, θα πρέπει να μονώνεται. Στο κύκλωμα θα πρέπει να προστίθεται αντιψυκτικό για να 

επιτυγχάνεται προστασία έναντι του παγετού. 
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Προτείνεται η χρήση πλωτηροδιακόπτη (float switch) τοποθετημένου στο ανοικτό δοχείο διαστολής, ο οποίος 

να βρίσκεται στο κάτω μέρος του δοχείου (dry Run) και σε περίπτωση χαμηλής στάθμης να ενεργοποιείται 

ένας βομβητής ή/και μία προειδοποιητική λυχνία. Η σωστή λειτουργία του πρέπει να επαληθεύεται τακτικά. 

 

Προσοχή! Σε συγκροτήματα λέβητα στερεών καυσίμων όπου η θερμοκρασία και η πίεση του νερού δεν 

είναι ελεγχόμενες, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση με ανοικτό δοχείο διαστολής. 

 

Προσοχή! Το ανοικτό δοχείο διαστολής πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση, κατάλληλα μονωμένο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι δεν θα παγώσει. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν επιτυγχάνεται ασφάλεια. 

 

Σύνδεση με κλειστό δοχείο διαστολής 

 

 

  

 

1 Λέβητας βιομάζας 6, 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής 

2 Κλειστό δοχείο διαστολής 7, 9, 13 Σφαιρική βάνα 

3 
Σετ ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 

(βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, μανόμετρο) 
8 Σύνδεσμος δοχείου διαστολής 

4 Θερμοστατική βαλβίδα ψύξης 10 Μειωτής πίεσης 

5 Κυκλοφορητής 11 Φίλτρο άμμου Υ 
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Σύνδεση με δοχείο αδρανείας & σύστημα bypass 

 

 

 

1 Λέβητας βιομάζας 11 Φίλτρο άμμου Υ 

2 Κλειστό δοχείο διαστολής 14 Σύστημα bypass 

3 
Σετ ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 

(βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, μανόμετρο) 
15 Θήκες αισθητηρίων-θερμομέτρων 

4 Θερμοστατική βαλβίδα ψύξης 16 Δοχείο διαστολής 

5 Κυκλοφορητής 17 Βαλβίδα ασφαλείας 

6, 12 Βαλβίδα αντεπιστροφής 18 Κρουνός εκκένωσης 

7, 9, 

13 
Σφαιρική βάνα 19 Βάνες 

8 Σύνδεσμος δοχείου διαστολής 20 Κυκλοφορητής θέρμανσης 

10 Μειωτής πίεσης 21 Δίκτυο θέρμανσης 

 

Θερμοστατική βαλβίδα ψύξης 

 

Ο λέβητας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με θερμοστατική βαλβίδα ψύξης, ώστε σε κάθε περίπτωση 

υπερθέρμανσης (π.χ. μετά από διακοπή λειτουργίας του κυκλοφορητή), η θερμοκρασία του νερού στον 

λέβητα να μπορεί να διαχυθεί με ασφάλεια. Η θερμοστατική βαλβίδα ψύξης δεν απαιτεί ηλεκτροδότηση και 

τίθεται σε λειτουργία μόλις η θερμοκρασία του νερού που εξέρχεται του λέβητα, ανιχνευθεί ότι έχει υπερβεί 
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το όριο όπου είναι ρυθμισμένη η θερμοστατική βαλβίδα ψύξης. Η θερμοστατική βαλβίδα ψύξης πρέπει να 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που δίδονται στον Πίνακα 2.  

 

Για την ορθή λειτουργία της θερμοστατικής βαλβίδας ψύξης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η βαλβίδα θα 

εγκατασταθεί στο σημείο όπου επιτυγχάνεται η μέγιστη θερμοκρασία σε περίπτωση υπερθέρμανσης, στο 

πάνω μέρος του λέβητα (βλ. Σχήμα 1, α/α 1). 

 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά την χρήση της θερμοστατικής βαλβίδας ψύξης, το νερό ψύξης 

να απορρίπτεται στην αποχέτευση. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά θερμοστατικής βαλβίδας ψύξης 

Χαρακτηριστικό 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 

Μέγιστο όριο θερμοκρασίας ανοίγματος οC 97 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  οC >110 

Μέγιστη πίεση λέβητα bar 2 

Μέγιστη πίεση δικτύου bar 2 

Μέγιστη ισχύς λέβητα kW ≥ 60 

Παροχή m3/h 1.8 για θερμοκρασία 110οC 

Πίνακας 2 

 

Διπλή βαλβίδα ασφαλείας 

 

Ο λέβητας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένος με διπλή βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης και αύξησης 

θερμοκρασίας. Κατά τη λειτουργία (άνοιγμα) της διπλής βαλβίδας, το νερό οδηγείται στην αποχέτευση έτσι 

ώστε να διατηρείται η πίεση και η θερμοκρασία εντός των επιτρεπτών ορίων. Η διπλή βαλβίδα πρέπει να 

παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που δίδονται στον Πίνακα 3.  

 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά διπλής βαλβίδας 

Χαρακτηριστικό 
Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 

Θερμοκρασία ανοίγματος οC 95 

Πίεση ανοίγματος bar 2 

Σύνδεση παροχής in 3/4  

Πίνακας 3 
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Σετ ασφαλείας κλειστού κυκλώματος 

 

Για λέβητες στερεών καυσίμων με κλειστό κύκλωμα, θα πρέπει το συγκρότημα να είναι εξοπλισμένο με ένα 

σετ ασφαλείας που να περιλαμβάνει ένα εξαεριστικό, βαλβίδα ασφαλείας και μανόμετρο. Το σετ ασφαλείας 

θα πρέπει να παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά που δίδονται στον Πίνακα 4.  

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κιτ ασφαλείας 

Ισχύς λέβητα 
(kW) 

Εξαεριστικό Βαλβίδα ασφαλείας Μανόμετρο 

τμχ in τμχ in Τμχ 

35 1 1/2 1 1/2 1 

47 1 1/2 2 1/2 1 

58 1 1/2 2 1/2 1 

Πίνακας 4 

 

4. ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

4.1 Απαιτήσεις σχεδιασμού & ελκυσμού 

 

Για την βέλτιστη λειτουργία της συσκευής συνιστάται η κατασκευή της καπνοδόχου να πληροί συγκεκριμένες 

απαιτήσεις. 

 

Πριν την τοποθέτηση της συσκευής και το άναμμά της, βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος πληροί τα παρακάτω: 

 Η κατασκευή της εξασφαλίζει την αντοχή της σε υψηλή θερμοκρασία, στα προϊόντα καύσης και σε 

ενδεχόμενα συμπυκνώματα. 

 Είναι μονωμένη και υδατοστεγής. 

 Είναι κατακόρυφη και δεν εμφανίζει μείωση της εσωτερικής διατομής σε κανένα σημείο. 

 Αν υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης αυτή δεν υπερβαίνει τις 450. 

 Η κατασκευή της πρέπει να ανταποκρίνεται στις όποιες τεχνικές προδιαγραφές των Κανονισμών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχετικών εθνικών διατάξεων (Καν. 305/2011 κ.τ.λ.). Οι αγωγοί καπναερίων 

θα πρέπει να φέρουν τη σήμανση . 

 

Η καπνοδόχος πρέπει να είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε ο ελκυσμός της να επαρκεί αλλά να μην είναι 

υπερβολικός. 

 

Το ύψος της καπνοδόχου όπου θα συνδεθεί η συσκευή, συνιστάται να μην είναι μικρότερο από 4m. 

 

Η διατομή της καπνοδόχου πρέπει να είναι η κατάλληλη, ανάλογα τις ιδιαιτερότητες της κάθε εγκατάστασης. 

Καπνοδόχος με μικρή διατομή δεν επιτυγχάνει επαρκή βαθμό ελκυσμού. 
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Καπνοδόχος με πολύ μεγάλη διατομή προκαλεί γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας των καυσαερίων με 

αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της ταχύτητας ανόδου αυτών. 

 

Για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, η καπνοδόχος και κάθε καπναγωγός δεν πρέπει να 

έρχονται σε επαφή με εύφλεκτα υλικά. Όπου σε μικρή απόσταση από τον καπναγωγό ή την 

καπνοδόχο υπάρχουν υλικά που μπορούν να αναφλεγούν, θα πρέπει να τοποθετείται κατάλληλη 

μόνωση. 

 

Για την σωστή και ασφαλή λειτουργία, οι καπνοδόχοι ή/και καπναγωγοί που εγκαθίστανται εξωτερικά του 

κτιρίου, πρέπει να φέρουν επαρκή μόνωση καθ’ όλο το μήκος τους.  

 

Σε περιπτώσεις που η διατομή της καπνοδόχου δεν είναι κυκλική θα πρέπει, για να αποτρέπεται η επικάθιση 

κάπνας, οι εσωτερικές γωνίες της να είναι στρογγυλεμένες με ακτίνα τουλάχιστον 20mm.  

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η σύνδεση δυο ή περισσότερων συσκευών σε μια καπνοδόχο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από το 

εσωτερικό της καπνοδόχου η διέλευση αγωγών προσαγωγής αέρα. 

 

4.2 Απόληξη καπνοδόχου 

 

Ο ελκυσμός της καπνοδόχου εξαρτάται και από την καταλληλότητα της κεφαλής (καπέλο) στην απόληξη της 

καπνοδόχου. Η καπνοδόχος πρέπει να προεξέχει από το ψηλότερο σημείο της στέγης τουλάχιστον 1m. Το 

καπέλο της καπνοδόχου πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 να έχει ίδια εσωτερική διατομή με την καπνοδόχο, 

 να έχει ωφέλιμη διατομή εξόδου ανάλογη της εσωτερικής διατομής της καπνοδόχου, 

 να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να εμποδίζει την είσοδο βροχής, χιονιού και οποιουδήποτε άλλου 

ξένου σώματος στην καπνοδόχο, 

 να επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση για ενδεχόμενες επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού. 

 

Περιμετρικά της κεφαλής και 

σε ακτίνα 10 μέτρων, δεν 

πρέπει να παρεμβάλλονται 

εμπόδια όπως π.χ. τοίχοι, 

πρανή και δέντρα. Αν αυτό δεν 

είναι εφικτό, τότε η κεφαλή 

πρέπει να υψωθεί τουλάχιστον 

ένα μέτρο πάνω από το 

εμπόδιο (βλ. Σχήμα 5). 

 
 

Σχήμα 5 
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Σε περίπτωση που υπάρχουν 

παράπλευρες καπνοδόχοι, θα 

πρέπει η απόληξή της μιας να 

είναι τουλάχιστον 50cm 

ψηλότερα από την άλλη, ώστε 

να αποφεύγεται η μεταφορά 

πίεσης μεταξύ τους (βλ. Σχήμα 

6). 
 

 Σωστός τρόπος Λάθος τρόπος  

Σχήμα 6 

Στο Σχήμα 7 αναπαρίστανται η 

απόσταση και το ύψος που 

πρέπει να εκτείνεται η 

καπνοδόχος από την κορυφή 

της στέγης όταν αυτή δεν είναι 

επίπεδη. 

 

α

>A

H
 m

in

A

 
 

Σχήμα 7 
 

Στον πίνακα 5 αποτυπώνονται 

οι προτεινόμενες αποστάσεις 

και τα ύψη της καπνοδόχου 

κατ’ αναλογία της κλίσης που 

παρουσιάζει η στέγη (βλ. 

Σχήμα 7).  

 

Κλίση της 

στέγης 

Απόσταση κορυφής - 

καπνοδόχου 

Ελάχιστο ύψος καπνοδόχου 

(μετρημένο από το στόμιο) 

α Α (m) H (m) 

150 
< 1,85m 0,50 m πάνω από την κορυφή 

> 1,85m 1,00m από τη στέγη 

300 
< 1,50m 0,50 m πάνω από την κορυφή 

> 1,50m 1,30m από τη στέγη 

450 
< 1,30m 0,50 m πάνω από την κορυφή 

> 1,30m 2,00m από τη στέγη 

600 
< 1,20m 0,50 m πάνω από την κορυφή 

> 1,20m 2,60m από τη στέγη 
 

Πίνακας 5 

 

5. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η συσκευή θα πρέπει να χειρίζεται σύμφωνα με το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο. 

 

Ο συνεργαζόμενος με την συσκευή εξοπλισμός θα πρέπει να είναι κατάλληλος και να φέρει τις απαραίτητες 

πιστοποιήσεις (π.χ. ), όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία & κανονισμούς. 
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Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

με έγκριση του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του. Τα ανταλλακτικά που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν 

θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την κατασκευάστρια εταιρία. 

 

Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον το συγκρότημα έχει 

απομονωθεί από τη πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας του. 

  

Κάθε εργασία συντήρησης ή επισκευής θα πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον η συσκευή έχει ψυχθεί σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και χαμηλές θερμοκρασίες θερμών επιφανειών της 

συσκευής μπορεί να προκαλέσουν έγκαυμα σε περιπτώσεις παρατεταμένης επαφής.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε ηλεκτρολογική εργασία θα πρέπει να εκτελείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Απαγορεύεται να θέσετε σε λειτουργία την μηχανή με απενεργοποιημένες τις διατάξεις ασφαλείας ή χωρίς 

τους σταθερούς προφυλακτήρες στη προβλεπόμενη θέση τους. Κατά τη λειτουργία της μηχανής, το κάλυμμα 

της χοάνης τροφοδοσίας θα πρέπει να βρίσκεται στην προβλεπόμενη θέση του ώστε να απομονώνεται 

επαρκώς η χοάνη τροφοδοσίας.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στα άκρα του κοχλία τροφοδότησης που βρίσκεται στην βάση της δεξαμενής καυσίμου καθώς 

και στο εσωτερικό του λέβητα, ο κοχλίας τροφοδότησης περιστρέφεται και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό 

τραυματισμό εάν προσπαθήσετε να το προσεγγίσετε κατά την λειτουργία του. Σε καμία περίπτωση μην 

παραβιάζετε τους προφυλακτήρες της δεξαμενής καυσίμου και των κοχλιωτών διατάξεων. Οι όποιες ενέργειες 

καθαρισμού ή συντήρησης θα πρέπει να γίνονται κατόπιν απενεργοποίησης του μηχανήματος και 

αποσύνδεσής του από την πηγή ισχύος του και αφού έχει σταματήσει η περιστροφή των κοχλιών 

μεταφοράς. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε προσπάθεια απεμπλοκής του pellet / πυρηνόξυλου / κουκουτσιών ή στοιχείου του 

μηχανήματος, θα πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον το μηχάνημα έχει απομονωθεί από τη πηγή 

τροφοδοσία του με αποσύνδεση του ρευματολήπτη. 

 

6. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

 

6.1 Γενικά μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς 

 

Τα παρακάτω τυπικά μέτρα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς: 

 Δεν πρέπει η συσκευή να λειτουργεί με ανοικτές τις θυρίδες του λέβητα. 

 Δεν πρέπει η συσκευή να λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα της χοάνης τροφοδοσίας που σφραγίζει 

ερμητικά τον χώρο καυσίμου. 
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 Μπροστά από την συσκευή δεν πρέπει να υπάρχει κανένα αντικείμενο ή υλικό εύφλεκτο ή ευαίσθητο 

στη θερμότητα σε απόσταση μικρότερη των 100cm. 

 Εάν η συσκευή προορίζεται να εγκατασταθεί σε δάπεδο χωρίς πυρίμαχες ιδιότητες, θα πρέπει να 

τοποθετηθεί πυρίμαχο υπόστρωμα μεταξύ της συσκευής και του δαπέδου, σε διαστάσεις που ορίζουν 

οι τοπικοί κανονισμοί. 

 Για την βέλτιστη λειτουργία της συσκευής και για την πρόληψη του κινδύνου ανάφλεξης των 

καπναερίων που έχουν επικαθήσει στα τοιχώματα της καπνοδόχου/καπναγωγού, ο καθαρισμός της 

καπνοδόχου και του καπναγωγού πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά. 

 Η στάχτη πρέπει να απομακρύνεται τακτικά. Πρέπει να δίδεται προσοχή στο χειρισμό της λόγω των 

υψηλών θερμοκρασιών που μπορεί να λαμβάνει. Για την προσωρινή αποθήκευσή τους και την ψύξη 

της σε ασφαλή θερμοκρασία, μπορεί να συγκεντρώνεται σε κατάλληλο δοχείο με πυρίμαχες 

ιδιότητες, πριν την απόρριψή της. Οι στάχτες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα εάν 

προηγουμένως δεν έχουν ψυχθεί επαρκώς. 

 Δεν πρέπει να διατηρείτε σε λειτουργία την συσκευή εάν παρατηρήσετε διαρροές καπναερίων. 

 Δεν πρέπει να τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά πάνω στην συσκευή ή σε επαφή με αυτή ή κοντά σε 

αυτή.  

 Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής αριθμός κατάλληλων πυροσβεστήρων οροφής πάνω από την 

δεξαμενή καυσίμου και τον λέβητα. Προτείνεται η διάθεση και φορητών πυροσβεστήρων σε θέσεις 

ευκόλως προσβάσιμες και άμεσα αντιληπτές, εντός του χώρου εγκατάστασης της μηχανής. Η 

καταλληλότητα των πυροσβεστήρων θα πρέπει να επαληθεύεται τακτικά, από αρμόδιο άτομο 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Θα πρέπει να εγκαθίστανται κατάλληλα & επαρκή συστήματα ανίχνευσης καπναερίων ή υψηλής 

θερμοκρασίας στον χώρο εγκατάστασης του συγκροτήματος καθώς και κατάλληλα συστήματα 

προειδοποίησης (φωτεινά, ηχητικά) σε περίπτωση σχετικού κινδύνου. 

 Θα πρέπει να διατίθεται επαρκής ποσότητα άμμου σε δοχείο όγκου τουλάχιστον 20 λίτρων. Η θέση 

του δοχείου θα πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμη και άμεσα αντιληπτή. 

 

6.2 Οδηγίες κατάσβεσης πυρκαγιάς 

 

Εφόσον διαπιστώσετε την εκδήλωση πυρκαγιάς στη συσκευή ή στην καπνοδόχο εκτελέστε ΑΜΕΣΩΣ τα 

παρακάτω βήματα: 

 Εφόσον είναι εφικτό, απενεργοποιήστε την μηχανή ώστε να σταματήσει η τροφοδοσία του λέβητα 

με καύσιμο. 

 Εφόσον είναι εφικτό, κλείστε τις θυρίδες της συσκευής. 

 Εφόσον είναι εφικτό, κλείστε το διάφραγμα καπναερίων στους καπναγωγούς (όπου είναι 

εξοπλισμένοι με διάφραγμα). 

 Χρησιμοποιήστε κατάλληλους πυροσβεστήρες για να σβήσετε την φωτιά. Χρησιμοποιείστε νερό 

για την κατάσβεση εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι κατάλληλοι πυροσβεστήρες. 

 Καλέστε αμέσως την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (τηλέφωνο για Ελλάδα: 199). 



 
 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

 

TEXNIKO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΒΗΤΑ SK30 / SK40 / SK50 / SK60 / SK80 / SK100 Σελ. 21/30 
 

Μετά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς απευθυνθείτε σε ειδικευμένο άτομο για τον έλεγχο του λέβητα 

και της καπνοδόχου για ενδεχόμενες ρωγμές ή σημεία χωρίς επαρκή στεγανότητα. 

 

7. ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για τη καύση βιομάζας διαφόρων τύπων σε μορφή pellets / πυρηνόξυλο / 

κουκούτσι. Κάθε τύπος βιομάζας παρουσιάζει διαφορετική θερμογόνο δύναμη η οποία επηρεάζει την 

αποδοτικότητα της συσκευής. Ως εκ τούτο, προτείνεται η χρήση των συνιστώμενων καυσίμων που 

αναγράφονται στην ετικέτα σήμανσης της συσκευής. 

 

Για τη χρήση της συσκευής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται βιομάζα με μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία.  

 

Για την καύση βιομάζας με αυξημένη υγρασία απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας καθώς ένα 

σημαντικό μέρος αυτής δαπανάται για την εξάτμιση του νερού που περιέχουν. Παράλληλα, το νερό που 

εξατμίζεται κατά τη καύση τους, συμπυκνώνεται στον λέβητα και στην καπνοδόχο όταν μειωθεί η 

θερμοκρασία, γεγονός που προκαλεί συσσώρευση αιθάλης στα σημεία που προηγήθηκε η συμπύκνωση. Η 

ύπαρξη αιθάλης είναι η αιτία της αυτανάφλεξης που λαμβάνει χώρα στην καπνοδόχο ή/και στον λέβητα, 

κυρίως κατά την θερινή περίοδο όταν η θερμοκρασίες είναι αυξημένες. Η αυτανάφλεξη της αιθάλης έχει ως 

αποτέλεσμα την καταστροφή της καπνοδόχου ή/και του λέβητα, των δομικών υλικών που τα περιβάλλουν, 

ακόμη και την εκδήλωση πυρκαγιάς στον χώρο που είναι εγκατεστημένη η συσκευή. 

 

Είναι επικίνδυνο και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο, υλικά διαφορετικά από το 

συνιστώμενο καύσιμο. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στην συσκευή από την χρήση μη 

επιτρεπτών καυσίμων η κατασκευάστρια εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η εγγύηση που 

παρέχεται με την αγορά της συσκευής ακυρώνεται σε κάθε τέτοια περίπτωση. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής ως αποτεφρωτής. 

 

8. ΜΕΣΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

 

Ο χειρισμός του συγκροτήματος επιτυγχάνεται μέσω ρύθμισης από την κονσόλα χειρισμού και ελέγχου 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι του παρόντος. 

 

Η μηχανή παραδίδεται εγκατεστημένη, παραμετροποιημένη και έτοιμη για λειτουργία. 

✅ Ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής καυσίμου και γεμίστε την με το συνιστώμενο καύσιμο (pellet / 

πυρηνόξυλο ή κουκούτσι καρπών). Κλείστε το κάλυμμα ώστε να σφραγιστεί ερμητικά ο χώρος 

καυσίμου. 

✅ Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του λέβητα στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

Όταν η θερμοκρασία του χώρου μειωθεί κάτω από την τιμή που έχετε ορίσει, τότε η διάταξη 

λαμβάνει εντολή για την έναρξη τροφοδότησης & καύσης. 
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Όταν η θερμοκρασία του χώρου αυξηθεί πάνω από την τιμή που έχετε ορίσει, τότε η διάταξη 

λαμβάνει εντολή για την διακοπή της τροφοδοσίας & καύσης. 

Η έναρξη ή παύση της λειτουργίας του καυστήρα πρέπει να γίνεται μόνο από τον θερμοστάτη του 

λέβητα. Μην εκκινείτε ή σταματάτε την λειτουργία του καυστήρα από τον γενικό διακόπτη του 

συγκροτήματος. 

✅ Τροποποιήστε τις παραμέτρους καύσης μέσω της κονσόλας χειρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες στο 

Παράρτημα Ι του παρόντος. 

 

Η μηχανή είναι έτοιμη να λειτουργήσει εφόσον ισχύουν ΟΛΑ όσα περιγράφονται στα παραπάνω βήματα. 

 
Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή αβεβαιότητας, ενεργήστε όπως παρακάτω: 

1. Δώστε εντολή παύσης λειτουργίας μέσω της κονσόλας χειρισμού και ελέγχου, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του Παραρτήματος Ι του παρόντος. 

2. Κλείστε (κατεβάστε) τον ασφαλιοδιακόπτη παροχής ισχύος της μηχανής.  

3. Καλέστε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που έχει λάβει έγκριση του κατασκευαστή ή καλέστε τον 

αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε τις θυρίδες του λέβητα ενόσω λειτουργεί ο καυστήρας και ο κοχλίας μεταφοράς. 

 

9. ΕΝΑΥΣΗ  

 

Πριν την έναυση της συσκευής βεβαιωθείτε για τα εξής: 

 Ορθότητα της υδραυλικής εγκατάστασης. 

 Στεγανότητα του υδραυλικού δικτύου. 

 Ορθότητα εγκατάστασης του καπναγωγού και της καπνοδόχου, στεγανότητα και μόνωσή τους. 

 Ορθότητα της εγκατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού και των αισθητήρων. 

 Πληρότητα του υδραυλικού δικτύου και επαρκής πίεση. 

 Ορθότητα λειτουργίας του κυκλοφορητή. 

 Σωστή σύνδεση του δοχείου διαστολής και διασφάλιση επαρκής διαστολής του νερού. 

 Οι βάνες του λέβητα είναι ανοικτές. 

 Διασφαλίζεται ο επαρκής και συνεχής εξαερισμός του χώρου εγκατάστασης. 

 Δεν υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στο χώρο εγκατάστασης του λέβητα. 

 

Ο χώρος που έχει εγκατασταθεί η συσκευή πρέπει να αερίζεται καλά.  

 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια στο χώρο. 

 

Ο τύπος των χρησιμοποιούμενων καυσίμων πρέπει να είναι αυτός που δηλώνεται στο παρόν Τεχνικό 

Εγχειρίδιο (βλ. Κεφάλαιο 7). 
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Ρυθμίστε τον θερμοστάτη καύσης τουλάχιστον στους 60οC ανάλογα με τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου. 

 

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του κυκλοφορητή στους 50~55οC. 

 

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες που μπορεί να προκαλέσουν 

εγκαύματα σε ανθρώπους ή ζώα ή να προκαλέσουν πυρκαγιά σε αντικείμενα που εφάπτονται της συσκευής ή 

βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας για τα παρακείμενα 

αντικείμενα, να λαμβάνονται μέτρα περιορισμού πρόσβασης για τα παιδιά, τα κατοικίδια ή άλλα ζώα και να 

μην επιχειρείται η επαφή με τις θερμές επιφάνειές της έως ότου ψυχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό.  

 

10. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η ανατροφοδότηση της συσκευής γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω ρύθμισης της κονσόλας χειρισμού.  

 

Για τη ρύθμιση της κονσόλας ανατρέξτε στο Παράρτημα Ι του παρόντος. 

 

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια με τις θυρίδες κλειστές. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση της συσκευής με ανοικτές τις θυρίδες γιατί δημιουργείται κίνδυνος πυρκαγιάς 

ή/και εκπομπής επικίνδυνων καπναερίων (CO, CO2) εντός του χώρου εγκατάστασης. 

 

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απόρριψη της στάχτης. Η διαδικασία για το ασφαλές 

άδειασμα του φλογοθαλάμου και τον χειρισμό της στάχτης περιγράφεται στο Κεφ. 13. 

 

Αν κατά την λειτουργία της συσκευής παρατηρήσετε δυσλειτουργία (π.χ. έκλυση καπναερίων, υπερθέρμανση 

της συσκευής, διακοπή της παροχής νερού κ.α.) λάβετε τα εξής απαραίτητα μέτρα: 

 Δώστε εντολή για την απενεργοποίηση του συγκροτήματος. 

 Κλείστε όλες τις θυρίδες του λέβητα. 

 Αερίστε καλά τον χώρο που είναι εγκατεστημένη η συσκευή.  

Εάν απαιτηθεί, εφαρμόστε μέτρα κατάσβεσης πυρκαγιάς (βλ. Κεφάλαιο 6). 

 

12. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

 

Πρέπει να εφαρμόζονται οι Κανόνες Ασφαλείας που προδιαγράφονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Τεχνικού 

Εγχειριδίου. 
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Σχήμα 8: Πίσω όψη μηχανής 

Συχνότητα εφαρμογής: Κάθε ημέρα 

Θα πρέπει να επαληθεύεται εκ νέου η καταλληλότητα του λεβητοστασίου και η σωστή/ασφαλής χρήση του 

λέβητα. Όλες οι διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να επαληθεύονται για την σωστή τους λειτουργία. Θα πρέπει 

να επαληθεύεται η σωστή πίεση δικτύου. Θα πρέπει να απομακρύνεται η υπερβολική ποσότητα στάχτης από 

την τεφροδόχο. 

 

Συχνότητα εφαρμογής: Κάθε εβδομάδα 

Θα πρέπει ο λέβητας να καθαρίζεται σύμφωνα με την §12.2. 

 

Συχνότητα εφαρμογής: Κάθε μήνα 

Θα πρέπει να γίνεται γενικός έλεγχος του λεβητοστασίου και της εγκατάστασης σύμφωνα με το παρόν 

Τεχνικό Εγχειρίδιο. Θα πρέπει να επαληθεύεται την στεγανότητα των θυρίδων του λέβητα, ελέγχοντας την 

κατάσταση των κορδονιών στεγανοποίησης που βρίσκονται περιμετρικά των θυρίδων. 

 

Συχνότητα εφαρμογής: Κάθε έτος 

Θα πρέπει να γίνεται λίπανση των τριβέων ολίσθησης των αξόνων Α της διάταξης τροφοδοσίας μέσω των 

τριών (3) λιπαντήρων που βρίσκονται στα άκρα τους (βλ. Σχήμα 8). 
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Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος και καθαρισμός της φλάντζας και των εσωτερικών τοιχωμάτων του τούνελ 

καυσίμου με την χρήση μεταλλικής βούρτσας / ξύστρας, ξεβιδώνοντας τους τέσσερις (4) κοχλίες Β  και 

αφαιρώντας το κάλυμμα Γ (βλ. Σχήμα 8). Προσοχή, κατά την επανατοποθέτηση του καλύμματος Γ, 

επιβεβαιώστε ότι σφίξατε επαρκώς τους κοχλίες Β. 

 

Θα πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι: 

1. Έλεγχος ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

2. Έλεγχος ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (γενικά). 

3. Έλεγχος τροφοδοσίας, κοχλία και μοτέρ κοχλία. 

4. Έλεγχος θαλάμου καύσης και των εξαρτημάτων του, κόφτρες κτλ. 

5. Έλεγχος στεγανότητας και επιδιόρθωση (δεν περιλαμβάνεται το κόστος σε κορδόνια ή ότι σχετικό 

χρειαστείτε). 

6. Κατάσταση υδραυλικού κυκλώματος (οπτικός έλεγχος). 

7. Καθαρισμός όλου του εσωτερικού μέρους του λέβητα (χώρος καύσης, καυστήρας). 

8. Έλεγχος κατάστασης κυκλοφορητή. 

9. Έλεγχος στη βαλβίδα ασφαλείας και τα λοιπά συστήματα ασφαλείας. 

10. Καθαρισμός της καμινάδας (εάν είναι απαραίτητο). 

 

Η ετήσια συντήρηση διενεργείται σε συνεννόηση με τον πελάτη. 

Το κόστος συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση (μεταφορά-εργασία-υλικά αντικατάστασης). 

 

12.1 Καθαρισμός καπνοδόχου 

 

Κατά τον καθαρισμό η συσκευή και οι καπναγωγοί πρέπει να έχουν ψυχθεί επαρκώς. 

 

Ο καθαρισμός είναι αναγκαίος ώστε να απομακρύνεται η αιθάλη που συσσωρεύεται σε διάφορα σημεία της 

καπνοδόχου και μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής ή/και πυρκαγιά στην καπνοδόχο. 

 

Ο καθαρισμός πρέπει να διενεργείται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο ή/και σε μικρότερα χρονικά 

διαστήματα ανάλογα τη χρήση ή όταν κριθεί αναγκαίο από τον χρήστη.  

 

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου συνιστάται να γίνεται μετά το τέλος μιας περιόδου χρήσης, πριν τους 

θερινούς μήνες που απαντώνται αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος που μπορεί να προκαλέσουν 

αυτανάφλεξη της συσσωρευμένης αιθάλης στην καπνοδόχο. 

 

Ο καθαρισμός πρέπει να ανατίθεται σε αρμόδιο άτομο (καπνοδοχοκαθαριστή), ο οποίος οφείλει παράλληλα 

να ελέγξει και να βεβαιώσει για τον ικανοποιητικό ελκυσμό της καπνοδόχου. 
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Κατά την διαδικασία καθαρισμού της καπνοδόχου οι θυρίδες του λέβητα πρέπει να διατηρούνται στη κλειστή 

τους θέση για την αποφυγή προβλημάτων από τη πτώση ποσότητας αιθάλης. Μετά το αρχικό στάδιο, όταν η 

ποσότητα της αιωρούμενης αιθάλης μειωθεί αισθητά, διατηρείστε ανοικτές τις θυρίδες ώστε να επιτυγχάνεται 

ικανοποιητικός ελκυσμός της καπνοδόχου που να βοηθάει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων της 

αιθάλης. 

 
 

12.2 Καθαρισμός του λέβητα από τη στάχτη 

 

Τα εσωτερικά τοιχώματα του λέβητα μπορούν να καθαριστούν από την συσσωρευμένη στάχτη με την χρήση 

ξυστρών του εμπορίου. Η στάχτη κατά τον καθαρισμό θα οδηγηθεί στην τεφροδόχο της συσκευής.  

 

Η τεφροδόχος είναι μεταλλική και επομένως όταν λειτουργεί ο λέβητας καθώς και για ορισμένο χρονικό 

διάστημα μετά την παύση της λειτουργίας του, η θερμοκρασία που αναπτύσσει και διατηρεί είναι εξαιρετικά 

υψηλή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να γίνεται χρήση ειδικού γαντιού. 

 

Η στάχτη πρέπει να απομακρύνεται από τη τεφροδόχο τακτικά. Όταν η τεφροδόχος είναι πλήρως γεμάτη 

ενδέχεται να δυσχεραίνει την διέλευση του αέρα καύσης και την σωστή λειτουργία του λέβητα.  

 

Για τον καθαρισμό από τη στάχτη ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα: 

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί. 

2. Επαληθεύστε ότι όλα τα τμήματά της έχουν ψυχθεί επαρκώς ή κάντε χρήση του ειδικού γαντιού που 

συνοδεύει το συγκρότημα. 

3. Ανοίξτε την θυρίδα του φλογοθαλάμου και απομακρύνετε τη τεφροδόχο.  

4. Απορρίψτε την στάχτη (συστήνεται η χρήση ειδικής σκούπας καθαρισμού στάχτης). Πριν απορρίψετε 

τη στάχτη βεβαιωθείτε ότι η στάχτη έχει ψυχθεί πλήρως και βρίσκεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φωτιά στο δοχείο ή στο χώρο που προορίζεται να 

απορριφθεί.  

5. Επανατοποθετήστε τη κενή τεφροδόχο στην αρχική της θέση. 

6. Κλείστε και ασφαλίστε την θυρίδα του φλογοθαλάμου. 

 

13. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Κατά τους θερινούς μήνες που δεν γίνεται χρήση της συσκευής, μετά τον καθαρισμό της καπνοδόχου και της 

συσκευής, κλείστε τον ρυθμιστή εισερχόμενου αέρα και την πόρτα της εστίας μέχρι την επόμενη περίοδο 

χρήσης. Επίσης θα πρέπει να αφαιρέστε όλο το καύσιμο υλικό από την χοάνη τροφοδοσίας (σιλό). 

 

Ο καθαρισμός της καπνοδόχου (βλ. Κεφ. 12, §12.1) συνιστάται να γίνεται μετά το τέλος μιας περιόδου 

χρήσης, πριν τους θερινούς μήνες που απαντώνται αυξημένες θερμοκρασίες περιβάλλοντος που μπορεί να 

προκαλέσουν αυτανάφλεξη της συσσωρευμένης αιθάλης στην καπνοδόχο. 
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14. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ 

ΣΙΛΟ  

1. ΒΟΥΛΩΜΕΝΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑ , ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΕΛΚΥΣΜΟΣ 

2. ΒΡΩΜΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ 

3. ΒΟΥΛΩΜΕΝΕΣ ΟΠΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΥΣΗΣ 

4. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΑ 

5. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΜΙΝΑΔΑ 

  

ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 1. ΦΡΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ-ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

2. ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

  

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ 1. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ-ΥΓΡΑΣΙΑ) 

2. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ 

3. ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

  

ΥΨΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1. ΚΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

2. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΗΣ 

  

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΦΛΟΓΑ 1. ΚΟΚΚΙΝΗ-ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

2. ΛΕΥΚΗ-ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

3. ΚΙΤΡΙΝΗ-ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 

  

ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ 1. ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 

2. ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΕΛΚΥΣΜΟΣ 

3. ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

4. ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

5. ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΕΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΥΣΗ 

  

Ο ΚΟΧΛΙΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 1. ΦΡΑΓΗ ΤΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟ 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ(ΣΦΗΝΑ)  ΚΟΧΛΙΑ 

3. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 

4. ΚΑΜΜΕΝΟ ΑΚΡΟ ΚΟΧΛΙΑ 

  

Ο ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 1. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 

2. ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 
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15. ΕΓΓΥΗΣΗ 

 

Η εταιρία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ εγγυάται την καλή λειτουργία, την μέγιστη απόδοση, την ποιότητα των 

υλικών κατασκευής. Για την εγγύηση του λέβητα σας βεβαιώνουμε ότι πέρασε  το τεστ δοκιμής 

και στεγανότητας με βάση το TEST PRESSURE. 

 

Η περίοδος εγγύησης για το λέβητα είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς τους και 

αφορά αποκλειστικά και μόνο τον κορμό του λέβητα. 

 

Σε περίπτωση που απαιτείται μεταφορά του λέβητα στο εργοστάσιο για επισκευή, ο πελάτης 

είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την αποξήλωση του λέβητα από την εγκατάσταση, την 

μεταφορά με δικό του μέσον στο εργοστάσιο της εταιρίας, και την επανασύνδεση στο δίκτυο της 

εγκατάστασής του. Η εταιρία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ δεν έχει υποχρέωση πληρωμής αυτών των εξόδων. 

 

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΟΣ. 

 

1. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

2. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ Η ΑΠΕΙΡΙΑ. 

3. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ – 

ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΚΑΚΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. 

4. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΓΕΙΩΣΗ. 

5. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ (ΜΟΤΕΡ-ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ-BLOWER-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΙΣΧΥΕΙ 

ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. 

 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΤΗ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ-

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ). 

 

Η εγγύηση παύει να έχει ισχύ για τις περιπτώσεις χρήσης της συσκευής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που 

προδιαγράφεται στον παρόν Τεχνικό Εγχειρίδιο και για τις περιπτώσεις που δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες & 

περιορισμοί του παρόντος.  
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16. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
DECLARATION OF CONFORMITY 

 

 

   

   

Κατασκευαστής 
Manufacturer’s name 

Διεύθυνση κατασκευαστή 
Manufacturer’s address 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Τ. 0030 2710 227668 ▪ www.karagiannis-solar.gr 

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ ▪ ΤΚ 22100  

KARAGIANNIS GEORGE 
INDUSTRIAL AREA OF TRIPOLI ▪ P.C. 22100 ▪ ARCADIA ▪ HELLAS 

  

Προϊόν 
Product 

Λέβητας στερεών καυσίμων με μηχανική τροφοδοσία 
Heating boiler for solid fuels, mechanical stoked 

  

Τύπος  
Type 

   

    

Αριθμός σειράς 
Serial number 

   

    

Έτος σήμανσης CE 
Year of CE mark 

2018 
  

Οδηγίες / Κανονισμοί Ε.Ε. 
E.C. Directives / Regulations 

2006/42/ΕΚ ▪ 2014/30/ΕΚ 

2006/42/EC ▪ 2014/30/EC 
  

Πρότυπα / Προδιαγραφές 
Standards 

EN ISO 12100:2010  
 

Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment 
and risk reduction 

ΕΝ 60204-1:2006 
EN 60204-1:2006/A1:2009 

Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: 
General requirements 

 
EN 61000-6-1:2007 

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - 
Immunity for residential, commercial and light-industrial 
environments 

EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards - 
Immunity for industrial environments 

EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - 
Emission standard for residential, commercial and light-industrial 
environments 

EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: 
General requirements 

EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: 
Particular requirements for temperature sensing controls 

  

  

Με τη παρούσα δηλώνεται με αποκλειστική ευθύνη ότι το μηχάνημα που αναφέρεται παραπάνω έχει σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/42/ΕΚ και της Οδηγίας 2014/30/ΕΚ και εξακολουθούν να 
είναι συμμορφούμενο με αυτές τις απαιτήσεις εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες και/ή τους 
κανόνες και περιορισμούς. 
We hereby declare with exclusive responsibility that the above machine has been designed and manufactured according to the Directives 
2006/42/EC and 2014/30/EC requirements, and it can continue to meet these requirements if it is used according to the attached 
instructions and/or the rules and circumscriptions. 
 

Όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στην παρούσα Δήλωση Συμμόρφωσης έχουν περάσει επιτυχώς τους ελέγχους υδραυλικής 
δοκιμής σε πίεση δοκιμής υπερδιπλάσια (5,0 bar) της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας (1,9 bar). 
All the products fall in the object of the present Declaration of Conformity have been hydraulic tested to a test pressure more than 2 times 
(5.0 bar) the maximum allowed working pressure (1.9 bar). 
     

      

 
Γενικός Διευθυντής 

General Manager 
 

Τόπος 
Place 

 
 

Ημερομηνία 
 Date 

 
 

       

 
Καραγιάννης Γεώργιος 
Karagiannis George 

 
Τρίπολη 
Tripoli 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 


