Σασ ευχαριστούµε που επιλέξατε το λέβητα ξύλου KF τησ Kiturami.
Παρακαλούµε διαβάστε προσεχτικά το βιβλίο οδηγιών για τη σωστή
τοποθέτηση του λέβητα και κρατήστε το για µελλοντική χρήση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ. 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

σελ. 4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

σελ. 5

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚF

σελ. 6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑ∆ΑΣ

σελ. 7

ΚΟΝΤΡΟΛ ΛΕΒΗΤΑ KF

σελ. 8

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CTR - 6080

σελ. 9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ. 9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

σελ. 10

ΑΝΑΜΜΑ ΛΕΒΗΤΑ KF

σελ. 10

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
& ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

σελ. 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

σελ. 12-13

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

σελ. 14

ΒΛΑΒΕΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

σελ. 14

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

σελ. 15
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

∆είχνει τα σηµεία που πρέπει να θυµάστε µε σύµβολα, ώστε η χρήση του λέβητα να είναι
πιο εύκολη. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να τα βλέπετε και να αποφεύγετε τα ατυχήµατα.
Επειδή η ασφάλειά σασ και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σηµαντική, παρακαλούµε
κοιτάξτε τα παρακάτω σύµβολα προσεκτικά και κατανοήστε τα απόλυτα προτού συνεχίσετε
να διαβάζετε το εγχειρίδιο.

Κάθε σύµβολο έχει την παρακάτω σηµασία:

Γε
Γενικόσ κίνδυνοσ,
προειδοποίηση και προσοχή
πρ

Πράγµατα που πρέπει να γίνουν

Μην αγγίζετε
Μη

Όχι φωτιά

Γεν
Γενικέσ απαγορεύσεισ

Πρέπει να γίνει γείωση

Προσοχή
• Προφυλάξτε το λέβητα από χιόνια και βροχέσ. Φροντίστε η τοποθέτησή του να γίνει
σε καλυπτόµενο χώρο για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του.
• Μην αφήνετε µπροστά και γύρω από το λέβητα εύφλεκτα υλικά.
• Το χειµώνα, ακόµη και αν λείπετε από το σπίτι, µην αποσυνδέετε το λέβητα από το ρεύµα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

9

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

10

11

1

12
13

14

5

6
2

7

3
8
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Θυρίδα καθαρισµού λέβητα
Θυρίδα ελέγχου φλόγασ
Θυρίδα τροφοδοσίασ ξύλου
Θυρίδα ρύθµισησ εισόδου ποσότητασ αέρα
Κοντρόλ λέβητα
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατοσ
Κόκκινο και άσπρο: σύνδεση θερµοστάτη
Πράσινα καλώδια: σύνδεση κυκλοφορητή
Kαµινάδα
Είσοδοσ κρύου νερού χρήσησ
Έξοδοσ νερού προσ τα σώµατα
Έξοδοσ ζεστού νερού χρήσησ
Εκτόνωση προσ ανοιχτό δοχείο διαστολήσ
Βαλβίδα ασφαλείασ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

Η τοποθέτηση του λέβητα πρέπει να γίνει σε χώρο µε αρκετή άνεση - ευρυχωρία
ώστε να µπορείτε να τον ελέγχετε και να τον συντηρείτε εύκολα.
Πωσ να τοποθετήσετε το λέβητα:
• Τοποθετήστε τον πάνω σε άκαυτα - άφλεκτα υλικά, όπωσ µπετόν τα οποία µπορούν να
αντέξουν µεγάλο βάροσ.
• Ποτέ µην τοποθετείτε το λέβητα σε στενό, κλειστό χώρο χωρίσ εξαερισµό ή σε χώρο
µε πολύ υγρασία. Θα προκληθεί ατελήσ καύση από έλλειψη οξυγόνου.
• Μην τοποθετήσετε το λέβητα σε απροστάτευτο, ακάλυπτο χώρο.
• Συνδέστε το ρευµατολήπτη του λέβητα στο ρεύµα, χρησιµοποιώντασ µια πρίζα
αποκλειστικά και µόνο για αυτόν.

Προσοχή
Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένουσ τεχνικούσ
και σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ χρήσησ.

5

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

Εγκαταστήστε το λέβητα ξύλου KF τησ KITURAMI σύµφωνα µε το παρακάτω σχέδιο:

Τοποθετήστε το ανοιχτό δοχείο διαστολήσ τουλάχιστον 1 µέτρο ψηλότερα από την υπόλοιπη
υδραυλική εγκατάσταση θέρµανσησ.
Η διάµετροσ του σωλήνα εκτόνωσησ και πλήρωσησ να είναι τουλάχιστον Φ22.

Τοποθετήστε ένα δοχείο διαστολήσ και µία βαλβίδα ασφαλείασ στην υδραυλική
εγκατάσταση νερού χρήσησ.
Πριν συνδέσετε το νερό χρήσησ στο λέβητα µετρήστε την πίεση του δικτύου ύδρευσησ.
Μετά ρυθµίστε το δοχείο διαστολήσ ύδρευσησ στα ίδια bar και τοποθετήστε µια αντίστοιχη
βαλβίδα ασφαλείασ. Π.χ. έστω ότι η ύδρευση είναι 4 bar.
Tότε επιλέγουµε βαλβίδα ασφαλείασ 6 bar και ρυθµίζουµε το δοχείο διαστολήσ στα 4 bar.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑ∆ΑΣ

Η τοποθέτηση τησ καµινάδασ στο λέβητα ξύλου παίζει σηµαντικό
ρόλο και πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά.

Τοποθετήστε την καµινάδα όπωσ στα παρακάτω σχήµατα:

Συνδέστε το οριζόντιο και το κατακόρυφο κοµµάτι
τησ καµινάδασ µε ένα Τ καθαρισµού.
Το κατακόρυφο κοµµάτι τησ καµινάδασ,
πρέπει να είναι τουλάχιστον 3m.

Όταν γειτονικά κτίρια είναι σε απόσταση 1m από
την καµινάδα, τοποθετήστε καµινάδα ώστε να είναι
1m ψηλότερα ή και περισσότερο από την πιο ψηλή
οροφή.
Αν δεν τοποθετηθεί σωστά η καµινάδα, θα υπάρχει
µειωµένη απόδοση, καπνιά και θα δηµιουργηθούν
προβλήµατα λειτουργίασ.

Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισησ
του λέβητα.
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ΚΟΝΤΡΟΛ ΛΕΒΗΤΑ KF - 3203 B

‘Ενδειξη θερµοκρασίασ νερού λέβητα
Λυχνία ανεµιστήρα
Λυχνία κυκλοφορητή
Λυχνία χαµηλήσ στάθµησ νερού
Λυχνία υπερθέρµανσησ
Μπουτόν εκκίνησησ ανεµιστήρα
Power (Reset) button

8

Ένδειξη Θερµοκρασίασ
Νερού Λέβητα

∆είχνει τη θερµοκρασία νερού στο λέβητα και
εµφανίζει κωδικούσ βλάβησ σε περίπτωση προβλήµατοσ.

Λυχνία Λειτουργίασ
Ανεµιστήρα

Κατά τη διάρκεια λειτουργίασ του ανεµιστήρα η λυχνία
παραµένει ανοιχτή. (Σβήνει αυτόµατα όταν η θερµοκρασία
πέσει κάτω από 40οC).

Λυχνία Λειτουργίασ
Κυκλοφορητή

Κατά τη διάρκεια λειτουργίασ του κυκλοφορητή,
η λυχνία παραµένει ανοιχτή.

Λυχνία Χαµηλήσ
Στάθµησ Νερού

Η λυχνία ανάβει σε περίπτωση έλλειψησ νερού στο
λέβητα και απενεργοποιείται ο κυκλοφορητήσ.
Ο κυκλοφορητήσ επαναλειτουργεί όταν γίνει πλήρωση
του λέβητα µε νερό.

Λυχνία Υπερθέρµανσησ

Σε περίπτωση υπερθέρµανσησ, η λυχνία ανάβει.

Μπουτόν Εκκίνησησ
Ανεµιστήρα

Πιέζουµε το µπουτόν όταν ανάβουµε τα ξύλα στο λέβητα
και η θερµοκρασία νερού είναι κάτω από 40οC.

Power (Reset)

Λειτουργία εκκίνησησ του λέβητα ή επανεκκίνησησ
µετά από βλάβη.

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ (CTR-6080)

Οθόνη ένδειξησ
θερµοκρασίασ
νερού λέβητα

Επιλογή
θερµοκρασίασ
νερού λέβητα

Μπουτόν
ON/OFF RESET

65
87?-:
0-)<16/
07<
?)<-:

Επιλογή
θέρµανσησ
χώρου
Επιλογή ζεστού
νερού χρήσησ

Οθόνη Ένδειξησ Θερµοκρασίασ Νερού Λέβητα - Εµφανίζει τη θερµοκρασία του νερού
στο λέβητα µε αριθµούσ. Επίσησ, εµφανίζει κωδικούσ βλάβησ σε περίπτωση δυσλειτουργίασ.
Επιλογή Θερµοκρασίασ Νερού Λέβητα - Επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία
από 45οC έωσ ~85οC.
Μπουτόν ON/OFF (Reset) - Ξεκινά ή σταµατά τη λειτουργία του λέβητα.
Επίσησ, ξεκινά την επαναλειτουργία του λέβητα σε περίπτωση µπλοκαρίσµατοσ.
(Όταν δεν λειτουργεί ο λέβητασ ο θερµοστάτησ πρέπει να είναι κλειστόσ).
Επιλογή θέρµανσησ χώρου - Mε την επιλογή αυτή ο λέβητασ δουλεύει
για να ζεστάνει το χώρο.
Επιλογή ζεστού νερού χρήσησ - Ο κυκλοφορητήσ σταµατά να δουλεύει και άφθονο ζεστό
νερό είναι διαθέσιµο. Για να έχουµε και πάλι θέρµανση, θα πρέπει να επιλέξουµε το πρόγραµµα
θέρµανσησ χώρου.

Λειτουργίεσ ασφαλείασ
Λειτουργία αντιπαγωτικήσ προστασίασ - Ο κυκλοφορητήσ ενεργοποιείται αυτόµατα, όταν
η θερµοκρασία νερού πέσει κάτω από τουσ 8οC για να αποφευχθεί η δηµιουργία πάγου στο
δίκτυο θέρµανσησ. Επανέρχεται αυτόµατα στην κανονική του λειτουργία µόλισ η θερµοκρασία
ανέβει στουσ 9οC.
Λειτουργία χαµηλήσ στάθµησ νερού - Μετά τη συµπλήρωση νερού στο λέβητα,
ο κυκλοφορητήσ θα δουλεύει για 2 λεπτά συνεχώσ για να βοηθήσει την έξοδο του αέρα από το
νερό τησ εγκατάστασησ θέρµανσησ.
Αντικολλητική λειτουργία προστασίασ του κυκλοφορητή - Θέτει σε λειτουργία
τον κυκλοφορητή, όταν έχουµε επιλεγµένο το πρόγραµµα ζεστού νερού και η θερµοκρασία
του νερού είναι κάτω από τουσ 40oC.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΛΕΒΗΤΑ KF

• Συνδέστε τον κυκλοφορητή µε τα πράσινα καλώδια του λέβητα
• Συνδέστε το θερµοστάτη µε το κόκκινο (+) & άσπρο (-) καλώδιο του λέβητα
• Τοποθετήστε το ρευµατολήπτη στην πρίζα

ΑΝΑΜΜΑ ΛΕΒΗΤΑ KF

• Κατά το πρώτο άναµµα αφήστε το τάµπερ αέρα µε µια θυρίδα ανοιχτή
• Πιέστε το µπουτόν POWER του κοντρόλ του λέβητα
• Ανοίξτε το θερµοστάτη χώρου από το µπουτόν ON / OFF
• Επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία νερού και πιέστε την επιλογή θέρµανσησ χώρου
• Τοποθετήστε στο θάλαµο καύσησ ξύλα και βάλτε τα φωτιά
• Πιέστε το µπουτόν εκκίνησησ του ανεµιστήρα
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Οδηγίεσ για τη ρύθµιση τησ καύσησ του ξύλου
Αρχική ρύθµιση του εργοστασίου: 1 θυρίδα ανοιχτή
Αφού ζεσταθεί ο λέβητασ, ανοίξτε ή κλείστε το τάµπερ αέρα καθώσ ο λέβητασ ξύλου
δουλεύει. Κλείστε το τάµπερ εάν τα ξύλα καίγονται γρήγορα ή ανοίξτε το εάν δεν καίγονται
καλά. Χρησιµοποιήστε τισ ρυθµίσεισ όπωσ στα παρακάτω σχήµατα.

3 θυρίδεσ ανοιχτέσ
(όλεσ)

2 θυρίδεσ ανοιχτέσ

κλειστό

1 θυρίδα ανοιχτή

Μην αγγίζετε την καµινάδα κατά τη λειτουργία του λέβητα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ
& ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Επιλογή
θερµοκρασίασ
νερού σε oC
45
55
65
75
85

Ανεµιστήρασ

Κυκλοφορητήσ

ON

OFF

ON

OFF

45
48
56
64
64

50
55
65
75
75

48
50
58
67
74

43
45
46
53
55
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Χρησιµοποιήστε µία πρίζα µόνο για το ρευµατολήπτη του λέβητα.
Προσοχή σε τυχόν ηλεκτρική διαρροή!
Το τροφοδοτούµενο ρεύµα πρέπει να είναι 230V/60Hz. Βεβαιωθείτε για την τάση του ρεύµατοσ.
Μην καθαρίζετε το λέβητα µε νερό.

Μη διατηρείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο λέβητα.
• Υπάρχει κίνδυνοσ φωτιάσ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πυροσβεστήρασ µέσα στο λεβητοστάσιο.
• Σε περίπτωση βλάβησ επικοινωνήστε µε το τµήµα service ή τον προµηθευτή σασ.
Μην αγγίζετε την καµινάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίασ του λέβητα.
• Μπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα.
Αντιπαγωτική προστασία.
• Η αντιπαγωτική προστασία αποτρέπει τη δηµιουργία πάγου στο λέβητα και τισ σωληνώσεισ.
Για να λειτουργήσει η αντιπαγωτική προστασία βεβαιωθείτε ότι ο λέβητασ είναι συνδεδεµένοσ
µε το ρεύµα.
• Όταν απουσιάζετε από το σπίτι για αρκετό καιρό, αφήστε τη βρύση τησ κουζίνασ να στάζει.
• Η αντιπαγωτική προστασία δεν λειτουργεί εάν υπάρξει διακοπή ρεύµατοσ ή εάν
ο ρευµατολήπτησ δεν είναι συνδεδεµένοσ µε την πρίζα.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προτείνεται η επιθεώρηση και η συντήρηση του λέβητα
µία φορά το χρόνο από εξειδικευµένο προσωπικό.

Κλείστε χειροκίνητα το τάµπερ του αέρα εάν γίνει διακοπή
ρεύµατοσ και υπάρχουν αναµµένα ξύλα µέσα στο λέβητα.

Μην τοποθετείτε πολλά ξύλα µονοµιάσ.
Βάζοντασ πολλά ξύλα υπάρχει ο κίνδυνοσ τησ υπερθέρµανσησ και ο κίνδυνοσ
να προκληθούν εγκαύµατα από το ζεστό νερό ή τον ατµό.
Κλείνετε πάντα τη θυρίδα τροφοδοσίασ αφού βάλετε τα ξύλα.
Πρέπει να κλείνετε πάντα τη θυρίδα τροφοδοσίασ και να καθαρίζετε
τα υπολείµµατα στάχτησ γιατί αλλιώσ υπάρχει κίνδυνοσ πυρκαγιάσ.
Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε ή κλείνετε τη θυρίδα
τροφοδοσίασ γιατί υπάρχει κίνδυνοσ να προκληθούν εγκαύµατα.

Εγκαταστήστε το λέβητα σε σηµείο που επιτρέπει τον εύκολο καθαρισµό του.

Χρησιµοποιήστε στεγνά ξύλα.
Τα υγρά ξύλα κατά την καύση αφήνουν κατάλοιπα σαν ρετσίνι κάνοντασ απαραίτητη την πολύ
συχνή συντήρηση του λέβητα.
Εάν χρησιµοποιείτε υγρά ξύλα πρέπει καθαρίζετε το λέβητα πολύ συχνά.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητασ είναι κρύοσ κατά τη συντήρησή του.
• Καθαρίστε τα τούµπα του λέβητα µε µία βούρτσα καθαρισµού (τουµπόβουρτσα).
• Μαζέψτε µε µία σκούπα την καπνιά από το θάλαµο και τη θυρίδα καθαρισµού.
Για µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρηµάτων καθαρίζετε το λέβητα συχνά.

ΒΛΑΒΕΣ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που θα δηµιουργηθεί οποιαδήποτε βλάβη στο λέβητα,
τότε στο θερµοστάτη θα εµφανιστεί ένασ από τουσ παρακάτω κωδικούσ:
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Έχει αποσυνδεθεί ο αισθητήρασ θερµοκρασίασ ή έχει χαλάσει.
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Υπάρχει υψηλή θερµοκρασία στο νερό του λέβητα. Η λειτουργία του
ανεµιστήρα σταµατά ενώ ο κυκλοφορητήσ συνεχίζει να λειτουργεί.
Κλείστε το τάµπερ αέρα.

95

Υπάρχει έλλειψη νερού. Συµπληρώστε νερό στο ανοιχτό δοχείο διαστολήσ.
Όταν ο λέβητασ γεµίσει µε νερό, ο κυκλοφορητήσ θα ξεκινήσει αυτόµατα τη
λειτουργία του και θα δουλέψει για 2 λεπτά για την ευκολότερη εξαγωγή
του αέρα απο το νερό τησ εγκατάστασησ θέρµανσησ. Ο κυκλοφορητήσ δεν θα
λειτουργήσει αν είναι επιλεγµένο το πρόγραµµα ζεστού νερού.

&

Low
Water

Αν δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση
Ελέγξτε το ρευµατολήπτη. Ελέγξτε την πρίζα στην οποία τοποθετήσατε το ρευµατολήπτη.

Υπάρχει ρεύµα, αλλά δεν δουλεύει ο ανεµιστήρασ και ο κυκλοφορητήσ.
Ελέγξτε τισ συνδέσεισ τουσ.

Ο λέβητασ είναι ζεστόσ αλλά ο χώροσ και τα σώµατα είναι κρύα
Ελέγξτε τισ σωληνώσεισ του δικτύου για την ύπαρξη αέρα και αν υπάρχει,
αφαιρέστε τον από τα σώµατα µε εξαέρωση.
Ελέγξτε αν λειτουργεί ο κυκλοφορητήσ.
βητα.
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Χρησιµοποιήστε κυκλοφορητή ανάλογο τησ δυναµικήσ
του λέβητα και των απαιτήσεων τησ εγκατάστασησ.
Τοποθετήστε µία βαλβίδα εκκένωσησ του νερού τησ
εγκατάστασησ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

/0,+.





0.&(+





&.20.





,+!+.$./$%"-().$ 


/0,+.0.$.




!0)/+/$//)'4.$.*0'+0   
,-+/"&)+(")+"&!+." /./.$.

(" &./$,+!+.$./$%"-().$ 

(" &./$,+!+.$./+#"./+)"-+  
,+!+.$."#"./+)"-+ 


!&/+(".,-+24)%"-().$. 

!&/+(".,-+24)#"./+0)"-+0

!&/+($"/+)4.$.



!&("/-+.(&)!. 


!&./."&.,'/+.($+. 03+.

-+.  




'"&/+0- &"..1'"&.


















! 

 




*0'+
  


 
   


   

"&.(")$0.$
 




)+&2/+!+2"&+!&./+'$.






   

   





 


 



 
  
   
 



0,"-%"-().$.
2($'$../%($.
)/&, 4/&$.,-+./.&.

        

               

15

