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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
1. Γενικές επισηµάνσεις
Σιγουρευτείτε ότι η εγγύηση της συσκευής έχει φέρει τη σφραγίδα του εξειδικευµένου τεχνικού που
εγκατέστησε το λέβητα.
Η εγκατάσταση, η πρώτη έναυση, οι ρυθµίσεις και οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από εξειδικευµένο προσωπικό (π.χ. από Κέντρα τεχνικής υποστήριξης
εξουσιοδοτηµένα από τη Radiant). Κακοτεχνίες στην εγκατάσταση µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα
δυσάρεστες συνέπειες σε πρόσωπα, ζώα και αντικείµενα για τις οποίες ο κατασκευαστής δεν φέρει
καµία ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ο τεχνικός πρέπει να κάνει τις ακόλουθες επαληθεύσεις:
■ τα αναγραφόµενα στοιχεία της ετικέτας πρέπει να συµφωνούν µε εκείνα των δικτύων τροφοδοσίας ηλεκτρικής
ενέργειας, ύδρευσης και αερίου
■ η ρύθµιση του λέβητα πρέπει να είναι ανάλογη των δυνατοτήτων του
■ το σύστηµα απαγωγής των καυσαερίων και εισαγωγής φρέσκου αέρα για τη καύση πρέπει να είναι σωστά
εγκατεστηµένο και να λειτουργεί όπως αρµόζει
■ το σύστηµα αερισµού και απαγωγής καυσαερίων, στην οποιαδήποτε περίπτωση εγκατάστασης (εσωτερική,
εξωτερική, κ.λ.π.) πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν οι ισχύουσες τοπικές και εθνικές
διατάξεις, βλέπε κεφάλαιο “Σχετικές διατάξεις”
Για το χρήστη:
Μην βάζετε σε λειτουργία το λέβητα αν δεν σιγουρευτείτε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες δοκιµές από
εξειδικευµένο τεχνικό. Όλες οι εργασίες συντήρησης και µετατροπής τύπου αερίου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις.
Στην περίπτωση παγώµατος των εξαρτηµάτων του λέβητα µην τον ενεργοποιήσετε για κανένα λόγο και καλέστε
το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
Οι δοκιµές καύσης της συσκευής πρέπει να εκτελούνται κάθε δύο χρόνια. Οι εν λόγω δοκιµές γίνονται πάντα
από εξειδικευµένο τεχνικό σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Φροντίστε να είναι πάντα ελεύθερα τα ανοίγµατα αερισµού του χώρου στον οποίο βρίσκονται εγκατεστηµένες
συσκευές αερίου όπως λέβητες, κουζίνες αερίου, κ.λ.π. ώστε να µη δηµιουργούνται µίγµατα τοξικών είτε
εκρηκτικών αερίων.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή σε ανειδίκευτα άτοµα να χρησιµοποιούν την συσκευή.
Ο λέβητας είναι αναπόσπαστο τµήµα της εγκατάστασης θέρµανσης. Συµβουλευτείτε την σχετική νοµοθεσία
καθώς επίσης και επιπλέον µέτρα ασφαλείας που απαιτεί κατά τόπους η Ε.Π.Α. ή η εταιρεία προµήθειας
L.P.G. (αν πρόκειται για λειτουργία µε υγραέριο). Επίσης πρέπει να φυλάσσονται σε αρχείο τα φύλλα καύσης
των ετήσιων συντηρήσεων καθώς και των έκτακτων επισκέψεων των τεχνικών οι οποίοι θα πρέπει να
αναγράφουν πλήρως τα στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο & αριθµό αδείας).

Αν υπάρχει µυρωδιά αερίου …
ΜΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΣΠΙΝΘΗΡΑ
ΑΝΟΙΞΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΡΕΥΜΑ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΝΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ
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Πίνακας ελέγχου
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
2. ΜΠΟΥΤΟΝ INFO: ΠΙΕΖΕΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (βλέπε κεφάλαιο
2.8 Προβολές του µενού INFO) – ΠΙΕΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 5 ∆ΕΥΤ/ΤΑ ΕΝΩ ΕΙΣΑΣΤΕ ΣΤΟ ΟFF ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ 5
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ.

3. ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΟΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΜΟΝΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ / OFF.
4. ΜΠΟΥΤΟΝ RESET: RESET ΒΛΑΒΩΝ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (ΠΙΕΖΕΤΕ ΓΙΑ 7
∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ).
5. ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ.
6. ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΕΙΣ.
7. ΟΘΟΝΗ.

7

Εικ. 1

1

2

3

4

5

6

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα προβάλλονται στην οθόνη 3 διαφορετικά επίπεδα ισχύος ανάλογα µε την
αναλογική ρύθµιση του λέβητα (βλέπε εικ. 2)
< 33%

>33%<66%

>66%<100%

Εικ. 2

2
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2. Έναυση του λέβητα
•

Βεβαιωθείτε ότι ο λέβητας έχει ηλεκτρική τροφοδοσία και ότι ο διακόπτης του αερίου στο κάτω µέρος του
λέβητα είναι ανοιχτός.

•

Ενεργοποιείτε το λέβητα πιέζοντας το ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
επιθυµητό τρόπο λειτουργίας.

και επιλέγετε τον

3. Προβολές του µενού INFO
Για προβολή των στοιχείων του λέβητα είναι απαραίτητο να πιέσετε το µπουτόν INFO ‘

’.

Αφού το πιέσετε προβάλλεται ο αριθµός της παραµέτρου και η συνδεδεµένη µε αυτή τιµή. Για εµφάνιση
της λίστας των προβαλλόµενων στοιχείων χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα ‘
’ & ‘
’ της θέρµανσης
. Για να βγείτε από το περιβάλλον προβολής πιέζετε το πλήκτρο INFO ‘

’.

Η λίστα των προβαλλόµενων στοιχείων είναι η εξής:
Παράµετρος

Περιγραφή

d00

Θερµοκρασία αισθητήρα νερού χρήσης

d01

Θερµοκρασία εξωτερικού αισθητήρα

d02

Επιλεγµένη τιµή θερµορύθµισης Kd (καµπύλη κλιµατικής αντιστάθµισης)

d03

Θερµοκρασία χαµηλής ζώνης (µε συνδεµένη προαιρετική πλακέτα CRAD)
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4. Τρόποι λειτουργίας του λέβητα
Τρόπος λειτουργίας “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ”
Για να περάσετε στο τρόπο λειτουργίας “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” πιέστε το πλήκτρο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
, έτσι
ο λέβητας δουλεύει µόνο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ενώ η θέρµανση είναι απενεργοποιηµένη. Ο τρόπος
λειτουργίας “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ” υποδηλώνεται από την προβολή του συµβόλου
πίνακα ελέγχου .

σταθερά φωτισµένο στην οθόνη του

Το σύστηµα αυτόµατης έναυσης ενεργοποιεί τον καυστήρα κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού
το οποίο αναβοσβήνει στην οθόνη του

χρήσης και η λειτουργία του υποδηλώνεται από το σύµβολο
πίνακα ελέγχου.

Τρόπος λειτουργίας “ΧΕΙΜΩΝΑΣ”
Για να περάσετε στο τρόπο λειτουργίας “ΧΕΙΜΩΝΑΣ” πιέστε το πλήκτρο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
,
για να επιλέξετε µόνο θέρµανση. Ο τρόπος λειτουργίας “ΧΕΙΜΩΝΑΣ” υποδηλώνεται από την προβολή του
συµβόλου

σταθερά φωτισµένο στην οθόνη του πίνακα ελέγχου

Το σύστηµα αυτόµατης έναυσης ενεργοποιεί τον καυστήρα κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση ενέργειας για τη
θέρµανση του χώρου και η λειτουργία του υποδηλώνεται από το σύµβολο
οθόνη του πίνακα ελέγχου

το οποίο αναβοσβήνει στην

Τρόπος λειτουργίας “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ”
Για να περάσετε στο τρόπο λειτουργίας

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-ΧΕΙΜΩΝΑΣ πιέστε το πλήκτρο της ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
σε αυτή τη περίπτωση ο λέβητας λειτουργεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης /
θέρµανση. Ο τρόπος λειτουργίας ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ / ΧΕΙΜΩΝΑΣ υποδηλώνεται από την ταυτόχρονη προβολή των

συµβόλων

σταθερά φωτισµένα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου .

Το σύστηµα αυτόµατης έναυσης ενεργοποιεί τον καυστήρα κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση ενέργειας για τη
θέρµανση του χώρου καθώς επίσης και κάθε φορά που υπάρχει ζήτηση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, η
λειτουργία του υποδηλώνεται µε την προβολή των συµβόλων
πίνακα ελέγχου

ή

που αναβοσβήνουν στην οθόνη του

Ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης
Η ρύθµισης της θερµοκρασίας γίνεται µε τα πλήκτρα ‘
•

Πιέζοντας το πλήκτρο ‘

’&‘

’ της θέρµανσης

:

’ µειώνεται η θερµοκρασία.

• Πιέζοντας το πλήκτρο ‘
’ αυξάνεται η θερµοκρασία.
το πεδίο ρύθµισης της θερµοκρασίας θέρµανσης κυµαίνεται από ένα ελάχιστο των 30°C έως ένα µέγιστο των 80°C
(25°C - 45°C για ενδοδαπέδιες εγκαταστάσεις).

Ρύθµιση θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης
Η ρύθµισης της θερµοκρασίας γίνεται µε τα πλήκτρα ‘

’&‘

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ‘

’ µειώνεται η θερµοκρασία.

•

Πιέζοντας το πλήκτρο ‘

’ αυξάνεται η θερµοκρασία.

’ του νερού χρήσης

:

• το πεδίο ρύθµισης της θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης κυµαίνεται από ένα ελάχιστο των 35°C έως ένα
µέγιστο των 60°C
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5. Πλήρωση της εγκατάστασης
Για να επαναφέρετε την πίεση του νερού ανοίγετε το
διακόπτη πλήρωσης R (εικ. 2) και βεβαιώνεστε µέσω του
µανόµετρου M, ότι η πίεση φτάνει στη µέση της πράσινης
ζώνης που αντιστοιχεί στο 1.2 bar (βλέπε εικ. 3).
Αφού τελειώσετε κλείνετε το διακόπτη πλήρωσης R
(εικ.2).

Αυτοδιάγνωση – Κωδικοί σφάλµατος

R

Σε αυτή τη παράγραφο επισηµαίνονται οι πιθανοί
κωδικοί σφάλµατος που ο λέβητας εµφανίζει στην
οθόνη και τις σχετικές ενέργειες στις οποίες µπορεί
να προβεί ο χρήστης ώστε να ξεµπλοκάρει το
λέβητα.

M

2

Κωδικός E01 Εµπλοκή ιονισµού.
ΠΡΑΣΙΝΗ
ΖΩΝΗ
ZONA
VERDE

βεβαιώνεστε ότι οι διακόπτες αερίου του λέβητα και
του µετρητή είναι ανοικτοί και ότι υπάρχει αέριο στο
δίκτυο παροχής (ή στις δεξαµενές).

1.5 bar

Πιέζετε το πλήκτρο reset ‘
’ του πίνακα ελέγχου για
επαναρύθµιση
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και
ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία

1.2 bar

3 bar

0.5 bar

Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε
καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης

3

Κωδικός E02 Επέµβαση θερµοστάτη ασφαλείας.
πιέζετε το πλήκτρο reset ‘
’ του πίνακα ελέγχου για επαναρύθµιση
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία
Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης

Κωδικός E03 Επέµβαση πρεσσοστάτη αέρα. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Κωδικός H2O Επέµβαση πρεσσοστάτη νερού (

σχετικό σύµβολο).

ελέγχετε την πίεση του νερού στο κύκλωµα και βεβαιώνεστε ότι η πίεση που εµφανίζει το µανόµετρο M (εικ.2),
δεν είναι µικρότερη του 1.2 bar (εικ. 3)
αν η πίεση είναι µικρότερη του 1.2 bar, τότε φροντίζετε να γεµίσετε την εγκατάσταση όπως περιγράφεται στην
παράγραφο “Πλήρωση της εγκατάστασης”.
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία
Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Κωδικός E05 Βλάβη αισθητήρα θέρµανσης. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Κωδικός E06 Βλάβη αισθητήρα νερού χρήσης. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
5
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Κωδικός E17 Βλάβη αναλογικής ρύθµισης. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Κωδικός E18 Ανεπαρκής κυκλοφορητής. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Κωδικός E21 Λάθος γενικής φύσεως στη πλακέτα.
κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τον κεντρικό διακόπτη και κατόπιν την επαναφέρετε
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία
Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Κωδικός E22 Αίτηση προγραµµατισµού παραµέτρων.
κλείνετε την ηλεκτρική τροφοδοσία από τον κεντρικό διακόπτη και κατόπιν την επαναφέρετε
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία
Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Κωδικός E35 Παρεµβολή στο ρεύµα ιονισµού.
πιέζετε το πλήκτρο reset ‘
’ του πίνακα ελέγχου για επανεκκίνηση
ο κωδικός σφάλµατος εξαφανίζεται από την οθόνη και ο λέβητας τίθεται και πάλι σε λειτουργία
Αν συνεχίζεται η εµπλοκή του λέβητα τότε καλείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης
Κωδικός E40 Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας εκτός πεδίου λειτουργίας. Καλείτε το Κέντρο Τεχνικής
Υποστήριξης.

Κωδικός F08 Ενεργοποίηση λειτουργίας αντιπαγωτικής προστασίας. Περιµένετε να ολοκληρωθεί η λειτουργία.

6. Απενεργοποίηση του λέβητα
Για απενεργοποίηση του λέβητα επιλέγετε το OFF µέσω του µπουτόν
, στην οθόνη προβάλλεται
η τιµή OFF και παραµένουν ενεργά τα συστήµατα ανιπαγωτικής προστασίας και αντιµπλοκαρίσµατος
του κυκλοφορητή.
Αν ο λέβητας βρισκόταν σε λειτουργία τότε απενεργοποιείται και ενεργοποιούνται οι λειτουργίες
αερισµού και ανακυκλοφορίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση παρατεταµένης ακινησίας του λέβητα ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει µεταξύ των
ακόλουθων λύσεων:
Να ασφαλίσει το λέβητα αποσυνδέοντας τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου και να αδειάσει την
εγκατάσταση
Να αφήσει το λέβητα στη θέση OFF διατηρώντας ενεργές τις τροφοδοσίες ηλεκτρικού ρεύµατος και αερίου ώστε
να είναι ενεργή η λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας.
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7.

Αντιπαγωτική προστασία

Ο λέβητας διαθέτει σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας ώστε διαµέσου της ηλεκτρονικής πλακέτας να
ενεργοποιείται και να θερµαίνει τα εξαρτήµατα του όταν η θερµοκρασία πέφτει κάτω από το επιθυµητό επίπεδο.
Η εν λόγω λειτουργία είναι ενεργή αν :
– Υπάρχει ενεργή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος
– Υπάρχει ενεργή τροφοδοσία αερίου
– Η πίεση στην εγκατάσταση είναι η προβλεπόµενη
– Αν δεν είναι µπλοκαρισµένος ο λέβητας
Σε περίπτωση που παγώσουν εξαρτήµατα του λέβητα µην τον ενεργοποιήσετε για κανένα λόγο και
καλέστε το κέντρο τεχνικής υποστήριξης

8. Συντήρηση
Για την απρόσκοπτη και τέλεια λειτουργία του λέβητα συνιστάται η ετήσια συντήρηση της εγκατάστασης στο τέλος
της περιόδου θέρµανσης από εξουσιοδοτηµένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης .
Η σωστή συντήρηση συνεπάγεται σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου και σωστή διαχείριση της εγκατάστασης στο
σύνολο της.

9. Ανακύκλωση
Η συσκευασία του λέβητα απαρτίζεται κυρίως από ανακυκλώσιµα υλικά.
Ο λέβητας και όλα τα εξαρτήµατα του πρέπει να ανακυκλώνονται σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις.
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