
G
 7

00
10

-3
02

00
 · 

01
 · 

02
/2

00
5 

· E
 · 

70
01

0-
30

20
0 

· 0
2 

· 0
3/

20
0

5 
· F

o 
·©

�δηγίες 	ρήσης
�δηγίες τ�π�θέτησης
Να τις έ�ετε πάντα µα�ί σας στ� ��ηµα!

G. Bournas – G. Efthimiou O.E. 
P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel. (0210) 346 14 14
Gr-12241 Egaleao – Athen Fax (0210) 342 34 03

Boiler EL

230 V ~

Boiler EL

230 V ~

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

Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
D-85640 Putzbrunn bei München

Service
Telefon +49 (0)89 4617-142
Telefax +49 (0)89 4617-159

info@truma.com
www.truma.com
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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

Θερµ�σί�ωνας 
B 10, B 14
Θερµ�σί�ωνας υγραερί�υ (ειδικ�ς τύπ�ς
B 10 EL, B 14 EL µε επιπλέ�ν ηλεκτρική
σύνδεση 230 V, 850 W)

Σηµαντικές 
υπ�δεί�εις 	ειρισµ�ύ

1. Σε περίπτωση π�υ η καµινά-
δα έ�ει τ�π�θετηθεί κ�ντά ή
άµεσα κάτω απ� ένα αν�ιγ�µε-
ν� παράθυρ�, πρέπει η συ-
σκευή να είναι ε��διασµένη µε
µια αυτ�µατη διάτα.η διακ�-
πής λειτ�υργίας, για να εµπ�-
δί�εται η λειτ�υργία µε αν�ικτ�
παράθυρ�.

2. ?ταν 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 συ-
σκευής α�αιρείτε �πωσδήπ�τε
τ� καπάκι της καπν�δ���υ!

3. Εάν �ρησιµ�π�είτε την
εγκατάσταση κρύ�υ νερ�ύ �ω-
ρίς τ�ν θερµ�σί�ωνα, τ�τε γε-
µί�ει πάλι � θερµ�σί�ωνας µε
νερ�. Για να απ��ύγετε )λά)ες
απ� παγωνιά πρέπει να εκκε-
νωθεί � 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�ι-

ειθεί. Ως εναλλακτική λύση
µπ�ρ�ύν να συναρµ�λ�γηθ�ύν
δύ� )αλ)ίδες �ραγής ανθεκτι-
κές στ� �εστ� νερ� πριν απ�
τη σύνδεση τ�υ κρύ�υ και τ�υ
�εστ�ύ νερ�ύ.

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

Πριν απ� την πρώτη
�ρήση .επλένετε �πωσ-

δήπ�τε καλά �λ�κληρη την
τρ���δ�σία νερ�ύ µε �εστ�
καθαρ� νερ�. ?ταν � θερµ�σί-
�ωνας )ρίσκεται εκτ�ς λει-
τ�υργίας, τ�π�θετείτε πάντα
τ� καπάκι της καπν�δ���υ!
Αδειά�ετε τ�ν θερµ�σί�ωνα σε
περίπτωση παγωνιάς! Σε �λά-
�ες απ� παγωνιά δεν ισ	ύ�υν
�ι απαιτήσεις εγγύησης!

Σε περίπτωση )λά)ης παρακα-
λείσθε να απευθύνεστε πάντα
στ� Σέρ)ις της εταιρείας
Truma.

Η κίτρινη αυτ�κ�λλητη ετικέτα
µε τις υπ�δεί.εις πρ�ειδ�π�ίη-
σης, η �π�ία παραδίδεται µα�ί
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, παραγ-
γέλλετε την ετικέτα απ� την
εταιρεία Truma.

Συντήρηση

Τ� ντεπ��ιτ� νερ�ύ απ�-
τελείται απ� κατάλληλ�

για τρ��ιµα αν�.είδωτ� �άλυ-
)α VA.

Για την πρ�στασία τ�υ θερµ�-
σί�ωνα απ� άλατα �ρησιµ�π�ι-
είτε .ύδι απ� κρασί, τ� �π�ί�
µέσω της εισ�δ�υ τ�υ νερ�ύ
µετα�έρεται στ�ν θερµ�σί�ω-
να. Α�ήνετε να ενεργήσει ανά-
λ�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 – ειδι-
κά αυτά π�υ περιέ��υν
�λώρι� – είναι ακατάλληλα.

Για την απ��υγή τ�υ επ�ικι-
σµ�ύ µικρ��ργανισµών πρέπει
� θερµ�σί�ωνας να θερµαίνε-
ται σε τακτικά διαστήµατα 
πάνω απ� τ�υς 70°C.

Μη �ρησιµ�π�ιείτε τ� νερ� ως
π�σιµ� νερ�!

Ασ�άλειες

Η ασ�άλεια της συσκευής 
)ρίσκεται επάνω στην ηλε-
κτρ�νική µ�νάδα ελέγ��υ στη
συσκευή.

Η ασ�άλεια ακρι)είας επιτρέ-
πεται να αντικατασταθεί µ�ν�
µε µια ασ�άλεια ίδι�υ κατα-
σκευαστικ�ύ τύπ�υ.
1,6 A (�ρ�ν�-υστέρηση),
EN 60127-2-3

Σε περίπτωση )λά)ης τ�υ ηλε-
κτρ�νικ�ύ δίσκ�υ ελέγ��υ τ�ν
στέλνετε στην εταιρεία σε συ-
σκευασία µε επένδυση. Εάν
δεν τ� πρ�σέ.ετε παύει κάθε
απαίτηση εγγύησης.

Zρησιµ�π�ιείτε για ανταλλα-
κτικ� µ�ν�ν τ�ν αυθεντικ�
ηλεκτρ�νικ� δίσκ� ελέγ��υ
της εταιρείας Truma!
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�δηίες 	ρήσης

Πριν την λειτ�υργία µελετήστε
�πωσδήπ�τε τ� εγ	ειρίδι� των 
�δηγιών 	ρήσης και τις «Σηµα-
ντικές Υπ�δεί�εις &ειρισµ�ύ»!
[ κάτ���ς τ�υ ��ήµατ�ς �έρει
την ευθύνη για τη σωστή λει-
τ�υργία της συσκευής σύµ�ω-
να µε τ�υς καν�νισµ�ύς.

Βαλ)ίδα ασ�άλειας
και εκκένωσης

1. Ε.ετά�ετε, εάν η )αλ)ίδα
ασ�άλειας και εκκένωσης στην
εισρ�ή κρύ�υ νερ�ύ είναι κλει-
στή: λα)ή κάθετα, θέση (e).

e = θέση λα)ής «κλειστ�»
f = θέση λα)ής «εκκένωση»

2. Αν�ίγετε τη )ρύση �εστ�ύ
νερ�ύ στ� µπάνι� ή την κ�υ�ί-
να. Σε εγκαταστάσεις µε µπα-
ταρίες ή  µε µείκτες τ�π�θε-
τείτε στ� «�εστ�».

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 �ρειά�εται 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. Πα-
γωµέν�ι αγωγ�ί µπ�ρ�ύν να
.επαγώσ�υν µε την θέρµανση
τ�υ �ώρ�υ.

Εκκένωση τ�υ
θερµ�σί�ωνα

?ταν τ� τρ���σπιτ� δεν
�ρησιµ�π�ιείται κατά τη

διάρκεια της περι�δ�υ παγετ�ύ,
πρέπει � θερµ�σί�ωνας να εκ-
κενωθεί σε κάθε περίπτωση!

1. ∆ιακ�πτετε την παρ��ή ρεύ-
µατ�ς στην αντλία νερ�ύ. (κε-
ντρικ�ς διακ�πτης ή διακ�πτης
της αντλίας).

2. Αν�ίγετε τις )ρύσες �εστ�ύ
νερ�ύ στ� µπάνι� και στην
κ�υ�ίνα.

3. Αν�ίγετε την )αλ)ίδα ασ�ά-
λειας και εκκένωσης: λα)ή 
κάθετα, θέση (f).

4. [ θερµ�σί�ωνας εκκενώνε-
ται µέσω της )αλ)ίδας ασ�α-
λείας και εκκένωσης κατευθεί-
αν πρ�ς τα έ.ω. Ελέγ�ετε εάν
τ� περιε��µεν� τ�υ νερ�ύ 
(10 ή 14 λίτρα) άδειασε ε.' 
�λ�κλήρ�υ.

Λειτ�υργία
λειτ�υργία µε αέρι�

a = περιστρε��µεν�ς 
διακ�πτης «ON» 
«λειτ�υργία µε αέρι�»

b = περιστρε��µεν�ς 
διακ�πτης «OFF»

c = περιστρε��µενη κε�αλή
για επιλ�γή θερµ�κρασίας
(πράσιν�ς λαµπτήρας 
ελέγ��υ ανά)ει κατά τη 
«λειτ�υργία»)

d = κ�κκιν�ς λαµπτήρας 
ελέγ��υ «σ�άλµα»

Μην θέτετε σε λειτ�υρ-
γία 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. Ενεργ�π�ιίτε τ� θερµ�σί�ω-
να απ� τ�ν περιστρε��µεν�
διακ�πτη τ�υ �ειριστηρί�υ (a),
ανά)ει � πράσιν�ς λαµπτήρας
ελέγ��υ. Ρυθµί�ετε την επιθυ-
µητή θερµ�κρασία νερ�ύ µε
την περιστρε��µενη κε�αλή 
(c – δυνατ�τητα επιλ�γής 
�ωρίς δια)αθµίσεις απ� 
περίπ�υ 30° µέ�ρι 70°C).

Αν �ρησιµ�π�ιείτε τ�υς ειδι-
κ�ύς διακ�πτες τ�υ ��ήµατ�ς:
Πρ�σέ.τε τις �δηγίες �ρήσης
τ�υ κατασκευαστή τ�υ ��ήµα-
τ�ς.

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)ά-
νετε την διαδικασία µετά απ�
5 λεπτά.

30
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60

70

Boiler

d
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∆ιακ�πή 
Λειτ�υργίας

Απενεργ�π�ιείτε τ� θερµ�σί-
�ωνα απ� τ�ν περιστρε��µεν�
διακ�πτη (b). Τ�π�θετείτε τ�
καπάκι της καπν�δ���υ. Σε
κίνδυν� παγωνιάς αδιά�ετε 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.

[ κ�κκιν�ς 
λαµπτήρας «σ�άλµα»

Σε περίπτωση σ�άλµατ�ς ανά-
)ει � κ�κκιν�ς λαµπτήρας
ελέγ��υ (d). [ι αιτίες µπ�ρεί
να είναι: η έλλειψη αερί�υ, αέ-
ρας στ�υς αγωγ�ύς πρ�ασα-
γωγής αερί�υ, η αντίδραση τ�υ
ελεγκτή υπερθέρµανσης κ.α. Η
απεµπλ�κή γίνεται µε την δια-
κ�πή της λειτ�υργίας – για
5 λεπτά – και µε νέα έναρ.η.

?ταν αν�ί.ει και κλείσει
πάλι � διακ�πτης παρα-

θύρ�υ, αυτ� αντιστ�ι�εί σε ένα
ON/OFF στ� �ειριστήρι� 
(π. �. reset )λά)ης)!

Έναρ.η λειτ�υργίας
Λειτ�υργία µε 
ηλεκτρικ� 230 V
(µ�ν� B 10 EL, B 14 EL)

g = διακ�πτης παλινδρ�µησης 
«OFF»

h = διακ�πτης παλινδρ�µησης
«ON» 
«λειτ�υργία µε ηλεκτρικ�»

Ενεργ�π�ιείτε τ� θερµ�σί�ω-
να απ� τ� �ειριστήρι� (h).
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.

Η θερµ�κρασία τ�υ νε-
ρ�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 συ-
σκευή ταυτ��ρ�να µε αέρι�
και µε ηλεκτρικ� ρεύµα.

Boiler EL

230 V ~

h

g

Η ηλεκτρική θερµαντική
αντίσταση είναι ε.�πλι-

σµένη µε µια ασ�άλεια υπερ-
θέρµανσης. Σε περίπτωση µιας
διαταρα�ής κλείνετε απ� τ�
�ειριστήρι�, περιµένετε 5 λε-
πτά και αν�ίγετε πάλι.

Γενικές υπ�δεί.εις 
ασ�αλείας

Σε περίπτωση µη στεγαν�τη-
τας της εγκατάστασης αερί�υ
ή �σµης αερί�υ:

– σ)ήνετε �λες τις αν�ικτές
�λ�γες

– µη καπνί�ετε
– κλείνετε τη συσκευή
– κλείνετε τη �ιάλη αερί�υ
– αν�ίγετε παράθυρα και 

π�ρτες
– δεν �ρησιµ�π�ιείτε 

ηλεκτρικ� διακ�πτη
– ελέγ�ετε �λ�κληρη την

εγκατάσταση απ� έναν 
ειδικ� τε�νικ�!

Επισκευές επιτρέπ�νται
µ�ν� απ� έναν ειδικ�

τε�νικ�!

1. Κάθε τρ�π�π�ίηση στη συ-
σκευή (συµπεριλαµ)αν�µέν�υ
τ�υ αγωγ�ύ των καυσαερίων
και καπν�δ���υ) ή η �ρήση
ανταλλακτικών και πρ�σθετων
ε.αρτηµάτων σηµαντικών λει-
τ�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 ευ-
θύνης. Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να
ισ�ύει η άδεια �ρήσης της συ-
σκευής και ως συνέπεια αυτ�ύ
σε �ρισµένες �ώρες, και η
άδεια �ρήσης τ�υ ��ήµατ�ς.

2. H πίεση λειτ�υργίας της
τρ���δ�σίας αερί�υ, 30 mbar
(ή 28 mbar )�υτάνι�/37 mbar
πρ�πάνι�) ή 50 mbar πρέπει να
είναι ίδια µε την πίεση λειτ�υρ-
γίας της συσκευής ()λ. πινακί-
δα εργ�στασί�υ).

3. Εγκαταστάσεις υγραερί�υ
πρέπει να πληρ�ύν τις τε�νι-
κές και δι�ικητικές διατά.εις
της εκάστ�τε �ώρας �π�υ �ρη-
σιµ�π�ι�ύνται (π. �. EN 1949
για ��ήµατα). Πρέπει να τη-
ρ�ύνται �ι εθνικές διατά.εις
και καν�νισµ�ί (στη Γερµανία
π. �. τ� DVGW-�ύλλ� εργασίας
G 607).

� έλεγ	�ς της εγκατάστασης
αερί�υ πρέπει να επαναλαµ�ά-
νεται 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)αιώνε-
ται στ� πιστ�π�ιητικ� ελέγ��υ
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σύµ�ωνα µε τ� Φύλλ� Εργα-
σίας DVGW G 607.

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

4. Συσκευές υγραερί�υ δεν
επιτρέπεται να �ρησιµ�π�ι�ύ-
νται κατά τ�ν ε��διασµ� καυ-
σίµων, σε στεγασµέν�υς �ώ-
ρ�υς στάθµευσης, σε γκαρά� ή
επάνω σε �έριµπ�τ.

5. Κατά τη θέση σε λειτ�υργία
για πρώτη ��ρά µιας καιν�ύρ-
γιας θερµάστρας δηµι�υργεί-
ται για σύντ�µ� �ρ�νικ� διά-
στηµα λίγ�ς καπν�ς και µια
ελα�ρια �σµή. Στ� σηµεί� αυ-
τ� είναι πρακτικ� να α�ήσετε
τη συσκευή να καίει αµέσως µε
πλήρη ισ�ύ και να �ρ�ντί�ετε
γι καλ� αερισµ� τ�υ �ώρ�υ.

6. 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 καθι-
στά αναγκαί� τ�ν έλεγ�� τ�υ
ρυθµιστή.

7. Ευαίσθητα στις υψηλές θερ-
µ�κρασίες αντικείµενα (π. �.
�ιάλες σπρέι) δεν επιτρέπεται
να απ�θηκεύ�νται στ� �ώρ�
τ�π�θέτησης τ�υ θερµ�σί�ω-
να, δι�τι εδώ κάτω απ� �ρισµέ-
νες πρ�ϋπ�θέσεις µπ�ρ�ύν να
παρ�υσιαστ�ύν αυ.ηµένες
θερµ�κρασίες.

8. Για την εγκατάσταση αερί�υ
επιτρέπεται να �ρησιµ�π�ι�ύ-
νται µ�ν� διατά.εις ρύθµισης
πίεσης σύµ�ωνα µε τ� EN 12864
(σε ��ήµατα) µε µια σταθερή
πίεση ε.�δ�υ των 30 mbar (ή
50 mbar σε παλαι�τερες εγκα-
ταστάσεις). Η π�σ�τητα ρ�ής
στη µ�νάδα τ�υ �ρ�ν�υ πρέπει
να αντιστ�ι�εί τ�υλά�ιστ�ν στη
µέγιστη κατανάλωση �λων των
τ�π�θετηµένων συσκευών απ�
τ�ν κατασκευαστή εγκαταστά-
σεων.

Για ��ήµατα συνιστ�ύµε τ�ν
ρυθµιστή τρ���σπιτων της
Truma ή για την εγκατάσταση
αερί�υ δύ� �ιαλών τ� σετ ρυθ-
µιστή πίεσης αερί�υ Duomatic
Plus. [ι ρυθµιστές Truma
έ��υν σ�εδιαστεί και κατα-
σκευαστεί ειδικά για σκληρές
καταπ�νήσεις σε τρ���σπιτα
και ��ήµατα. Αυτ�ί διαθέτ�υν
εκτ�ς απ� τη )αλ)ίδα ασ�αλεί-
ας έναντι υπερπίεσης ένα µα-
ν�µετρ�, µε τ� �π�ί� µπ�ρεί
να ελεγ�θεί η στεVγαν�τητα
της εγκατάστασης αερί�υ. Σε
θερµ�κρασίες γύρω στ�υς 0°C
και �αµηλ�τερα �ι διατά.εις
ρύθµισης πίεσης ��ίλ�υν να
�ρησιµ�π�ι�ύνται µε εγκατά-
σταση απ�πάγωσης (Eis-Ex).

Επιτρέπεται να �ρησιµ�π�ι�ύ-
νται µ�ν� κατάλληλ�ι για τη
�ώρα πρ��ρισµ�ύ σωλήνες
σύνδεσης ρυθµιστή, �ι �π�ί�ι
ανταπ�κρίν�νται στις απαιτή-
σεις της �ώρας. Αυτ�ί �ι σωλή-
νες θα πρέπει να ελέγ��νται
τακτικά εάν παρ�υσιά��υν
ρωγµές. Για τη �ειµερινή λει-
τ�υργία ��είλ�υν να �ρησιµ�-
π�ι�ύνται µ�ν� ανθεκτικ�ί στις
�ειµερινές συνθήκες ειδικ�ί
σωλήνες.

Συσκευές ρύθµισης πίε-
σης και εύκαµπτ�ι αγω-

γ�ί πρέπει να αντικαθίστανται
τ� αργ�τερ� 10 �ρ�νια µετά
την ηµερ�µηνία κατασκευής.
Υπεύθυν�ς για την αντικατά-
σταση είναι � �ρήστης.

Τε	νικά 
	αρακτηριστικά
υπ�λ�γισµένα σύµ�ωνα µε τ� 
EN 624 ή τις συνθήκες 
ελέγ��υ Truma

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 (10 λίτρα)
Λειτ�υργία αερί�υ:
περ. 34 λεπτά
Ηλεκτρική λειτ�υργία:
περ. 45 λεπτά*
Λειτ�υργία αερί�υ και ηλεκτρι-
κή: περ. 25 λεπτά*
∆ιάρκεια θέρµανσης µέ	ρι 
περίπ�υ 70° C (14 λίτρα)
Λειτ�υργία αερί�υ:
περ. 50 λεπτά
Ηλεκτρική λειτ�υργία:
περ. 72 λεπτά*
Λειτ�υργία αερί�υ και ηλεκτρι-
κή: περ. 38 λεπτά*
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 12 V
ανά�λε.η: 0,17 Α
θέρµανση: 0,08 Α
αναµ�νή: 0,04 Α
Λήψη ρεύµατ�ς στα 230 V*:
850 W (3,7 A)

* µ�ν� B 10 EL, B 14 EL

∆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 �δη-
γίες της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τη-
τας. Για τις �ώρες της Ε.Κ. έ�ει
εκδ�θεί � κωδικ�ς αναγνώρι-
σης πρ�ϊ�ντ�ς CE:
CE-0085AP0038.

Έγκριση τύπ�υ Ε�Κ:
e1 022604

Με επι�ύλα.η για τε�νικές 
αλλαγές!

�ρ�ι εγγύησης
κατασκευαστή της
εταιρίας Truma

1. Περίπτωση εγγύησης

[ κατασκευαστής παρέ�ει εγ-
γύηση για ελαττώµατα της συ-
σκευής, τα �π�ία µπ�ρ�ύν να
απ�δ�θ�ύν σε σ�άλµατα υλι-
κ�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�ίη-
σης µη γνήσιων ανταλλακτι-
κών 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 ελαττώ-
µατα στ� πνεύµα της εν�τη-
τας, τα �π�ία εµ�ανί��νται
εντ�ς 24 µηνών απ� τη στιγµή
της σύναψης της σύµ)ασης
αγ�ράς µετα.ύ τ�υ πωλητή και
τ�υ καταναλωτή. [ κατασκευα-
στής θα απ�καταστήσει τα
ελαττώµατα και µε δική τ�υ
επιλ�γή θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει τη συσκευή.
?ταν � κατασκευαστής εκτελεί
εργασίες στ� πλαίσι� της εγ-
γύησης, τ�τε η πρ�θεσµία εγ-
γύησης, �σ�ν α��ρά τα επι-
σκευασµένα ή αλλαγµένα
ε.αρτήµατα, δεν αρ�ί�ει απ�
την αρ�ή, αλλά συνε�ί�εται η
παλιά πρ�θεσµία εγγύησης.
Απ�κλεί�νται περαιτέρω α.ιώ-
σεις, ιδιαίτερα έµµεσες α.ιώ-
σεις απ�κατάστασης �ηµιών
τ�υ πελάτη ή τρίτων πρ�σώ-
πων. Παραµέν�υν αµετά)λητες
�ι διατά.εις τ�υ ν�µ�υ περί
ευθύνης πρ�ϊ�ντων.

Oι δαπάνες της �ρησιµ�π�ίη-
σης της Τε�νικής Υπηρεσίας
Ε.υπηρέτησης Πελατών της

εταιρίας Truma για την απ�κα-
τάσταση 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 δαπά-
νες υλικ�ύ, )αρύν�υν τ�ν κα-
τασκευαστή, για τις περιπτώ-
σεις π�υ η Τε�νική Υπηρεσία
Ε.υπηρέτησης Πελατών �ρησι-
µ�π�ιείται εντ�ς της Γερµα-
νίας. Εργασίες τε�νικής υπ�-
στήρι.ης πελατών σε άλλες
�ώρες δεν καλύπτ�νται απ�
την εγγύηση.

Επιπρ�σθετες δαπάνες ε.αι-
τίας δυσ�ερών συνθηκών
α�αίρεσης και τ�π�θέτησης
της συσκευής (π.�.α�αίρεση
απ� τµήµατα επίπλων ή αµα.ώ-
µατ�ς) δεν µπ�ρ�ύν να ανα-
γνωριστ�ύν ως παρ��ές 
εγγύησης.

3. Αναγνώριση της περίπτωσης
εγγύησης

Η διεύθυνση τ�υ κατασκευα-
στή είναι: Truma Gerätetechnik
GmbH & Co. KG, Wernher-von-
Braun-Straße 12, D-85640
Putzbrunn. Στη Γερµανία σε πε-
ρίπτωση )λά)ης ενηµερώνετε
κατά καν�να τ� κέντρ� σέρ)ις
της Truma, σε άλλες �ώρες
υπάρ��υν στη διάθεσή σας �ι
εκάστ�τε συνεργάτες σέρ)ις
της εταιρίας µας ()λέπε πίνακα
διευθύνσεων). ∆ιαµαρτυρίες
πρέπει να περιγρά��νται ανα-
λυτικά. Πρ�σθετα πρέπει να
πρ�σκ�µιστεί η συµπληρωµένη
κάρτα εγγύησης ή να κατατε-
θεί � αριθµ�ς εργ�στασί�υ της
συσκευής καθώς και η ηµερ�-
µηνία αγ�ράς.

Για να µπ�ρεί να ελέγ.ει � κα-
τασκευαστής εάν υ�ίσταται
πράγµατι η περίπτωση εγγύη-
σης, πρέπει � τελικ�ς πελάτης
µε δική τ�υ ευθύνη να µετα�έ-
ρει ή να απ�στέλλει τη συ-
σκευή στ�ν κατασκευαστή. �η-
µιών σε θερµαντικά σώµατα
(συστήµατα ανταλλαγής θερ-
µ�τητας) πρέπει να απ�στέλ-
λεται µα�ί και � ρυθµιστ΄ςη 
πίεσης αερί�υ.

Η απ�στ�λή της συσκευής στ�
εργ�στάσι� πρέπει να εκτελε-
στεί ως µετα�ερ�µεν� εµπ�-
ρευµα. Σε περίπτωση π�υ πλη-
ρ�ύνται �ι πρ�ϋπ�θέσεις εγ-
γύησης � κατασκευαστής ανα-
λαµ)άνει τα έ.�δα µετα��ράς
της απ�στ�λής και της επι-
στρ��ής στ�ν πελάτη. Σε περί-
πτωση π�υ δεν υ�ίσταται περί-
πτωση εγγύησης, � κατασκευα-
στής ειδ�π�ιεί τ�ν πελάτη και
τ�ν ενηµερώνει για τις δαπά-
νες επισκευής π�υ δεν ανα-
λαµ)άνει � κατασκευαστής.
Στην περίπτωση αυτή τ�ν πε-
λάτη )αρύν�υν και τα έ.�δα
απ�στ�λής.
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Θερµσί�ωνας- 
Truma B 10, B 14 
Θερµ�σί	ωνας 
υγραερί�υ 
(ειδικ�ς τύπ�ς 
Β 10 EL, Β 14 EL 
µε πρ�σθετη 
ηλεκτρική σύνδεση 
230 V, 850 W)

 δηγίες 
τπθέτησης

Η τπθέτηση και η επισκευή
της συσκευής επιτρέπεται να
γίννται 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 1ρήσης

Αυτή η συσκευή έ1ει κατα-
σκευασθεί για τ�π�θέτηση σε
τρ�1�σπιτα, αυτ�κινητ�τρ�1�-
σπιτα και άλλα �1ήµατα. ∆εν
επιτρέπεται η τ�π�θέτηση σε
σκά	η.Υπάρ1ει η δυνατ�τητα
και άλλων 1ρήσεων µετά απ�
συνενν�ηση µε την εταιρεία
Truma.

Υπ(δει,η για σκά�η: Για τ�π�-
θέτηση σε σκά	η πρ�σ	έρει η
εταιρεία Truma τ�ν θερµ�σί-
	ωνα σκά	�υς, � �π�ί�ς έ1ει
ελεγ1θεί απ� την Ένωση
DVGW.

Άδεια 1ρήσης

∆ήλωση εναρµ(νησης:
A θερµ�σί	ωνας-Truma  έ1ει
ελεγ1θεί 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 ισ1ύ�υσες �δη-
γίες της Ευρωπαϊκής Κ�ιν�τη-
τας. Για τις 1ώρες της Ε.Κ. έ1ει
εκδ�θεί � κωδικ�ς αναγνώρι-
σης πρ�ϊ�ντ�ς CE:
CE-0085AP0038.

Έγκριση τύπυ Ε Κ:
e1 022604

Καν�νισµ�ί

Κάθε τρ�π�π�ίηση στη συ-
σκευή (συµπεριλαµKαν�-µενων
τ�υ αγωγ�ύ καυσαερίων και
της καπν�δ�1�υ) ή η 1ρήση
ανταλλακτικών και πρ�σθετων
ε,αρτηµάτων σηµαντικών λει-
τ�υργιών, τα �π�ία δεν είναι
αυθεντικά ε,αρτήµατα της
εταιρείας Truma, καθώς επίσης
και η µη τήρηση των �δηγιών
εγκατάστασης και 1ρήσης, έ1ει
ως απ�τέλεσµα την έκπτωση

της εγγύησης, καθώς και τ�ν
απ�κλεισµ� απ� απαιτήσεις ευ-
θύνης. Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να
ισ1ύει η άδεια 1ρήσης της συ-
σκευής και ως συνέπεια αυτ�ύ,
σε µερικές 1ώρες και η άδεια
1ρήσης τ�υ �1ήµατ�ς.

Η τ�π�θέτηση σε �1ήµατα
πρέπει να πληρ�ί τις τε1νικές
και δι�ικητικές διατά,εις της
εκάστ�τε 1ώρας 1ρήσης (π. 1.
EN 1949 για �1ήµατα). Πρέπει
να τηρ�ύνται �ι εθνικές διατά-
,εις και καν�νισµ�ί (στη Γερµα-
νία π. 1. τ� 	ύλλ� εργασίας
DVGW G 607).

Σε άλλες 1ώρες θα πρέπει 
να πληρ�ύνται �ι εκάστ�τε
ισ1ύ�υσες διατά,εις.

Περισσ�τερες πληρ�	�ρίες
σ1ετικά µε τις διατά,εις στις
αντίστ�ι1ες  1ώρες πρ��ρι-
σµ�ύ µπ�ρ�ύν να Oητηθ�ύν
απ� τις αντιπρ�σωπίες της
εταιρείας µας στ� ε,ωτερικ�
(Kλ. �δηγίες 1ρήσης).

Επιλγή θέσης

1. Η τ�π�θέτηση της συσκευής
πρέπει γενικά να γίνεται κατά
τέτ�ι�ν τρ�π�, ώστε να υπάρ-
1ει πάντ�τε καλή πρ�σKαση
για εργασίες συντήρησης και η
συσκευή να µπ�ρεί να α	αιρε-
θεί και να τ�π�θετηθεί µε 
ευκ�λία.

2. Τ�π�θετείτε τ�ν θερµ�σί	ω-
να κατά τέτ�ι�ν τρ�π�, ώστε η
καπν�δ�1�ς να µπ�ρεί να τ�-
π�θετηθεί κατά τ� δυνατ�ν σε
µια επίπεδη και λεία ε,ωτερική
επι	άνεια.

Qλες �ι ε,ωτερικές επι	άνειες
πρέπει να επιτρέπ�υν τη διέ-
λευση τ�υ ρεύµατ�ς αέρ�ς.
Κατά δυνατ�τητα δεν θα πρέ-
πει να υπάρ1�υν εκεί διακ�-
σµητικά πη1άκια ή άλλες 
επενδύσεις. Κατά περίπτωση
τ�π�θετείτε τ�ν θερµ�σί	ωνα
επάνω σε µια ανάλ�γη Kάση.

Εικ(να H: Η καµινάδα τ�ί1�υ
πρέπει να τ�π�θετηθεί κατά
τέτ�ι� τρ�π�, ώστε σε απ�στα-
ση 500 1λστ. (R) να µην υπάρ-
1ει στ�µι� ντεπ�Oιτ�υ ή άν�ιγ-
µα ε,αερισµ�ύ ντεπ�Oιτ�υ.
Εκτ�ς αυτ�ύ σε απ�σταση
300 1λστ. (R) δεν επιτρέπεται
να υπάρ1ει άν�ιγµα ε,αερι-
σµ�ύ για τ� 1ώρ� διαµ�νής ή
άν�ιγµα παραθύρ�υ.

Κατά τη συναρµ�λ�γη-
ση της καµινάδας άµε-

σα κάτω απ� ένα αν�ιγ�µεν�
παράθυρ�, αυτή πρέπει να 
ε,�πλιστεί µε έναν ηλεκτρικ�
διακ�πτη. Η συσκευή αερί�υ
πρέπει κατά τ� άν�ιγµα τ�υ
παραθύρ�υ να κλείνει µέσω
της αυτ�µατης διάτα,ης διακ�-
πής λειτ�υργίας (πρ�σθετ�
ε,άρτηµα κωδικ�ς πρ�ϊ�ντ�ς
70020-00800).

Τπθέτηση τυ
Θερµσί�ωνα

1. Τ�π�θετείτε τ� πατρ�ν για
τ� άν�ιγµα της καπν�δ�1�υ
στην εσωτερική πλευρά τ�υ
τ�ι1ώµατ�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 1ιλ.
στ� τ�ί1ωµα. Αν�ίγετε µία τρύ-
πα (Ε) 15 1ιλ. 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�ι1ώ-
µατ�ς. Τα µαρκαρίσµατα (C)
πρέπει να Kρίσκ�νται επάνω
στα αν�ίγµατα τ�υ τρυπανι�ύ.
Κ�Kετε µε πρι�νι τ� άν�ιγµα
της καπν�δ�1�υ (D) 92 x 168 1ιλ.

Εάν η απ�σταση µετα,ύ τ�υ
ε,ωτερικ�ύ τ�ι1ώµατ�ς και
τ�υ θερµ�σί	ωνα είναι µεγα-
λύτερη των 35 1ιλ. τ�τε είναι
απαραίτητη η πρ�έκταση κα-
πν�δ�1�υ VBO 2 (κωδικ�ς
πρ�ϊ�ντ�ς 70131-00) µε ένα
επιπλέ�ν µήκ�ς των 50 1ιλ. Κ�-
Kετε µε πρι�νι επάνω στην δια-
κεκ�µµένη γραµµή 100 x 176 1ιλ.

Σε περίπτωση κενών 1ώρων
στ� άν�ιγµα της καµινάδας (Ει-
κ�να Α: 1) τις γεµίOετε µε ,ύλ�,
ώστε �ι Kίδες να Kιδώσ�υν γερά.

Κ�Kετε τα διακ�σµητικά πη1ά-
κια ή άλλα ε,αρτήµατα τ�υ
�1ήµατ�ς ή �ριO�ντιώνετε κα-
τάλληλα, ώστε η καπν�δ�1�ς
σύµ	ωνα µε τ� σ1έδι� να 
ε	άπτεται.

Σε λ�,ά τ�ι1ώµατα � θερµ�σί-
	ωνας �ριO�ντιώνεται. Η γωνία
κλίσης δεν πρέπει να υπερKαί-
νει τις 10 µ�ίρες.

3. Εικ(να Α: O θερµ�σί	ωνας
µε τ� τµήµα της καπν�δ�1�υ (3)
περνά µέσω τ�υ αν�ίγµατ�ς
της καπν�δ�1�υ (1). Τ� α	ή-
ν�υµε να πρ�ε,έ1ει περίπ�υ
5 εκ. Στερεών�υµε τ� πλαίσι�
στεγαν�τητας (4 – ταιριάOει 
λ�γω της στρε	�µενης ασ	ά-
λειας µ�ν�ν στη σωστή θέση!).
Αν�ίγετε πρ�καταρκτικά τρύ-
πες για 6 Kίδες στερέωσης (5).

4. Α	αιρείτε τ� πλαίσι� στεγα-
ν�τητας (4) και αλεί	ετε στην
πλευρά τ�υ �1ήµατ�ς µε πλα-
στικ� υλικ� στεγαν�π�ίησης
για αµα,ώµατα – �1ι σιλικ�νη!

Τ� πλαίσι� στεγαν�τη-
τας πρέπει να είναι στε-

γαν� 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�1�υ (3) καθώς επίσης
και ως πρ�ς τ� ε,ωτερικ� 
τ�ί1ωµα!

5. Στερεώνετε τ� πλαίσι� στε-
γαν�τητας (4) µε 4 Kίδες κ�-
πτες σπειρώµατ�ς (7) στ�
ε,άρτηµα καπν�δ�1�υ.

6. Στεγαν�π�ιείτε µε πλαστικ�
υλικ� στεγαν�π�ίησης για αµα-
,ώµατα – �1ι σιλικ�νη! – τα κε-
νά µετα,ύ τρύπας (2) και τ�υ
σωλήνα για τ� συµπυκνωµέν�
νερ� (10).

7. Στερεώνετε τ� πλέγµα της
καπν�δ�1�υ (8). ΠιέOετε �λ�-
κληρη την καπν�δ�1� στ� 
τ�ί1ωµα τ�υ �1ήµατ�ς και 
στερεώνετε µε 6 Kίδες (5).

8. Βιδώνετε µε ασ	άλεια στ�
δάπεδ� τ�υ �1ήµατ�ς τ� θερ-
µ�σί	ωνα σε τ�υλά1ιστ�ν 2 υπ�-
δ�1ές σύνδεσης (11) µε τις πρ�-
µηθευ�µενες Kίδες B 5,5 x 25
επάνω σε κατάλληλ� υπ�στρωµα
(στρωµατ�π�ιηµένη ,ύλινη πλά-
κα, επιστρωµένα ,ύλινα πη1άκια
η µεταλλικ� δάπεδ�).

Σύνδεση νερύ

A θερµ�σί	ωνας µπ�ρεί να
λειτ�υργήσει µε �λες τις αντλίες
πίεσης και υπ�Kρύ1ιες αντλίες
µέ1ρι 2,8 bar καθώς επίσης
µπ�ρ�ύν να 1ρησιµ�π�ιηθ�ύν
�λες �ι µπαταρίες µεί,ης µε ή
1ωρίς ηλεκτρικ� διακ�πτη.

Εικ(να B: Σε περίπτωση 1ρησι-
µ�π�ίησης KυθιO�µενων
αντλιών πρέπει να συναρµ�λ�-
γηθεί µια ανασταλτική KαλKίδα
(12 – δεν περιέ1εται στα πρ�-
µηθευ�µενα ε,αρτήµατα) µε-
τα,ύ αντλίας και της πρώτης
διακλάδωσης (Τ� Kέλ�ς δεί1νει
στη 	�ρά ρ�ής).

Εικ(να C: Σε περίπτωση 1ρή-
σης αντλιών πίεσης µε µεγάλη
υστέρηση Oεύ,ης µπ�ρεί τ� Oε-
στ� νερ� να επιστρέψει πίσω
µέσω τ�υ κρ�υν�ύ κρύ�υ νε-
ρ�ύ. Για 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� Oε-
στ�ύ νερ�ύ και της KαλKίδας
εκκένωσης µια ανασταλτική
KαλKίδα (6 – δεν περιέ1εται στα
πρ�µηθευ�µενα ε,αρτήµατα).

Για την σύνδεση στ�ν θερµ�σί-
	ωνα και στην KαλKίδα ασ	αλεί-
ας/εκκένωσης πρέπει να 1ρησι-
µ�π�ιηθ�ύν σπιράλ µε 10 1ιλ.
εσωτερική διάµετρ�, π�υ να εί-
ναι ανθεκτικά στην πίεση και
στ� καυτ� νερ� (π.1. σπιράλ
για θερµ�σί	ωνα SBH της
εταιρείας Truma, κατάλληλ�
για τρ�	ιµα, ανθεκτικ� σε 
πιέσεις ως 3,5 bar).

Για σταθερ� πέρασµα σωλήνων
(π. 1. σύστηµα John Guest) η
εταιρία Truma διαθέτει ως ειδι-
κά πρ�σθετα ε,αρτήµατα τις
συνδέσεις νερ�ύ (15 + 16), τη
KαλKίδα ασ	άλειας/εκκένωσης
(13) καθώς και µια ανασταλτική
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Τ�π�θέτηση των
αγωγών νερ�ύ

1. Εικ(να B + C: Συνδέστε την
παρ�1ή τ�υ κρύ�υ νερ�ύ (24)
στην KαλKίδα ασ	άλειας/εκκέ-
νωσης (13). ∆εν 1ρειάOεται να
πρ�σέ,ετε την κατεύθυνση
της ρ�ής.

2. Εικ(να D: Συνδέστε τη γω-
νιακή σύνδεση µε την ενσωµα-
τωµένη KαλKίδα ε,αερισµ�ύ
(15) µε τ� σωλήνα σύνδεσης
για τ� θερµ� νερ� (επάνω σω-
λήνας) και τη γωνιακή σύνδεση
1ωρίς KαλKίδα 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� A (19), ενώστε την
σπειρωτή σύνδεση και τ� σω-
λήνα σύνδεσης και σ	ί,τε µε
τ� πα,ιµάδι (17).

Ωθήστε τ� λάστι1� ε,αερισµ�ύ
ε,ωτερικά διάµετρ�ς 11 mm
(20) πάνω στη µ�ύ	α τ�υ σω-
λήνα της KαλKίδας ε,αερισµ�ύ
(21) και τραKή,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� λάστι1� ε,αερισµ�ύ
περίπ�υ 20 mm κάτω απ� τ�
δάπεδ� τ�υ �1ήµατ�ς σε γωνία
45° λ�,ά πρ�ς την κατεύθυνση
της π�ρείας.

3. Εικ(να B + C: Συνδέστε την
σύνδεση-σπιράλ (22) για την
παρ�1ή κρύ�υ νερ�ύ µετα,ύ
της KαλKίδας ασ	άλειας/εκκέ-
νωσης (13) και της γωνιακής
σύνδεσης (16 – κάτω σωλήνας)
στ� θερµ�σί	ωνα.

4. Τ�π�θετήστε τ� σωλήνα Oε-
στ�ύ νερ�ύ (23) απ� τη γωνια-
κή σύνδεση µε την ενσωµατω-
µένη KαλKίδα ε,αερισµ�ύ 
(15 – επάνω σωλήνας) πρ�ς τα
σηµεία κατανάλωσης Oεστ�ύ
νερ�ύ.

Τπθέτηση 
των )ειριστηρίων

Σε περίπτωση 1ρήσης
1ειριστηρίων ειδικών

για τ� �1ηµα ή για τ�ν κατα-
σκευαστή, πρέπει η ηλεκτρική
σύνδεση να πραγµατ�π�ιηθεί
σύµ	ωνα µε την περιγρα	ή
συνδέσεων της Truma. Κάθε
µεταK�λή των αντίστ�ι1ων
ε,αρτηµάτων της Truma �δηγεί
στην παύση της εγγύησης κα-
θώς και στ�ν απ�κλεισµ� απ�
α,ιώσεις ευθύνης. A κατα-
σκευαστής είναι υπεύθυν�ς
για τις �δηγίες 1ρήσης για τ�
1ρήστη καθώς επίσης και για
την εκτύπωση των 1ειριστη-
ρίων!

KαλKίδα (12 + 6) µε εσωτερική
σύνδεση Ø 12 1λστ.

Qταν η σύνδεση γίνεται µε τ�
κεντρικ� δίκτυ� ύδρευσης
(στην ύπαιθρ� ή στην π�λη) 
ή µε αντλίες δυνατ�τερης
ισ1ύ�ς πρέπει να 1ρησιµ�π�ιη-
θεί ένας µειωτής πίεσης, για να
εµπ�δίσει την παρ�υσία πιέσε-
ων στ� θερµ�σί	ωνα υψηλ�τέ-
ρων των 2,8 bar.

Τ�π�θετήστε τα λάστι1α
τ�υ νερ�ύ �σ� τ� δυνα-

τ�ν σε κ�ντινή απ�σταση και
άκαµπτα. Qλες �ι συνδέσεις
των σπιράλ πρέπει να στερεώ-
ν�νται µε σ	ιγκτήρες (και τ�υ
κρύ�υ νερ�ύ)! Η θέρµανση τ�υ
νερ�ύ και η συνεπαγ�µενη δια-
στ�λή µπ�ρεί να έ1�υν σαν
απ�τέλεσµα την παρ�υσία πιέ-
σεων µέ1ρι και 3,5 bar πριν
αντιδράσει η ασ	άλεια υπερ-
πίεσης στη KαλKίδα ασ	αλείας/
εκκένωσης (ισ1ύει και για υπ�-
Kρύ1ιες αντλίες).

Για την στερέωση των σπιράλ
στ� τ�ί1� ή στ� δάπεδ� συνι-
στ�ύµε τ�υς συνδετήρες σπι-
ράλ (αρ. πρ�ϊ�ντ�ς 40711-00).
Εάν υπάρ1ει θερµάστρα αερί-
�υ τ�τε µπ�ρ�ύν να τ�π�θετη-
θ�ύν τα σπιράλ νερ�ύ µε τ�υς
συνδετήρες σπιράλ επάνω
στ�υς σωλήνες θερµ�ύ αέρα
για ασ	άλεια απ� παγωνιά.

Για την πλήρη εκκένωση
τ�υ νερ�ύ στ� θερµ�σί-

	ωνα πρέπει να 1ρησιµ�π�ιεί-
τε τη γωνιακή σύνδεση µε τη
KαλKίδα ε,αερισµ�ύ (Εικ�να
D: 15) στη σύνδεση θερµ�ύ 
νερ�ύ!

Τ�π�θετήστε τ� σύν�λ�
των σωληνώσεων τ�υ

νερ�ύ πτωτικά σε σ1έση µε
την KαλKίδα ασ	άλειας/εκκέ-
νωσης!  ι Aηµίες λ(γω παγε-
τύ δεν απτελύν µέρς των
απαιτήσεων της εγγύησης!

Τ�π�θέτηση της
KαλKίδας ασ	άλειας/
εκκένωσης

Εικ(να B + C: Τ�π�θετείτε την
KαλKίδα ασ	άλειας/ εκκένω-
σης (13) σε θέση µε καλή πρ�-
σKαση κ�ντά στ�ν θερµ�σί	ω-
να. Αν�ίγετε τρύπα 18 1ιλ. και
διαπερνάτε τ� υπ�στήλωµα
της εκκένωσης µε τ� σπιράλ
(14). Στερεώνετε την KαλKίδα
ασ	άλειας/ εκκένωσης µε 2 Kί-
δες. ∆ιευθετείτε την έ,�δ�
των νερών πρ�ς πρ�ς τα έ,ω
σε µια θέση π�υ πρ�στατεύε-
ται απ� «πιτσιλίσµατα», (εάν εί-
ναι αναγκαί� τ�π�θετείτε πρ�-
στατευτικ� «πιτσιλίσµατ�ς»).

Κατά την επιλ�γή της θέσης
πρ�σέ1ετε, ώστε τα 1ειριστή-
ρια να µην εκτίθενται άµεσα σε
ακτιν�K�λία θερµ�τητας. Τ�
µήκ�ς τ�υ καλωδί�υ σύνδεσης
είναι 2,5 µ. Εάν 1ρειάOεται δια-
τίθεται πρ�έκταση καλωδί�υ
5 µ. (κωδικ�ς πρ�ϊ�ντ�ς 70000-
53500).

Εάν δεν είναι ε	ικτή µια
εντ�ι1ισµένη τ�π�θέτη-

ση των 1ειριστηρίων, η Truma
διαθέτειε	�σ�ν τ� επιθυµείτε
ένα επιτ�ί1ει� πλαίσι� (25 – κω-
δικ�ς πρ�ϊ�ντ�ς 40000-52600)
ως ειδικ� πρ�σθετ� ε,άρτηµα.

1. Εικ(να E: Τ�π�θετίτε κατά τ�
δυνατ�ν τ� ένα δίπλα στ� άλλ�
τ� 1ειριστήρι� για τη λειτ�υρ-
γία µε αέρι� (26) και (ε	�σ�ν
υπάρ1ει) τ� 1ειριστήρι� για τη
λειτ�υργία µε ηλεκτρικ� (27)
(απ�σταση µέσ�ν �πής 66 1λστ).

2. Αν�ίγετε στ� καθένα µια �πή
Ø 55 1λστ. (απ�σταση µέσ�ν
�πής 66 1λστ).

3. Τ�π�θετίτε τ� καλώδι� 1ειρι-
στηρί�υ (28) στ� 1ειριστήρι�
για λειτ�υργία µε αέρι� (26) και
στη συνέ1εια τ�π�θετείτε τ�
πίσω καπάκι επικάλυψης (29)
για απ�	�ρτιση ε	ελκυσµ�ύ.

4. Σπρώ1νετε τα καλώδια πρ�ς
τα πίσω και περνάτε τα καλώ-
δια σύνδεσης (28 + 30) πρ�ς τ�
θερµ�σί	ωνα.

5. Τ� καλώδι� σύνδεσης µε τ�
π�ρτ�καλί Kύσµα σύνδεσης
(28) τ� περνάτε στ� ηλεκτρ�νι-
κ� σύστηµα ελέγ1�υ 12 V (Ει-
κ�να F – σύνδεση Kλέπε σηµί�
«Ηλεκτρική σύνδεση 12 V»).

6. Στερεώνετε και τα δύ� 1ειρι-
στήρια µε 4 Kίδες τ� καθένα
(31) και τ�π�θετείτε τ� πλαίσι�
επικάλυψης (32).

Ως τελείωµα για τα πλαί-
σια επικάλυψης η Truma

πρ�µηθεύει ως ειδικ� πρ�σθε-
τ� ε,άρτηµαένα σετ πλευρικά
ε,αρτήµατα (33 – κωδικ�ς
πρ�ϊ�ντ�ς 34000-61200).

Ηλεκτρική σύνδεση
12 V

Πριν την έναρ,η των εργασιών
στα ηλεκτρικά µέρη η συσκευή
θα πρέπει να απ�συνδέεται
απ� την παρ�1ή ηλεκτρικ�ύ
ρεύµατ�ς. ∆εν αρκεί η διακ�πή
παρ�1ής τ�υ θερµ�στάτη!

Η σύνδεση της συσκευής στ�
δίκτυ� τ�υ �1ήµατ�ς πρέπει να
διακ�πτεται για εργασίες ηλε-
κτρ�κ�λλησης στ� αµά,ωµα.

Σε περίπτωση αντίστρ�-
	ης σύνδεσης των π�-

λων των συνδέσεων υπάρ1ει
κίνδυν�ς να κα�ύν τα καλώδια.
Εκτ�ς αυτ�ύ παύει να ισ1ύει
κάθε δικαίωµα απαίτησης 
εγγύησης ή ευθύνης.

Εικ(να F: hεKιδώνετε τ� καπά-
κι (34) στ�ν ηλεκτρ�νικ�  δίσκ�
ελέγ1�υ. Τ�π�θετείτε τ�ν ρευ-
µατ�λήπτη τ�υ θερµ�στάτη
(28) επάνω στ�ν δίσκ� ελέγ-
1�υ. Η ηλεκτρική σύνδεση 
γίνεται στ�ν ακρ�δέκτη (35 –
κ�κκιν� = θετικ�, µπλε = αρνη-
τικ�), επιπλέ�ν µε ένα µικρ�
κατσαKίδι πιέOεται απ� επάνω
και απ� µπρ�στά σπρώ1νετε
µέσα τ� καλώδι�. Συνδέετε
στ� ασ	αλισµέν� δίκτυ� τ�υ
�1ήµατ�ς (τάση τ�υ κεντρικ�ύ
δικτύ�υ 5 – 10 Α) µε ένα καλώ-
δι� 2 x 1,5 1λστ.2.

Τ�ν αρνητικ� αγωγ� στην κε-
ντρική γείωση. Για απ�στάσεις
µεγαλύτερες των 6 µέτρων
1ρησιµ�π�ιείτε ένα καλώδι�
2 x 2.5 1λστ.2. Σε περίπτωση
απ'ευθείας σύνδεσης µε την
µπαταρία πρέπει να ασ	αλίσσε-
τε τ�ν θετικ� και αρνητικ� π�-
λ�. Βιδώνετε ,ανά τ� καπάκι
(34).

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

Η ασ�άλεια τυ θερµσί�ωνα
(1,6 Α αδρανής, IEC 127/2-III)
Eρίσκεται επάνω στ δίσκ
ελέγ)υ (36).

Σε περίπτωση 1ρήσης τρ�	�-
δ�τικών θα πρέπει να πρ�σέ,ε-
τε, ώστε η τάση ε,�δ�υ να Kρί-
σκεται µετα,ύ 11 V και 15 V και
η κυµάτωση εναλλασσ�µενης
τάσης να ανέρ1εται < 1,2 Vss.

Για τη σύνδεση περισσ�-
τερων συσκευών 12 V 

συνιστ�ύµε τη συσκευή 	�ρτι-
σης µπαταριών της Truma
NT 12/ 3-18 (αρ. 39901-01).
Η συσκευή αυτή 	�ρτισης
(18 A ρεύµα 	�ρτισης) είναι
κατάλληλη για τη 	�ρτιση µπα-
ταριών �,έ�ς µ�λύKδ�υ ή 
Oελατίνης µ�λύKδ�υ. Άλλες
συσκευές 	�ρτισης µπ�ρ�ύν
να 1ρησιµ�π�ιηθ�ύν µ�ν� µε
µια µπαταρία 12 V ως ρυθµιστή.
Συσκευές τρ�	�δ�σίας ρεύµα-
τ�ς πρέπει να διαθέτ�υν µια
ρυθµιO�µενη 12 V-έ,�δ� (µερί-
δι� εναλλασσ�µενης τάσης 
µικρ�τερ� απ� 1 V).
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Ηλεκτρική 
σύνδεση 230 V
(µ�ν� B 10 EL, B 14 EL)

Η ηλεκτρική σύνδεση
γίνεται µ�ν�ν απ� ένα

ειδικευµέν� τε1νικ� (στην Γερ-
µανία σύµ	ωνα µε VDE 0100,
τµήµα 721). Aι �δηγίες, �ι �π�ί-
ες είναι εκτυπωµένες εδώ δεν
απ�τελ�ύν παρακίνηση πρ�ς
ερασιτέ1νες να πραγµατ�π�ιή-
σ�υν �ι ίδι�ι την ηλεκτρική
σύνδεση, αλλά απ�τελ�ύν 
επιπλέ�ν πληρ�	�ρίες για τ�ν
ειδικευµέν� τε1νικ�, στ�ν
�π�ί� αναθέσατε την σύνδεση!

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

Πρέπει να πρ�σέ,ετε �πωσδή-
π�τε να γίνει σωστή σύνδεση
και µε τα σωστά 1ρώµατα!

Για εργασίες συντήρησης και
επισκευής πρέπει να υπάρ1ει
στ� τ�ί1ωµα µια διάτα,η-δια-
κ�πτης για την απ�µ�νωση
�λων των π�λων απ� τ� δίκτυ�
µε ελά1ιστ� 3,5 1ιλ. απ�σταση
επα	ής.

Συνδέετε καλώδι� 1ειριστηρί-
�υ, αγωγ� 230 V και καλώδι�
θερµαντικής αντίστασης σύµ-
	ωνα µε διάγραµµα σύνδεσης.

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

Εικ(να G: Τ�π�θετήστε τ� κ�υ-
τί διακλαδώσεων (37) κ�ντά
στη συσκευή – στ� δάπεδ� 
τ�υ �1ήµατ�ς ή στ�ν τ�ί1� –
(µήκ�ς καλωδί�υ 110 εκ.).

Qλα τα καλώδια πρέπει
να είναι ασ	αλισµένα

µε δέστρες.

Σύνδεση αερίυ

H πίεση λειτ�υργίας της
τρ�	�δ�σίας αερί�υ,

30 mbar (ή 28 mbar K�υτάνι�/
37 mbar πρ�πάνι�) ή 50 mbar
πρέπει να είναι ίδια µε την πίε-
ση λειτ�υργίας της συσκευής.

Εικ(να Α: A αγωγ�ς τρ�	�δ�-
σίας αερί�υ Ø 8 mm πρέπει να
συνδεθεί µε σύνδεση ρακ�ρ
στ� στ�µι� σύνδεσης (38). Κα-
τά τ� σ	ί,ιµ� κρατάτε κ�ντρα
µε πρ�σ�1ή 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 κα-
τά τέτ�ι� τρ�π�, ώστε η συ-
σκευή να µπ�ρεί να α	αιρεθεί
µε ευκ�λία για εργασίες 
συντήρησης.

Σε 1ώρ�υς π�υ 1ρησιµ�π�ι�ύ-
νται απ� άτ�µα πρέπει � αριθ-
µ�ς των συνδέσεων στ�υς
αγωγ�ύς πρ�σαγωγής αερί�υ
να περι�ρισθεί στ� µέτρ� π�υ
είναι τε1νικά δυνατ�ν.

Η εγκατάσταση αερί�υ πρέπει
να πληρ�ί τις τε1νικές και δι�ι-
κητικές διατά,εις της εκάστ�-
τε 1ώρας �π�υ 1ρησιµ�π�ιείται
(στην Ευρώπη π. 1. EN 1949).
Πρέπει να τηρ�ύνται �ι εθνικές
διατά,εις και καν�νισµ�ί (στη
Γερµανία π. 1. τ� 	ύλ� εργα-
σίας DVGW G 607 για �1ήµατα).

Έλεγ1�ς 
λειτ�υργίας

Μετά την τ�π�θέτηση πρέπει
να ελεγ1θεί η στεγαν�τητα
τ�υ αγωγ�ύ πρ�σαγωγής 
αερί�υ µε τη µέθ�δ� πτώσης
πίεσης. Πρέπει να εκδ�θεί ένα
πιστ�π�ιητικ� ελέγ1�υ (στη
Γερµανία π. 1. σύµ	ωνα µε τ�
	ύλλ� εργασίας DVGW G 607).

Μην )ρησιµπιείτε πτέ τν
θερµσί�ωνα )ωρίς να περιέ-
)ει νερ(! A έλεγ1�ς των ηλε-
κτρικών για σύντ�µ� 1ρ�νικ�
διάστηµα µπ�ρεί να γίνει και
1ωρίς νερ�. Πρίν την λειτ�υρ-
γία δώστε πρ�σ�1ή στις �δη-
γίες 1ρήσης!

Υπ�δεί,εις 
πρ�ειδ�π�ίησης

Η κίτρινη αυτ�κ�λλητη ετικέ-
τα µε τις υπ�δεί,εις πρ�ειδ�-
π�ίησης, η �π�ία παραδίδεται
µαOί µε την συσκευή, πρέπει
να τ�π�θετηθεί απ� τ�ν τε1νι-
κ� εγκατάστασης ή τ�ν κάτ�-
1� τ�υ �1ήµατ�ς, σε µια για
κάθε 1ρήστη εµ	ανή θέση στ� 
�1ηµα (π.1. στην π�ρτα της
ιµατι�θήκης)! Αν λείπει, πα-
ραγγέλλετε την ετικέτα απ�
την εταιρεία Truma.


