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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΣΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΝΕΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ

Τρεις βασικές ενέργειες για την 
εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου 
συμπύκνωσης

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Πριν την εγκατάσταση του λέβητα (ειδικά αν είναι συμπύκνωσης) συνιστάται ο καθαρισμός 

ολόκληρου του συστήματος προκειμένου να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα, που με τον 

καιρό, μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του συστήματος ή του λέβητα.              

Μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν κανονιστικοί περιορισμοί που καθιστούν υποχρεωτική αυτή 

την πρακτική.

/ Καθαρίστε το σύστημα της θέρμανσης με ένα κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του λέβητα με 
την πάροδο του χρόνου.
/ Ξεπλύνετε τους σωλήνες και θερμαντικά σώματα καλά, μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.

/ Αφαιρέστε τη λάσπη από το σύστημα θέρμανσης.
/ Ξεπλύνετε το σύστημα της θέρμανσης.
/ Καθαρίστε το σύστημα με ένα κατάλληλο διάλυμα  καθαρισμού για να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του λέβητα με την πάροδο του 
   χρόνου.
/ Ξεπλύνετε τους σωλήνες και τα θερμαντικά σώματα καλά, μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.

Συνήθως τα συστήματα θέρμανσης και λέβητα θα πρέπει να γεμίζουν μόνο με κρύο νερό δικτύου, χωρίς καμία επεξεργασία νερού.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να επιτευχθεί η επεξεργασία του νερού, συνιστώνται τα εξής :
/ Ξέπλυμα των σωλήνων και των θερμαντικών σωμάτων μέχρι το νερό να γίνει διαυγές και χωρίς καθόλου υπολείμματα.
/ Επεξεργασία του νερού με ένα κατάλληλο διάλυμα καθαρισμού για τη διασφάλιση των ορθών λειτουργιών του λέβητα με την πάροδο του 
   χρόνου.
/ Στο τέλος της επεξεργασίας, βεβαιωθείτε ότι η τιμή του pH του συστήματος θέρμανσης είναι μεταξύ 7 και 8                                                           

πολύ σημαντικό για την αποφυγή φαινομένων διάβρωσης στην παρουσία συστατικών αλουμινίου / κράματος αλουμινίου). 
 Ποτέ μην προσθέτετε χημικά στο σύστημα θέρμανσης χωρίς τις συμβουλές ενός Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Εξυπηρέτησης 
ARISTON THERMO SpA , αφού οι λανθασμένες δόσεις  θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο λέβητα.

Για να διασφαλιστεί η ορθή και διαρκή λειτουργία του λέβητα, συνιστάται ο περιοδικός καθαρισμός του εναλλάκτη 
θερμότητας (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο). Η διαδικασία καθαρισμού είναι υποχρεωτική στην περίπτωση θορύβου ή 
μειωμένης απόδοσης παραγωγής ζεστού νερού.

* Επικοινωνήστε με τα τοπικά Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπηρέτησης ARISTON THERMO S.pA: Τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με 
  τα προϊόντα επεξεργασίας νερού που θα χρησιμοποιηθούν.
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+3%

Ø 22 mm

Η συντήρηση του συστήματος πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και σύμφωνα με τους τυχόν απαιτήσεις που επιβάλλονται από τοπικές αρχές 
και δημόσιοι οργανισμοί υγείας.

ΣΥΣΤΗΜΑ

(Σωστή εγκατάσταση) (Λάθος εγκατάσταση)

.

Κάθε λεπτομέρεια για το σύστημα καπναγωγού είναι διαθέσιμη στο 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

2 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ

Σχέδιο 1

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
Σχέδιο 2

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ
Σχέδιο 3
ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σχέδιο 4  
ΛΑΘΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ3 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
To σύστημα του καπναγωγού πρέπει να είναι κατασκευασμένο από 
υλικό κατάλληλο για τεχνολογία συμπύκνωσης.  Τα μεγέθη και τα μήκη 
του συστήματος καπναγωγού αναφέρονται στο εγχειρίδιο 
εγκατάστασης και συντήρησης. Εάν το παλιό σύστημα καπναγωγού 
δενείναι κατάλληλο για την τεχνολογία συμπύκνωσης είναι δυνατόν να
 γίνει:

 

/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ(Σχέδιο 1)
/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ    

/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΥ

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ  
ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ.

Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την εγκατάσταση,
και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται 
από τις τοπικές αρχές και τους δημόσιους 
οργανισμούς υγείας. 

Ο σωλήνας εκροής συμπυκνώματος πρέπει να έχει την ελάχιστη 
διάμετρο που αναφέρεται στο (Σχέδιο 3) και πρέπει να έχει μια 
συνεχή πτώση για να αποφευχθεί η συσσώρευση του 
συμπυκνώματος. (Σχέδιο 4)

Οι οριζόντιοι τοποθετημένοι σωλήνες  πρέπει να έχουν  ανοδική κλίση 
από 3% για να αποφευχθεί η συσσώρευσητου συμπυκνώματος.              

Η αποχέτευση συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικού 
διακλαδωτή(σωλήνα). Λόγω της οξύτητας του συμπυκνώματος, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά για το σωλήνα 
αποφόρτισης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ουδετεροποιητής  
συμπυκνωμάτων στην περίπτωση μεταλλικού καπναγωγού 
απόρριψης.

Είναι αναγκαία η συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με την εγκατάσταση, και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τοπικές αρχές και τους 
δημόσιους οργανισμούς υγείας. Συνιστάται η χρήση γνήσιου κιτ 
καπναγωγού της Ariston.

Κάθε λεπτομέρεια για την απόρριψη συμπυκνώματος είναι διαθέσιμη στο 

Συνιστάται η χρήση γνήσιων αξεσουάρ της Ariston. 
Να  θυμάστε , ότι  οι  ουδετεροποιητές  συμπυκνωμάτων  και  τα
 αξεσουάρ  απόρριψης  συμπυκνωμάτων  είναι  διαθέσιμα  στον
 κατάλογο της Ariston..


