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Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε το λέβητα ξύλου πυρόλυσης 
KF της Kiturami.
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης για τη 
σωστή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση του λέβητα και κρατήστε 
το για µελλοντική χρήση.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΒΗΤΑ

1 Έξοδος καµινάδας
2 Επιστροφή νερού θέρµανσης

3 Είσοδος κρύου νερού χρήσης
4 Είσοδος νερού ύδρευσης για προστασία  
 από υπερθέρµανση
5 Προσαγωγή νερού θέρµανσης
6 Κάλυµµα αισθητήρα θερµοκρασίας
7 Έξοδος ζεστού νερού χρήσης
8 Έξοδος νερού  υπερθέρµανσης
9 Σύνδεση θερµοστατικής βαλβίδας  
 αποστάσεως 
10 Εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης
11 Σύνδεση νερού προστασίας από   
 υπερθέρµανση
12 Αισθητήρας Θερµοκρασίας
13 Κάλυµµα αισθητήρα θερµοκρασίας
14 Κοντρόλ λέβητα

15 Εναλλάκτης ψύξης
16 Απαγωγή καπναερίων κατά  
 το άνοιγµα της επάνω πόρτας
17 Πάνω πόρτα λέβητα
18 Πάνω θάλαµος καύσης

19 Είσοδος νωπού αέρα 
20 Πυρίµαχο ακροφύσιο 
21 Κάτω πόρτα λέβητα
22 Πυρότουβλα
23 Κάτω θάλαµος καύσης

24 Εναλλάκτης θερµότητας
25 Απαγωγή καυσαερίων/
              έξοδος καµινάδας
26 Κάλυµµα θαλάµου καθαρισµού
              φλογαυλών
27 Σύνδεση ζεστoύ νερού χρήσης

Αρ. Ονομασία εξαρτήματος   Αρ. Ονομασία εξαρτήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Η ελάχιστη απόσταση από το ταβάνι πρέπει να είναι (1µ.) για να µπορεί να γίνεται συντήρηση της µονάδας.
• Ο λέβητας πρέπει να εγκατασταθεί σε µη εύφλεκτη και σταθερή βάση



4

Αρ.    Περιγραφή      Σύμβολο Επεξήγηση Λειτουργίας
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Όταν ενεργοποιούµε τον λέβητα, η συγκεκριµένη 
ένδειξη είναι αναµµένη και στην οθόνη µας δείχνει 
τη θερµοκρασία του νερού του λέβητα 

Στην οθόνη εµφανίζεται η θερµοκρασία νερού του 
λέβητα καθώς επίσης και οι κωδικοί βλάβης

Ανάβει όταν ρυθµίζουµε τη θερµοκρασία νερού 
του λέβητα από τα µπουτόν (βέλη) του κοντρόλ

Μείωση θερµοκρασίας νερού λέβητα. Πατώντας το 
συγκεκριµένο µπουτόν µειώνουµε την επιθυµητή 
θερµοκρασία του νερού του λέβητα

Αύξηση επιθυµητής θερµοκρασίας νερού λέβητα. 
Πατώντας το συγκεκριµένο µπουτόν αυξάνουµε την 
επιθυµητή θερµοκρασία του νερού του λέβητα.

Ένδειξη λειτουργίας 
κυκλοφορητή

Ένδειξη τρέχουσας 
θερµοκρασίας

Οθόνη

Επιλογή
θερµοκρασίας

Ένδειξη ανεµιστήρα

Μπουτόν
“κάτω βέλος”

Μπουτόν Power

Μπουτόν “πάνω”

Άνοιγµα/Κλείσιµο λειτουργίας λέβητα και 
επανεκκίνηση

Περιγραφή κοντρόλ – CTC 3650

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ισχύς     230V
Τάση Ηz     50/60Hz
Ηλεκτρικό ρεύµα (ένταση)   0,80Α
Μέγιστο όριο υγρασίας   90% - 40 οC
Θερµοκρασιακό εύρος λειτουργίας   -10 οC ±60 οC

Όταν το συγκεκριµένο σύµβολο ανάβει σηµαίνει 
ότι ο κυκλοφορητής βρίσκεται σε λειτουργία

Ανάβει όταν λειτουργεί ο ανεµιστήρας εισαγωγής 
νωπού αέρα. Όταν ζητάµε θέρµανση από τον 
θερµοστάτη χώρου, αρχικά ανάβει ο πίσω 
ανεµιστήρας καυσαερίων και µετά ο µπροστά 
ανεµιστήρας µόλις περάσουν 10 δεύτερα. 
Ταυτόχρονα ανάβει και η συγκεκριµένη ένδειξη.
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Περιγραφή κοντρόλ – CTC 3650

Περιγραφή λειτουργίας

1. Λειτουργία του κυκλοφορητή - ανεµιστήρα σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία νερού 
    του λέβητα

Σύμβολα

Κυκλοφορητής

Ανεµιστήρας

Συνθήκες λειτουργίας

Οι λειτουργίες του κυκλοφορητή-ανεµιστήρα 
εξαρτώνται από τις ρυθµίσεις της θερµοκρασίας 

του νερού από το κοντρολ του λέβητα

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας
(CTC-3650)

Ρύθμιση 
θερμοκρασίας
(CTC-3650)

Ανεμιστήρας Ανεμιστήρας

ON OFF ON OFFON OFF ON OFF

Κυκλοφορητής Κυκλοφορητής

60οC

61οC
62οC

63οC

64οC

65οC

66οC

67οC

69οC

68οC

70οC

71οC

72οC
73οC

74οC

75οC

76οC

77οC

78οC

80οC

79οC

59οC

60οC
61οC

62οC

63οC

64οC

65οC

66οC

68οC

67οC

69οC

70οC

71οC
72οC

73οC

74οC

75οC

76οC

77οC

79οC

78οC

45οC

46οC
47οC

48οC

49οC

50οC

51οC

52οC

54οC

53οC

55οC

56οC

57οC
58οC

59οC

60οC

61οC

62οC

63οC

65οC

64οC

60οC

61οC
62οC

63οC

64οC

65οC

66οC

67οC

69οC

68οC

70οC

71οC

72οC
73οC

74οC

75οC

76οC

77οC

78 οC

80οC

79οC

40οC

41οC
42οC

43οC

44οC

45οC

46οC

47οC

49οC

48οC

50οC

51οC

52οC
53οC

54οC

55οC

56οC

57οC

58οC

60οC

59οC



Περιγραφή θερμοστάτη χώρου – CTR 6070
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Περιγραφή

Ένδειξη Θερµοκρασίας χώρου

Ένδειξη λειτουργίας

Μπουτόν ρύθµισης 
θερµοκρασίας χώρου

Επιλογή λειτουργίας

   ΖΝΧ

Άνοιγµα/Κλείσιµο Επανεκκίνηση

Αριθ.

1

2

3

4

5

6

Περιγραφή λειτουργίας

Στην οθόνη αναγράφεται η θερµοκρασία 
του χώρου

Ανάβει όταν η µονάδα λειτουργεί για θέρµανση 
ή ζεστό νερό χρήσης

Περιστρέφοντας το συγκεκριµένο µπουτόν, 
επιλέγουµε την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου

Πατώντας το HEATING επιλέγουµε το πρόγραµµα 
θέρµανσης χώρου

Πατώντας το HOT WATER επιλέγουµε το 
πρόγραµµα ζεστού νερού χρήσης

Πατώντας το µπουτόν POWER ενεργοποιούµε 
ή απενεργοποιούµε τον λέβητα αντίστοιχα

 

Θέρµανση
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Περιγραφή θερμοστάτη χώρου – CTR 6070

Ρύθµιση λειτουργίας θέρµανσης

1) Κατάσταση λειτουργίας
    Όταν η ένδειξη λειτουργίας της µονάδας στον θερµοστάτη είναι αναµµένη, σηµαίνει ότι ο λέβητας    
    βρίσκεται σε λειτουργία.

Ένδειξη λειτουργίας 
ΛΕΝΤ

ΑΝΑΜΜΕΝΗ

ΣΒΗΣΜΕΝΗ

Η θερµοκρασία έχει ρυθµιστεί 
τουλάχιστον 1 βαθµό πάνω από 

τη θερµοκρασία χώρου

Ο θερµοστάτης έχει ρυθµιστεί 
κάτω από τη θερµοκρασία χώρου

Ο λέβητας λειτουργεί πάντα 
µε προτεραιότητα στο ζεστό 

νερό χρήσης. Όταν επιλέξετε το 
πρόγραµµα ζεστού νερού χρήσης 

(HOT WATER) 
η ένδειξη λεντ (operation) ανάβει.

2) Ρύθμιση επιθυμητής θερμοκρασίας χώρου
    Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή θερµοκρασία χώρου µεταξύ 8 - 45οC όπως αναγράφεται               

    στον θερµοστάτη.

3) Λειτουργία απενεργοποίησης (OFF) 
    Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα, αν πατήσετε το µπουτόν POWER στο θερµοστάτη 
    η λειτουργία του λέβητα θα σταµατήσει (η προστασία κατά του παγετού συνεχίζει να υφίσταται) 

Επιλογή προγράµµατος θέρµανσης – ζεστού νερού χρήσης

1) Ένδειξη θερμοκρασίας νερού στον λέβητα
    Πατώντας παρατεταµένα το µπουτόν POWER για 5 δεύτερα κατά την διάρκεια λειτουργίας του      
    λέβητα, εµφανίζεται η θερµοκρασία του νερού του λέβητα.
    Επανέρχεται  στην ένδειξη της θερµοκρασίας του χώρου πατώντας το µπουτόν POWER. 
    µια φορά.

Θέρμανση             Ζεστό νερό χρήσης
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Περιγραφή θερμοστάτη χώρου – CTR 6070

2) Ρύθμιση θερμοκρασίας νερού θέρμανσης στον λέβητα.
    Πατώντας το µπουτόν HEATING για 5 δεύτερα συνεχόµενα, εµφανίζεται η θερµοκρασία 
    ή η επιλεγµένη θερµοκρασία νερού στο λέβητα. Κάθε φορά που πατάτε το µπουτόν HEATING    
    επιλέγεται και διαφορετική θερµοκρασία νερού.

   (45oC    50oC    55oC    60oC    65oC    70oC    75oC    80oC    85oC...)

    Έαν δεν υπάρξει κάποια άλλη επιλογή για πάνω από 5 δεύτερα, οι ρυθµίσεις θα σωθούν     
    και θα επιστρέψει αυτόµατα στη ένδειξη της τρέχουσας θερµοκρασίας. (η προεπιλεγµένη     

    εργοστασιακή θερµοκρασία είναι οι 70oC)

3) Ρύθμιση θερμοκρασίας Ζεστού Νερού Χρήσης
    Πατώντας το µπουτόν HOT WATER παρατεταµένα για 7 δεύτερα συνεχόµενα, εµφανίζεται η    
    επιλογή θερµοκρασίας του ζεστού νερού χρήσης. 
    Κάθε φορά που πατάτε το µπουτόν HOT WATER, επιλέγεται και διαφορετική θερµοκρασία.

   (70oC - 72oC - 75oC - 78oC - 80oC - 83oC - 85oC).

  Έαν δεν υπάρξει κάποια άλλη επιλογή για πάνω από 5 δεύτερα, οι ρυθµίσεις θα σωθούν και         
  θα επιστρέψει αυτόµατα στη ένδειξη της τρέχουσας θερµοκρασίας χώρου.
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Τρόπος λειτουργίας λέβητα

•      Ξεκίνημα λέβητα

Πριν τη χρήση του λέβητα θα πρέπει να ελεγχθούν: Η στεγανότητα των συνδέσεων 
(για τυγχόν διαρροή) και η ρύθµιση των παραµέτρων του λέβητα.

•  Ελέγξτε την πίεση του νερού στο σύστηµα της θέρµανσης

•  Ελέγξτε αν έχετε συνδέσει τα παρελκόµενα (κυκλοφορητής, βαλβίδες ασφαλείας κτλ.)

•  Ελέγξτε για την ορθή θέση των πυρίµαχων τούβλων στο θάλαµο καύσης

•  Ελέγξτε τη τροφοδοσία του ρεύµατος (230V/50Hz)

•     Άναμμα του λέβητα

1. Κλείστε τον λέβητα από το µπουτόν (on/off).

2. Ανοίξτε την επάνω πόρτα του λέβητα.

3. Τοποθετήστε τόσα ξύλα ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη ποσότητα καρβουνιάς  που να 
καλύπτει τον πάτο του θαλάµου (κόψτε τα ξύλα σε κοµµάτια πάχους 5cm ώστε να επιταχυνθεί το 
πρώτο στάδιο καύσης και να δηµιουργηθεί ευκολότερα θράκα).

4. Ανάψτε τα προσανάµµατα µε χαρτί και κλείστε την πόρτα του θαλάµου.

5. Ανοίξτε την κάτω πόρτα του λέβητα ώστε να σας παρέχει ελκυσµό προς την καµινάδα.

6. Αν δεν υπάρχει καλός ελκυσµός στην διάρκεια του πρώτου ανάµατος, τότε κλείστε την κάτω 

πόρτα, πατήστε το µπουτόν ON και ανοίξτε ελάχιστα την επάνω πόρτα έως ότου δηµιουργηθεί 

καρβουνιά

7. Περιµένετε περίπου 15 – 20 λεπτά µέχρι να εµφανιστεί ένα στρώµα καρβουνιάς.

8. Γεµίστε όλο τον θάλαµο καύσης µε ξύλα.

9. Κλείστε καλά την πόρτα του επάνω και κάτω θαλάµου.
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Τρόπος λειτουργίας λέβητα

• Ρύθµισης στροφών ανεµιστήρα

• Ρύθµιση αισθητήρα θερµοκρασίας καυσαερίων (λάµδα)

- Απενεργοποιήστε τον λέβητα από το µπουτόν ON/OFF του κοντρόλ του λέβητα
- Πιέστε το µπουτόν  “κάτω βέλος” παρατεταµένα για δέκα (10) δευτερόλεπτα. 
  Στην οθόνη του κοντρόλ θα εµφανιστεί η µέγιστη ρύθµιση στροφών του ανεµιστήρα
- Μπορείτε να ρυθµίσετε τις στροφές του ανεµιστήρα πατώντας τα µπουτόν ”πάνω” ή ”κάτω”    
  βέλος. Το εύρος ρύθµισης των στροφών του ανεµιστήρα είναι µεταξύ 50 – 99 PWM (πλάτος    
  διαµόρφωσης παλµών).

- Απενεργοποιήστε τον λέβητα από το µπουτόν ON/OFF του κοντρόλ του λέβητα
- Πιέστε το µπουτόν  “πάνω βέλος” παρατεταµένα για δέκα (10) δευτερόλεπτα. 
  Στην οθόνη του κοντρόλ θα εµφανιστεί η ρυθµισµένη θερµοκρασία του αισθητήρα.
- Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του αισθητήρα λάµδα πατώντας 
  τα µπουτόν ”πάνω” ή ”κάτω” βέλος. Το εύρος ρύθµισης της θερµοκρασίας καυσαερίων   
  του αισθητήρα λάµδα είναι µεταξύ 100oC - 300oC.  Για παράδειγµα, η ένδειξη 
  19 αντιστοιχεί σε 190oC, η ένδειξη 18 σε 180oC κ.ο.κ.
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Τρόπος λειτουργίας λέβητα

• Οπτικός έλεγχος της καύσης

1. Για νε ελέγξτε την καύση των ξύλων θα πρέπει να ανοίξετε την επάνω πόρτα του θαλάµου

2. Καθώς ανοίγει η πόρτα και γίνεται αντιληπτό από τον αισθητήρα της πόρτας, ο µπροστά 
ανεµιστήρας σταµατά να δουλεύει και ο κωδικός βλάβης 01 εµφανίζεται στην οθόνη του 
λέβητα.
3. Καθώς ελέγχεται την κατάσταση της καύσης, τα καυσαέρια οδηγούνται κανονικά προς 
την επάνω έξοδο.(ακόµα και αν η πόρτα είναι ανοιχτή, η απαγωγή των καυσαερίων δεν 
επηρεάζεται).

4. Μόλις κλείσετε την επάνω πόρτα 
του λέβητα, η λειτουργία της µονάδας 
συνεχίζεται κανονικά και στην οθόνη 
του κοντρόλ εµφανίζεται πάλι η 
θερµοκρασία νερού του λέβητα.

 Αισθητήρας πόρτας
(ελέγχει το άνοιγµα
της πόρτας)  
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          ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αν το µέγεθος των ξύλων είναι µεγαλύτερο από αυτό που 
απαιτείται, δεν θα µπορείτε να κλείσετε την πόρτα ή να γεµίσετε 
τον θάλαµο.

∆εν πρέπει να πιέζετε την πόρτα να κλείσει – µπορεί να 
προκαλέσετε βλάβη της πόρτας.

Τρόπος λειτουργίας λέβητα

• Τροφοδοσία καυσίµου

Αν ο λέβητας που έχετε επιλέξει είναι ο κατάλληλος για τον χώρο που 
πρέπει να ζεστάνετε, θα χρειαστείτε ένα γέµισµα για κάθε 8 µε 12 ώρες. 
Ωστόσο είναι χρήσιµο να ελέγχεται τον λέβητα κάθε 5 µε 7 ώρες. Για να 
ελέγξετε την ποσότητα του καυσίµου θα πρέπει:

1. Ανοίξτε την επάνω πόρτα και γεµίστε µε ξύλα εάν είναι απαραίτητο.
(αυτόµατα απενεργοποιείτε ο φυσητήρας και λειτουργεί 
µόνο ο ανεµιστήρας απαγωγής καυσαερίων)

2. Γεµίστε τα ξύλα στο θάλαµο αν είναι απαραίτητο

3. Κλείστε την πόρτα

* Ανοίγοντας την επάνω πόρτα, η λειτουργία του µπροστά ανεµιστήρα 
σταµατά.



1   Αφαιρέστε το επάνω καπάκι στο επάνω πίσω µέρος του λέβητα

2   Ξεβιδώστε τις βίδες (2 τεµ.)

3   Αφαιρέστε το εσωτερικό καπάκι

4   Αφαιρέστε τους επιβραδυντές καυσαερίου από τα τούµπα (κάθε φλογοαυλός θα πρέπει    
     να καθαρίζεται µε την ειδική βούρτσα καθαρισµού)

5   Ξεβιδώστε τις βίδες (2 τεµ.)

6   Ανοίξτε το καπάκι που βρίσκετε στο πλευρικό κάτω µέρος του λέβητα και αφαιρέστε όλα  
     τα κατάλοιπα 

13

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

2

1

3

4

5
6

Εργαλείο καθαρισµού
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Ο χώρος του λεβητοστασίου θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς διαµέσου 
µόνιµων ανοιγµάτων στο ύπαιθρο ελάχιστης διατοµής 0,025m2.

Η διάµετρος των ανοιγµάτων αερισµού πρέπει να είναι ίδιας διατοµής.
Μην αποθηκεύεται εύφλεκτα υλικά στο χώρο του λεβητοστασίου 
(κρατήστε απόσταση από τον λέβητα τουλάχιστον 2 µέτρων).

Ο λέβητας πρέπει να εγκαθιστάτε σε βάση η οποία δεν φλέγεται.    

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Προτεινόµενη συνδεσµολογία βασικής σύνδεσης KF-35/60

1. Λέβητας KF 35
2. Βαλβίδα Ασφαλείας
3. Θερµοστάτης Χώρου
4. Κυκλοφορητής
5. Μπόιλερ Ζεστού Νερού
6. Τετράοδη Ανάµιξης
7. Κύκλωµα Κεντρ. Θέρµαν.
8. ∆οχείο ∆ιαστολής

6

7

4

5

3

2

1

8

11
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
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1) Λέβητας KF 

2) Βαλβίδα ασφαλείας 

4) Κυκλοφορητής 

8) ∆οχείο διαστολής 

9) ∆οχείο αδρανείας 

10) Αισθητήρας      
      θερµοκρασίας 
      καυσαερίων

11) Εξαεριστικό

Α) Προσαγωγή 

Β) Επιστροφή

Προτεινόµενη συνδεσµολογία βασικής σύνδεσης KF Πυρόλυσης µε δοχείο αδρανείας
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

∆ιάγραµµα επιλογής καµινάδας σύµφωνα µε DIN 4705 

Εσωτερική διάµετρος 
καµινάδας (mm)

Ισχύς Λέβητα
(KW)

Απαιτούµενος ελκισµός 
(Pa)

Ύψος καµινάδας (m)

Ύψος 
καµινάδας

Ελάχιστο
200m

Θα πρέπει να είναι πάνω από 1.5 µέτρο

Θόρυβος αέρα: 55dB

1 µέτρο σε ύψος
(µπροστά από τον λέβητα)
Για να µειώσετε τον θόρυβο προτείνουµε 
καµινάδα διπλού τοιχώµατος

Πίεση στην έξοδο 
των καυσαερίων

• Οι KF-35 (KF-60) θα πρέπει να λειτουργούν µε πιέσεις (-30 +- 5Pa) στην έξοδο 
   των καυσαερίων.

• Αν παρατηρείτε επιστροφή των καυσαερίων µέσω της καµινάδας, τοποθετείστε 

   έξτρα µέτρα καµινάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΛΕΒΗΤΑ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ

• Η θερµοµικτική βαλβίδα πρέπει να τοποθετείτε στην έξοδο του ΖΝΧ 
   για την αποφυγή εγκαύµατος
• Προσοχή να µην καείτε από το υπερβολικά ζεστό νερό
• Η θερµοστατική ή θερµική βαλβίδα αποστάσεως ασφαλείας          
   τοποθετείτε στον 2ο εναλλάκτη για αποφυγή υπερθέρµανσης 
   στον λέβητα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Θερµοστατική βαλβίδα αποστάσεως

Γραµµή νερού
Πίεση: 1-4 bar

Έξοδος Ζεστού Νερού 
χρήσης

Βαλβίδα ανάµιξης

Προς αποχέτευση

Έξοδος ΖΝΧ

Είσοδος ΖΝΧ

Έξοδος ασφαλείας θέρµανσης

Είσοδος ασφαλείας θέρµανσης

Θερµοστατική Βαλβίδα Ασφαλείας
Βαλβίδα 
ασφαλείας 6 bar δοχείο διαστολής
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Κωδικοί σφαλμάτων και αντιμετώπιση

Ονοµασία

Σφάλµα 
αισθητήρα 
θερµοκρασίας

Κακή 
λειτουργία του 
ανεµιστήρα

Σφάλµα 
σήµατος

Ανοιχτή 
πόρτα

Ανίχνευση 
χαµηλής 
στάθµης νερού

Προειδοποίηση 
υπερθέρµανσης 

Κωδ.
σφάλµατος

04

05

06

07

08

Κανένα

01

95

Κανένα 

Επεξήγηση

• Όταν ο αισθητήρας 
θερµοκρασίας είναι 
αποσυνδεµένος
• Όταν η θερµοκρασία 
νερού είναι 0οC
• Όταν ο αισθητήρας 
υπερθέρµανσης 
αποσυνδεθεί

• ∆εν ανιχνεύονται από 
το κοντρόλ οι στροφές 
του ανεµιστήρα.
• Παρεµποδίζεται 
η φτερωτή του 
ανεµιστήρα ή το µοτέρ 
του ανεµιστήρα είναι 
χαλασµένο
• Οι στροφές του 
ανεµιστήρα είναι 
υψηλότερες από το 
καθορισµένο.
• Βουλωµένη καµινάδα
• Χαλασµένος ο 
ανεµιστήρας απαγωγής 
καυσαερίων

Αποτυχία µετάδοσης 
σήµατος
Αποτυχία λήψης 
σήµατος

Όταν το αισθητήριο 
ανοίγµατος πόρτας 
ανιχνεύει ανοιχτή 
πόρτα
  

Όταν δεν υπάρχει στο 
λέβητα επάρκεια νερού

Η θερµοκρασία του 
νερού είναι 85οC

Κατάσταση

Σταµάτηµα 
ανεµιστήρα

Ενεργοποιηµένος 
κυκλοφορητής

Σταµάτηµα 
ανεµιστήρα 

Κανονική 
λειτουργία

Σταµάτηµα 
λειτουργίας

Σταµατά ο µπροστά 
ανεµιστήρας
Σταµατά ο 
ανεµιστήρας 
απαγωγής 
καυσαερίων

Σταµατά ο 
ανεµιστήρας

Ανοίγει ο 
κυκλοφορητής

Χρόνος 
αποκατάστασης

Μετά από 3 
δευτερόλεπτα

5 δευτερόλεπτα

Περισσότερα 
από 10 λεπτά

Άµεση 
αντίδραση

Μετά από 4 
δευτερόλεπτα

Άµεση 
αντίδραση

Τρόπος 
αποκατάστασης 
βλάβης

Χειροκίνητη 
επανεκκίνηση

Χειροκίνητη 
επανεκκίνηση

Χειροκίνητη 
επανεκκίνηση

Χειροκίνητη 
επανεκκίνηση

Αυτόµατη 
επανεκκίνηση

Αυτόµατη 
επανεκκίνηση

Επανέρχεται 
αυτόµατα µόλις η 
θερµοκρασία πέσει 
στους 84οC και κάτω
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Κωδικοί σφαλμάτων και αντιμετώπιση

Ονοµασία

Υπερθέρµανση 
νερού στο 
λέβητα

Παγετός

Κωδ.
σφάλµατος

96

Κανένα

Επεξήγηση

• Η θερµοκρασία του 
νερού είναι 96οC

Ανιχνεύεται από 
τον αισθητήρα 
θερµοκρασίας(10οC 
και κάτω)

Χρόνος 
αποκατάστασης

Άµεση
αντίδραση

Άµεση
αντίδραση

Τρόπος 
αποκατάστασης 
βλάβης

Χειροκίνητη 
επανεκκίνηση

Επανέρχεται 
αυτόµατα µόλις η 
θερµοκρασία του 
νερού πιάσει τους 
12οC και πάνω

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά

Μοντέλο

Βαθµός απόδοσης
Ισχύς θέρµανσης
Μέγιστη πίεση λειτουργίας
Καύσιµο
Μήκος Ξύλων
Κατανάλωση καυσίµου 
στην ονοµαστική ισχύ
Βάρος
Ύψος
Μήκος
Πλάτος
∆ιάµετρος εξόδου καµινάδας
Περιεκτικότητα σε νερό (όγκος)
Θερµοκρασία  Ονοµαστική έξοδος
καυσαερίων Ελάχιστη έξοδος

∆ιάσταση  Βάθος
του θαλάµου Ύψος 
καυσίµου  Πλάτος
  Χωρητικότητα
Θόρυβος
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύ
Τάση / Συχνότητα
Κλίµακα ρύθµισης θερµοκρασίας
Ρεύµα αναµονής

KW
bar
Ξύλο
mm
Kg/hr

Kg
mm
mm
mm
mm
λίτρα
οC
οC

mm
mm
mm
λίτρα
dB
W
V/Hz
οC
W

KF-35

 80%
35.8

500
11

410
1084
1320
524
150
90

180
150

580
270
390
120
50

100

KF-60

 80%
45.6

500
14

550
1325
1320
640
150
155
200
150

580
315
480
175
55

180

Μικρότερη από 3
Μέγιστη υγρασία 20%, θέρµανση/λεπτό 15MJ/Kg

230/50 ή 60
60 ≈ 80

7

Κατάσταση

Ανοίγει ο 
κυκλοφορητής
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