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Σαρ εςσαπιζηούμε πος επιλέξαηε ηον σαλύβδινο λέβηηα Pelletstar-Unit ηος επγοζηαζίος
THERMOSTAHL. Σαρ διαβεβαιώνοςμε όηι κάναηε μία ζυζηή επιλογή και πποζθέζαηε αξία ζηην
εγκαηάζηαζη θέπμανζηρ ηηρ καηοικίαρ ζαρ.
Οι λέβηηερ Pelletstar είναι καηαζκεςαζμένοι ζύμθυνα με ηιρ ηελεςηαίερ εξελίξειρ ηηρ
ηεσνολογίαρ και ηοςρ κανόνερ αζθαλείαρ. Σςγσπόνυρ, δόθηκε ιδιαίηεπη πποζοσή ζηον σειπιζμό,
ηην εύκολη ζςνηήπηζη, και ηην αζθάλεια καηά ηην λειηοςπγία.
Για ηην αποθςγή ζθαλμάηυν ζύνδεζηρ, παπακαλούμε να διαβάζεηε με πποζοσή ηο ηεσνικό
βιβλίο ηος λέβηηα. Να λάβεηε ςπ’ ότιν ηιρ οδηγίερ σπήζηρ και ηιρ ςποδείξειρ αζθαλείαρ.
Η εηαιπία Thermostahl διαηηπεί ηο δικαίυμα να αλλάξει ηεσνικά ζηοισεία, διαζηάζειρ, εξυηεπικά
εμθανιζιακά σαπακηηπιζηικά και άλλα ζηοισεία εξοπλιζμού συπίρ ειδοποίηζη.
1

ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ

Δθηόο από ηηο επηκέξνπο ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ζηα δηάθνξα θεθάιαηα, δίλνληαη εδώ θάπνηεο
γεληθέο ππνδείμεηο πνπ πξέπεη λα πξνζερζνύλ ηδηαίηεξα.
 Ξξηλ μεθηλήζηε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, ρξήζε ή ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα, βεβαησζείηε
πσο έρεηε δηαβάζεη ην παξόλ εγρεηξίδην θαη έρεηε θαηαλνήζεη ηηο ππνδείμεηο ηνπ.
 Νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξέπεη λα γίλνληαη κόλν από
επαγγεικαηία εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό.
 Ν ιέβεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία έρεη
ζρεδηαζηεί, θαη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ παξόληνο εγρεηξηδίνπ.


Ζ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο
ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία.

 Κελ απνζεθεύεηε θαύζηκα ή εύθιεθηα πιηθά εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.
 Βεβαησζείηε πσο γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Κελ αθήλεηε εθηεζεηκέλα
θαιώδηα, δηαηεξείηε ην ιεβεηνζηάζην θαζαξό, βεβαησζείηε γηα ηελ αξηηόηεηα ηεο
θακηλάδαο θαη ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ. Διέγμηε ηελ πίεζε ζην δίθηπό ζαο θαη
βεβαησζείηε πσο όιεο νη δηαηάμεηο θαη ζπζθεπέο αζθαιείαο ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.
2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ

Απηό ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, όπσο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ζπλαθέο
έγγξαθν, πξέπεη λα θπιαρηεί επηκειώο, έηζη ώζηε λα είλαη δηαζέζηκν αλά πάζα ζηηγκή. Πε
πεξίπησζε αθαίξεζεο ή κεηαπώιεζεο ηεο ζπζθεπήο, ην παξόλ εγρεηξίδην πξέπεη λα παξαδίδεηαη
ζηνλ λέν ηδηνθηήηε / ρξήζηε.
Νη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνύ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηζρύνπζα
λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ππόινηπσλ ζπλεξγαδόκελσλ ζπζθεπώλ-εμαξηεκάησλ ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ.
Ν αγνξαζηήο νθείιεη λα εθαξκόζεη όιεο ηηο νδεγίεο ρξήζεσο, αζθαιείαο, θαη λα ζπκκνξθσζεί
κε ηηο ππνδείμεηο απηνύ ηνπ ηερληθνύ εγρεηξηδίνπ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε παύεη λα ηζρύεη ε
εγγύεζε ηνπ ιέβεηα θαη ε εηαηξία δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε βιάβε νθείιεηαη ζε κε
εθαξκνγή ηνπο.

3

ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

Ρν ζπγθξόηεκα ιέβεηα pellet Pelletstar-Unit είλαη έλα λέν πξντόλ ζρεδηαζκέλν γηα εγθαηάζηαζε
θεληξηθήο ζέξκαλζεο, θπξίσο νηθηαθώλ εθαξκνγώλ, γηα θαύζε pellet μύινπ.
Ρν ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλεη εηδηθό ραιύβδηλν ιέβεηα ηξηώλ δηαδξνκώλ πςειήο απόδνζεο,
απηόκαην θαπζηήξα pellet πξνζαξκνζκέλν ζην ιέβεηα, δεμακελή απνζήθεπζεο θαπζίκνπ θαη
θνριία κεηαθνξάο. Όια ηα εμαξηήκαηα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη δηαζθαιίδνπλ ζηαζεξή θαη
αμηόπηζηε ιεηηνπξγία, ειάρηζην θαζαξηζκό θαη εύθνιε ζπληήξεζε.
Ζ έλαπζε θαη ε ιεηηνπξγία είλαη απηόκαηε, αθξηβώο όπσο θαη ζηνλ θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Θαζώο
ην pellet όκσο πεξηέρεη ζηάρηε (<1%), ν θαπζηήξαο θαη ν ιέβεηαο απαηηνύλ ηαθηηθό θαζαξηζκό
γηα απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία.
4

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Νη ιέβεηεο παξαδίδνληαη από ην εξγνζηάζην ειεγκέλνη θαη θέξνπλ ην πηζηνπνηεηηθό πνηόηεηαο
θαη εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. Ζ ζπζθεπαζία είλαη ζε μπινπαιέηα θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα
είλαη εληόο ηνπ ζαιάκνπ ηνπ ιέβεηα. (Αθαηξέζηε κε πξνζνρή πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ
εγθαηάζηαζε.)
Ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ πξντόληνο. Ρν εξγνζηάζην
δελ ζα δερζεί παξάπνλα εμαηηίαο θαθνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο θαηά ηε κεηαθνξά. Ρα παξάπνλα
απηά απεπζύλνληαη ζην κεηαθνξέα.
Πηελ παξαιαβή ηνπ ιέβεηα ζα βξείηε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα:









Σαιύβδηλνο θνξκόο ιέβεηα
Κεηαιιηθά θαιύκκαηα κε κόλσζε θαη ηηξάληεο πεξίδεζεο
Ξίλαθαο νξγάλσλ
Ππιιέθηεο αζθαιείαο 3 bar
Δξγαιεία θαζαξηζκνύ
Γνρείν ζηάρηεο (πξναηξεηηθό)
Γεμακελή απνζήθεπζεο θαπζίκνπ κε βάζε (πξναηξεηηθό)
Βηβιίν νδεγηώλ ρξήζεο θαη ζύλδεζεο

Πύζηεκα θαπζηήξα pellet πνπ πεξηιακβάλεη:
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Θαπζηήξαο pellet
Θνριίαο κεηαθνξάο θαπζίκνπ
Αιπζίδα ζηαζεξνπνίεζεο θνριία
Φιάληδα πξνζαξκνγήο ζην ιέβεηα
Ξπξίκαρν ζηεγαλσηηθό
Πθηγθηήξεο ζύλδεζεο
Ιάζηηρν ζύλδεζεο
Βηβιίν νδεγηώλ θαπζηήξα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

5.1

Λέβηηαρ

Ν ραιύβδηλνο ιέβεηαο ζεξκνύ λεξνύ PELLETSTAR είλαη νξηδόληηνο κνλνθόκκαηνο
θινγναπισηόο, κε ηξεηο δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ. Ζ κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ηα θαπζαέξηα
πξνο ην λεξό γίλεηαη θπξίσο κέζσ αθηηλνβνιίαο ζηηο δύν πξώηεο δηαδξνκέο, θαη ζηελ ηξίηε
κέζσ ζεξκηθήο αγσγήο. Ζ επηζηξνθή ησλ θαπζαεξίσλ από ηε δεύηεξε δηαδξνκή πξνο ηελ ηξίηε
γίλεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά ηεο πόξηαο, ε νπνία δελ ςύρεηαη.
Ζ πόξηα ηνπ ιέβεηα δηαζέηεη ππξίκαρν πιηθό θαη είλαη πξνζαξκνζκέλε έηζη ώζηε λα επηηξέπεη
ηελ επηζεώξεζε ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη ησλ απιώλ. Ζ πόξηα δηαζέηεη θιάληδα γηα ηνλ
θαπζηήξα θαη ζπξίδα κε ππξίκαρν ηδάκη γηα επηζεώξεζε ηεο θιόγαο. Πην εζσηεξηθό ησλ απιώλ
ππάξρνπλ αλνμείδσηνη ζηξνβηιηζηέο πνπ επηβξαδύλνπλ ηα θαπζαέξηα από ηνλ ιέβεηα πξνο ηελ
θακηλάδα θαη απμάλνπλ ηελ κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο. Ζ απόξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ
θακηλάδα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ θαπλνζπιιέθηε, πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ νπίζζηα
πιάθα ηνπ ιέβεηα κε βίδεο.

Ρν λεξό έρεη αλνδηθή θπθινθνξία κέζα ζηνλ ιέβεηα ζε αληίζεηε πνξεία κε ηα θαπζαέξηα,
ςύρνληαο επαξθώο ηα ηνηρώκαηα ηνπ θινγνζαιάκνπ θαη ησλ απιώλ.
Ν ιέβεηαο Pelltestar είλαη θαηαζθεπαζκέλνο έηζη ώζηε όιεο νη επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηε θιόγα λα ςύρνληαη από λεξό. Νη ηξεηο δηαδξνκέο θαπζαεξίσλ, ν κεγάινο αξηζκόο
θινγαπιώλ θαη νη αλνμείδσηνη ζηξνβηιηζηέο, ν κεγάινο όγθνο λεξνύ ηνπ ιέβεηα, θαζώο θαη ε
ζπκκεηξηθή θαηαζθεπή, δηαζθαιίδνπλ πςειή απόδνζε.

Αλάπηπγκα ιέβεηα Pelletstar

Τπόμνημα
1.
Θπξίδα επηζεώξεζεο θιόγαο
2.
Ξόξηα ιέβεηα
3.
Πηεθάλε πόξηαο
4.
Κεληεζέο
5.
Δκπξόζζηα απινθόξνο πιάθα
6.
δξνζάιακνο
7.
Καζηόο πξνζαγσγήο
8.
Κνύθα
9.
Πύλδεζε πξνζαγσγήο
10. Θαπλνζπιιέθηεο

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Θαπλνδόρνο
Θπξίδα θαπλνζπιιέθηε
Πύλδεζε επηζηξνθήο
Ξάηνο θινγνζαιάκνπ
Ξιάθα ελίζρπζεο
Φινγνζάιακνο
Δλδηάκεζε δηαδξνκή θαπζαεξίσλ
Πύλδεζε θαπζηήξα
Φινγαπινί

5.2

Καςζηήπαρ pellet

Ν θαπζηήξαο είλαη πιήξσο απηόκαηνο, ιεηηνπξγεί θαη ειέγρεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν
όπσο θαη έλαο θαπζηήξαο πεηξειαίνπ. Ν θαπζηήξαο δηαζέηεη ςεθηαθό εγθέθαιν πνπ ξπζκίδεη
θαη ειέγρεη όιεο ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο.
Ζ πξνζαξκνγή ζην ιέβεηα γίλεηαη κέζσ ηππνπνηεκέλεο θιάληδαο θαπζηήξα DN 90. Ν
θαπζηήξαο ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα, ηελ εζηία πνπ ζπλδέεηαη από ηε κέζα κεξηά ηεο πόξηαο
θαη ηνλ θνξκό πνπ ζπλδέεηαη από ηελ έμσ κεξηά. Ρα δύν ηκήκαηα ελώλνληαη κε πεξηθόριην.
Ζ ειεθηξνινγηθή ζύλδεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ηνπ θαπζηήξα πεηξειαίνπ, κέζσ
επηαπνιηθήο θίζαο. Ζ παξνρή ξεύκαηνο είλαη 230V/50Hz max 3A.
Ζ ηξνθνδνζία θαπζίκνπ γίλεηαη κέζσ εμσηεξηθνύ θνριία, ν νπνίνο ζπλδέεηαη θαη ειέγρεηαη από
ηνλ θαπζηήξα. Ν θνριίαο κε ην ζηόκην ηνπ θαπζηήξα ζπλδέεηαη κέζσ εηδηθνύ ιάζηηρνπ θαη
ζθηγθηήξσλ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε ην ηερληθό βηβιίν ηνπ θαπζηήξα.

Θαπζηήξαο pellet Pelltech

Τπόμνημα
1.
Νζόλε LCD
2.
Ξιεθηξνιόγην
3.
Κπαηαξία πξνζηαζίαο
4.
Φίζα ζύλδεζεο
5.
Αηζζεηήξαο ζηάζκεο θαπζίκνπ
6.
Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο
7.
Φσηνθύηηαξν
8.
Θηλεηήξαο εζσηεξηθνύ θνριία
9.
Αληίζηαζε έλαπζεο
10. Δζσηεξηθόο θνριίαο
11. Δζηία θαύζεο
12. Πράξα

Τπόμνημα
1.
ΝΘ-είζνδνο ζε κελνύ / επηβεβαίσζε επηινγήο
Κεηαθίλεζε ζην κελνύ πξνο ηα πάλσ / αύμεζε
2.
ηηκήο παξακέηξνπ
ESC-αθύξσζε / κεηάβαζε έλα επίπεδν πίζσ ζην
3.
κελνύ
Κεηαθίλεζε ζην κελνύ πξνο ηα θάησ / κείσζε
4.
ηηκήο παξακέηξνπ

Ξιεθηξνιόγην θαπζηήξα

5.3

Δξωηεπικόρ κοσλίαρ ηποθοδοζίαρ

Ν εμσηεξηθόο θνριίαο παξέρεη ηελ απαηηνύκελε ηξνθνδνζία θαπζίκνπ ζηνλ θαπζηήξα. Ζ κία ηνπ
άθξε εηζέξρεηαη ζηε δεμακελή θαπζίκνπ, ελώ ζηελ άιιε ππάξρεη ν θηλεηήξαο πνπ θηλεί ηνλ
θνριία, θαη ην ζηόκην πηώζεο ησλ pellet. Ζ ζύλδεζε κε ην ζηόκην εηζόδνπ ηνπ θαπζηήξα γίλεηαη
κέζσ ελόο εηδηθνύ ιάζηηρνπ. Ρν ιάζηηρν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από εύηεθην πιαζηηθό, πνπ
ιηώλεη γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζε ζεξκνθξαζία 100oC.
Ρν ιάζηηρν ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά ηελησκέλν θαη λα έρεη αξθεηή θιίζε ώζηε λα επηηξέπεη ηελ
ειεύζεξε ξνή ησλ pellets θαη λα κελ θαηαθξαηεί θαύζηκν εληόο. Ζ ζύλδεζε πξέπεη λα είλαη
ζηεγαλή θαη λα ζπζθίγγεηαη κέζσ ησλ παξερόκελσλ ζθηγθηήξσλ, γηα λα κελ ππάξρεη θίλδπλνο
επηζηξνθήο θαπζαεξίσλ.

Πρέδην εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθνύ θνριία ηξνθνδνζίαο

5.4

Γεξαμενή αποθήκεςζηρ (ζιλό)

Ρν ζηιό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ pellet. Κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνπδήπνηε ζε
ζρέζε κε ην ιέβεηα, αξθεί λα είλαη αξθεηά θνληά ώζηε λα επαξθεί ην κήθνο ηνπ θνριία γηα ηελ
ηξνθνδνζία ηνπ θαπζηήξα. Γηαηίζεηαη ζε ηέζζεξα κεγέζε: 350/500/750/1000 lit.
Πην θάησ κέξνο ηνπ δηαζέηεη βάζε, ζηελ νπνία πξνζαξκόδεηαη ν θνριίαο. Θαζώο έρεη θεθιηκέλεο
πιεπξέο επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε πηώζε ηνπ θαπζίκνπ ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο, ρσξίο λα
κέλνπλ θαηάινηπα.
Γηαζέηεη αλνηγόκελν θαπάθη, ζπξίδα επηζεώξεζεο ζηάζκεο θαη θξίθν πξόζδεζεο αιπζίδαο γηα
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνριία. Θαηά ην γέκηζκα ηεο δεμακελήο πξνζέμηε λα κελ εηζέιζνπλ ζην ζηιό
μέλα ζώκαηα, όπσο πέηξεο, θνκκάηηα μύινπ, πιαζηηθά ή κεηαιιηθά πιηθά θηι. , ηα νπνία
κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο.
Δθηόο από ην ζηιό ηεο εηαηξίαο Thermostahl, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε άιιε
δεμακελή πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζσζηή απνζήθεπζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ ζσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ
θνριία ηξνθνδνζίαο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ εηαηξία ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή απνξίαο.
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ΚΑΤΙΜΟ

6.1

Γενικά

Ν ιέβεηαο Pelletstar είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλνο γηα θαύζε pellets, παξέρνληαο πςειή απόδνζε
θαη εύθνιε ζπληήξεζε. Ωζηόζν, ιόγσ ηεο ηππνπνηεκέλεο θιάληδαο πνπ δηαζέηεη, κπνξεί επίζεο
λα ιεηηνπξγήζεη κε πςειή απόδνζε κε πγξά θαύζηκα (πεηξέιαην) ή αέξηα.
6.2

Pellets

Ν θαπζηήξαο pellet κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε pellet μύινπ Α’ πνηόηεηαο.
Νπνηνδήπνηε άιιν θαύζηκν κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξόβιεκα ζηνλ θαπζηήξα.
Ρν pellet είλαη 100% θπζηθό πξντόλ. Ξξνέξρεηαη από θαηάινηπα πινηνκίαο, μπιείαο,
επηπινπνηίαο θηι. Ρν pellet μύινπ παξάγεηαη απνθιεηζηηθά από θαηάινηπα μπιείαο, ρσξίο άιια
πξόζζεηα θαη ρεκηθά.
Ρν pellet θαηαζθεπάδεηαη από ζπκπίεζε θαηαινίπσλ επεμεξγαζίαο ηνπ μύινπ. Ρν ηππηθό ηνπο
ζήκα είλαη θπιηλδξηθό. Σάξε ζηε ιηγλίλε, έλα θπζηθό ζπζηαηηθό πνπ απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε
ζπκπίεζε ηνπ μύινπ, ην pellet γίλεηαη ζπκπαγέο θαη ζηεξεό, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πξόζζεηεο
ζπλδεηηθέο νπζίεο.
Παλ θαύζηκν είλαη ηππνπνηεκέλν θαη δηαηίζεηαη ζπλήζσο ζπζθεπαζκέλν ζε ζάθνπο ησλ 15 kg ή
ζε κεγάζαθνπο ηνπ ελόο ηόλνπ. Εεηάηε πάληα ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πηζηνπνηήζεηο ηεο
εηαηξίαο από ηελ νπνία αγνξάδεηε ηα pellets θαη ειέγρεηε γηα DIN+ πηζηνπνίεζε.
Πποδιαγπαθέρ pellet
Γηάκεηξνο
Κήθνο
Ξπθλόηεηα
Ρέθξα
Θεξκνγόλνο δύλακε
γξαζία

6-8 mm
12-30,5 mm
650-700 kg/m3
<1%
>4,8 kWh/kg
<8%

Ζ πνηόηεηα ησλ pellets είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή θαύζε θαη ηελ απόδνζε
ηνπ ιέβεηα (ζεξκνγόλνο δύλακε, πγξαζία θαη πεξηεθηηθόηεηα ζηάρηεο).
Γηα ξπζκηζκέλε ηζρύ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαπζηήξα 16 kW, ν ρξόλνο ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα
πνηθίιιεη από 3,68 έσο 8,21 δεπηεξόιεπηα, ζε δηαζηήκαηα 15 δεπηεξνιέπησλ. Έηζη ε
θαηαλάισζε κπνξεί λα είλαη 0,7-1,25 kg/h γηα εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζία 0ºC, ην νπνίν ζεκαίλεη
16-30 kg/εκέξα ή 480-900 kg/κήλα. Γηα έλα ζηιό 500 lit ε απηνλνκία κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη
ηηο 10 κέξεο.
Δάλ ρξεζηκνπνηεζνύλ agropellets, ζα θαίγνληαη, αιιά ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πνιύ ζπρλά ν
θαπζηήξαο (αθόκα θαη 4 θνξέο ηε κέξα) ιόγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζηάρηε. Δάλ
ρξεζηκνπνηείηε θαλνληθά pellet κε ρακειή πεξηεθηηθόηεηα ζηάρηεο (DIN+ πηζηνπνίεζε) ζα
ρξεηάδεηαη λα θαζαξίδεηε ηνλ θαπζηήξα κηα έσο δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
6.3

Τγπά/αέπια καύζιμα

Ν ιέβεηαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε πεηξέιαην ή αέξην κε πνιύ θαιή απόδνζε, κε απιή
αιιαγή ηνπ θαπζηήξα.
Ν θαπζηήξαο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ιέβεηα, θαη δελ θαιύπηεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ
παξόληνο εγρεηξηδίνπ, νύηε πεξηιακβάλεηαη ζηελ εγγύεζε ηνπ ιέβεηα. Δάλ ηνπνζεηεζεί
θαπζηήξαο πεηξειαίνπ, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη λα
ζπλνδεύεηαη από όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη αζθαιή ρξήζε παξειθόκελα.

7

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΓΙΑΣΑΔΙ

7.1

Σεσνικά σαπακηηπιζηικά

Σύπορ
Νλνκαζηηθή ηζρύο ζην
pellet
Ξεξηνρή ηζρύνο min-max
Κέζε θαηαλάισζε αλά
πεξίνδν ζέξκαλζεο
Βαζκόο απόδνζεο
Ξηζηνπνίεζε CE
Ξίεζε ιεηηνπξγίαο
Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο
(max)
Θεξκνθξαζία επηζηξνθώλ
(min)
Θεξκνθξαζία εμόδνπ
θαπζαεξίσλ (max)
Διάρηζηνο ειθπζκόο
Θαηάινηπα θαύζεο (αηζάιε)
Σσξεηηθόηεηα ζηιό
Ξεξηεθηηθόηεηα λεξνύ
Γηάκεηξνο θαπλνδόρνπ
Βάξνο θελό
Όγθνο δνρείνπ ζηάρηεο

PLS 20

PLS 30

PLS 40

PLS 50

PLS 60

kcal/h

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

kcal/h

16-24.000

25-32.000

33-40.000

42-50.000

52-60.000

kg

4000

5000

6500

7500

8500

%

92
ISCIR
2,5

92
ISCIR
2,5

92
ISCIR
2,5

92
ISCIR
2,5

92
ISCIR
2,5

bar
o

C

90

90

90

90

90

o

C

60

60

60

60

60

o

C

150

150

150

150

150

Pa
%
lit
lit
mm
kg
lit

-4
1-1,5
500
90
150
130
34

-4
1-1,5
500
90
150
140
34

-4
1-1,5
500
110
150
160
42

-4
1-1,5
750
130
150
180
50

-4
1-1,5
750
145
150
200
58

7.2

Γιαζηάζειρ

Πρεδηάγξακκα δηαζηάζεσλ ιέβεηα Pelletstar

Tύπορ
Σ1
Σ2
Σ3
Α
Β
C
D
E
F
G
H
Av
Ast-Am

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

PLS 20
1 ¼’’
1 ¼’’
159
540
1020
1430
570
995
250
380
420
650/750
1250-1350

PLS 30
1 ¼’’
1 ¼’’
159
540
1120
1430
570
995
250
380
520
650/750
1250-1350

Νιηθέο δηαζηάζεηο ζπγθξνηήκαηνο κε εξγνζηαζηαθό ζηιό

PLS 40
1 ¼’’
1 ¼’’
159
540
1220
1430
570
995
250
380
620
650/750
1250-1350

PLS 50
1 ¼’’
1 ¼’’
159
540
1320
1430
570
995
250
380
720
650/750
1250-1350

PLS 60
1 ¼’’
1 ¼’’
195
660
1020
1210
570
995
250
380
600
650/750
1350-1450
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ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

8.1

Λεβηηοζηάζιο

Ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζε εηδηθό ρώξν, ν νπνίνο λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
θαλνληζκνύ θηηξίσλ.
8.1.1 Διαζηάζειρ
Ν ρώξνο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επίπεδν δάπεδν, αξθεηήο αληνρήο
γηα ην βάξνο ηνπ. Ζ ηνπνζέηεζε πξέπεη λα γίλεη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε πξόζβαζε ζην ιέβεηα
λε είλαη εύθνιε από όιεο ηηο κεξηέο. Ππζηήλνληαη νη αθόινπζεο απνζηάζεηο.

Γηαζηάζεηο ιεβεηνζηαζίνπ

Σύπορ

Γιαζηάζειρ [mm]
A4
H

A1

A2

A3

H1

L1

L2

PLS 20

1250

>700

1200

1500-3000

1420

>2300

>1000

>600

PLS 30

1250

>700

1200

1500-3000

1420

>2300

>1000

>600

PLS 40

1250

>700

1200

1500-3000

1420

>2300

>1000

>600

PLS 50

1250

>700

1200

1500-3000

1420

>2300

>1200

>600

PLS 60

1350

>780

1200

1500-3000

1600

>2300

>1200

>600

8.1.2 Εξαεπιζμόρ λεβηηοζηαζίος
Ρν ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή θπζηθό εμαεξηζκό. Ζ δηαηνκή ηεο ζπξίδαο
εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα ξνή αέξα ηνπιάρηζηνλ 0,5 m3/h αλά 1 kW
εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο.
Ζ δηαηνκή ηεο ζπξίδαο εηζαγσγήο αέξα γηα ηελ παξνρή ηνπ απαηηνύκελνπ αέξα θαύζεο ζα
πξέπεη λα ππνινγηζηεί γηα παξνρή 1,6 m3/h αλά 1 kW εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο. Δάλ
ππάξρεη κία κόλν ζπξίδα εμαεξηζκνύ, απηή ζα πξέπεη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο παξνρήο αέξα θαη
εμαεξηζκνύ, δειαδή ηνπιάρηζηνλ 2,1 m3/h αλά 1 kW εγθαηεζηεκέλεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο.
Ππλνιηθά ην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζπξίδεο επηθάλεηαο πεξίπνπ 1/15 ηεο
επηθάλεηαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ.
Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε κεραληθνύ εμαεξηζκνύ.
8.1.3 Πποδιαγπαθέρ λεβηηοζηαζίος
Πην ιεβεηνζηάζην ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαζαξηόηεηα. Απαγνξεύεηαη ε θύιαμε εύθιεθησλ
αληηθεηκέλσλ ή θαπζίκσλ εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δεμακελή
θαπζίκνπ (ζηεξεώλ ή πγξώλ) εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ηόηε απηή ζα πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλε από κε εύθιεθην πιηθό, θαη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο.
Θα πξέπεη λα ππάξρεη απνρέηεπζε, ζηελ νπνία ζα ζπλδεζνύλ νη έμνδνη ησλ αζθαιηζηηθώλ
βαιβίδσλ, γηα εθξνή θαπηνύ λεξνύ ζε πεξίπησζε ππεξζέξκαλζεο ή ππεξπίεζεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ππξνζβεζηήξαο μεξήο ζθόλεο εληόο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη
ζύζηεκα ππξόζβεζεο επάλσ από ηνλ ιέβεηα θαη ηελ πόξηα. Όηαλ πξνβιέπεηαη εγθαηάζηαζε
ζπλαγεξκνύ ππξθαγηάο ζην θηίξην ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί αληρλεπηήο θαπλνύ ζηελ νξνθή ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ.
Ζ πόξηα ζα πξέπεη λα είλαη κεηαιιηθή, ρσξίο δηαθνζκεηηθέο ζπξίδεο, θαη πξέπεη λα αλνίγεη πξνο
ην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη λα δηαζέηεη πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 0,9 m.
8.2

Μεηαλλικά καλύμμαηα

Ρα κεηαιιηθά θαιύκκαηα ζπλνδεύνπλ ην ιέβεηα ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία. Κέζα ζηε
ζπζθεπαζία ζα βξείηε ηα κεηαιιηθά θαιύκκαηα, ηε κόλσζε παινβάκβαθα, ηνλ πίλαθα νξγάλσλ,
ηηξάληεο πεξίδεζεο κόλσζεο, θιηπο θαη βίδεο, απηνθόιιεηα θαη πηλαθίδα ζηνηρείσλ ιέβεηα.
Ζ ζπλαξκνιόγεζε ησλ θαιπκκάησλ ζηνλ θνξκό ηνπ ιέβεηα γίλεηαη εύθνια θαη γξήγνξα
αθνινπζώληαο ηηο παξαθάησ νδεγίεο:







8.3

Ρνπνζεηήζηε πξώηα ηελ κόλσζε πεξηκεηξηθά ηνπ πδξνζαιάκνπ θαη δέζηε κε ηηο ηηξάληεο
θαη ηα θιηπο αζθάιηζεο.
Ρνπνζεηήζηε ηα αξζεληθά θιηπο ζηα πιατλά θαιύκκαηα θαη ηα ζειπθά ζην επάλσ.
Ρνπνζεηήζηε ηα δύν πιατλά θαιύκκαηα.
Ρνπνζεηήζηε έπεηηα ην επάλσ θάιπκκα θαη αζθαιίζηε κε ηα θιηπο.
Βηδώζηε ζην κπξνζηηλό επάλσ κέξνο ησλ πιατλώλ θαιπκκάησλ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ θαη
ζην πίζσ κέξνο ην θάιπκκα ηνπ θαπλνζπιιέθηε.
Ρνπνζεηήζηε ηε κόλσζε θαη ην θάιπκκα ηεο κπξνζηηλήο πόξηαο βηδώλνληαο πξώηα ηηο
βίδεο ζύλδεζεο κεηαμύ ηεο πόξηαο θαη ηνπ θαιύκκαηνο.
Τδπαςλική εγκαηάζηαζη

Ν ιέβεηαο εγθαζίζηαηαη θαη ζπλδέεηαη αθξηβώο όπσο θαη έλαο ιέβεηαο πεηξειαίνπ, κε δνρείν
δηαζηνιήο θιεηζηνύ θπθιώκαηνο. Κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ζεξκαληηθά ζώκαηα, ελδνδαπέδηα
ζέξκαλζε, fan-coils ή άιιν κέζν ζέξκαλζεο, ζύκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θάζε κεζόδνπ
εγθαηάζηαζεο. Ν θαπζηήξαο ειέγρεηαη από ην ζεξκνζηάηε ηνπ πίλαθα νξγάλσλ, ή κπνξεί λα
ειέγρεηαη θαη από ζεξκνζηάηε ρώξνπ.
Ρν δνρείν δηαζηνιήο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο ζπλνιηθήο πνζόηεηαο λεξνύ
ηεο εγθαηάζηαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα, π.ρ. εγθαηάζηαζε κε 850
lt λεξό ρξεηάδεηαη δνρείν δηαζηνιήο ηνπιάρηζηνλ 85 lt. (Standard EN 12828 παξάγξαθνο D
νδεγίεο Δ.Δ.)

Ρν δνρείν δηαζηνιήο ηνπνζεηείηαη πάληα ζηηο επηζηξνθέο. Ζ πιήξσζε γίλεηαη κε απηόκαην
πιεξσηή. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πςειή πίεζε ζην δίθηπν θαιό είλαη λα ηνπνζεηεζεί θαη
έλαο κεησηήο πίεζεο πξώηα. Ζ κέγηζηε πίεζε όηαλ ην δίθηπν είλαη θξύν δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ην 1 bar, θαη όηαλ είλαη δεζηό ηα 2 bar. Γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο
ζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη ζπρλά εάλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ε κεκβξάλε ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο, θαη
ε πίεζε λα είλαη ζηα ζσζηά επίπεδα.
Γηα ηελ απνδνηηθή θαη ζηαζεξή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπζηήλεηαη ζύλδεζε κε ηξίνδε
ζεξκνκηθηηθή βάλα γηα εμαζθάιηζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο επηζηξνθώλ. Δπίζεο ζε κεγάιεο
εγθαηαζηάζεηο, εγθαηάζηαζε κε πνιπδσληθή ζέξκαλζε, εγθαηάζηαζε κε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε
ζηε δήηεζε ζέξκαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ή ρξήζε πνιιαπιώλ πεγώλ ζεξκόηεηαο
ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε δνρείνπ αδξαλείαο γηα νηθνλνκηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε ιεηηνπξγία.

Τπόμνημα
R1
Δπηζηξνθή
R2
Ξξνζαγσγή
R3
Δθθέλσζε / Γνρείν δηαζηνιήο
R4
Πεη αζθαιείαο
R5
Βαιβίδεο αζθαιείαο-απνρέηεπζε
R6
Βνιβνί νξγάλσλ πίλαθα
R7
Θπξίδα επηζεώξεζεο θιόγαο
R8
Φιάληδα θαπζηήξα
R9
Θαπλνδόρνο
R10 Θεξκόκεηξν

Ππλδέζεηο ιέβεηα Pelletstar

8.3.1 Σύνδεζη με εγκαηάζηαζη θέπμανζηρ και μπόφλεπ ΖΝΧ

Πρέδην ζύλδεζεο κε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη κπότιεξ παξαγσγήο ΕΛΣ

Τπόμνημα
1.
Ιέβεηαο Pelletstar
2.
Θιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο
3.
Πεη αζθαιείαο 3 bar (βαιβίδα αζθαιείαο, απηόκαην εμαεξηζηηθό θαη καλόκεηξν)
4+5. Θεξκνζηαηηθή θπθινθνξία (θπθινθνξεηήο θαη ηξίνδε βάλα)
6.
Φίιηξν άκκνπ Y
7.
Φίιηξν πνιπθσζθαηηθό
8.
Απηόκαηνο πιεξσηήο κε καλόκεηξν
9.
Φίιηξν Ny
10.
Κπότιεξ παξαγσγήο ΕΛΣ κε κία ζεξπαληίλα
11.
Βαιβίδα αζθαιείαο κπότιεξ
12.
Ρξίνδε βάλα εθηξνπήο VU13A1023 κε ζεξβνκνηέξ
13.
Δζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο
RS
Πθαηξηθή βάλα
CS
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
RG
Θξνπλόο εθθέλσζεο
TC
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
MC
Ξίλαθαο ειέγρνπ
SB
Αηζζεηήξαο κπότιεξ

8.3.2 Σύνδεζη με δοσείο αδπανείαρ

Πρέδην ζύλδεζεο κε δνρείν αδξαλείαο

Τπόμνημα
1.
Ιέβεηαο Pelletstar
2.
Θιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο
3.
Πεη αζθαιείαο 3 bar (βαιβίδα αζθαιείαο, απηόκαην εμαεξηζηηθό θαη καλόκεηξν)
4+5. Θεξκνζηαηηθή θπθινθνξία (θπθινθνξεηήο θαη ηξίνδε βάλα)
6.
Φίιηξν άκκνπ Y
7.
Φίιηξν πνιπθσζθαηηθό
8.
Απηόκαηνο πιεξσηήο κε καλόκεηξν
9.
Φίιηξν Ny
10.
Γνρείν αδξαλείαο ζέξκαλζεο (buffer)
11.
Γηπιή βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο
12.
Θπθινθνξεηήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο ΕΛΣ
13.
Ρξίνδε βάλα εθηξνπήο
14.
Κπότιεξ παξαγσγήο ΕΛΣ κε κία ζεξπαληίλα
15.
Βαιβίδα αζθαιείαο
16.
Δζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο
RS
Πθαηξηθή βάλα
CS
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
RG
Θξνπλόο εθθέλσζεο
TC
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
MC
Ξίλαθαο ειέγρνπ
SB
Αηζζεηήξαο κπότιεξ

8.3.3 Παπάλληλη ζύνδεζη με δεύηεπη πηγή θεπμόηηηαρ

Πρέδην ζύλδεζεο κε δεύηεξε πεγή ζεξκόηεηαο

Τπόμνημα
1.
Ιέβεηαο Pelletstar
2+3. Ιέβεηαο θαη θαπζηήξαο πεηξειαίνπ
4.
Θιεηζηό δνρείν δηαζηνιήο
5.
Πεη αζθαιείαο 3 bar (βαιβίδα αζθαιείαο, απηόκαην εμαεξηζηηθό θαη καλόκεηξν)
6+7. Θεξκνζηαηηθή θπθινθνξία (θπθινθνξεηήο θαη ηξίνδε βάλα)
8.
Φίιηξν άκκνπ Y
9.
Ρξίνδε βάλα αλάκημεο
10.
Γνρείν αδξαλείαο ζέξκαλζεο (buffer)
11.
Γηπιή βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο
12.
Κπότιεξ παξαγσγήο ΕΛΣ κε κία ζεξπαληίλα
13.
Φίιηξν Λy
14.
Φίιηξν πνιπθσζθαηηθό
15.
Απηόκαηνο πιεξσηήο κε καλόκεηξν
16.
Θπθινθνξεηήο ζέξκαλζεο θαη παξαγσγήο ΕΛΣ
17.
Ρξίνδε βάλα εθηξνπήο κε ζεξβνκνηέξ
18.
Βαιβίδα αζθαιείαο κπότιεξ
19.
Δζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο
RS
Πθαηξηθή βάλα
CS
Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο
RG
Θξνπλόο εθθέλσζεο
TC
Θεξκνζηάηεο ρώξνπ
MC
Ξίλαθαο ειέγρνπ
SB
Αηζζεηήξαο κπότιεξ
Γηα ιέβεηα ηζρύνο πάλσ από 50.000
θπθινθνξεηήο γηα ηελ αλαθπθινθνξία.

kcal/h

ζπζηήλεηαη

λα

εγθαηαζηαζεί

μερσξηζηόο

8.4

Γιαηάξειρ αζθαλείαρ

8.4.1 Σεη αζθαλείαρ 3 bar
Ρν ζεη αζθαιείαο απνηειεί κέξνο ηνπ βαζηθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ιέβεηα. Απνηειείηαη από έλαλ
ζπιιέθηε, καλόκεηξν, βαιβίδα αζθαιείαο θαη απηόκαην εμαεξηζηηθό. Ππλδέεηαη ζηελ παξνρή
ζην ζσιήλα πξνζαγσγήο.
Διέγρεηε ηαθηηθά ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ αζθαιείαο. Πε πεξίπησζε θζνξάο ή
βιάβεο αληηθαηαζηήζηε ηεο ακέζσο κε λέεο.

Πεη αζθαιείαο 3 bar

8.4.2 Σύζηημα by-pass
Ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα δνπιεύεη γηα ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά πξνζαγσγήο-επηζηξνθήο 1015oC, θαη λα εμαζθαιίδεηαη ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 50oC.
Γηα δηαζθάιηζε ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο επηζηξνθώλ ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ελόο
ζπζηήκαηνο by-pass κε θπθινθνξεηή αλαθπθινθνξίαο θαη ηξίνδε ζεξκνζηαηηθή βάλα. Απηό
δηαζθαιίδεη ζσζηή ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ζην ιέβεηα, αιιά θαη ζσζηή ζεξκνθξαζία
πξνζαγσγήο ζηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. Δάλ δελ έρεη εγθαηαζηαζεί ηέηνην ζύζηεκα, ζπζηήλεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα ζε πςειόηεξε ζεξκνθξαζία όηαλ νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη
ρακειέο.
8.5

Καπνοδόσορ

8.5.1 Διαζηαζιολόγηζη και εγκαηάζηαζη
Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θαπλνδόρνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηζρύνληνο
θαλνληζκνύ θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ θαπλνδόρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή
ειθπζκό γηα ηελ απαγσγή ησλ θαπζαεξίσλ, πξνζηαζία έλαληη ζπκπύθλσζεο θαη πξνζηαζία από
θαηξηθά θαηλόκελα. Η ζωζηή λειηοςπγία ηηρ καμινάδαρ είναι πολύ ζημανηική για ηην
λειηοςπγία ηος λέβηηα! Για ηη ζωζηή λειηοςπγία ηος καςζηήπα θα ππέπει η καμινάδα
να παπέσει επαπκή ελκςζμό. Η μέηπηζη θα ππέπει να γίνει ζε κπύα καμινάδα και η
ςποπίεζη ππέπει να είναι ≤0 Pa. ε καηάζηαζη λειηοςπγίαρ η ςποπίεζη θα ππέπει να
είναι από -10 έωρ -4 Pa.
Ππζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ιείαο θαπλνδόρνπ δηπινύ ηνηρώκαηνο κε κόλσζε. Πύκθσλα κε ηα
DIN 4705 θαη DIN 18160, ε απόξξηςε ησλ θαπζαεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα θαη ε κείσζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαηά ηελ δηαδξνκή, πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
ζπκπύθλσζε θαη ηα άζρεκα απνηειέζκαηά ηεο.
Ζ ζύλδεζε ηεο θακηλάδαο κε ηνλ ιέβεηα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλή. Κία κε ζηεγαλή θακηλάδα
κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα ζηνλ ιέβεηα, π.ρ. θξαγή, πνιιή αηζάιε, ζόξπβνο,
θαθή ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα θηι. Δπίζεο κεγάιν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη εάλ εκθαλίδνληαη
απνθνιιήζεηο θαη ζηξνβηιηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εύθνιε έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ.
Γεληθά ε θακηλάδα ζα πξέπεη λα δηαλύεη ηελ κηθξόηεξε δπλαηή απόζηαζε από ην ιέβεηα έσο ηνλ
αγσγό, κε ηηο ιηγόηεξεο δπλαηέο θακπύιεο θαη αιιαγέο δηεύζπλζεο θαη λα δηαζέηεη ην
απαξαίηεην ύςνο. Ζ ειάρηζηε θιίζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ην ηκήκα ζύλδεζεο κε ηνλ αγσγό
είλαη 5% ζηε δηεύζπλζε ηνπ ιέβεηα θαη ην κέγηζην κήθνο ηνπ 2m.

Ζ θακηλάδα πξέπεη λα κπνξεί λα θαζαξίδεηαη, εηδηθά ζηα ζεκεία εμόδνπ ηνπ ιέβεηα θαη ζε
θακπύιεο όπνπ ηα θαπζαέξηα αιιάδνπλ δηεύζπλζε. Πηελ έμνδν ηνπ ιέβεηα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί ζπξίδα επηζεώξεζεο θαη θαζαξηζκνύ, ε νπνία ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θάζε
ρξόλν.
Ζ δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο ζα πξέπεη λα ππνινγηζηεί ζύκθσλα κε ην ελεξγό ύςνο ηεο θαη ηηο
ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή-εγθαηαζηάηε, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ηελ
έμνδν ηνπ ιέβεηα. Ξαξαθάησ δίλεηαη δηάγξακκα επηινγήο δηακέηξνπ θακηλάδαο. Γηα
θαπλνδόρνπο κε ηεηξαγσληθή δηαηνκή ε ειάρηζηε επηθάλεηα απμάλεηαη θαηά 10%.
Ζ δηαηνκή ηεο θαπλνδόρνπ κπνξεί επίζεο λα ππνινγηζηεί βάζεη ηεο αθόινπζεο εκπεηξηθήο
ζρέζεο:
, όπνπ D ε δηάκεηξνο ηεο θαπλνδόρνπ ζε mm θαη P ε ηζρύο ηνπ ιέβεηα
ζε kW.
Ν επζύγξακκνο αγσγόο ζα πξέπεη λα είλαη θάζεηνο θαη λα δηαηεξεί ηελ ίδηα δηαηνκή ζε όιν ην
κήθνο ηνπ. Πε πεξίπησζε αιιαγήο θαηεύζπλζεο δελ επηηξέπεηαη απόθιηζε από ηελ θάζεην πάλσ
από 30ν. Ζ δηάκεηξνο ηεο θακηλάδαο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξόηεξε από 120mm ζε
πεξίπησζε θπιηλδξηθήο δηαηνκήο θαη ζε πεξίπησζε νξζνγσληθήο δηαηνκήο ε ειάρηζηε κηθξόηεξε
πιεπξά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 140 mm. ΞΟΝΠΝΣΖ: Κία θακηλάδα κε πνιύ κηθξή δηάκεηξν
θζείξεηαη θαη θξάδεη πνιύ γξήγνξα. Ξνιύ κεγάιε δηάκεηξνο έρεη σο απνηέιεζκα ηα θαπζαέξηα
λα θξπώλνπλ γξήγνξα θαη λα δεκηνπξγείηαη ζπκπύθλσζε. Έηζη ε δηάκεηξνο δελ πξέπεη λα είλαη
νύηε ππεξβνιηθά κηθξή νύηε κεγάιε.

Γηάγξακκα επηινγήο θακηλάδαο

Ζ θακηλάδα ζα πξέπεη λα είλαη ςειόηεξε από ηελ
θνξπθνγξακκή ηεο ζθεπήο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη
αλεκπόδηζηνο ειθπζκόο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηεζεί θάιπκκα (θαπέιν) πνπ λα εκπνδίδεη ηελ
είζνδν μέλσλ αληηθεηκέλσλ κέζα ζηελ θακηλάδα θαη
πξνζηαζία από θαηξηθά θαηλόκελα. Πε ζηέγεο κε
θιίζε πάλσ από 20%, ην κεηξνύκελν ύςνο ηεο
θακηλάδαο από ηελ ζηέγε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
1000 mm.

Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ αληηθείκελα ςειόηεξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζηέγεο (ζνθίηα,
ππξίκαρα ηνηρώκαηα) ε θακηλάδα πξέπεη λα ππεξβαίλεη απηό ην ύςνο ηνπιάρηζηνλ θαηά 1000
mm. Δάλ ππάξρνπλ θακηλάδεο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε απόζηαζε κηθξόηεξε από 3000 mm
από απηά ηα ζηνηρεία, ε δηαθνξά κπνξεί λα κεησζεί ζηα 500 mm.
Πε ζηέγεο κε θιίζε >20%, ην ύςνο ηεο θακηλάδαο εμαξηάηαη από ην πιηθό θαη ηελ ζέζε ηεο
θακηλάδαο σο πξνο ηελ θνξπθνγξακκή ηεο ζηέγεο. Δηδηθόηεξα: Θακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε
απόζηαζε κέρξη 1500 mm από ηελ θνξπθνγξακκή πξέπεη λα ηελ μεπεξλνύλ θαηά 500 mm γηα
άθαπζην θάιπκκα θαη θαηά 1000 mm γηα εύθιεθην θάιπκκα. Θακηλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζε
κεγαιύηεξε απόζηαζε πξέπεη λα δηαζέηνπλ άλνηγκα απόξξηςεο ζε ύςνο ηνπιάρηζηνλ 1000 mm
από ην θάιπκκα.
Ζ ζύλδεζε πνιιώλ ιεβήησλ ζηελ ίδηα θακηλάδα δελ είλαη ζσζηή θαη πξέπεη λα απνθεύγεηαη.
8.5.2 Αίηια κακήρ λειηοςπγίαρ λέβηηα ζηεπεών καςζίμυν λόγυ καμινάδαρ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Κηθξό ελεξγό ύςνο ηεο θακηλάδαο
Κε ζηεγαλόηεηα κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηεο θακηλάδαο
Ξνιύ ζηελή δηαηνκή ηεο θακηλάδαο
Δκπόδηα ή ζηέλσζε ζηε δηαηνκή ηεο θακηλάδαο
Κε ζηεγαλό δηάθξαγκα
Θαθώο ξπζκηζκέλν δηάθξαγκα ειθπζκνύ
Γηαξξνή από νπή ζηελ θακηλάδα
Κε ζηεγαλή έλσζε ζην άλνηγκα απόξξηςεο ηνπ θαπλνύ
Κε ζηεγαλή ζπξίδα θαζαξηζκνύ θακηλάδαο
Κεγάιν ηκήκα ηεο θακηλάδαο ακόλσην, πνιύ κηθξή θιίζε
Κε ζηεγαλέο θιάληδεο, θαθή κόλσζε
Κεησκέλνο ειθπζκόο ιόγσ ζηξώκαηνο ζηάρηεο ζηνπο θινγαπινύο
Ππζζώξεπζε ζηάρηεο
Κε ζηεγαλή πόξηα θαη θαιύκκαηα
Ππαζκέλνο ξπζκηζηήο ειθπζκνύ (θιαπέ)
Βνεζεηηθό ζηόκην αέξα θαύζεο
Ξνιύ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (πνιύ δπλαηόο ειθπζκόο ή πνιύ κηθξόο ιέβεηαο
γηα θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ)
18. Ξνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ (ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο θάησ από ηηο ζπλζήθεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα, πνιύ κεγάινο ιέβεηαο γηα θάιπςε ζεξκηθώλ αλαγθώλ)
19. Θαύζηκν κε κεγάιν πνζνζηό πγξαζίαο (ρακειή ζεξκνγόλν δύλακε)
Πε πεξίπησζε πνπ ιόγσ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ ή θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ν ειθπζκόο ηεο
θακηλάδαο δελ είλαη ζηαζεξόο ζπζηήλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξνπνηεηή ειθπζκνύ.
Πε πεξίπησζε πνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ν ειάρηζηνο απαηηνύκελνο ειθπζκόο ζα πξέπεη λα
εγθαηαζηαζεί αλεκηζηήξαο θαπζαεξίσλ ζηελ έμνδν ηεο θακηλάδαο ηνπ ιέβεηα πνπ ζα παξέρεη
ηελ θαηάιιειε ππνπίεζε ζηελ θακηλάδα.

8.6

Ηλεκηπολογική ζύνδεζη

8.6.1 Γενικέρ ςποδείξειρ
Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεη από εηδηθεπκέλν αδεηνύρν ειεθηξνιόγν ζύκθσλα κε
ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο ΔΛ 60529 θαη ΔΛ 60335-1, θαη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΟ 40 θαη ΗΟ 44.
Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ απνηειείηαη από ειεθηξνινγηθό πίλαθα, πνπ
ηνπνζεηείηαη ζηνλ ηνίρν θαη δηαλέκεη ηελ απαξαίηεηε ειεθηξηθή ηζρύ. Θα πξέπεη λα είλαη
πδαηνζηεγήο, θαη νη θαισδηώζεηο πξέπεη λα είλαη κέζα ζε κεηαιιηθά ή πιαζηηθά θαλάιηα.
Ρν θαιώδην θύξηαο ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο ζα πξέπεη λα πεξλάεη κέζσ ηνπ ειεθηξνινγηθνύ
πίλαθα θαη λα αζθαιίδεηαη κε αζθάιεηα max 16A. Ρν ζύζηεκα θσηηζκνύ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ
πξέπεη λα είλαη ζε μερσξηζηό θύθισκα.
Ν θαηαζθεπαζηήο δελ θέξεη θακία επζύλε γηα βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ από πξνζσπηθό
εγθαηάζηαζεο ή θζνξά πιηθώλ, ζπζθεπώλ, θηι. πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθιεζεί από αλεπαξθή
γείσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
8.6.2 Σύνδεζη πίνακα ελέγσος
Ν πίλαθαο ειέγρνπ ηνπ ιέβεηα ιεηηνπξγεί κε ξεύκα 230V/50 Hz AC. πεξβνιηθή ηάζε ή ζπρλέο
δηαθπκάλζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα θαη ησλ ζπζθεπώλ. Γηα
ιέβεηεο κε ηζρύ πάλσ από 250 kW ε ιεηηνπξγία είλαη ηξηθαζηθή κε ξεύκα 380V/50 Hz AC. Πε
απηήλ ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ μερσξηζηέο επαθέο θαη πξόζζεηεο
αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο.
Όιεο νη ζπζθεπέο ζπλδένληαη ζηνλ πίλαθα θαη ειέγρνληαη θαη ξπζκίδνληαη από απηόλ
(θπζεηήξαο, ειεθηξνκεησηήξαο, θπθινθνξεηήο). Ρν θύθισκα ηνπ πίλαθα πξνζηαηεύεηαη από
απηόκαηε αζθάιεηα 230 V/2,5 A θαη από ζεξκηθή αζθάιεηα πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηνπο 95νC.

Τπόμνημα
1.
Θεξκόκεηξν
2.
Θεξκνζηάηεο θαπζηήξα
3.
Θεξκνζηάηεο αζθαιείαο
4.
Θεξκνζηάηεο θπθινθνξεηή
5.
Γεληθόο δηαθόπηεο On/Off
6.
Δλδεηθηηθή ιπρλία θαπζηήξα
7.
Δλδεηθηηθή ιπρλία θπθινθνξεηή

Ξίλαθαο νξγάλσλ ιέβεηα

Ρα όξγαλα είλαη εκβαπηηδόκελα θαη νη βνιβνί ηνπνζεηνύληαη ζην θπάζην πνπ ππάξρεη ζην ζώκα ηνπ
ιέβεηα. Γηα βεβαίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξεηώλ ππάξρεη αζθάιεηα ζην θπάζην πνπ δηαζθαιίδεη
πσο όινη νη βνιβνί ησλ νξγάλσλ βξίζθνληαη εληόο ηνπ θπαζίνπ.
Ρνπνζεηήζηε ην πεξίζζην ηκήκα ησλ θαισδίσλ ησλ νξγάλσλ πάλσ ζηε κόλσζε ή εμσηεξηθά ηνπ
ιέβεηα γηα πξνζηαζία από ιηώζηκν. Κελ δηπιώλεηε ηα θαιώδηα. Ξξνζέμηε λα είλαη όινη νη
βνιβνί θαιά ηνπνζεηεκέλνη θαη πιήξσο εκβαπηηζκέλνη, αιιηώο ππάξρεη θίλδπλνο
ππεξζέξκαλζεο.
8.6.3 Σύνδεζη καςζηήπα pellet
Ν θαπζηήξαο δηαζέηεη ςεθηαθό εγθέθαιν πνπ ειέγρεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, θαη ιεηηνπξγεί αθόκα
θαη κεηά ηελ εληνιή γηα δηαθνπή πνπ δίλεη ν ζεξκνζηάηεο ηνπ θαπζηήξα. Ππλεπώο πξέπεη λα
έρεη κόληκε θάζε πνπ λα κελ δηαθόπηεηαη. Αθνινπζώληαο ηε ζύλδεζε ζύκθσλα κε ην
παξαθάησ ζρέδην, ν θαπζηήξαο απελεξγνπνηείηαη κόλν από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε ON/OFF.

Ζιεθηξνινγηθή ζύλδεζε κε θαπζηήξα

8.6.4 Λειηοςπγία και πύθμιζη πίνακα ελέγσος
Ν πίλαθαο ελεξγνπνηείηαη θαη απελεξγνπνηείηαη από ηνλ γεληθό δηαθόπηε ON/OFF. Όηαλ ν
πίλαθαο είλαη ελεξγνπνηεκέλνο αλάβεη ε ελδεηθηηθή ιπρλία ηνπ δηαθόπηε.
Πην ζεξκόκεηξν ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε ηξέρνπζα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ηνπ ιέβεηα.
Ν ζεξκνζηάηεο ηνπ θαπζηήξα ζηακαηάεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα όηαλ ην λεξό θηάζεη ζηελ
επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. Ππζηήλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ λα κελ είλαη θάησ από 60 νC.
Ξξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζηνπο 70νC-80νC, αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δήηεζε. Ρελ
θαηάζηαζε ηνπ θαπζηήξα αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ ιπρλία (6).
Ν ζεξκνζηάηεο ηνπ θπθινθνξεηή ελεξγνπνηεί ηνλ θπθινθνξεηή όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ
ππεξβεί ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη λα ξπζκίδεηαη ζε ζεξκνθξαζία πςειόηεξε από
35νC, θαζώο θπθινθνξία λεξνύ ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίαο θξίλεηαη άζθνπε. Θαιό είλαη λα
ξπζκίδεηαη ζηνπο 35-45νC. Ρελ θαηάζηαζε ηνπ θπθινθνξεηή αθνινπζεί θαη ε ελδεηθηηθή ηνπ
ιπρλία (7).
Ν ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο δηαθόπηεη ην ξεύκα ζε όιεο ηηο ζπζθεπέο όηαλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβεί
ηνπο 95νC θαη ελδερνκέλσο δελ έρνπλ ιεηηνπξγήζεη ν ζεξκνζηάηεο θαπζηήξα θαη ε βαιβίδα
αζθαιείαο. Γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη λα πεξάζνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε
ιεπηά κε ην λεξό λα θπθινθνξεί, ώζηε λα πέζεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Κόιηο πέζεη ε
ζεξκνθξαζία, απαηηείηαη ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε ηνπ ζεξκνζηάηε αζθαιείαο γηα λα μεθηλήζεη
μαλά ε ιεηηνπξγία. Μεβηδώζηε ην θαπάθη ηνπ ζεξκνζηάηε θαη παηήζηε ηνλ δηαθόπηε.
Δμαθξηβώζηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλέβε ε ππεξζέξκαλζε θαη θαιέζηε ηερληθό γηα λα
δηνξζώζεηε νπνηνδήπνηε ηπρόλ πξόβιεκα ζηελ εγθαηάζηαζε.
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9.1

Έναςζη λέβηηα

Ξξηλ ηελ έλαπζε ηνπ ιέβεηα βεβαησζείηε γηα ηα αθόινπζα:








Νξζόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηεγαλόηεηα ηνπ πδξαπιηθνύ δηθηύνπ.
Νξζόηεηα ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο.
Νξζόηεηα ζύλδεζεο θαπλνδόρνπ, ζηεγαλόηεηα θαη κόλσζε θαπλνδόρνπ.
Νη αηζζεηήξεο ησλ νξγάλσλ είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη ζην θπάζην ηνπ ιέβεηα.
πάξρεη επαξθήο εμαεξηζκόο ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο.
Ξσο ην πδξαπιηθό δίθηπν είλαη πιήξεο θαη ππάξρεη ε ζσζηή πίεζε.
Νη βάλεο ηνπ ιέβεηα είλαη αλνηθηέο.

Πε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηώζεηε θάπνηα βιάβε ή δπζιεηηνπξγία επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηνλ
εγθαηαζηάηε ή ηελ εηαηξία.
Δλεξγνπνηήζηε ηνλ πίλαθα από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε. Κε ηελ ελεξγνπνίεζε ζα αλάςεη ε
ελδεηθηηθή ιπρλία θαη ν θαπζηήξαο. Ν θαπζηήξαο ζηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε είλαη
απελεξγνπνηεκέλνο θαη πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε Stopped. Γηα λα ηνλ ελεξγνπνηήζεηε
εηζέιζεηε ζην κελνύ ηνπ θαπζηήξα θαη κεηαβείηε ζηελ επηινγή Burner->On. Ρώξα ν θαπζηήξαο
είλαη ελεξγνπνηεκέλνο θαη πεξηκέλεη εληνιή από ην ζεξκνζηάηε κε ηελ έλδεημε Waiting.
Δλεξγνπνηήζηε ηνλ θαπζηήξα από ην ζεξκνζηάηε ζέηνληάο ηνλ ζηνπο 70 νC. Δάλ έρεηε
ζπλδεδεκέλν πάλσ ζηνλ πίλαθα θαη ζεξκνζηάηε ρώξνπ ζα πξέπεη λα ηνλ αλνίμεηε θαη απηόλ.
Ν θαπζηήξαο ζα μεθηλήζεη ηε θόξησζε ηνπ θαπζίκνπ κε ηελ έλδεημε Loading κέρξη λα γεκίζεη ν
θνριίαο. Πηελ πξώηε έλαπζε απαηηείηαη ρξνληθό δηάζηεκα πεξίπνπ 10-15 min έσο λα γεκίζεη ν
θνριίαο. Ξεξηκέλεηε κέρξη λα αξρίζεη λα πέθηεη θαύζηκν από ην ζηόκην ηνπ θνριία θαη
βεβαησζείηε πσο ππάξρεη ζπλερόκελε αλεκπόδηζηε ξνή. Βεβαησζείηε ην ιάζηηρν ηνπ θνριία είλαη
ηελησκέλν θαη έρεη ηε ζσζηή θιίζε έηζη ώζηε ε πηώζε ησλ pellet λα είλαη ζπλερήο θαη λα κελ
κέλεη θαύζηκν εληόο ηνπ ιάζηηρνπ.
Αθνύ έρεη ηξνθνδνηεζεί ν θαπζηήξαο κε αξθεηή πνζόηεηα θαπζίκνπ, πξνρσξεί ζε έλαπζε κε
ειεθηξηθή αληίζηαζε, κε ηελ έλδεημε Igniting. Ζ έλαπζε δηαξθεί πεξίπνπ 2 min. Κόιηο ην
θσηνθύηηαξν εληνπίζεη θιόγα ν θαπζηήξαο κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε Pre-burn. Αθνύ
ζηαζεξνπνηεζεί αξρίδεη θαλνληθά ε θαύζε κε ηελ έλδεημε Burning.
Αθνύ αλάςεη ν θαπζηήξαο βεβαησζείηε πσο ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή.
Οπζκίζηε ην ζεξκνζηάηε θαύζεο ζηνπο 70-75oC θαη ην ζεξκνζηάηε ηνπ θπθινθνξεηή ζηνπο 3540νC.
9.2

Ρύθμιζη καύζηρ

Πηνλ θαπζηήξα ξπζκίδεηαη ε παξαγόκελε ηζρύο κέζσ ησλ επηινγώλ Max Power θαη Min Power.
Parameters->Min Power / Max Power
Ν θαπζηήξαο έπεηηα ππνινγίδεη κόλνο ηνπ ηελ πνζόηεηα θαπζίκνπ θαη αέξα πνπ ρξεηάδεηαη γηα
ηελ παξαγσγή ηεο επηιεγκέλεο ηζρύνο. Ν θαπζηήξαο ιεηηνπξγεί κε ζηαδηαθή ιεηηνπξγία, δειαδή
μεθηλάεη ιεηηνπξγία ζηελ ειάρηζηε ηζρύ (Min Power) θαη αλεβαίλεη επίπεδν ηζρύνο κεηά από
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Όηαλ ε δήηεζε ηεο ζέξκαλζεο είλαη κηθξή ν θαπζηήξαο θαηεβαίλεη
επίπεδν ηζρύνο θαη όηαλ είλαη κεγάιε αλεβαίλεη.
Πε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη επηπιένλ ξύζκηζε ζηελ παξνρή αέξα θαύζεο, απηό κπνξεί
λα γίλεη από ηελ επηινγή Base Air. Ζ παξάκεηξνο απηή παίξλεη ηηκέο από -3…+5 θαη πξνζζέηεη
ην επηιεγκέλν λνύκεξν ζε όιεο ηηο παξακέηξνπο αέξα θαύζεο.
Θαιό είλαη λα εμαθξηβώλεηαη ε ζσζηή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία κε αλάιπζε θαπζαεξίσλ ή
ηνπιάρηζηνλ κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο.

Θεπμοκπαζία
καςζαεπίων:

100-170 ºC

Πεπιεκηικόηηηα CO2:
CO ppm:

10 - 12%
≤500

Λόγορ αέπα λ:

1,2 – 2,0

Πεπιεκηικόηηηα O2:
Απόδοζη %:

Τποπίεζη ζηο
λέβηηα:

Δάλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ πςειή,
ελδέρεηαη λα ππάξρεη κεγάιε πεξίζζεηα αέξα.
Δάλ ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ κηθξή ίζσο
ρξεηαζηεί λα αθαηξέζηε θάπνηνπο ζηξνβηιηζηέο
θαπζαεξίσλ.

Θαηά πξνηίκεζε θάησ από 2 γηα ζσζηή
απόδνζε ηνπ θαπζηήξα θαη ρακειόηεξεο
εθπνκπέο.

8—11%
80% θαη πάλσ

Ν βαζκόο απόδνζεο ηεο θαύζεο.

0,15-0,2Hpa
(1,5-2mm Vp)

Ξξέπεη λα κεηξάηαη ζηελ ζύλδεζε εμόδνπ ηνπ
ιέβεηα.

0,05—0,06Hpa
(0,5—0,6mm Vp)

Ξξέπεη λα κεηξάηαη ζην θινγνζάιακν.

Αλάιπζε θαπζαεξίσλ θαύζεο pellet

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαηξέμεηε ζην ηερληθό βηβιίν ηνπ θαπζηήξα. Ζ ξύζκηζε ζα
πξέπεη λα γίλεηαη κόλν από εηδηθεπκέλν εγθαηαζηάηε. Ζ εηαηξία Thermostahl δελ επζύλεηαη γηα
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο πεηξάμεη παξακέηξνπο
θαη ηηκέο ζηνλ θαπζηήξα ρσξίο λα γλσξίδεη.
9.3

Σακηική ζςνηήπηζη

9.3.1 Γενικέρ οδηγίερ
Ν ιέβεηαο θαη ν θαπζηήξαο απαηηνύλ ηαθηηθή επηζεώξεζε θαη θαζαξηζκό. Όζν θαιύηεξε
πνηόηεηα pellet ρξεζηκνπνηείηε ηόζν αξαηόηεξνο ζα είλαη ν θαζαξηζκόο θαη πην νκαιή ε
ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα.
Δάλ δελ γίλεηαη ν απαηηνύκελνο θαζαξηζκόο θαη ε αλαγξαθόκελε ζπληήξεζε κπνξνύλ λα
πξνθιεζνύλ πξνβιήκαηα όπσο:






κείσζε απόδνζεο ζπζηήκαηνο
αύμεζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
κεησκέλνο ειθπζκόο θαη πξνβιήκαηα ζηελ θαπλνδόρν
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπζηήξα
επηζηξνθή θαπζαεξίσλ θαη ππεξζέξκαλζε θαπζηήξα

9.3.2 Καθημεπινή ζςνηήπηζη
Πε θαζεκεξηλή βάζε ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ε αξηηόηεηα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα. Διέγμηε πσο ε πίεζε ζην δίθηπν είλαη ζσζηή θαη πσο όιεο νη
αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγνύλ.
Δπίζεο πξέπεη λα επηζεσξείηαη ε πνζόηεηα θαπζίκνπ ζηε δεμακελή θαη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ
θαπζηήξα.
9.3.3 Εβδομαδιαία ζςνηήπηζη
Ν θαπζηήξαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 1-2 θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα λα
δηαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ε θαιή απόδνζε.
Ξξηλ πξνβείηε ζε θαζαξηζκό, θιείζηε ηνλ θαπζηήξα από ην ζεξκνζηάηε θαη αθήζηε ηνλ ιέβεηα
ζβεζηό γηα 20-30 ιεπηά ώζηε λα θξπώζεη. Πε ζπλερή ιεηηνπξγία θαιό είλαη λα θαζαξίδεηαη κία
θνξά θάζε ηέζζεξηο κέξεο. ΞΟΝΠΝΣΖ: Ξνηέ κελ θιείλεηε ηνλ θαπζηήξα από ην γεληθό δηαθόπηε
On/Off, γηαηί ν θαπζηήξαο αληηιακβάλεηαη δηαθνπή ξεύκαηνο θαη εκθαλίδεη ζθάικα No Power.
Αλνίμηε ηελ πόξηα ηνπ ιέβεηα θαη ην ζπξηάξη ηνπ δνρείνπ ζηάρηεο θαη αθαηξέζηε ηε ζράξα από
ηελ εζηία θαύζεο ηνπ θαπζηήξα. Ξξνζέμηε λα είλαη θξύα δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο εγθαύκαηνο!

Θαζαξίζηε ηε ζηάρηε από ηε ζράξα θαη ην εζσηεξηθό ηεο θπιηλδξηθήο εζηίαο. Ξξνζέμηε ηδηαίηεξα
ώζηε νη ηξύπεο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζράξαο λα είλαη θαζαξέο. Μαλαβάιηε ηε ζράξα ζηε ζέζε ηεο
πξνζέρνληαο λα ηνπνζεηεζεί νξηδόληηα θαη λα πξνζαξκνζηεί ζσζηά κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνύ
ζηνπ ζην θάησ κέξνο ηεο.
9.3.4 Μηνιαία ζςνηήπηζη
Ν ιέβεηαο ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη 1-2 θνξέο ην κήλα. Διέγμηε ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ
ιέβεηα θαη πξνβείηε ζε γεληθή θαζαξηόηεηα ηνπ. Όζν ιηγόηεξε ζηάρηε έρεη ν ιέβεηαο θαη όζν
ζπρλόηεξα θαζαξίδεηαη, ηόζν πην απνδνηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ.
Θαζαξίζηε κε ην εηδηθό εξγαιείν ηηο επηθάλεηεο ηνπ ιέβεηα όπνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ζηάρηε.
Θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ησλ θινγαπιώλ κε ηελ εηδηθή βνύξηζα. Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ηνπ
θαπζίκνπ, νη θινγαπινί ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη αξαηόηεξν θαζαξηζκό.
Διέγμηε ην δνρείν ζηάρηεο. Αδεηάζηε ην όηαλ γεκίζεη. Βεβαησζείηε πσο δελ ππάξρνπλ αθόκα
θιεγόκελα θαηάινηπα ζην δνρείν πξηλ ηελ απόξξηςε ηεο ζηάρηεο.
Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα ησλ πνξηώλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξδνληνύ ζηεγαλνπνίεζεο.
Αληηθαηαζηήζηε εάλ ρξεηάδεηαη. Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θώλνπ θαύζεο θαη ηνπ θνριία.
Θαζώο απηά ηα δύν εμαξηήκαηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε θιόγα, ππάξρεη απμεκέλε πηζαλόηεηα
δηάβξσζήο ηνπο.
9.3.5 Εηήζια ζςνηήπηζη
Διέγμηε ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηεο θαπλνδόρνπ. Θαζαξίζηε ην ηαθ θαζαξηζκνύ
εάλ ρξεηάδεηαη. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δώζηε ζηα ζεκεία πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηάρηε όπσο
νξηδόληηα ηκήκαηα, θακπύιεο θηι. Θαζαξή θακηλάδα ζεκαίλεη νκαιόηεξε ξνή θαπζαεξίσλ θαη
νηθνλνκία ζηα θαύζηκα. Δπηζεσξήζηε ηνλ θαπλνζπιιέθηε ηνπ ιέβεηα από ηελ εηδηθή ζπξίδα θαη
θαζαξίζηε εάλ ρξεηάδεηαη.
Θαζαξίζηε ην ζηιό από ξνθαλίδηα, ζθόλεο ή μέλα ζώκαηα.
Δάλ ζέιεηε λα ζέζεηε ηνλ θαπζηήξα εθηόο ιεηηνπξγίαο ηε ζεξηλή πεξίνδν, ζβήζηε ηνλ θεληξηθό
δηαθόπηε On/Off θαη θαηόπηλ θξαηήζηε παηεκέλν ην πιήθηξν OK γηα πεξίπνπ 3 δεπηεξόιεπηα,
κέρξη λα ζβήζεη ν θαπζηήξαο.
Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ θαιό είλαη λα εμαθξηβώλνληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ
θαπζηήξα, θαη λα παξακεηξνπνηνύληαη εάλ ρξεηάδεηαη. Δπίζεο αιιαγή ζηηο παξακέηξνπο
απαηηείηαη εάλ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πνηόηεηα ηνπ pellet.
9.4

ςνηήπηζη μεηά από ςπεπθέπμανζη

Δάλ δεκηνπξγεζεί ππεξζέξκαλζε ζηνλ θνριία ηξνθνδνζίαο ιόγσ επηζηξνθήο θιόγαο ή καθξά
δηαθνπή ξεύκαηνο, ελδέρεηαη λα ελεξγνπνηεζεί ε ζεξκηθή αζθάιεηα.
Πε απηή ηελ πεξίπησζε, αθαηξέζηε ην θάιπκκα ηνπ θαπζηήξα θαη παηήζηε ην θνπκπί ηεο
αζθάιεηαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνκίνπ ηξνθνδνζίαο ηνπ θαπζηήξα γηα
ρεηξνθίλεηε επαλεθθίλεζε.
Δμαθξηβώζηε ηα αίηηα ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη επηθνηλσλήζηε κε θάπνηνλ ηερληθό εάλ ρξεηάδεηαη.

Δπαλεθθίλεζε ζεξκνζηάηε αζθαιείαο

10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΣΑΔΙ
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπζηήλνληαη ιύζεηο θαη έιεγρνη πνπ πξέπεη λα γίλνπλ όηαλ πξνθύςεη
θάπνην πξόβιεκα ζηε ιεηηνπξγία.
Ππόβλημα

ύζηαζη

πεξζέξκαλζε
ιέβεηα ιόγσ
δηαθνπήο ξεύκαηνο

Αλνίμηε όιεο ηηο βάλεο. Πε πεξίπησζε πνπ έρεηε θαη παξαγσγή
δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, αλνίμηε θαη κία βξύζε κε δεζηό λεξό γηα
πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα.

Έιιεηςε ξεύκαηνο
ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ

Διέγμηε πσο ε παξνρή ξεύκαηνο είλαη θαιά ζπλδεδεκέλε θαη πσο
δελ έρεη γίλεη πηώζε θάπνηαο αζθάιεηαο.
Διέγμηε πσο όιεο νη ειεθηξνινγηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ πίλαθα είλαη
ζσζηέο θαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Διέγμηε κήπσο έρεη ελεξγνπνηεζεί ν ζεξκνζηάηεο αζθαιείαο ηνπ
πίλαθα. Δπαλεθθηλήζηε ρεηξνθίλεηα.

Ν θπθινθνξεηήο δε
ιεηηνπξγεί

Διέγμηε πσο ν θπθινθνξεηήο είλαη ζσζηά ζπλδεδεκέλνο θαη ν
αηζζεηήξαο ηνπ ζεξκνζηάηε θαιά ηνπνζεηεκέλνο ζην θπάζην ηνπ
ιέβεηα.
Διέγμηε εάλ ιεηηνπξγεί ν ζεξκνζηάηεο ηνπ πίλαθα.
Διέγμηε κήπσο έρεη κπινθάξεη ν θπθινθνξεηήο. Μεκπινθάξεηε κε
ρεηξνθίλεηε πεξηζηξνθή ηνπ δξνκέα.

Γελ θπθινθνξεί
δεζηό λεξό ζηα
ζώκαηα

Διέγμηε πσο νη δηαθόπηεο ησλ ζσκάησλ είλαη αλνηθηνί θαη πσο δελ
ππάξρεη αέξαο ζηελ εγθαηάζηαζε. Θάληε εμαέξσζε.
Διέγμηε ηηο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο ηνπ ιέβεηα.
Διέγμηε πσο ν θπθινθνξεηήο ιεηηνπξγεί ζσζηά.

πάξρεη δηαξξνή
θαπλνύ

Διέγμηε πσο ε θαπλνδόρνο δελ είλαη βνπισκέλε από επηθαζίζεηο
αηζάιεο ή άιια αληηθείκελα.
Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα όισλ ησλ ζπλδέζεσλ ηεο θαπλνδόρνπ.
Διέγμηε κήπσο έρεη βνπιώζεη ε εζηία ηνπ θαπζηήξα. Θαζαξίζηε
ηελ.
Διέγμηε κήπσο έρνπλ βνπιώζεη νη θινγαπινί. Θαζαξίζηε ηνπο.
Διέγμηε ηελ πνηόηεηα ησλ pellet θαη ζηγνπξεπηείηε πσο δελ έρνπλ
πάξεη πγξαζία.

Πρεκαηίδνληαη
ππεξβνιηθέο
επηθαζίζεηο ζηα
ηνηρώκαηα ηνπ
ιέβεηα

Διέγμηε ηελ πνηόηεηα ησλ pellet θαη ζηγνπξεπηείηε πσο δελ έρνπλ
πάξεη πγξαζία. γξά pellet κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ πξόβιεκα θαη
ζην ζύζηεκα ηξνθνδνζίαο.
Κελ ρξεζηκνπνηείηε pellet ακθίβνιεο πνηόηεηα ή από πιηθό άιιν
εθηόο μύινπ.
Διέγμηε κήπσο έρεη βνπιώζεη ε εζηία ηνπ θαπζηήξα θαη εκπνδίδεηαη
ε παξνρή αέξα. Θαζαξίζηε ηελ.
Διέγμηε κήπσο έρνπλ βνπιώζεη νη θινγαπινί. Θαζαξίζηε ηνπο.

Ρν ηδάκη
επηζεώξεζεο
βξσκίδεηαη
ππεξβνιηθά

Διέγμηε πσο ν αέξαο είλαη ζσζηά ξπζκηζκέλνο.
Διέγμηε πσο ε εζηία ηνπ θαπζηήξα θαη νη θινγαπινί δελ είλαη
βνπισκέλνη.
Θαζαξίζηε ην ιέβεηα θαη ηνπο θινγαπινύο.

Έμνδνο θαπζαεξίσλ
από ην ζηιό

πάξρεη πξόβιεκα κε ηελ θαπλνδόρν. Γελ ππάξρεη επαξθήο
ειθπζκόο.
Διέγμηε πσο ε θαπλνδόρνο δελ είλαη βνπισκέλε από επηθαζίζεηο
αηζάιεο ή άιια αληηθείκελα.
Διέγμηε ηε ζηεγαλόηεηα όισλ ησλ ζπλδέζεσλ ηεο θαπλνδόρνπ.
Διέγμηε κήπσο έρεη βνπιώζεη ε εζηία ηνπ θαπζηήξα. Θαζαξίζηε
ηελ.
Διέγμηε κήπσο έρνπλ βνπιώζεη από επηθαζίζεηο νη θινγαπινί.
Θαζαξίζηε ηνπο.
Διέγμηε κήπσο έρνπλ βνπιώζεη νη θινγαπινί. Θαζαξίζηε ηνπο.

Ππόβλημα

ύζηαζη

Ν θαπζηήξαο δελ
αλάβεη

Διέγμηε ηε ζύλδεζε κε ηνλ πίλαθα θαη ην θηο λα είλαη θαιά
ζπλδεδεκέλν.
Διέγμηε κήπσο έρεη ελεξγνπνηεζεί ε ζεξκηθή αζθάιεηα.
Δπαλεθθηλήζηε ρεηξνθίλεηα.
Διέγμηε ηε κπαηαξία ίζσο ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε.

Ν θνριίαο εμσηεξηθό
θνριίαο δελ
πεξηζηξέθεηαη

Διέγμηε κήπσο έρεη θνιιήζεη από θάπνην αληηθείκελν.
Διέγμηε εάλ ιεηηνπξγεί ν θηλεηήξαο ηνπ θνριία.
Διέγμηε πσο ηε ζύλδεζε ηνπ θηλεηήξα κε ηνλ θνριία.

Ν θαπζηήξαο δελ
μεθηλάεη θιόγα

Διέγμηε ηελ αληίζηαζε. Δάλ έρεη θαεί αληηθαηαζηήζηε ηελ
Διέγμηε ην θσηνθύηηαξν.

Θάπνην από ηα
εζσηεξηθά
εμαξηήκαηα ηνπ
θαπζηήξα δελ
ιεηηνπξγεί

Διέγμηε ηηο αζθάιεηεο. Θάζε εμάξηεκα πξνζηαηεύεηαη από
μερσξηζηή αζθάιεηα. Αληηθαηαζηήζηε ηελ εάλ έρεη θαεί.

