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Boiler B 10,B 14
Θερµ�σί	ωνας υγραερί�υ

�δηγίες 	ρήσης
�δηγίες τ�π�θέτησης

Να τις έ	ετε πάντα µα�ί
σας στ� �	ηµα!

Truma 
Gerätetechnik GmbH & Co
Postfach 1252
D-85637 Putzbrunn

Service
Telefon 0049 (0)89 4617-142
Telefax 0049 (0)89 4617-159

e-mail: info@truma.com
http://www.truma.com

G. Bournas - G. Efthimiou O.E.,
P. Ralli 36 & Ag. Annis
12241 Egaleo - Athen

Tel. (01) 346 14 14
Fax (01) 342 34 03



Παράδειγµα 
τ�π�θέτησης

1 o Θερµoσi	ωvας Truma
2 o Θερµoστάτης
3 η $αλ$ίδα ασ	άλειας/

εκκένωσης
4 η καττν�δ)*�ς για 

είσ�δ� και έ+�δ� τ�υ 
αέρα καύσης

Boiler

1

2

4
3



Πριν την λειτ�υργία µελετήστε
�πωσδήπ�τε τ� εγ	ειρίδι� των 
�δηγιών 	ρήσης και τις 
,, Σηµαντικές Υπ�δείGεις
Hειρισµ�ύ" ! - κάτ�*�ς τ�υ
�*ήµατ�ς 	έρει την ευθύνη
για τη σωστή λειτ�υργία της
συσκευής σύµ	ωνα µε τ�υς
καν�νισµ�ύς.

Η κίτρινη αυτ�κ)λλητη ετικέτα
µε τις υπ�δεί+εις
πρ�ειδ�π�ίησης, η �π�ία
παραδίδεται µα2ί µε την
συσκευή, πρέπει να
τ�π�θετηθεί απ) τ�ν τε*νικ)
εγκατάστασης ή τ�ν κάτ�*�
τ�υ �*ήµατ�ς, σε µια για κάθε
*ρήστη εµ	ανή θέση στ�
)*ηµα (π.*. στην π)ρτα της
ιµατι�θήκης)! Αν λείπει,
παραγγέλλετε την ετικέτα απ)
την εταιρεία Truma.

Πρ�σ�	ή: Πριν απ) την πρώτη
*ρήση +επλένετε �πωσδήπ�τε
καλά �λ)κληρη την
τρ�	�δ�σία νερ�ύ µε 2εστ)
καθαρ) νερ). 8ταν �
θερµ�σί	ωνας $ρίσκεται εκτ)ς
λειτ�υργίας, τ�π�θετείτε
πάντα τ� καπάκι της
καπν�δ)*�υ! Αδειά2ετε τ�ν
θερµ�σί	ωνα σε περίπτωση
παγωνιάς! Σε LλάLες απ�
παγωνιά δεν ισ	ύ�υν �ι
απαιτήσεις εγγύησης!

Κατά τη σύνδεση µε ένα
κεντρικ) δίκτυ� ύδρευσης
(στην ύπαιθρ� ή στην π)λη)
πρέπει να τ�π�θετηθεί ένας
µειωτής πίεσης, � �π�ί�ς θα
εµπ�δί2ει τη δηµι�υργία πιέσεων
στ� θερµ�σί	ωνα π�υ να είναι
µεγαλύτερες απ) 2,8 bar.

Θερµ�στάτης

α = περιστρε	)µενη
κε	αλή αν�ι*τ)ς/
κλειστ)ς και επιλ�γή 
θερµ�κρασίας

1

�δηίες 	ρήσης

b = πράσιν�ς λαµπτήρας
ελέγ*�υ ,,λειτ�υργία"

c = κ)κκιν�ς λαµπτήρας
ελέγ*�υ ,,σ	άλµα"

Βαλ$ίδα ασ	άλειας
και εκκένωσης

d = θέση λα$ής ,,κλειστ)"
e = θέση λα$ής

,,εκκένωση"

Γέµισµα τ�υ θ
ερµ�σί	ωνα
1. Ε+ετά2ετε, εάν η $αλ$ίδα
ασ	άλειας και εκκένωσης στην
εισρ�ή κρύ�υ νερ�ύ είναι
κλειστή: λα$ή κάθετα, θέση (d).

2. Αν�ίγετε τη $ρύση 2εστ�ύ
νερ�ύ στ� µπάνι� ή την
κ�υ2ίνα. Σε εγκαταστάσεις µε
µπαταρίες ή  µε µείκτες
τ�π�θετείτε στ� ,,2εστ)".

3. Αν�ίγετε τ� ρεύµα στην
αντλία νερ�ύ (κεντρικ)
διακ)πτη ή διακ)πτη της
αντλίας).

Α	ήνετε αν�ι*τή την παρ�*ή
νερ�ύ στ� θερµ�σί	ωνα για
)σ� διάστηµα *ρειά2εται αυτ)ς
να γεµίσει µε την εκτ)πιση τ�υ
αέρα και µέ*ρι να τρέ+ει νερ).

Σε περίπτωση παγωνιάς µπ�ρεί
τ� γέµισµα τ�υ θερµ�σί	ωνα
να εµπ�δισθεί απ) παγωµέν�
νερ), π�υ είναι µέσα. Με µια
σύντ�µη λειτ�υργία (µέγιστ� 
2 λεπτά) µπ�ρεί να λειώσει  �
πάγ�ς στ�ν θερµ�σί	ωνα.
Παγωµέν�ι αγωγ�ί µπ�ρ�ύν να
+επαγώσ�υν µε την θέρµανση
τ�υ *ώρ�υ.

Λειτ�υργία
Πρ�σ�	ή: Μην θέτετε σε
λειτ�υργία τ�ν θερµ�σί	ωνα,
)ταν αυτ)ς δεν περιέ*ει νερ)!

1. Α	αιρείτε τ� καπάκι της
καπν�δ)*�υ.

2. Αν�ίγετε την 	ιάλη αερί�υ
και την $αλ$ίδα τα*είας
διακ�πής στ�ν αγωγ)
πρ�σαγωγής αερί�υ.

3. Αν�ίγετε τ�ν θερµ�σί	ωνα
µέσω της περιστρε	)µενης
κε	αλής στ� θερµ�στάτη,

θέση (α), ανά$ει � πράσιν�ς
λαµπτήρας ελέγ*�υ (b).
Συνε*ί2�ντας την περιστρ�	ή
ρυθµί2ετε την θερµ�κρασία
νερ�ύ π�υ επιθυµείτε (επιλ�γή
*ωρίς δια$αθµίσεις απ)
περίπ�υ 30° µέ*ρι 70°C).

4. Εάν � αγωγ)ς αερί�υ
περιέ*ει αέρα µπ�ρεί να
διαρκέσει µέ*ρι και ένα λεπτ)
ώσπ�υ να υπάρ+ει αέρι�
διαθεσιµ� πρ�ς καύση. Εάν
στ� διάστηµα αυτ) η συσκευή
δεί+ει ,,σ	άλµα" τ)τε
διακ)πτετε και
επαναλαµ$άνετε την
διαδικασία µετά απ)  5 λεπτά.

∆ιακ�πή
Λειτ�υργίας
∆ιακ)πτετε την λειτ�υργία τ�υ
θερµ�σί	ωνα µε την
περιστρε	)µενη κε	αλή (α).
Τ�π�θετείτε τ� καπάκι της
καπν�δ)*�υ. Σε κίνδυν�
παγωνιάς αδιά2ετε τ� νερ) τ�υ
θερµ�σί	ωνα. Εάν �
θερµ�σί	ωνας δεν
*ρησιµ�π�ιείται για µεγάλ�
*ρ�νικ) διάστηµα τ)τε
κλείνετε την $αλ$ίδα τα*είας
διακ�πής στ�ν αγωγ)
πρ�σαγωγής αερί�υ και στην
	ιάλη αερί�υ.

Εκκένωση τ�υ
θερµ�σί	ωνα
1. ∆ιακ)πτετε την παρ�*ή
ρεύµατ�ς στην αντλία νερ�ύ.
(κεντρικ)ς διακ)πτης ή
διακ)πτης της αντλίας).

2. Αν�ίγετε τις $ρύσες 2εστ�ύ
νερ�ύ στ� µπάνι� και στην
κ�υ2ίνα.

3. Αν�ίγετε την $αλ$ίδα
ασ	άλειας και εκκένωσης:
λα$ή κάθετα, θέση (e).

4. - θερµ�σί	ωνας
εκκενώνεται µέσω της
$αλ$ίδας ασ	αλείας και
εκκένωσης κατευθείαν πρ�ς
τα έ+ω. Ελέγ*ετε εάν τ�
περιε*)µεν� τ�υ νερ�ύ (10 ή
14 λίτρα)  άδειασε ε+'
�λ�κλήρ�υ.

Συντήρηση

Για την πρ�στασία τ�υ
θερµ�σί	ωνα απ) άλατα
*ρησιµ�π�ιείτε +ύδι απ) κρασί,
τ� �π�ί� µέσω της εισ)δ�υ
τ�υ νερ�ύ µετα	έρεται στ�ν
θερµ�σί	ωνα. Α	ήνετε να
ενεργήσει ανάλ�γα και µετά
+επλένετε τ�ν θερµ�σί	ωνα
π�λύ καλά µε καθαρ) νερ). Για
απ�λύµανση συνιστ�ύµε τ�
πρ�ϊ)ν ,,Certisil-Argento", άλλα
πρ�ϊ)ντα - ειδικά αυτά π�υ
περιέ*�υν *λώρι� - είναι
ακατάλληλα.

Υπ�δειGη:
Τ� *ρησιµ�π�ι�ύµεν�
ντεπ)2ιτ� νερ�ύ είναι
κατασκευασµέν� απ)
αν�+είδωτ� *άλυ$α VA 
π�υ είναι κατάλληλ�ς για
τρ)	ιµα. -ι γωνιακές
συνδέσεις απ) 
συνθετικ) υλικ) π�υ
*ρησιµ�π�ιήθηκαν για τ�ν
αγωγ) νερ�ύ καθώς επίσης και
η ηλεκτρική $αλ$ίδα
ασ	αλείας/εκκένωσης
ανταπ�κρίν�νται στ�ν
καν�νισµ) της Ευρωπαϊκής
ένωσης 90/128/EWG
(Καταλληλ)τητα συνθετικών
υλικών για τη *ρήση µε
τρ)	ιµα).

Για να απ�	ύγετε παρ)λα αυτά
την εναπ)θεση
µικρ��ργανισµών, σας
συνιστ�ύµε να θερµαίνετε τ�ν
µπ)ιλερ κατά καν�νικά
διαστήµατα στ�υς 70°C
Κελσί�υ (µ)ν� στη *ειµερινή
λειτ�υργία δυνατή η
θερµ�κρασία) 
και να µην *ρησιµ�π�ιείτε τ�
νερ) σαν π)σιµ�!

- κ)κκιν�ς
λαµπτήρας
,,σ	άλµα"
Σε περίπτωση σ	άλµατ�ς
ανά$ει � κ)κκιν�ς λαµπτήρας
ελέγ*�υ (c). -ι αιτίες µπ�ρεί
να είναι: η έλλειψη αερί�υ,
αέρας στ�υς αγωγ�ύς
πρ�ασαγωγής αερί�υ, η
αντίδραση τ�υ ελεγκτή
υπερθέρµανσης κ.α. Η
απεµπλ�κή γίνεται µε την
διακ�πή της λειτ�υργίας - για
5 λεπτά - και µε νέα έναρ+η.

Σε περίπτωση $λά$ης
παρακαλείσθε να απευθύνεστε
πάντα στ� Σέρ$ις της
εταιρείας Truma 

Ειδικ)ς τύπ�ς
BN 10, BN 14 µε
επιπλέ�ν ηλεκτρική
σύνδεση 
230 V, 450 W

Γυρίστε τ�ν διακ)πτη τ�υ
*ειριστηρί�υ στ� "1". Η  λυ*νία
ελέγ*�υ δεί*νει )τι η συσκευή
$ρίσκεται σε λειτ�υργία.

Αν *ρησιµ�π�ιείτε τ�υς
ειδικ�ύς διακ)πτες τ�υ
�*ήµατ�ς: Πρ�σέ+τε τις
�δηγίες *ρήσης τ�υ
κατασκευαστή τ�υ �*ήµατ�ς.

Θερµ�σίNωνας 
Truma B 10, B 14
Θερµ�σί	ωνας 
υγραερί�υ
(ειδικ)ς τύπ�ς 
BN 10, BN 14 µε 
επιπλέ�ν ηλεκτρική
σύνδεση
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Υπ�δειGη: Η θερµ�κρασία τ�υ
νερ�ύ δεν είναι δυνατ)ν να
εκλε*θεί πρ�ηγ�υµένως,
υπάρ*ει αυτ)µατ�ς
περι�ρισµ)ς της θερµ�κρασίας
περίπ�υ στ�υς 70°C Κελσί�υ!
Για να επιτύ*ετε µια
γρηγ�ρ)τερη θέρµανση τ�υ
περιε*�µέν�υ τ�υ µπ)ιλερ,
µπ�ρεί να λειτ�υργήσει η
συσκευή ταυτ)*ρ�να µε αέρι�
και µε ηλεκτρικ) ρεύµα.

Υπ�δειGη: Η ηλεκτρική
θερµαντική αντίσταση είναι
ε+�πλισµένη µε µια ασ	άλεια
υπερθέρµανσης. Σε περίπτωση
µιας διαταρα*ής κλείνετε απ)
τ� *ειριστήρι�, περιµένετε 
5 λεπτά και αν�ίγετε πάλι.

Σηµαντικές
υπ�δείGεις
	ειρισµ�ύ

1. Σε περίπτωση π�υ η
καπν�δ)*�ς έ*ει τ�π�θετηθεί
κ�ντά σ' ένα αν�ιγ)µεν�
παράθυρ� (ή σ' ένα 	εγγίτη),
ιδιαίτερα )ταν έ*ει
τ�π�θετηθεί κατευθείαν απ)
κάτω, πρέπει τ� παράθυρ� να
παραµείνει κατά τη διάρκεια
της λειτ�υργίας κλειστ) ($λ.
πρ�ειδ�π�ιητική πινακίδα).

2. 8ταν δεν *ρησιµ�π�ιείται �
θερµ�σί	ωνας, τ�π�θετείτε τ�
καπάκι της καπν�δ)*�υ. Εάν
δεν πρ�σέ+ετε τ� σηµεί� αυτ)
µπ�ρ�ύν να δηµι�υργηθ�ύν
$λά$ες στη συσκευή απ) νερ),
$ρωµιά ή έντ�µα.

Στην περίπτωση αυτή δεν
ισ*ύ�υν  �ι απαιτήσεις
εγγύησης. Πριν την λειτ�υργία
της συσκευής α	αιρείτε
�πωσδήπ�τε τ� καπάκι της
καπν�δ)*�υ!

3. Σε περίπτωση $λά$ης τ�υ
ηλεκτρ�νικ�ύ δίσκ�υ ελέγ*�υ
τ�ν στέλνετε στην εταιρεία σε
συσκευασία µε επένδυση. Εάν
δεν τ� πρ�σέ+ετε παύει κάθε
απαίτηση εγγύησης.

`ρησιµ�π�ιείτε για
ανταλλακτικ) µ)ν�ν τ�ν
αυθεντικ) ηλεκτρ�νικ) δίσκ�
ελέγ*�υ της εταιρείας Truma!

4. Εάν *ρησιµ�π�είτε την
εγκατάσταση κρύ�υ νερ�ύ
*ωρίς τ�ν θερµ�σί	ωνα, τ)τε
γεµί2ει πάλι � θερµ�σί	ωνας
µε νερ). Για να απ�	ύγετε
$λά$ες απ) παγωνιά πρέπει να
εκκενωθεί � θερµ�σί	ωνας µε
την ενεργ�π�ίηση της
$αλ$ίδας ασ	άλειας και
εκκένωσης και στην περίπτωση
π�υ � θερµ�σί	ωνας δεν έ*ει
*ρησιµ�π�ιειθεί. Ως
εναλλακτική λύση
πρ�σ	έρεται η τ�π�θέτηση
µιας $αλ$ίδας-διακ)πτη πριν
την σύνδεση τ�υ κρύ�υ και
2εστ�ύ νερ�ύ

Γενικές υπ�δεί+εις
ασ	αλείας

Σε περίπτωση µη
στεγαν�τητας της
εγκατάστασης αερί�υ ή �σµης
αερί�υ:

- σLήνετε �λες τις αν�ικτές 
Nλ�γες!

- µη καπνί�ετε!
- κλείνετε τη συσκευή!
- κλείνετε τη Nιάλη αερί�υ!
- αν�ίγετε τα παράθυρα!
- δεν 	ρησιµ�π�ιείτε 

ηλεκτρικ� διακ�πτη!
- ελέγ	ετε �λ�κληρη την 

εγκατάσταση απ� έναν ειδικ�
τε	νικ�!

1. Επισκευές επιτρέπ�νται
µ�ν� απ� έναν ειδικ� τε	νικ�.

2. Κάθε τρ�π�π�ίηση στη
συσκευή (συµπεριλαµ$αν�µέν�υ
τ�υ αγωγ�ύ των καυσαερίων
και καπν�δ)*�υ) ή η *ρήση
ανταλλακτικών και πρ)σθετων
ε+αρτηµάτων σηµαντικών
λειτ�υργιών, τα �π�ία δεν είναι
αυθεντικά ε+αρτήµατα της
εταιρίας Truma, καθώς επίσης
και µη τήρηση των �δηγιών
εγκατάστασης και *ρήσης, έ*ει
ως απ�τέλεσµα την έκπτωση
της εγγύησης, καθώς και τ�ν
απ�κλεισµ) απ) απαιτήσεις
ευθύνης. Εκτ)ς αυτ�ύ παύει
να ισ*ύει η άδεια *ρήσης της
συσκευής και ως συνέπεια
αυτ�ύ σε �ρισµένες *ώρες, και
η άδεια *ρήσης τ�υ �*ήµατ�ς.

3. H πίεση λειτ�υργίας της
τρ�N�δ�σίας αερί�υ, 30 mbar
(ή 28 mbar L�υτάνι�/37 mbar
πρ�πάνι�) ή 50 mbar πρέπει να
είναι ίδια µε την πίεση
λειτ�υργίας της συσκευής (Lλ.
πινακίδα εργ�στασί�υ)

4. Μ�ν� για τη Γερµανία:
πρέπει �ι εγκαταστάσεις
υγραερί�υ να ανταπ�κρίν�νται
στ�υς καν�νισµ�ύς τ�υ Φύλλ�υ
Εργασίας G 607 για �*ήµατα.

� έλεγ	�ς της εγκατάστασης
αερί�υ πρέπει να
επαναλαµLάνεται κάθε 
2 	ρ�νια απ� έναν τε	νικ� µε
ειδικές γνώσεις σ	ετικά µε τ�
υγραέρι� (π.*. DVFG, TÜV,
DEKRA). - έλεγ*�ς πρέπει να
$ε$αιώνεται στ� πιστ�π�ιητικ)
ελέγ*�υ σύµ	ωνα µε τ� Φύλλ�
Εργασίας DVGW G607.

Υπεύθυν�ς για την
πραγµατ�π�ίηση τ�υ ελέγ	�υ
είναι � κάτ�	�ς τ�υ �	ήµατ�ς
(	ρήστης).

5. Σε άλλες 	ώρες πρέπει να
τηρ�ύνται �ι εκάστ�τε
ισ*ύ�υσες διατά+εις. Για την
ασ	άλειά σας είναι απαραίτητ�
να αναθέτετε σε τακτά
*ρ�νικά διαστήµατα (τ�
αργ)τερ� κάθε δύ� *ρ)νια)
τ�ν έλεγ*� �λ)κληρης της
εγκατάστασης αερί�υ και της
συσκευής σε έναν ειδικ).

6. ∆εν επιτρέπεται να είναι σε
λειτ�υργία η συσκευή )ταν
$ά2ετε $εν2ίνη ή µέσα στ�
γκαρά2.

7. Κατά τη θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη 	�ρά µιας
καιν�ύργιας θερµάστρας
δηµι�υργείται για σύντ�µ�
*ρ�νικ) διάστηµα λίγ�ς
καπν)ς και µια ελα	ρια �σµή.
Στ� σηµεί� αυτ) είναι
πρακτικ) να α	ήσετε τη
συσκευή να καίει αµέσως µε
πλήρη ισ*ύ και να 	ρ�ντί2ετε
γι καλ) αερισµ) τ�υ *ώρ�υ.

8. Ενας ασυνήθιστ�ς θ)ρυ$�ς
τ�υ καυστήρα ή ανέ$ασµα της
	λ)γας απ�τελεί ένδει+η για
$λά$η τ�υ ρυθµιστή και
καθιστά αναγκαί� τ�ν έλεγ*�
τ�υ ρυθµιστή.

Για την εγκατάσταση αερί�υ
επιτρέπεται να γίνει *ρήση
ρυθµιστών πίεσης µε ασ	άλεια
κατά της υπερπίεσης, εδώ
πρ)κειται π.*. για ρυθµιστές µε
$αλ$ίδα ασ	αλείας σύµ	ωνα
µε τα πρ)τυπα DIN 4811 και 
VP 306. Σας συνιστ�ύµε τ�ν
ρυθµιστή �*ηµάτων της Truma
DUB και για εγκαταστάσεις
διπλής 	ιάλης µε κι$ώτια
	ιαλών π�υ έ*�υν πρ)σ$αση
µ)ν� απ) έ+ω τ�ν αυτ)µατ�
εναλλακτικ) ρυθµιστή της
Truma Triomatic. -ι ρυθµιστές
της Truma έ*�υν σ*εδιαστεί
ειδικά για σκληρές δ�κιµασίες
σε τρ�*)σπιτα, σκά	η και
�*ήµατα. Εκτ)ς της $αλ$ίδας
ασ	αλείας κατά της
υπερπίεσης διαθέτ�υν και ένα
µαν)µετρ�, µε τ� �π�ί�
µπ�ρείτε να ελέγ+ετε τη
στεγαν)τητα της
εγκατάστασης αερί�υ.

Συνδέετε πάντ�τε µε ιδιαίτερη
πρ�σ�*ή µε τ� *έρι τ�υς
ρυθµιστές στις 	ιάλες αερί�υ !
Σε θερµ�κρασίες γύρω απ)
τ�υς 0Γ C και κάτω �ι
ρυθµιστές θα πρέπει να
λειτ�υργ�ύνται µε ένα
συγκρ)τηµα α	αίρεσης πάγ�υ
(Eis-Ex). Πρέπει να γίνεται
έλεγ*�ςς σε τακτά *ρ�νικά
διαστήµατα, κατά π)σ�ν τα
συνδετικά τµήµατα των
ρυθµιστών είναι εύθραυστα.
Για τη *ειµερινή λειτ�υργία θα
πρέπει να *ρησιµ�π�ι�ύνται
µ)ν� ανθεκτικ�ί στις
*ειµερινές συνθήκες ειδικ�ί
εύκαµπτ�ι σωλήνες. -ι 	ιάλες
τ�υ αερί�υ πρέπει να είναι
πάντ�τε σε κατακ)ρυ	η θέση !

Τε	νικά
	αρακτηριστικά

Είδ�ς αερί�υ: υγραέρι�
(πρ�πάνι�/$�υτάνι�)
Πίεση λειτ�υργίας:
30 ή 50 mbar ($λ. πινακίδα τ�υ
εργ�στασί�υ)
Περιε	�µεν� νερ�ύ:
10 ή 14 λίτρα
∆ιάρκεια θέρµανσης µέ	ρι
περίπ�υ 70° C:
περίπ�υ 35 λεπτά (10 λίτρα)
περίπ�υ 50 λεπτά (14 λίτρα)
Πίεση νερ�ύ
µέ*ρι µέγιστ� 2,8 bar
�ν�µαστική απ�δ�ση
θερµ�τητας: 1500 W
Κατανάλωση αερί�υ:
120 γρ. την ώρα
Λήψη ρεύµατ�ς στα 12V:
ανά	λε+η: 0,17 Α
θέρµανση: 0,08 Α
αναµ�νή: 0,04 Α

∆ήλωση εναρµ�νησης:
- θερµ�σί	ωνας-Truma  έ*ει
ελεγ*θεί απ) την Ένωση
DVGW και πληρεί την �δηγία
της Ευρωπαϊκής Κ�ιν)τητας
για συσκευές αερί�υ
(90/396/EWG), καθώς επίσης
και τις άλλες ισ*ύ�υσες
�δηγίες της Ευρωπαϊκής
Κ�ιν)τητας. Για τις *ώρες της
Ε.Κ. έ*ει εκδ�θεί � κωδικ)ς
αναγνώρισης πρ�ϊ)ντ�ς CE:
CE-0085AP0038
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�δηγίες
τ�π�θέτησης

Θερµ�σίNωνας-
Truma B 10, B 14
Θερµ�σί	ωνας
υγραερί�υ (ειδικ)ς
τύπ�ς ΒΝ 10, ΒΝ 14
µε πρ)σθετη
ηλεκτρική σύνδεση)

Η τ�π�θέτηση και η επισκευή
της συσκευής επιτρέπεται να
γίν�νται µ�ν� απ� έναν ειδικ�
τε	νικ�. Πριν απ) την έναρ+η
των εργασιών µελετήστε και
ακ�λ�υθήστε πρ�σεκτικά τις
�δηγίες τ�π�θέτησης!

Σκ�π)ς *ρήσης

Αυτή η συσκευή έ*ει
κατασκευασθεί για
τ�π�θέτηση σε τρ�*)σπιτα,
αυτ�κινητ�τρ�*)σπιτα και
άλλα �*ήµατα. ∆εν επιτρέπεται
η τ�π�θέτηση σε σκά	η.
Υπάρ*ει η δυνατ)τητα και
άλλων *ρήσεων µετά απ)
συνενν)ηση µε την εταιρεία
Truma.

Υπ�δειGη για σκάNη: Για
τ�π�θέτηση σε σκά	η
πρ�σ	έρει η εταιρεία Truma
τ�ν θερµ�σί	ωνα σκά	�υς, �
�π�ί�ς έ*ει ελεγ*θεί απ) την
Ένωση DVGW.

Άδεια *ρήσης

∆ήλωση εναρµ�νησης:
- θερµ�σί	ωνας-Truma  έ*ει
ελεγ*θεί απ) την Ένωση
DVGW και πληρεί την �δηγία
της Ευρωπαϊκής Κ�ιν)τητας
για συσκευές αερί�υ
(90/396/EWG), καθώς επίσης
και τις άλλες ισ*ύ�υσες
�δηγίες της Ευρωπαϊκής
Κ�ιν)τητας. Για τις *ώρες της
Ε.Κ. έ*ει εκδ�θεί � κωδικ)ς
αναγνώρισης πρ�ϊ)ντ�ς CE:
CE-0085AP0038

Καν�νισµ�ί

Κάθε τρ�π�π�ίηση στη
συσκευή (συµπεριλαµ$αν)-
µενων τ�υ αγωγ�ύ
καυσαερίων και της
καπν�δ)*�υ)  ή η *ρήση
ανταλλακτικών και πρ)σθετων
ε+αρτηµάτων σηµαντικών
λειτ�υργιών, τα �π�ία δεν
είναι αυθεντικά ε+αρτήµατα
της εταιρείας Truma, καθώς
επίσης και η µη τήρηση των
�δηγιών εγκατάστασης και
*ρήσης, έ*ει ως απ�τέλεσµα
την έκπτωση της εγγύησης,
καθώς και τ�ν απ�κλεισµ) απ)

απαιτήσεις ευθύνης. Εκτ)ς
αυτ�ύ παύει να ισ*ύει η άδεια
*ρήσης της συσκευής και ως
συνέπεια αυτ�ύ, σε µερικές
*ώρες και η άδεια *ρήσης τ�υ
�*ήµατ�ς.

H πίεση λειτ�υργίας της
τρ�N�δ�σίας αερί�υ, 30 mbar
(ή 28 mbar L�υτάνι�/37 mbar
πρ�πάνι�) ή 50 mbar πρέπει να
είναι ίδια µε την πίεση
λειτ�υργίας της συσκευής.

Κατά την τ�π�θέτηση της
συσκευής πρέπει να
λαµLάν�νται υπ�ψη �ι τε	νικ�ί
και δι�ικητικ�ί καν�νισµ�ί της
	ώρας, στην �π�ία εκδίδεται
για πρώτη N�ρά η άδεια
κυκλ�N�ρίας τ�υ �	ήµατ�ς!

Στη Γερµανία για παράδειγµα
πρέπει �ι συσκευές αερί�υ, η
τ�π�θέτηση των 	ιαλών, η
εγκατάσταση των
σωληνώσεων, καθώς επίσης η
επιθεώρηση και � έλεγ*�ς
στεγαν)τητας να
ανταπ�κρίν�νται στ�υς
καν�νισµ�ύς τ�υ Φύλλ�υ
Εργασίας DVGW G 607 για
εγκαταστάσεις υγραερί�υ σε
�*ήµατα.

Περισσ)τερες πληρ�	�ρίες
σ*ετικά µε τις διατά+εις στις
αντίστ�ι*ες  *ώρες
πρ��ρισµ�ύ µπ�ρ�ύν να
2ητηθ�ύν απ) τις
αντιπρ�σωπίες της εταιρείας
µας στ� ε+ωτερικ) ($λ.
�δηγίες *ρήσης).

1
Επιλ�γή θέσης
1. Η τ�π�θέτηση της συσκευής
πρέπει γενικά να γίνεται κατά
τέτ�ι�ν τρ)π�, ώστε να
υπάρ*ει πάντ�τε καλή
πρ)σ$αση για εργασίες
συντήρησης και η συσκευή να
µπ�ρεί να α	αιρεθεί και να
τ�π�θετηθεί µε ευκ�λία.

2. Τ�π�θετείτε τ�ν
θερµ�σί	ωνα κατά τέτ�ι�ν
τρ)π�, ώστε η καπν�δ)*�ς να
µπ�ρεί να τ�π�θετηθεί κατά
τ� δυνατ)ν σε µια επίπεδη και
λεία ε+ωτερική επι	άνεια.

8λες �ι ε+ωτερικές επι	άνειες
πρέπει να επιτρέπ�υν τη
διέλευση τ�υ ρεύµατ�ς αέρ�ς.
Κατά δυνατ)τητα δεν θα
πρέπει να υπάρ*�υν εκεί
διακ�σµητικά πη*άκια ή άλλες
επενδύσεις. Κατά περίπτωση
τ�π�θετείτε τ�ν θερµ�σί	ωνα
επάνω σε µια ανάλ�γη $άση.

Η καπν�δ)*�ι πρέπει να
τ�π�θετηθ�ύν µε τέτ�ι�
τρ)π�, ώστε να απ�κλείεται η
είσ�δ�ς των καυσαερίων στ�ν
εσωτερικ) *ώρ�. Γι΄αυτ) τ�
λ)γ� κατά την επιλ�γή της
θέσης πρ�σέ+τε, ώστε
κατευθείαν απ) πάνω και 
30 εκατ�στά πλαγίως να µην
υπάρ*ει κανένα αν�ιγ)µεν�

παράθυρ�, 	εγγίτης ή άν�ιγµα
αερισµ�ύ. 8ταν αυτ) δεν είναι
δυνατ)ν, πρέπει να
υπ�δεικνύεται µε µια
πρ�ειδ�π�ιητική πινακίδα
τ�π�θετηµένη στην εσωτερική
πλευρά τ�υ παραθύρ�υ (ή τ�υ
	εγγίτη), πως τ� παράθυρ�
πρέπει να παραµείνει κατά τη
διάρκεια της λειτ�υργίας
κλειστ). -ι ε+αερισµ�ί
ψυγείων πρέπει να
εκτελ�ύνται έτσι ώστε να είναι
στεγαν�ί ως πρ�ς τ�ν
εσωτερικ) *ώρ�.

2
Τ�π�θέτηση τ�υ
Θερµ�σίNωνα
1. Τ�π�θετείτε τ� πατρ)ν  για
τ� άν�ιγµα της καπν�δ)*�υ
στην εσωτερική πλευρά τ�υ
τ�ι*ώµατ�ς.

Α = η κάτω ακµή τ�υ 
θερµ�σί	ωνα

Β = η πλάγια ακµή τ�υ 
θερµ�σί	ωνα

Αν�ίγετε 4 τρύπες (C) 10 *ιλ.
στ� τ�ί*ωµα. Αν�ίγετε µία
τρύπα (Ε) 15 *ιλ. για τ�ν
σωλήνα τ�υ νερ�ύ
συµπύκνωσης (είναι επίσης
δυνατ) τ� άν�ιγµα απ) 
έ+ω = F).

2. Τ�π�θετείτε τ� πατρ)ν στην
ε+ωτερική πλευρά τ�υ
τ�ι*ώµατ�ς. Τα µαρκαρίσµατα
(C) πρέπει να $ρίσκ�νται
επάνω στα αν�ίγµατα τ�υ
τρυπανι�ύ. Κ)$ετε µε πρι)νι
τ� άν�ιγµα της καπν�δ)*�υ
(D) 92 x 168 *ιλ.

Εάν η απ)σταση µετα+ύ τ�υ
ε+ωτερικ�ύ τ�ι*ώµατ�ς και
τ�υ θερµ�σί	ωνα είναι
µεγαλύτερη των 35 *ιλ. τ)τε
είναι απαραίτητη η πρ�έκταση
καπν�δ)*�υ VBO 2 (κωδικ)ς
πρ�ϊ)ντ�ς 70131-00)  µε ένα
επιπλέ�ν µήκ�ς των 50 *ιλ.
Κ)$ετε µε πρι)νι επάνω στην
διακεκ�µµένη γραµµή 100 x
176 *ιλ.

Σε περίπτωση κενών *ώρων
στ� άν�ιγµα της καµινάδας
(εικ. Α:1) τις γεµί2ετε µε +ύλ�,
ώστε �ι $ίδες να $ιδώσ�υν
γερά.

Κ)$ετε τα διακ�σµητικά
πη*άκια ή άλλα ε+αρτήµατα
τ�υ �*ήµατ�ς ή �ρι2�ντιώνετε
κατάλληλα, ώστε η
καπν�δ)*�ς σύµ	ωνα µε τ�
σ*έδι� να ε	άπτεται.

Σε λ�+ά τ�ι*ώµατα �
θερµ�σί	ωνας �ρι2�ντιώνεται.
Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να
υπερ$αίνει τις 10 µ�ίρες.

3. Εικ�να Α: � θερµ�σί	ωνας
µε τ� τµήµα της καπν�δ)*�υ
(3)  περνά µέσω τ�υ
αν�ίγµατ�ς της καπν�δ)*�υ
(1). Τ� α	ήν�υµε να πρ�ε+έ*ει
περίπ�υ 5 εκ. Στερεών�υµε τ�

πλαίσι� στεγαν)τητας (4)
(ταιριά2ει λ)γω της
στρε	)µενης ασ	άλειας
µ)ν�ν στη σωστή θέση!).
Αν�ίγετε πρ�καταρκτικά
τρύπες για 6 $ίδες στερέωσης
(5).

4. Α	αιρείτε τ� πλαίσι�
στεγαν)τητας (4) και αλεί	ετε
στην πλευρά τ�υ �*ήµατ�ς µε
πλαστικ) υλικ)
στεγαν�π�ίησης για
αµα+ώµατα- )*ι σιλικ)νη!-.

Πρ�σ�	ή: Τ� πλαίσι�
στεγαν)τητας πρέπει να είναι
στεγαν) ως πρ�ς την πλευρά
τ�υ µετώπ�υ και τ�υς
εγκάρσι�υς δ�κ�ύς τ�υ
ε+αρτήµατ�ς της καπν�δ)*�υ
(3) καθώς επίσης και ως πρ�ς
τ� ε+ωτερικ) τ�ί*ωµα!

5. Στερεώνετε τ� πλαίσι�
στεγαν)τητας (4) µε 4  $ίδες
κ)πτες σπειρώµατ�ς (7) στ�
ε+άρτηµα καπν�δ)*�υ.

6. Στεγαν�π�ιείτε µε πλαστικ)
υλικ) στεγαν�π�ίησης για
αµα+ώµατα -)*ι σιλικ)νη!- τα
κενά µετα+ύ τρύπας (2) και τ�υ
σωλήνα για τ� συµπυκνωµέν�
νερ) (10).

7. Στερεώνετε τ� πλέγµα της
καπν�δ)*�υ (8). Πιέ2ετε
�λ)κληρη την καπν�δ)*� στ�
τ�ί*ωµα τ�υ �*ήµατ�ς και
στερεώνετε µε 6 $ίδες (5).

8. Βιδώνετε µε ασ	άλεια στ�
δάπεδ� τ�υ �*ήµατ�ς τ�
θερµ�σί	ωνα σε τ�υλά*ιστ�ν
2 υπ�δ�*ές σύνδεσης (11) µε τις
πρ�µηθευ)µενες $ίδες B 5,5 x
25 επάνω σε κατάλληλ�
υπ)στρωµα (στρωµατ�π�ιηµένη
+ύλινη πλάκα, επιστρωµένα
+ύλινα πη*άκια η µεταλλικ)
δάπεδ�).

3
Σύνδεση νερ�ύ
- θερµ�σί	ωνας µπ�ρεί να
λειτ�υργήσει µε )λες τις
αντλίες πίεσης και υπ�$ρύ*ιες
αντλίες µέ*ρι 2,8 bar καθώς
επίσης µπ�ρ�ύν να
*ρησιµ�π�ιηθ�ύν )λες �ι
µπαταρίες µεί+ης µε ή *ωρίς
ηλεκτρικ) διακ)πτη.

Εικ�να C 1: Σε περίπτωση
*ρησιµ�π�ίησης $υθι2)µενων
αντλιών πρέπει να
συναρµ�λ�γηθεί µια
ανασταλτική $αλ$ίδα (12 - δεν
περιέ*εται στα
πρ�µηθευ)µενα ε+αρτήµατα)
µετα+ύ αντλίας και της πρώτης
διακλάδωσης (Τ� $έλ�ς δεί*νει
στη 	�ρά ρ�ής).

Εικ�να C 2: Σε περίπτωση
*ρήσης αντλιών πίεσης µε
µεγάλη υστέρηση 2εύ+ης
µπ�ρεί τ� 2εστ) νερ) να
επιστρέψει πίσω µέσω τ�υ
κρ�υν�ύ κρύ�υ νερ�ύ. Για την
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Τ�π�θετήστε τ� σύν�λ� των
σωληνώσεων τ�υ νερ�ύ
πτωτικά σε σ	έση µε την
LαλLίδα ασNάλειας/
εκκένωσης! �ι �ηµίες λ�γω
παγετ�ύ δεν απ�τελ�ύν µέρ�ς
των απαιτήσεων της εγγύησης!

Τ�π�θέτηση της
$αλ$ίδας
ασ	άλειας/
εκκένωσης

Εικ�να C: Τ�π�θετείτε την
$αλ$ίδα ασ	άλειας/
εκκένωσης (13) σε θέση µε
καλή πρ)σ$αση κ�ντά στ�ν
θερµ�σί	ωνα. Αν�ίγετε τρύπα
18 *ιλ. και διαπερνάτε τ�
υπ�στήλωµα της εκκένωσης µε
τ� σπιράλ (14). Στερεώνετε την
$αλ$ίδα ασ	άλειας/
εκκένωσης µε 2 $ίδες.
∆ιευθετείτε την έ+�δ� των
νερών πρ�ς τα έ+ω.

Τ�π�θέτηση των
αγωγών νερ�ύ
1. Εικ�να C: Συνδέστε την
παρ�*ή τ�υ κρύ�υ νερ�ύ (30)
στην $αλ$ίδα ασ	άλειας/
εκκένωσης (13). ∆εν *ρειά2εται
να πρ�σέ+ετε την κατεύθυνση
της ρ�ής.

2. Εικ�να D: Συνδέστε τη
γωνιακή σύνδεση µε την
ενσωµατωµένη $αλ$ίδα
ε+αερισµ�ύ (15) µε τ� σωλήνα
σύνδεσης για τ� θερµ) νερ)
(επάνω σωλήνας) και τη
γωνιακή σύνδεση *ωρίς
$αλ$ίδα ε+αερισµ�ύ (16) µε τ�
σωλήνα σύνδεσης για τ� κρύ�
νερ) (κάτω σωλήνας).

Περάστε τ� πα+ιµάδι (17), τ�ν
δακτύλι� σύσ	ι+ης (18) και τ�ν
δακτύλι� - (19), ενώστε την
σπειρωτή σύνδεση και τ�
σωλήνα σύνδεσης και σ	ί+τε
µε τ� πα+ιµάδι (17).

Ωθήστε τ� λάστι*� ε+αερισµ�ύ
ε+ωτερικά διάµετρ�ς 11 mm
(20) πάνω στη µ�ύ	α τ�υ
σωλήνα της $αλ$ίδας
ε+αερισµ�ύ (21) και τρα$ή+τε
πρ�ς τα έ+ω. Η ακτίνα εδώ τ�υ
τ)+�υ δεν επιτρέπεται να είναι
µικρ)τερη απ) 40 mm.

Κ)ψτε τ� λάστι*� ε+αερισµ�ύ
περίπ�υ 20 mm κάτω απ) τ�
δάπεδ� τ�υ �*ήµατ�ς σε γωνία
45° λ�+ά πρ�ς την κατεύθυνση
της π�ρείας.

3. Εικ�να C: Συνδέστε την
σύνδεση-σπιράλ (32) για την
παρ�*ή κρύ�υ νερ�ύ µετα+ύ
της $αλ$ίδας ασ	άλειας/
εκκένωσης και της γωνιακής
σύνδεσης (κάτω σωλήνας) στ�
θερµ�σί	ωνα.

4. Τ�π�θετήστε τ� σωλήνα
2εστ�ύ νερ�ύ (33) απ) τη
γωνιακή σύνδεση µε την

εµπ)διση της ρ�ής πρ�ς τα
πίσω συνιστ�ύµε να
συναρµ�λ�γήσετε µετα+ύ της
ε+)δ�υ πρ�ς τ�ν κρ�υν)
2εστ�ύ νερ�ύ και της $αλ$ίδας
εκκένωσης µια ανασταλτική
$αλ$ίδα (6 - δεν περιέ*εται στα
πρ�µηθευ)µενα ε+αρτήµατα).

Για την σύνδεση στ�ν
θερµ�σί	ωνα και στην $αλ$ίδα
ασ	αλείας/ εκκένωσης πρέπει
να *ρησιµ�π�ιηθ�ύν σπιράλ µε
10 *ιλ. εσωτερική διάµετρ�,
π�υ να είναι ανθεκτικά στην
πίεση και στ� καυτ) νερ) (π.*.
σπιράλ για θερµ�σί	ωνα SBH
της εταιρείας Truma,
κατάλληλ� για τρ)	ιµα,
ανθεκτικ) σε πιέσεις ως 
3,5 bar.)

Για την µ)νιµη τ�π�θέτηση
σωλήνων (π.*. σύστηµα John
Guest) η εταιρεία Truma
πρ�σ	έρει σαν ειδικά
ε+αρτήµατα τις συνδέσεις
νερ�ύ (15 + 16), τη $αλ$ίδα
ασ	αλείας/ εκκένωσης (13) και
την ανασταλτική $αλ$ίδα (12 +
6) µε ίσι� κ�µµάτι σύνδεσης µε
διάµετρ� 10 mm.

8ταν η σύνδεση γίνεται µε τ�
κεντρικ) δίκτυ� ύδρευσης
(στην ύπαιθρ� ή στην π)λη) ή
µε αντλίες δυνατ)τερης
ισ*ύ�ς πρέπει να
*ρησιµ�π�ιηθεί ένας µειωτής
πίεσης, για να εµπ�δίσει την
παρ�υσία πιέσεων στ�
θερµ�σί	ωνα υψηλ�τέρων των
2,8 bar.

Πρ�σ�	ή: Τ�π�θετήστε τα
λάστι*α τ�υ νερ�ύ )σ� τ�
δυνατ)ν σε κ�ντινή απ)σταση
και άκαµπτα. 8λες �ι
συνδέσεις των σπιράλ πρέπει
να στερεών�νται µε
σ	ιγκτήρες (και τ�υ κρύ�υ
νερ�ύ)!. Η θέρµανση τ�υ
νερ�ύ και η συνεπαγ)µενη
διαστ�λή µπ�ρεί να έ*�υν σαν
απ�τέλεσµα την παρ�υσία
πιέσεων µέ*ρι και 3,5 bar πριν
αντιδράσει η ασ	άλεια
υπερπίεσης στη $αλ$ίδα
ασ	αλείας/ εκκένωσης (ισ*ύει
και για υπ�$ρύ*ιες αντλίες).

Για την στερέωση των σπιράλ
στ� τ�ί*� ή στ� δάπεδ�
συνιστ�ύµε τ�υς συνδετήρες
σπιράλ (αρ. πρ�ϊ)ντ�ς 40710-
00). Εάν υπάρ*ει θερµάστρα
αερί�υ τ)τε µπ�ρ�ύν να
τ�π�θετηθ�ύν τα σπιράλ
νερ�ύ µε τ�υς συνδετήρες
σπιράλ επάνω στ�υς σωλήνες
θερµ�ύ αέρα για ασ	άλεια απ)
παγωνιά.

Πρ�σ�	ή: Για την πλήρη
εκκένωση τ�υ νερ�ύ στ�
θερµ�σί	ωνα πρέπει να
*ρησιµ�π�ιείτε τη γωνιακή
σύνδεση µε τη $αλ$ίδα
ε+αερισµ�ύ (Εικ�να C: 15) στη
σύνδεση θερµ�ύ νερ�ύ.

ενσωµατωµένη $αλ$ίδα
ε+αερισµ�ύ (15 - επάνω
σωλήνας) πρ�ς τα σηµεία
κατανάλωσης 2εστ�ύ νερ�ύ.

4
Τ�π�θέτηση τ�υ
Θερµ�στάτη
Κατά την επιλ�γή της θέσης
πρ�σέ*ετε, ώστε θερµ�στάτης
να µην εκτίθεται άµεσα σε
ακτιν�$�λία θερµ)τητας. Τ�
µήκ�ς τ�υ καλωδί�υ σύνδεσης
είναι 2,5 µ. Εάν *ρειασθεί
διατίθεται πρ�έκταση
καλωδί�υ 5 µ. (κωδικ)ς
πρ�ϊ)ντ�ς 70000-53500).

1. Αν�ίγετε τρύπα 22 *ιλ. για τ�
πέρασµα τ�υ καλωδί�υ και
περνάτε τ� καλώδι�.

2. Στερεώνετε τ�ν θερµ�στάτη
µε δύ� $ίδες.

Για "εντ�ι*ισµένη τ�π�θέτηση"
τ�υ θερµ�στάτη πρ�σ	έρει η
εταιρεία Truma ως ειδικ)
ε+άρτηµα ένα πλαίσι�-
θερµ�στάτη  (κωδικ)ς
πρ�ϊ)ντ�ς 39980-01).

5
Ηλεκτρική σύνδεση 
12 V
Πριν την έναρGη των εργασιών
στα ηλεκτρικά µέρη η συσκευή
θα πρέπει να απ�συνδέεται
απ� την παρ�	ή ηλεκτρικ�ύ
ρεύµατ�ς. ∆εν αρκεί η διακ�πή
παρ�	ής τ�υ θερµ�στάτη!

Η σύνδεση της συσκευής στ�
δίκτυ� τ�υ �*ήµατ�ς πρέπει να
διακ)πτεται για εργασίες
ηλεκτρ�κ)λλησης στ�
αµά+ωµα.

Πρ�σ�	ή: Σε περίπτωση
αντίστρ�Nης σύνδεσης των
π�λων των συνδέσεων υπάρ	ει
κίνδυν�ς να κα�ύν τα καλώδια.
Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να ισ	ύει
κάθε δικαίωµα απαίτησης
εγγύησης ή ευθύνης.

Εικ�να E: xε$ιδώνετε τ�
καπάκι (39) στ�ν ηλεκτρ�νικ)
δίσκ� ελέγ*�υ. Τ�π�θετείτε
τ�ν ρευµατ�λήπτη τ�υ
θερµ�στάτη (38) επάνω στ�ν
δίσκ� ελέγ*�υ. Η ηλεκτρική
σύνδεση γίνεται στ�ν
ακρ�δέκτη (40) (κ)κκιν� =
θετικ), µπλε = αρνητικ)),
επιπλέ�ν µε ένα µικρ)
κατσα$ίδι πιέ2εται απ) επάνω
και απ) µπρ�στά σπρώ*νετε
µέσα τ� καλώδι�. Συνδέετε
στ� ασ	αλισµέν� δίκτυ� τ�υ
�*ήµατ�ς (τάση τ�υ κεντρικ�ύ
δικτύ�υ 5-10 Α) µε ένα
καλώδι� 2 x 1,5  mm².

Τ�ν αρνητικ) αγωγ) στην
κεντρική γείωση. Για
απ�στάσεις µεγαλύτερες των 
6 µέτρων *ρησιµ�π�ιείτε ένα
καλώδι� 2 x 2.5 mm². Σε
περίπτωση απ'ευθείας
σύνδεσης µε την µπαταρία

πρέπει να ασ	αλίσσετε τ�ν
θετικ) και αρνητικ) π)λ�.
Βιδώνετε +ανά τ� καπάκι (39).

Στ�ν αγωγ) δεν πρέπει να
συνδεθ�ύν άλλες συσκευές
κατανάλωσης ρεύµατ�ς.

Η ασNάλεια τ�υ θερµ�σίNωνα
(1,6 Α αδρανής, IEC 127/2-III)
Lρίσκεται επάνω στ� δίσκ�
ελέγ	�υ (41).

Κατά την *ρήση τµηµάτων τ�υ
δικτύ�υ έ*ετε υπ)ψη )τι η
συσκευή επιτρέπεται να
λειτ�υργεί µ)ν� µε *αµηλή
τάση ασ	αλείας σύµ	ωνα µε
τ� EN 60742.

Υπ�δειGη: Για την σύνδεση
περισσ�τέρων συσκευών των
12 V συνιστ�ύµε την *ρήση τ�υ
ηλεκτρ�νικά ρυθµι2)µεν�υ-
ε+αρτήµατ�ς δικτύ�υ - Truma
ΝΤ (κωδικ)ς πρ�ϊ)ντ�ς 39900-
01). Τ� ε+άρτηµα δικτύ�υ-
Truma (6 Α συνε*ές ρεύµα)
είναι επίσης κατάλληλ� για την
	)ρτιση συσσωρευτών
µ�λύ$δ�υ. Άλλες συσκευές
	)ρτισης επιτρέπεται να
*ρησιµ�π�ι�ύνται µ)ν� µα2ί µε
µια µπαταρία αυτ�κινήτ�υ 12 V
για αντιστάθµιση. Συσκευές
παρ�*ής ρεύµατ�ς πρέπει να
έ*�υν µια ρυθµι2)µενη έ+�δ�
12 V. (συµµετ�*ή της
εναλλασσ)µενης τάσης
*αµηλ)τερη τ�υ 1 Volt).

6
Σύνδεση αερί�υ
Εικ�να Α: - αγωγ)ς αερί�υ
συνδέεται στ� υπ�στύλωµα
σύνδεσης (42) µε σύνδεση-
δακτυλί�υ-κ)πτη ). Κατά τ�
$ίδωµα  κρατάτε κ)ντρα
πρ�σεκτικά µε ένα δεύτερ�
κλειδί ! 

Πριν απ) την σύνδεση µε τ�ν
θερµ�σί	ωνα ε+ασ	αλίστε,
ώστε �ι αγωγ�ί αερί�υ να είναι
καθαρ�ί απ) ρύπ�υς, πρι�νίδια
και άλλα!

Τ�π�θετείτε τ�υς σωλήνες
κατά τέτ�ι� τρ)π�, ώστε η
συσκευή να µπ�ρεί να
α	αιρεθεί µε ευκ�λία για
εργασίες συντήρησης.

Σε *ώρ�υς π�υ
*ρησιµ�π�ι�ύνται απ) άτ�µα
πρέπει � αριθµ)ς των
συνδέσεων στ�υς αγωγ�ύς
πρ�σαγωγής αερί�υ να
περι�ρισθεί στ� µέτρ� π�υ
είναι τε*νικά δυνατ)ν.

Η συσκευή αερί�υ πρέπει να
ανταπ�κρίνεται στις τε*νικές
και δι�ικητικές διατά+εις της
εκάστ�τε *ώρας πρ��ρισµ�ύ.
(στη Γερµανία για παράδειγµα
πρέπει να ανταπ�κρίνεται
στ�υς καν�νισµ�ύς τ�υ
Φύλλ�υ Εργασίας DVGW 
G 607).
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�ρ�ι εγγύησης
κατασκευαστή της
εταιρίας Truma

1. Περίπτωση εγγύησης

- κατασκευαστής παρέ*ει
εγγύηση για ελαττώµατα της
συσκευής, τα �π�ία µπ�ρ�ύν
να απ�δ�θ�ύν σε σ	άλµατα
υλικ�ύ ή κατασκευής.
Παράλληλα ισ*ύ�υν �ι ν)µιµες
απαιτήσεις εγγύησης κατά τ�υ
πωλητή.

Η α+ίωση εγγύησης δεν ισ*ύει 

- σε ε+αρτήµατα 	θ�ράς και
στη 	υσι�λ�γική 	θ�ρά,

- σε περίπτωση
*ρησιµ�π�ίησης µη γνήσιων
ανταλλακτικών στις συσκευές
και σε περίπτωση
ακατάλληλων ρυθµιστών
πίεσης αερί�υ,

- σε περίπτωση µη τήρησης
των �δηγιών τ�π�θέτησης
και *ρήσης της Truma,

- σε περίπτωση ακατάλληλης
µετα*είρισης,

- σε περίπτωση ακατάλληλης
συσκευασίας µετα	�ράς, για
την �π�ία δεν ευθύνεται η
Truma.

2. Εκταση της εγγύησης

Η εγγύηση ισ*ύει για
ελαττώµατα στ� πνεύµα της
εν)τητας, τα �π�ία
εµ	ανί2�νται εντ)ς 
24 µηνών απ) τη στιγµή της
σύναψης της σύµ$ασης
αγ�ράς µετα+ύ τ�υ πωλητή και
τ�υ καταναλωτή. -
κατασκευαστής θα
απ�καταστήσει τα ελαττώµατα
και µε δική τ�υ επιλ�γή θα
επισκευάσει  ή θα
αντικαταστήσει τη συσκευή.
8ταν � κατασκευαστής εκτελεί
εργασίες στ� πλαίσι� της
εγγύησης, τ)τε η πρ�θεσµία
εγγύησης, )σ�ν α	�ρά τα
επισκευασµένα ή αλλαγµένα
ε+αρτήµατα, δεν αρ*ί2ει απ)
την αρ*ή, αλλά συνε*ί2εται η
παλιά πρ�θεσµία εγγύησης.
Απ�κλεί�νται περαιτέρω
α+ιώσεις, ιδιαίτερα έµµεσες
α+ιώσεις απ�κατάστασης
2ηµιών τ�υ πελάτη ή τρίτων
πρ�σώπων. Παραµέν�υν
αµετά$λητες �ι διατά+εις τ�υ
ν)µ�υ περί ευθύνης
πρ�ϊ)ντων.

Oι δαπάνες της
*ρησιµ�π�ίησης της Τε*νικής
Υπηρεσίας Ε+υπηρέτησης
Πελατών της εταιρίας Truma
για την απ�κατάσταση εν)ς
ελαττώµατ�ς, τ� �π�ί�
εµπίπτει στην εγγύηση, και
ιδιαίτερα �ι δαπάνες για
µετα	�ρά, τα �δ�ιπ�ρικά, �ι
αµ�ι$ές εργασίας και �ι
δαπάνες υλικ�ύ, $αρύν�υν τ�ν

κατασκευαστή, για τις
περιπτώσεις π�υ η Τε*νική
Υπηρεσία Ε+υπηρέτησης
Πελατών *ρησιµ�π�ιείται
εντ)ς της Γερµανίας. -ι
επισκέψεις της Τε*νικής
Υπηρεσίας Ε+υπηρέτησης
Πελατών στ� ε+ωτερικ) δεν
καλύπτ�νται απ) την εγγύηση.

Επιπρ)σθετες δαπάνες
ε+αιτίας δυσ*ερών συνθηκών
α	αίρεσης και τ�π�θέτησης
της συσκευής (π.*.α	αίρεση
απ) τµήµατα επίπλων ή
αµα+ώµατ�ς) δεν µπ�ρ�ύν να
αναγνωριστ�ύν ως παρ�*ές
εγγύησης.

3. Αναγνώριση της περίπτωσης
εγγύησης

Η διεύθυνση τ�υ
κατασκευαστή είναι: Truma
Gerätetechnik GmbH & Co. KG,
Wernher-von-Braun-Straße 12,
85640 Putzbrunn. Στη
Γερµανία, σε περίπτωση
$λα$ών ενηµερώνετε κατά
καν)να τ� κεντρικ) σέρ$ις της
Truma. Στ� ε+ωτερικ) είναι
διαθέσιµ�ι �ι εκάστ�τε
συνεργάτες συντήρησης ($λ.
κατάλ�γ� διευθύνσεων). -ι
α+ιώσεις θα πρέπει να
περιγρά	�νται λεπτ�µερώς.
Επιπλέ�ν πρέπει να
υπ�$άλλεται τ� σωστά
συµπληρωµέν� πιστ�π�ιητικ)
εγγύησης ή να ανα	έρεται �
εργ�στασιακ΄ς� αριθµ)ς της
συσκευής καθώς και η
ηµερ�µηνία της αγ�ράς.

Για να µπ�ρεί να ελέγ+ει �
κατασκευαστής εάν υ	ίσταται
πράγµατι η περίπτωση
εγγύησης, πρέπει � τελικ)ς
πελάτης µε δική τ�υ ευθύνη
να µετα	έρει ή να απ�στέλλει
τη συσκευή στ�ν
κατασκευαστή. 2ηµιών σε
θερµαντικά σώµατα
(συστήµατα ανταλλαγής
θερµ)τητας) πρέπει να
απ�στέλλεται µα2ί και �
ρυθµιστ΄ςη πίεσης αερί�υ.

Η απ�στ�λή της συσκευής στ�
εργ�στάσι� πρέπει να
εκτελεστεί ως µετα	ερ)µεν�
εµπ)ρευµα. Σε περίπτωση π�υ
πληρ�ύνται �ι πρ�ϋπ�θέσεις
εγγύησης � κατασκευαστής
αναλαµ$άνει τα έ+�δα
µετα	�ράς της απ�στ�λής και
της επιστρ�	ής στ�ν πελάτη.
Σε περίπτωση π�υ δεν
υ	ίσταται περίπτωση
εγγύησης, � κατασκευαστής
ειδ�π�ιεί τ�ν πελάτη και τ�ν
ενηµερώνει για τις δαπάνες
επισκευής π�υ δεν
αναλαµ$άνει �
κατασκευαστής. Στην
περίπτωση αυτή τ�ν πελάτη
$αρύν�υν και τα έ+�δα
απ�στ�λής.
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Ειδική έκδ�ση
BN 10/BN 14
µε επιπλέ�ν
ηλεκτρική σύνδεση
230 V, 450 W

Πρ�σ�	ή: Η ηλεκτρική
σύνδεση  γίνεται µ)ν�ν απ)
ένα ειδικευµέν� τε*νικ) (στην
Γερµανία σύµ	ωνα µε VDE
0100, τµήµα 721). -ι �δηγίες, �ι
�π�ίες είναι εκτυπωµένες εδώ
δεν απ�τελ�ύν παρακίνηση
πρ�ς ερασιτέ*νες να
πραγµατ�π�ιήσ�υν �ι ίδι�ι την
ηλεκτρική σύνδεση, αλλά
απ�τελ�ύν επιπλέ�ν
πληρ�	�ρίες για τ�ν
ειδικευµέν� τε*νικ), στ�ν
�π�ί� αναθέσατε την σύνδεση!

Η σύνδεση µε τ� δίκτυ�
γίνεται µέσω εν)ς καλωδί�υ 
3 x 1,5 *λστ.2 σε µια πρί2α
διαν�µής (π.*. εύκαµπτ�ς
αγωγ)ς Η05VV-F).

Πρέπει να πρ�σέ+ετε
�πωσδήπ�τε να γίνει σωστή
σύνδεση και µε τα σωστά
*ρώµατα!

Για εργασίες συντήρησης και
επισκευής πρέπει να υπάρ*ει
στ� τ�ί*ωµα µια διάτα+η-
διακ)πτης για την απ�µ)νωση
)λων των π)λων απ) τ� δίκτυ�
µε ελά*ιστ� 3 *ιλ. απ)σταση
επα	ής.

Εικ�να Β: Πρ�σέ*ετε κατά την
επιλ�γή της θέσης, ώστε �
θερµ�στάτης (43) να µην
εκτείθεται σε άµεση
ακτιν�$�λία θερµ)τητας απ)
τ� θερµ�σί	ωνα (µήκ�ς
καλωδί�υ 2,5 µ.). Αν�ίγετε
τρύπα διαµέτρ�υ 8 *ιλ. για τ�
πέρασµα τ�υ καλωδί�υ,
περνάτε τ� καλώδι� και
στερεώνετε τ� θερµ�στάτη µε
τις δύ� $ίδες. Συνδέστε τ�
καλώδι� τ�υ θερµ�στάτη, τ�
καλώδι� 230 V και τ� καλώδι�
της αντίστασης σύµ	ωνα µε τ�
σ*έδι� συνδεσµ�λ�γίας.

1 = καλώδι� θερµ�στάτη
2 = αγωγ)ς 3 x 1,5 mm²
3 = καλώδι� αντίστασης
4 = κα	έ
5 = πράσιν�
6 = γαλά2ι�
7 = κίτριν�
8 = λευκ)
9 = κίτριν�/πράσιν�

Τ�π�θετήστε τ� κ�υτί
διακλαδώσεων (44) κ�ντά στη
συσκευή - στ� δάπεδ� τ�υ
�*ήµατ�ς ή στ�ν τ�ί*� -
(µήκ�ς καλωδί�υ 150 εκ.).

Πρ�σ�	ή: 8λα τα καλώδια
πρέπει να είναι ασ	αλισµένα
µε δέστρες.

8
Έλεγ	�ς
λειτ�υργίας

Μετά την τ�π�θέτηση πρέπει
να ελεγ*θεί η στεγαν)τητα
των αγωγών αερί�υ µε την
µέθ�δ� της πτώσης πίεσης.
Αµέσως µετά ελέγ*ετε την
λειτ�υργία της συσκευής
σύµ	ωνα µε τις �δηγίες
*ρήσης και ειδικά την
εκκένωση τ�υ νερ�ύ τ�υ
θερµ�σί	ωνα. Σε περίπτωση
LλάLης λ�γω παγωνιάς δεν
υπάρ	�υν απαιτήσεις
εγγύησης!

Μην 	ρησιµ�π�ιείτε π�τέ τ�ν
θερµ�σίNωνα 	ωρίς να
περιέ	ει νερ�. - έλεγ*�ς των
ηλεκτρικών για σύντ�µ�
*ρ�νικ) διάστηµα µπ�ρεί να
γίνει και *ωρίς νερ). Πρίν την
λειτ�υργία δώστε πρ�σ�*ή
στις �δηγίες *ρήσης!
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Υπ�δείGεις
πρ�ειδ�π�ίησης
Η κίτρινη αυτ�κ)λλητη ετικέτα
µε τις υπ�δεί+εις
πρ�ειδ�π�ίησης, η �π�ία
παραδίδεται µα2ί µε την
συσκευή, πρέπει να
τ�π�θετηθεί απ) τ�ν τε*νικ)
εγκατάστασης ή τ�ν κάτ�*�
τ�υ �*ήµατ�ς, σε µια για κάθε
*ρήστη εµ	ανή θέση στ�
)*ηµα (π.*. στην π)ρτα της
ιµατι�θήκης)! Αν λείπει,
παραγγέλλετε την ετικέτα απ)
την εταιρεία Truma.


