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Διαβάστε  προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 

 
Πρόλογος 

 
 
Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη. 
Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας εδώ και πάνω από 40 χρόνια. 
Από την ίδρυσή μας έως σήμερα, όλη η ενέργεια και δημιουργικότητά μας, έχουν έναν 
και μόνο στόχο, τη δική σας άνεση. 
Για θέρμανση, ζεστό νερό ή εξαερισμό αγοράζοντας ένα προϊόν της Diana-Skordas 
απολαμβάνετε τεχνολογία θέρμανσης κορυφαίας απόδοσης σε καταξιωμένη 
ποιότητα DIANA - SKORDAS, που θα σας προσφέρει για πολλά χρόνια αξιόπιστη 
άνεση. 
Τα προϊόντα μας ακολουθούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και έχουν ειδικά 
προσαρμοστεί ώστε να είναι άριστα συμβατά μεταξύ τους.  
Η αποδοτικότητα και ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελούν σταθερή  
προτεραιότητά μας. 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα προϊόντα μας και παράλληλα 
συμβάλλετε στην αποδοτική κατανάλωση ενέργειας χωρίς την παραμικρή απώλεια 
άνεσης.  
Για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.  
Αν παρόλα αυτά αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν που αποκτήσατε, 
απευθυνθείτε στον τεχνικό σας. Θα είναι πρόθυμος να σας εξυπηρετήσει 
οποιαδήποτε στιγμή. 
Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, υπάρχει το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
μας, το οποίο είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο! 
Ευχόμαστε να χαρείτε το προϊόν της DIANA - SKORDAS που μόλις αποκτήσατε. 
 
 

Η ομάδα της DIANA – SKORDAS 
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Ο DIANA – SKORDAS XB – XBN είναι ένας συγκολληµένος χαλύβδινος λέβητας για 
καύση στερεών καυσίµων ο οποίος κατασκευάζεται βάσει της αρχής της οριζόντιας 
κυκλοφορίας αερίων καύσης τριών διόδων. Έχει σχεδιαστεί για συστήµατα 
θέρµανσης ζεστού νερού και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιείται για άµεση παροχή 
νερού για οικιακή χρήση.  
Ο DIANA – SKORDAS XB – XBN µπορεί να διατηρήσει µεγάλη ποσότητα καυσίµου 
χάρη στον µεγάλο όγκο του θαλάµου καύσης.   Ο λέβητας   DIANA – SKORDAS XB – 
XBN, λόγω του υψηλού όγκου και του καλά διαµορφωµένου µεγέθους των διόδων 
αερίων καύσης και τη θερµαντική επιφάνεια υψηλής απόδοσης, καίει το καύσιµό σας 
µε πολύ υψηλή αποδοτικότητα νερού, κάνοντας οικονοµία στις δαπάνες καυσίµου. 
Καθώς η κάτω σχάρα του λέβητα είναι υδρόψυκτη, ο λέβητας µπορεί να διατηρεί 
επαρκείς θερµοκρασίες εξόδου νερού µέχρι να καταναλωθούν όλα τα καύσιµα στον 
θάλαµο καύσης. Ο λέβητας κατασκευάζεται µε αξιόπιστα υλικά µεγάλου πάχους 
όπως απαιτείται από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, έχοντας ως αποτέλεσµα 
µεγάλη διάρκεια ζωής.  
Ο λέβητας DIANA – SKORDAS XB – XBN µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο σε συστήµατα 
εξαναγκασµένης ροής όσο και φυσικής ροής νερού χάρη στις µεγάλες διόδους  
νερού εντός του λέβητα και του µεσαίου µεγέθους συνδέσεων προσαγωγής και 
επιστροφής.  
Μπορείτε να κάνετε καύση διαφορετικών στερεών καυσίµων των οποίων οι 
προδιαγραφές παρέχονται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο. Καθώς η θερµογόνος 
ισχύς των ποικίλων τύπων στερεών  καυσίµων διαφέρει µεταξύ τους, η ισχύς του 
λέβητα µπορεί να ποικίλει εντός ενός µέγιστου και ελάχιστου εύρους το οποίο 
προσδιορίζεται.  
 

Παράδοση  
Ο λέβητας DIANA – SKORDAS XB – XBN παραδίδεται πλήρως συναρµολογηµένος:  

1. Λέβητας: Πλήρως συναρµολογηµένος, τοποθετηµένες πόρτες, τυλιγµένος σε 
µόνωση, εγκατεστηµένα εξωτερικά περιβλήµατα, τοποθετηµένη πινακίδα 
στοιχείων.  

2.  Εξαρτήµατα: Πίνακας ελέγχου, ανεµιστήρας, προστατευτικό κάλυµµα 
ανεµιστήρα, επιβραδυντής αερίων καύσης, εγχειρίδιο χρήστη, βούρτσα 
καθαρισµού και βραχίονας ανάδευσης καυσίµων παραδίδονται στον θάλαµο 
καύσης του λέβητα.  
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Προαιρετικά εξαρτήµατα: Ένα σετ εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας παρέχεται 
µετά από ειδική αίτηση.    Το σετ διαθέτει εναλλάκτη θερµότητας  χαλκού κατά της 
υπερβολικής συσσώρευσης θερµότητας εντός του λέβητα, µια βαλβίδα ασφαλείας 
για την ενεργοποίηση του συστήµατος θέρµανσης σε υψηλές θερµοκρασίες νερού και 
βοηθητικά εξαρτήµατα για εγκατάσταση.  
Είτε πρόκειται για υδραυλικό σύστηµα ανοικτού τύπου (open vented) είτε κλειστού 
(υπό πίεση), αυτό το σύστηµα εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται εντός του συστήµατος προκειµένου να πληροί τους κανονισµούς του 
σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου για το παρόν προϊόν, καθώς και για την ασφάλεια 
της συνολικής εγκατάστασης θέρµανσης και του ίδιου του λέβητα.  
 

Προειδοποιήσεις ασφαλείας  
Η ηλεκτρική εγκατάσταση αυτού του λέβητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
σύµφωνα µε τους υποχρεωτικούς κανονισµούς και κώδικες πρακτικής όσον αφορά 
τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο από εξουσιοδοτηµένο 
εγκαταστάτη.  
 

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ!  
 
Ο λέβητας DIANA – SKORDAS XB – XBN πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια 
κατάλληλη καπνοδόχο της οποίας η κατασκευή να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες που 
δίνονται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο και τους υποχρεωτικούς κανονισµούς.  
Η καπνοδόχος πρέπει να αποδίδει τις απαιτούµενες τιµές ελκυσµού για το σχετικό 
µοντέλο λέβητα. Ο λέβητάς σας δεν θα πρέπει να αναφλέγεται εκτός και αν έχει 
πραγµατοποιηθεί η σύνδεση της καπνοδόχου και υπάρχει αρκετός ελκυσµός για 
καύση. Οποιεσδήποτε µη κανονικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο λεβητοστάσιο θα 
πρέπει να αντικαθίστανται.  
Πρέπει πάντα να υπάρχει επαρκής ποσότητα φρέσκου αέρα στο λεβητοστάσιο. 
Ανατρέξτε στις οδηγίες για τη διάταξη του λεβητοστασίου. Μην εγκαθιστάτε τον 
λέβητά σε χώρο τον οποίο µοιράζονται ή χρησιµοποιούν άνθρωποι ή σε µέρος µε 
άµεσα ανοίγµατα προς κάποιο δωµάτιο κατοικίας.  
Η εγκατάσταση του λέβητα θα πρέπει να γίνεται µε υδραυλικό κύκλωµα ανοικτού 
τύπου (open vented) εκτός και αν το υδραυλικό κύκλωµα διαθέτει σετ εναλλάκτη 
θερµότητας ασφαλείας σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω στο παρόν 
εγχειρίδιο.   Μην τροφοδοτείτε κρύο νερό απευθείας στον υπερθερµασµένο λέβητα 
για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή θορύβου στο 
σύστηµα και/ή µόνιµη βλάβη στο σώµα του λέβητα. Μην αδειάζετε το νερό του 
υδραυλικού κυκλώµατος παρά µόνο σε περίπτωση συντήρησης ή κινδύνου 
παγώµατος.   Μην αναφλέγετε τον λέβητα µε ανοικτές τις µπροστινές πόρτες. Σε 
περίπτωση λειτουργίας µε ανεµιστήρα, µην ανοίγετε ποτέ τις µπροστινές πόρτες 
χωρίς να κλείσετε τον ανεµιστήρα.  
Ο σχεδιασµός του συστήµατος θα πρέπει να παρέχει ρυθµούς ροής νερού αντίστοιχες 
µε την ισχύ του λέβητα και η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ ροής και επιστροφής δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20 C.  
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Τα επίπεδα νερού θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά και να επιδιορθώνονται οποιεσ-
δήποτε διαρροές προκειµένου να διατηρείται η αναπλήρωση νερού του συστήµατος 
στο ελάχιστο, γιατί η υπερβολική αναπλήρωση θα οδηγήσει στον σχηµατισµό 
εναποθέσεων αλάτων στις διόδους νερού του λέβητα προκαλώντας τοπική 
υπερθέρµανση και βλάβη στο σώµα του λέβητα.  
Βεβαιωθείτε ότι ο   εγκαταστάτης σας εφαρµόζει τις συστάσεις που δίδονται 
παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο προκειµένου να προστατευτούν τόσο οι παλιές όσο 
και οι καινούργιες εγκαταστάσεις από άλατα.  
Ειδικότερα, εάν ο λέβητας πρόκειται να εγκατασταθεί σε παλαιότερο σύστηµα 
θέρµανσης, το σύστηµα θα πρέπει να ξεπλυθεί καλά και να καθαριστεί από 
οποιαδήποτε σωµατίδια πριν την τοποθέτηση του DIANA – SKORDAS XB – XBN. 
Η εγκατάσταση του DIANA – SKORDAS XB – XBN θα πρέπει να γίνεται απευθείας σε 
οµαλό επίπεδο πάτωµα από µη-εύφλεκτο υλικό. Προτείνεται το ύψος του βάθρου να 
είναι τουλάχιστον 50mm και να έχει µέγεθος µεγαλύτερο από τις διαστάσεις του 
περιβλήµατος του λέβητα. Αυτό το βάθρο προστατεύει τον λέβητα από νερό στο 
πάτωµα. 
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Μοντελο  XB    ΧΒ 40 ΧΒ 50 ΧΒ 60 ΧΒ 80 ΧΒ 100 ΧΒ 120 ΧΒ 130   

Καύσιμα  Κορμοί ξύλων κάρβουνα λιγνίτης 

Ισχύς  Kcal/h 40000 50000 60000 80000 100000 120000 130000 

Καθαρό βάρος  kg 217 280 308 370 400 420 470 

Περιεχόμενο νερού  lit 104 108 143 149 172 180 200 

Συνολική θερμαντική επιφάνεια  m2 2 3 3.5 4 4.5 5 6 

Όγκος θαλάμου καύσης  cm3 106,3 149.2 173.3 235.3 288 323 404.3 

Διαστάσεις θαλ. Καύσης    Ύψος 
                                            Πλάτος 
                                            Μήκος  

mm 
mm 
mm 

450 
450 
525 

450 
510 
650 

450 
550 
700 

480 
570 
860 

500 
640 
900 

500 
680 
950 

550 
700 
1050 

Ελεύθερες αποστάσεις φόρτωσης 
καυσίμων  (πάνω πόρτα) 

mm 350Χ450 350Χ450 350Χ450 350Χ480 400Χ500 400Χ500 400Χ550 

Μέγιστο ύψος φόρτωσης καυσίμων  mm 350 350 350 400 400 400 450 

Κυκλοφορία αερίων Οριζόντια τριπλή δίοδος 

Ελκυσμός  Εξαναγκασμένος με ανεμιστήρα η Φυσική ροή με μηχανικό θερμοστάτη 

Έλεγχος θερμοκρασίας  Διαμόρφωση ταχύτητας ανεμιστήρα με ψηφιακό πίνακα ελέγχου για τον 
πρωτεύοντα αέρα χειροκίνητος έλεγχος για τον δευτερεύοντα αέρα η έλεγχος 

αέρα με μηχανικό θερμοστάτη 

Εύρος έλεγχου θερμοκρασίας  c 30 έως 90 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  c 90 

Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής  c 50 συνιστάτε 
Σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείτε στους c 90 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας  bar 3 

Συνδέσεις ροής νερού επιστροφής  R 1 1/4 1 1/4 2 2 2 1/2 2 1/2 3 
Σύνδεση πλήρωσης / αποστράγγισης  R 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 

Σχεδιασμός σχάρας  Υδρόψυκτη 

Εξωτερικές διαστάσεις   Ύψος (H) 
                                                  H1 
                                                  H2 
                                                  H3 
                                                  H4 
                                                  H5  
                                     Πλάτος (B) 
                                      Μήκος (L1) 
                                       Μήκος(L2) 
         Διάμετρος εξόδου αερίων (C) 
                                        

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

1210 
110 
130 
830 
1200 
1100 
560 
1130 
680 
200 

1330 
110 
130 
930 
1300 
1220 
630 
630 
800 
200 

1330 
110 
130 
930 
1300 
1220 
660 
660 
830 
200 

1370 
110 
130 
980 
1350 
1260 
730 
730 
900 
220 

1390 
110 
130 
980 
1370 
1280 
760 
760 
980 
220 

1390 
110 
130 
1050 
1370 
1280 
760 
760 
990 
220 

1460 
110 
130 
1050 
1440 
1280 
810 
810 
1100 
250 

Ηλεκτρική παροχή  220V-50Hz 

Κατανάλωση ισχύος  W 40 40 40 40 40 40 40 

Εξαρτήματα τυπικής παράδοσης  

Πίνακας ελέγχου  Ναι 

Ανεμιστήρας φυσητήρας              
(για πρωτεύοντα αέρα) 

Ναι 

Οπίσθιο κάλυμμα καθαρισμού  Ναι 

Βραχίονας ανακινήσεις καυσίμων  Ναι 

Βούρτσα καθαρισμού  Ναι 

Σύστημα ασφαλείας κατά της 
υπερθέρμανσης  

Προαιρετικό 

Ασφάλεια πιέσεως 3 bar 
θερμοκρασίας 90c 

Προαιρετικό 

Μηχανικός θερμοστάτης Προαιρετικό 
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Τύπος καυσίμων  …………………… …….. Κορμοί ξύλων  

Μέγιστη φόρτωση καυσίμων kg 20 25 30 40 50 60 65 

Περίοδος καύσης σε μέγιστο φορτίο h 3 έως 6 

Απαιτούμενες παράμετροι 
καυσίμων 

 Μέγιστο περιεχόμενο νερού 20% 
Μέγιστη διατομή 20 cm X 20 cm 

Μέση θερμική τιμή 3500 kcal/h – 40000 kcal/h 

Μάζα ροής αερίων καύσης  g/s 16 25 35 44 55 65 78 

Τύπος καυσίμων    Κάρβουνο – λιγνίτης 

Μέγιστη φόρτωση καυσίμων kg 28 35 41 51 66 75 88 

Περίοδος καύσης σε μέγιστο φορτίο h 5 έως 8 

Απαιτούμενες παράμετροι 
καυσίμων 

 Μέγιστο περιεχόμενο νερού 15% 
Μέσο μέγεθος μεταξύ 60 έως 90 mm 

Μέση θερμική τιμή 5000 kcal/h – 6000 kcal/h 
 

Μάζα ροής αερίων καύσης g/s 26 35 46 55 65 76 80 
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Μοντελο  XBN    ΧΒN 

40 
ΧΒN 
50 

ΧΒN 
60 

ΧΒN 
80 

ΧΒN 
100 

ΧΒN 
120 

ΧΒN 
130   

Καύσιμα  Κορμοί ξύλων κάρβουνα λιγνίτης 

Ισχύς  Kcal/h 40000 50000 60000 80000 100000 120000 130000 

Καθαρό βάρος  kg 217 280 308 370 400 420 470 

Περιεχόμενο νερού  lit 104 108 143 149 172 180 200 

Συνολική θερμαντική επιφάνεια  m2 2 3 3.5 4 4.5 5 6 

Όγκος θαλάμου καύσης  cm3 106,3 149.2 173.3 235.3 288 323 404.3 

Διαστάσεις θαλ. Καύσης    Ύψος 
                                            Πλάτος 
                                            Μήκος  

mm 
mm 
mm 

450 
450 
525 

450 
510 
650 

450 
550 
700 

480 
570 
860 

500 
640 
900 

500 
680 
950 

550 
700 

1050 

Ελεύθερες αποστάσεις φόρτωσης 
καυσίμων  (πάνω πόρτα) 

mm 350Χ450 350Χ450 350Χ450 350Χ480 400Χ500 400Χ500 400Χ550 

Μέγιστο ύψος φόρτωσης καυσίμων  mm 350 350 350 400 400 400 450 

Κυκλοφορία αερίων Οριζόντια τριπλή δίοδος 

Ελκυσμός  Εξαναγκασμένος με ανεμιστήρα η Φυσική ροή με μηχανικό θερμοστάτη 

Έλεγχος θερμοκρασίας  Διαμόρφωση ταχύτητας ανεμιστήρα με ψηφιακό πίνακα ελέγχου για τον 
πρωτεύοντα αέρα χειροκίνητος έλεγχος για τον δευτερεύοντα αέρα η έλεγχος 

αέρα με μηχανικό θερμοστάτη 

Εύρος έλεγχου θερμοκρασίας  c 30 έως 90 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας  c 90 

Ελάχιστη θερμοκρασία επιστροφής  c 50 συνιστάτε 
Σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείτε στους c 90 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας  bar 3 

Συνδέσεις ροής νερού επιστροφής  R 1 1/4 1 1/4 2 2 2 1/2 2 1/2 3 
Σύνδεση πλήρωσης / αποστράγγισης  R 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 

Σχεδιασμός σχάρας  Υδρόψυκτη 

Εξωτερικές διαστάσεις   Ύψος (H) 
                                                  H1 
                                                  H2 
                                                  H3 
                                                  H4 
                                                  H5  
                                     Πλάτος (B) 
                                      Μήκος (L1) 
                                       Μήκος(L2) 
         Διάμετρος εξόδου αερίων (C) 
                                        

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

1210 
110 
130 
830 

1200 
1100 
560 

1130 
680 
200 

1330 
110 
130 
930 

1300 
1220 
630 
630 
800 
200 

1330 
110 
130 
930 

1300 
1220 
660 
660 
830 
200 

1370 
110 
130 
980 

1350 
1260 
730 
730 
900 
220 

1390 
110 
130 
980 

1370 
1280 
760 
760 
980 
220 

1390 
110 
130 

1050 
1370 
1280 
760 
760 
990 
220 

1460 
110 
130 

1050 
1440 
1280 
810 
810 

1100 
250 

Ηλεκτρική παροχή  220V-50Hz 

Κατανάλωση ισχύος  W 40 40 40 40 40 40 40 

Εξαρτήματα τυπικής παράδοσης  

Πίνακας ελέγχου  Ναι 

Ανεμιστήρας φυσητήρας              
(για πρωτεύοντα αέρα) 

Ναι 

Οπίσθιο κάλυμμα καθαρισμού  Ναι 

Βραχίονας ανακινήσεις καυσίμων  Ναι 

Βούρτσα καθαρισμού  Ναι 

Σύστημα ασφαλείας κατά της 
υπερθέρμανσης  

Προαιρετικό 

Ασφάλεια πιέσεως 3 bar 
θερμοκρασίας 90c 

Προαιρετικό 

Μηχανικός θερμοστάτης Προαιρετικό 
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Τύπος καυσίμων  …………………… …….. Κορμοί ξύλων  

Μέγιστη φόρτωση καυσίμων kg 20 25 30 40 50 60 65 

Περίοδος καύσης σε μέγιστο φορτίο h 3 έως 6 

Απαιτούμενες παράμετροι 
καυσίμων 

 Μέγιστο περιεχόμενο νερού 20% 
Μέγιστη διατομή 20 cm X 20 cm 

Μέση θερμική τιμή 3500 kcal/h – 40000 kcal/h 

Μάζα ροής αερίων καύσης  g/s 16 25 35 44 55 65 78 

Τύπος καυσίμων    Κάρβουνο – λιγνίτης 

Μέγιστη φόρτωση καυσίμων kg 28 35 41 51 66 75 88 

Περίοδος καύσης σε μέγιστο φορτίο h 5 έως 8 

Απαιτούμενες παράμετροι 
καυσίμων 

 Μέγιστο περιεχόμενο νερού 15% 
Μέσο μέγεθος μεταξύ 60 έως 90 mm 

Μέση θερμική τιμή 5000 kcal/h – 6000 kcal/h 
 

Μάζα ροής αερίων καύσης g/s 26 35 46 55 65 76 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diana-skordas.gr/


 
___________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Καρυδίτσας 
Phone: +30(24610) 63429 
Fax: +30(24610) 63392 

Email: info [ @ ] diana-skordas.gr 
Web: diana-skordas.gr 

 

 

 
 

http://www.diana-skordas.gr/


 
___________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Καρυδίτσας 
Phone: +30(24610) 63429 
Fax: +30(24610) 63392 

Email: info [ @ ] diana-skordas.gr 
Web: diana-skordas.gr 

 

 

 
 

http://www.diana-skordas.gr/


 
___________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Καρυδίτσας 
Phone: +30(24610) 63429 
Fax: +30(24610) 63392 

Email: info [ @ ] diana-skordas.gr 
Web: diana-skordas.gr 

 

 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 
Μεταφορά του προϊόντος  
Ο DIANA – SKORDAS XB – XBN είναι ένα βαρύ προϊόν και θα πρέπει να λαµβάνεται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη µεταφορά του λέβητα στο δωµάτιο όπου πρόκειται να 
εγκατασταθεί. Το συνολικό βάρος κάθε λέβητα υποδεικνύεται στο τµήµα Τεχνικών 
στοιχείων. Τα µηχανήµατα µεταφοράς του προϊόντος πρέπει να έχουν επαρκή 
ικανότητα να υποστηρίζουν αυτό το βάρος.  
 
Επιλογή δωµατίου  
Η εγκατάσταση του λέβητα DIANA – SKORDAS XB – XBN θα πρέπει να γίνεται σε 
ξεχωριστό λεβητοστάσιο ειδικά οργανωµένο για θέρµανση. Το λεβητοστάσιο θα 
πρέπει επαρκή όγκο για την εγκατάσταση, την ανάφλεξη και τη συντήρηση του 
λέβητα.  
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία φρέσκου αέρα για την καύση, ο   
σχεδιασµός της καπνοδόχου θα πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή ελκυσµό για τον 
σχετικό τύπο λέβητα και πρέπει να συµµορφώνεται µε τα κριτήρια κατασκευής που 
παρέχονται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο και στους υποχρεωτικούς κανονισµούς. 
Η εγκατάσταση του λέβητά σας δεν θα πρέπει ποτέ να γίνεται σε ανοικτούς χώρους 
ή µπαλκόνια, σε χώρους που καταλαµβάνονται από ανθρώπους όπως η κουζίνα, το 
καθιστικό, το µπάνιο, το υπνοδωµάτιο, σε χώρους όπου υπάρχουν εκρηκτικά και 
εύφλεκτα υλικά.  
Το λεβητοστάσιο θα πρέπει να διαθέτει οπές εξαερισµού προς εξωτερικό χώρο 
προκειµένου να εισέρχεται φρέσκος αέρας. Η µία οπή εξαερισµού πρέπει να 
κατασκευάζεται το πολύ 40cm κάτω από το επίπεδο της οροφής του δωµατίου, η 
άλλη πρέπει να κατασκευάζεται το πολύ 50cm πάνω από το επίπεδο του πατώµατος.    
Αυτές οι οπές εξαερισµού πρέπει πάντα να διατηρούνται ανοικτές. Η οπή που 
βρίσκεται πιο ψηλά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40x40 cm σε µέγεθος, η οπή που 
βρίσκεται πιο χαµηλά τουλάχιστον 30x30xcm.  
Όλα τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά κυκλώµατα θα πρέπει να εγκαθίστανται από 
εξουσιοδοτηµένο προσωπικό σύµφωνα µε τους υποχρεωτικούς κανονισµούς που 
καθορίζονται από νοµικούς οργανισµούς.  
Τα στερεά καύσιµα θα πρέπει να αποθηκεύονται διατηρώντας µια ελάχιστη 
απόσταση 800mm από τον λέβητα. Συνιστούµε να διατηρείτε τα στερεά καύσιµα σε 
άλλο δωµάτιο. 
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Καθαρές διαστάσεις γύρω από τον λέβητα.  
Θα πρέπει να επιτυγχάνονται τουλάχιστον οι ακόλουθες καθαρές διαστάσεις γύρω 
από τον λέβητα. 
 

 
 
 
Κυκλοφορητής  
Συνιστούµε την κατασκευή συστήµατος εξαναγκασµένης κυκλοφορίας νερού 
συνοδευόµενο από έναν επαρκή κυκλοφορητή. Για το καθορισµό του µεγέθους του 
κυκλοφορητή, ανατρέξτε στο επίπεδο πλευρικής αντίστασης νερού του λέβητα που 
παρέχεται στο τµήµα Τεχνικών στοιχείων, λαµβάνοντας υπόψη τις άλλες αντιστάσεις 
που δηµιουργούνται από το υδραυλικό κύκλωµα. Ανατρέξτε στα διαγράµµατα του 
συστήµατος που παρέχονται παρακάτω στο παρόν εγχειρίδιο προκειµένου να βρείτε 
τη σωστή θέση του κυκλοφορητή εντός του υδραυλικού κυκλώµατος.  
 

Ο λέβητάς σας αυτόµατα ανοιγοκλείνει τον κυκλοφορητή ανάλογα µε το 
πρόγραµµα που έχει αποθηκευτεί στο PCB του. Για τον λόγο αυτό η 
λειτουργία του κυκλοφορητή θέρµανσης θα πρέπει να γίνεται από τον 
πίνακα ελέγχου. Η καλωδίωση προς τον κυκλοφορητή πα-ρέχεται εντός του 
πίνακα ελέγχου µε ενδείξεις. Κατά συνέπεια, τοποθετήστε αυτό το καλώδιο 
στους ακροδέκτες του κυκλοφορητή θέρµανσης. 
 
Ο κυκλοφορητής θα ξεκινήσει αυτόµατα όταν το νερό εξόδου του λέβητα 
υπερβαίνει τους 50 C και αυτοµάτως    θα κλείσει όταν η θερµοκρασία πέσει 
κάτω από τους 50 C. Αυτή η λειτουργία θα βοηθήσει στην αποφυγή του 
σχηµατισµού συµπυκνώσεων υδρατµών στον καπναγωγό στον λέβητα.  
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Κανόνες για το υδραυλικό κύκλωµα  
 
Υδραυλικό κύκλωµα ανοικτού τύπου (open vented).  
Οι λέβητες DIANA – SKORDAS XB – XBN είναι προτιµότερο να εγκαθίστανται σε 
υδραυλικό σύστηµα µε δοχείο διαστολής ανοικτού τύπου σύµφωνα µε τα ακόλουθα 
σχήµατα. Ο κυκλοφορητής µπορεί να εγκατασταθεί είτε στη γραµµή προσαγωγής 
είτε επιστροφής του λέβητα. 
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Η εγκατάσταση του δοχείου διαστολής ανοικτού τύπου πρέπει να γίνεται στο 
υψηλότερο επίπεδο ολόκληρου του υδραυλικού συστήµατος.   Δεν θα πρέπει να 
γίνεται εγκατάσταση σφαιρικών βαλβίδων (δικλείδων) στους σωλήνες ασφαλείας 
προσαγωγής και επιστροφής µεταξύ του λέβητα και του δοχείου διαστολής. Οι 
σωλήνες ασφαλείας θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στους σωλήνες εισαγωγής και 
εξόδου του λέβητα σε σηµεία όσο το δυνατόν πιο κοντά στον λέβητα, 
χρησιµοποιώντας την όσο το δυνατόν πιο σύντοµη κάθετη διαδροµή µεταξύ δοχείου 
διαστολής και λέβητα.  
Εάν ο κυκλοφορητής είναι εγκαταστηµένος σε σωλήνα επιστροφής και η κεφαλή της 
αντλίας στη µέγιστη ταχύτητα είναι ««h», η ««h»» κάθετη απόσταση στο παραπάνω 
σχέδιο πρέπει να επιτυγχάνεται εντός του σχεδιασµού του συστήµατος (h νοείται η 
κάθετη απόσταση µεταξύ του ανώτερου θερµαντικού σώµατος του κυκλώµατος και 
του κατώτερου επιπέδου του ανοικτού δοχείου διαστολής). Εάν η h δεν 
επιτυγχάνεται σε ένα τέτοιο σύστηµα, θα υπάρχει αναρρόφηση αέρα στα θερµαντικά 
σώµατα στο υψηλότερο επίπεδο του κυκλώµατος. Σε αυτή την περίπτωση, ο 
κυκλοφορητής θα πρέπει να εγκαθίσταται στον σωλήνα προσαγωγής από τον 
λέβητα.  
Πρέπει να εγκατασταθεί ένα υδρόµετρο στον σωλήνα προσαγωγής για την 
παρακολούθηση του επιπέδου πίεσης και να γίνει έλεγχος για τυχόν διαρροές.   Το 
υδρόµετρο θα πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά και θα πρέπει να εγκατασταθεί στο 
ίδιο επίπεδο µε την έξοδο του λέβητα. Θα πρέπει να εγκατασταθεί σωλήνας 
παράκαµψης µεταξύ των συνδέσεων εισαγωγής και εξόδου του κυκλοφορητή 
προκειµένου να επιτρέπεται η µέγιστη προσαγωγή νερού όταν ο κυκλοφορητής είναι 
κλειστός και υπάρχει καύση καυσίµου στον λέβητα, κυρίως κατά τη διάρκεια 
ξαφνικών διακοπών ρεύµατος.  
 

 
Συστήνεται να χρησιµοποιείται το προαιρετικό σετ εναλλάκτη θερµότητας 
ασφαλείας µε τον λέβητα, ακόµα και    στην περίπτωση των συστηµάτων 
ανοικτού τύπου για την προστασία του λέβητα και ολόκληρου του 
κυκλώµατος θέρµανσης κατά  της συγκέντρωσης υπερβολικής θερµοκρασίας. 
Για την εγκατάσταση αυτού του σετ, παρακαλούµε ανατρέξτε στον επόµενο 
τµήµα. 
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Όταν η θερµοκρασία νερού στο υδραυλικό κύκλωµα είναι σχετικά χαµηλή, 
ιδιαίτερα όταν µόλις έχει γίνει ανάφλεξη στερεού καυσίµου, είναι φυσιο-
λογικό οι υδρατµοί στα καυσαέρια να συµπυκνώνονται.  
Η συµπύκνωση υδρατµών σπάνια δηµιουργεί πρόβληµα στον λέβητα, αφού 
σταµατά όταν ζεσταίνεται ο λέβητας. Ωστόσο, ο λέβητας δεν θα πρέπει να 
δουλεύει σε πλήρη λειτουργία συµπύκνωσης. Όταν ανοίγετε την πόρτα 
φόρτωσης, εάν τα τοιχώµατα του θαλάµου είναι υγρά, σηµαίνει ότι υπάρχει 
συµπύκνωση υδρατµών στα αέρια καύσης. Η διαρκής συµπύκνωση υδρατµών 
δεν δηµιουργεί µόνο µαζική αιθάλη στις θερµαντικές επιφάνειες του θαλάµου 
καύσης, αλλά επηρεάζει επίσης τη διάρκεια ζωής του λέβητα.   Σας συνι-
στούµε να ακολουθήσετε µια από τις ακόλουθες µεθόδους για τον έλεγχο του 
ποσοστού συµπύκνωσης υδρατµών στον λέβητα:  
 

1. Μπορείτε να εγκαταστήσετε µια θερµοστατική τρίοδη βάνα 
ανάµιξης µεταξύ των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής του 
λέβητα όπως περιγράφεται στο παραπάνω σχέδιο κυκλώµατος. Εδώ, η 
τρίοδη βάνα θα πρέπει κατά προτίµηση να ρυθµιστεί στους 40C. Τότε, 
το νερό θα παρακάµπτει απευθείας µεταξύ προσαγωγής και 
επιστροφής του λέβητα, µέχρι η θερµοκρασία νερού επιστροφής 
φτάσει τους 40C.  
 
2. Μπορείτε να ελέγξετε τον κυκλοφορητή µέσω ενός θερµοστάτη που 
µπορεί να προσαρµοστεί στην προσαγωγή ή την επιστροφή του 
λέβητα. Εάν ο θερµοστάτης βρίσκεται στον σωλήνα επιστροφής, θα 
πρέπει να έχει ρυθµιστεί τους 30C, εάν είναι στην πλευρά της 
προσαγωγής, ρυθµίστε τον στους 55-60C. Καθώς ο κυκλοφορητής δεν 
θα ξεκινά µέχρι η θερµοκρασία νερού να ανεβεί στην καθορισµένη τιµή, 
ο λέβητας θερµαίνεται πιο γρήγορα και ελαχιστοποιείται η κατάσταση 
συµπύκνωσης υδρατµών.  
 

Παράµετροι σχεδιασµού για ανοικτό δοχείο διαστολής Το δοχείο διαστολής 
προστατεύει το υδραυλικό σύστηµα από υπερβολικές θερµοκρασίες 
επιτρέποντας την ύπαρξη ελεύθερου όγκου για το νερό που διαστέλλεται και 
αποτρέποντας την πίεση του νερού να υπερβεί την στατική πίεση. Το δοχείο 
διαστολής µπορεί να κατασκευαστεί σε ορθογώνιο πρίσµα ή κυλινδρικό 
σχήµα, µπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη θέση στο σύστηµα. Οι 
σωλήνες ασφαλείας µεταξύ λέβητα και δοχείου διαστολής θα πρέπει να 
εγκαθίστανται υπό αυξανόµενη κλίση προς τη δεξαµενή. Το παρακάτω σχήµα 
παρουσιάζει τις µέγιστες κάθετες αποστάσεις µεταξύ των σωλήνων 
ασφαλείας και του λέβητα: 
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Το μέγεθος του δοχείου διαστολής μπορεί να υπολογισθεί εύκολα σε σχέση με  
Τα συνολικά διαστελλόμενα νερά πού περιέχεται σε ολόκληρο το σύστημα. 
Εάν ο Συνολικός όγκος νερού στο σύστημα είναι Vs, ο όγκος του δοχείου 
διαστολής θα πρέπει να είναι. 
 
Vg = 8.Vs / 100 ( σε λίτρα ). 
Με πιο πρακτικό τρόπο , χρησιμοποιώντας μόνο την ονομαστική θερμική ισχύ  
του λέβητα ( Q k ) σε K w o όγκος του δοχείου διαστολής μπορεί να 
υπολογιστεί ως V g = 2.15 Q k ( σε λίτρα ). 
 
Ορισμός μεγέθους σωλήνων ασφαλείας μεταξύ λέβητα και ανοικτού δοχείου 
διαστολής. 
 
Μέγεθος του σωλήνα ασφαλείας για την παραγωγή      dsv=15+1.5√ Qk (mm) 
Μέγεθος του σωλήνα ασφαλείας για την επιστροφή      dSR=15+ √ Qk (mm) 
 
Όπου Q k είναι η ισχύς του λέβητα σε KW. 
Υδραυλικό κύκλωμα κλειστού τύπου ( υπό πίεση ). 
Ο λέβητας DIANA – SKORDAS XB – XBN μπορεί να εγκατασταθεί σε σύστημα 
θέρμανσης κλειστού τύπου ( υπό πίεση ) εάν ακολουθηθεί το επόμενο σχήμα 
με την προσθήκη του σετ εναλλάκτη θερμότητας ασφαλείας που παρέχεται 
ως ξεχωριστό εξάρτημα η θερμοστατικές ασφάλειες 3 bar 90C οι οποίες 
παρέχονται ως ξεχωριστά εξαρτήματα.  
 
Ο εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία. 
1.  Εναλλάκτης θερμότητας ασφαλείας ( χάλκινη σερπαντίνα με 

ενσωματωμένο κοντό σωλήνα εξόδου). 
2.  Βαλβίδα ασφαλείας. 
3.  Βοηθητικά εξαρτήματα. 

 
 

 
 

http://www.diana-skordas.gr/


 
___________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Καρυδίτσας 
Phone: +30(24610) 63429 
Fax: +30(24610) 63392 

Email: info [ @ ] diana-skordas.gr 
Web: diana-skordas.gr 

 

 

 
 
Για την εγκατάσταση του συστήµατος εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας:  
 
1. Αφαιρέστε την υπάρχουσα σωλήνωση εξόδου που είναι συνδεδεµένη στον λέβητα  
2. Εγκαταστήστε τον εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας στο στόµιο προσαγωγής στο 
πίσω τµήµα µέσω ένωσης σωλήνα 1 ½".  
3. Ενώστε τον σωλήνα προσαγωγής ζεστού νερού στο στόµιο στο πάνω µέρος του 
εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας  
4. Αφαιρέστε τον βολβό του θερµοµέτρου του λέβητα από την µπροστινή µεριά του 
λέβητα και εισάγετέ το στον θύλακα στον εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας  
5. Υπάρχουν δύο στόµια µεγέθους ½" για σύνδεση εισόδου και εξόδου νερού οικιακής 
χρήσης στον εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας. Αυτά τα στόµια είναι συγκολληµένα 
στη χάλκινη σερπαντίνα του εναλλάκτη. Προσαρµόστε την βαλβίδα ασφαλείας από 
το σετ σε έναν από εκείνα τα στόµια χρησιµοποιώντας το βοηθητικό νίπελ και τον 
µειωτή που παρέχονται επίσης µαζί µε το σετ.  
6. Εισάγετε τον βολβό θερµοστάτη της βαλβίδας ασφαλείας µέσα στο στόµιο της 
µπροστινής πλευράς του λέβητα.  
7. Αδειάστε την άλλη έξοδο (ζεστού νερού οικιακής χρήσης) του εναλλάκτη 
θερµότητας ασφαλείας.  
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Εάν η θερµοκρασία νερού του λέβητα υπερβαίνει τους 95οC, ο θερµοστάτης της 
βαλβίδας ασφαλείας επιτρέπει τη ροή κρύου νερού οικιακής χρήσης µέσα από τη 
σερπαντίνα του εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας. Η σερπαντίνα µε το κρύο νερό 
που κυκλοφορεί µέσα της κρυώνει τη θερµοκρασία του νερού του λέβητα. Όταν η 
θερµοκρασία του λέβητα µειώνεται κάτω από τον ασφαλή βαθµό, η βαλβίδα 
ασφαλείας κλείνει την κυκλοφορία κρύου νερού οικιακής χρήσης και ο λέβητας 
επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.  
 
Οι βαλβίδες στις συνδέσεις νερού οικιακής χρήση του εναλλάκτη θερµότητας 
ασφαλείας πρέπει πάντα να παραµένουν ανοικτές.  
Ο DIANA – SKORDAS XB – XBN µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο µε το αυθεντικό σετ 
εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας το οποίο έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για κάθε 
µοντέλο λέβητα.  
Δεν θα πρέπει να παρέχεται ποτέ κρύο νερό απευθείας στην είσοδο παροχής του 
λέβητα προκειµένου να επιλυθούν προβλήµατα υπερθέρµανσης αφού αυτό θα 
επιφέρει σοβαρή βλάβη στο σώµα του λέβητα. Αυτή η χρήση θα παύσει την εγγύηση 
του λέβητα.  
 
Προειδοποίηση για το επίπεδο νερού στο σύστηµα  
Μετά την πρώτη αναπλήρωση νερού στο σύστηµα, θα πρέπει να σηµειώνεται το 
ελάχιστο επίπεδο νερού σε υδρόµετρο για κυκλώµατα ανοικτού τύπου (open vented), 
το ελάχιστο επίπεδο πίεσης νερού θα πρέπει να σηµειώνεται σε µανόµετρο για τα 
κυκλώµατα κλειστού τύπου (υπό πίεση). Το επίπεδο νερού ή η πίεση θα πρέπει να 
ελέγχονται καθηµερινά και θα πρέπει να προστίθεται νερό στο κύκλωµα εάν 
βρίσκονται κάτω από την ελάχιστη τιµή.  
 
Προειδοποίηση για την προστασία του συστήµατος από τη διάβρωση  
Ο λέβητάς σας έχει έναν ισχυρό σχεδιασµό κατά της διάβρωσης. Ωστόσο, όλες οι 
µεταλλικές επιφάνειες σε ολόκληρο το κύκλωµα θέρµανσης θα πρέπει να 
προστατεύονται κατά της διάβρωσης όπως οι σωληνώσεις και τα θερµαντικά 
σώµατα. Το οξυγόνο στο νερό θέρµανσης προκαλεί σκουριά και στη συνέχεια 
απώλεια υλικού στις µεταλλικές επιφάνειες που έχουν βάση το σίδερο µέσω της 
οξείδωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diana-skordas.gr/


 
___________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση: 3ο Χιλιόμετρο Κοζάνης-Καρυδίτσας 
Phone: +30(24610) 63429 
Fax: +30(24610) 63392 

Email: info [ @ ] diana-skordas.gr 
Web: diana-skordas.gr 

 

 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης αναπλήρωσης νερού, το οξυγόνο θα πρέπει να 
αφαιρείται πλήρως από το σύστηµα. Γενικώς, η οξείδωση δεν θα αποτελέσει 
πρόβληµα, εάν ληφθούν υπόψη όλα τα µέτρα κατά τη διάρκεια της πρώτης 
αναπλήρωσης νερού. Η οξείδωση θα λάβει χώρα λόγω της προσθήκης φρέσκου νερού 
στο σύστηµα κατά τη λειτουργία του λέβητα.  
Οι κύριοι λόγοι είναι οι ακόλουθοι:  
 

1. Στην περίπτωση των συστηµάτων ανοικτού τύπου, προστίθεται οξυγόνο 
καθώς το δοχείο διαστολής είναι ανοικτό στην ατµόσφαιρα. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο τα µεγέθη των ανοικτών δοχείων διαστολής, η θέση τους 
στο σύστηµα, οι συνδέσεις ασφαλείας από και προς αυτά, είναι πολύ 
σηµαντικά και οι οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο για συστήµατα 
ανοικτού τύπου θα πρέπει να ακολουθούνται προσεκτικά.  
Για τον λόγο αυτό τα συστήµατα θέρµανσης κλειστού τύπου είναι πολύ πιο 
ανθεκτικά στη διάβρωση. Μπορεί να προτιµηθεί ένα σύστηµα κλειστού τύπου, 
αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προαιρετικό σετ ασφαλείας κατά της 
υπερθέρµανσης µέσα στο σύστηµα.  

 
2. Σηµεία διαρροής σε ένα σύστηµα προκαλούν την απορρόφηση οξυγόνου 
µέσα στο νερό θέρµανσης. Για τον λόγο αυτό, η ελάχιστη πίεση νερού σε ένα 
σύστηµα θέρµανσης κλειστού τύπου θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
τατµοσφαιρική πίεση. Επιπλέον, το επίπεδο πίεσης θα πρέπει πάντα να 
ελέγχεται περιοδικά.  

 
Μέτρα πρόληψης για νέες εγκαταστάσεις:  
Το σύστηµα θα πρέπει να έχει το κατάλληλο µέγεθος και σχεδιασµό, προκειµένου να 
ελαχιστοποιείται η προσθήκη φρέσκου νερού. Βεβαιωθείτε ότι κανένα µέρος του 
συστήµατος δεν είναι κατασκευασµένο από υλικό το οποίο είναι διαπερατό από 
αέρια.    
Το αρχικό νερό πλήρωσης του συστήµατος και οποιοδήποτε νερό συµπλήρωσης θα 
πρέπει πάντα να φιλτράρεται (χρησιµοποιώντας συνθετικά ή µεταλλικά φίλτρα 
σίτας µε ικανότητα φιλτραρίσµατος όχι µικρότερη από 50 µικρά) για την αποφυγή 
δηµιουργίας ιλύς και την πρόκληση διάβρωσης λόγω επικαθήσεων.  
Η ελάχιστη πίεση νερού σε ένα κύκλωµα θέρµανσης κλειστού τύπου θα πρέπει να 
διατηρείται πάντα πάνω από την ατµοσφαιρική πίεση. 
 
Προληπτικά µέτρα για εγκατάσταση νέου λέβητα σε παλιό σύστηµα:  
Στα παλιά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έχει 
συσσωρευτεί µια προστατευτική επικάλυψη (µαύρος µαγνητίτης) σε όλες τις επαφές 
µεταλλικών επιφανειών µε το νερό. Αυτή η επικάλυψη προστατεύει το σύστηµα από 
περαιτέρω διάβρωση.   
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Όταν γίνεται εγκατάσταση ενός νέου λέβητα σε ένα τέτοιο παλιό σύστηµα, τα νέα 
µέρη µε καθαρές µεταλλικές επιφάνειες, ιδιαίτερα οι επιφάνειες του λέβητα, θα 
γίνουν αναπόφευκτα θυσιαζόµενη άνοδος για ολόκληρο το σύστηµα θέρµανσης, µε 
άλλα λόγια, γίνονται το πρώτο µέρος όπου ξεκινά η διάβρωση. Για τον λόγο αυτό, τα  
ακόλουθα προληπτικά µέτρα θα πρέπει να προστίθενται σε εκείνα που δίνονται 
παραπάνω, για έναν νέο λέβητα σε ένα παλιό σύστηµα:  
 
1. Εάν το παλιό σύστηµα διαθέτει ανοικτό δοχείο διαστολής, µπορεί να µετατραπεί 
σε σύστηµα κλειστού τύπου µε όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.  
2. Το παλιό σύστηµα θα πρέπει να έχει πλυθεί πλήρως από όλα τα υποκατάστατα και 
τα σωµατίδια που περιέχονται στις επιφάνειες.  
3. Ένας διαχωριστής αέρα µε χειροκίνητο εξαεριστήρα θα πρέπει να εγκαθίσταται 
στο υψηλότερο επίπεδο του κυκλώµατος. 
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Σύνδεση καπνοδόχου  
Ο λέβητας DIANA – SKORDAS XB – XBN θα πρέπει να συνδέεται µε µια µεµονωµένη 
καπνοδόχο η οποία θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον τον ελάχιστο απαιτούµενο 
ελκυσµό.    
Ο καπναγωγός µεταξύ του λέβητα και της καπνοδόχου θα πρέπει να είναι µονωµένος 
χρησιµοποιώντας υαλοβάµβακα. Ο καπναγωγός προς την καπνοδόχο και η 
καπνοδόχος πρέπει να έχουν κατασκευαστεί από χάλυβα ή από αντίστοιχο υλικό που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασίες περίπου 400C.  
Όλες οι συνδέσεις στο σύστηµα καπναγωγού πρέπει να είναι στεγανοποιηµένες 
προκειµένου να προσφέρουν καλή καύση και αποδοτικότητα. Ο καπναγωγός πρέπει 
να είναι συνδεδεµένος στην καπνοδόχο µέσω της συντοµότερης διαδροµής και 
σύµφωνα µε τις διαστάσεις που παρέχονται στο ακόλουθο σχήµα. Οι οριζόντιες 
συνδέσεις και εξοπλισµοί που µπορεί να αυξήσουν τις απώλειες πίεσης όπως 
γωνιακές συνδέσεις σωλήνων θα πρέπει να αποφεύγονται. 
 

 
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κάθετη μεμονωμένη χαλύβδινη σωλήνωση ως 
καπνοδόχος . Η καπνοδόχος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από μια εσωτερική 
και μια εξωτερική επιφάνεια.  
Η εξωτερική επιφάνεια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από χάλυβα η τούβλα. 
Για τις εσωτερικές επιφάνειες θα πρέπει να προτιμούνται  στοιχεία καπνοδόχου από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατά της διάβρωσης . Ο χώρος μεταξύ εσωτερικών και 
εξωτερικών επιφανειών της καπνοδόχου θα πρέπει να είναι μονωμένος για την 
αποφυγή υδρατμών στα αέρια καύσης. 
Στο χαμηλότερο επίπεδο της καπνοδόχου θα πρέπει να υπάρχει κάλυμμα καθαρισμού 
κατασκευασμένο από χάλυβα και στεγανοποιημένο κατά των διαρροών. 
Το μήκος της καπνοδόχου μεταξύ του λέβητα και της καπνοδόχου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το ¼ του ύψους της καπνοδόχου. 
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Το µέγεθος του καπναγωγού και της καπνοδόχου δεν θα πρέπει να είναι µικρότερο 
από το µέγεθος της σύνδεσης του στοµίου εξαγωγής αερίων καύσης του λέβητα. Για 
το συνολικό ύψος και την ελάχιστη εσωτερική διάµετρο της καπνοδόχου, θα πρέπει 
να ανατρέχετε στο ακόλουθο διάγραµµα σε σχέση µε την ισχύ του λέβητα, εάν 
δηλώνεται διαφορετικά από τους υποχρεωτικούς κανονισµούς. 
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Το υψηλότερο επίπεδο της καπνοδόχου εξωτερικά πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις 
διαστάσεις που παρέχονται στο ακόλουθο σχέδιο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η 
επιβλαβής επίδραση των αερίων καύσης στο περιβάλλον και να βελτιώνεται ο 
ελκυσµός στην καπνοδόχο. 
 

 
 
 
Σηµειώσεις για την ηλεκτρική καλωδίωση 
 
Ο λέβητας τροφοδοτείται µε 220V. Πρέπει να χρησιµοποιείται  ρυθµιστής σε 
εγκατάσταση όπου η παροχή ισχύος είναι κάτω από 205V ή πάνω από 230V.  
Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να συνδέεται µε έναν επιτοίχιο ρευµατοδότη µε επαρκή 
σύστηµα γείωσης, που τοποθετείται όχι περισσότερο από 50εκ. µακριά από τον 
λέβητα µε αποζεύκτη κυκλώµατος που έχει τουλάχιστον 3mm κενό µεταξύ των 
επαφών.   Για τον λόγο αυτό, εάν απαιτείται νέα ηλεκτρική εγκατάσταση, πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν καλώδια 3x1,5 TTR.  
Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν από 
εξουσιοδοτηµένα άτοµο σύµφωνα µε τους υποχρεωτικούς κανονισµούς και κώδικες 
πρακτικής.  
 
 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ! 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Έλεγχοι πριν την ανάφλεξη  
Πριν την πρώτη λειτουργία του λέβητα αµέσως µετά την εγκατάσταση, το υδραυλικό 
κύκλωµα θα πρέπει να είναι έτοιµο για λειτουργία. Για την πλήρωση ενός 
κυκλώµατος ανοικτού τύπου, η βαλβίδα στον αγωγό επιπέδου έναυσης από το δοχείο 
διαστολής ανοίγει και το κύκλωµα γεµίζει µε νερό της κύριας παροχής νερού. Κατά 
τη διάρκεια της πλήρωσης του συστήµατος όλες οι βαλβίδες και τα εξαρτήµατα πάνω 
στους αγωγούς θα πρέπει να ελέγχονται για διαρροή. Η πλήρωση σταµατά όταν 
υπάρχει νερό από τον αγωγό επιπέδου έναυσης, κλείνοντας τη βαλβίδα σε αυτόν τον 
αγωγό. Αµέσως µετά από αυτό, η υδραυλική πίεση σηµειώνεται στην οθόνη του 
υδρόµετρου. Αυτό καθιστά τις λειτουργίες επαναπλήρωσης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου θέρµανσης πολύ πιο εύκολες, απλώς τροφοδοτώντας το σύστηµα µε 
φρέσκο νερό µέχρι η υδραυλική πίεση στην οθόνη να φτάσει την προσηµειωµένη 
τιµή.  
 
Πριν από κάθε ανάφλεξη βεβαιωθείτε ότι  
* Ο λέβητας και το κύκλωµα γεµίζουν µε νερό και η υδραυλική πίεση βρίσκεται εντός 
του απαιτούµενου εύρους.  
* Όλες οι βαλβίδες στον αγωγό (εκτός από τους αγωγούς παράκαµψης και τον αγωγό 
επιπέδου έναυσης) βρίσκονται σε ανοικτή θέση. * Υπάρχει επαρκής ελκυσµός στην 
καπνοδόχο.  
* Υπάρχει ηλεκτρισµός µπροστά από την είσοδο παροχής του πίνακα ελέγχου. Ο 
πίνακας βρίσκεται σε λειτουργία STAND-BY.  
 
Για την πλήρωση ενός κυκλώµατος κλειστού τύπου (υπό πίεση), τροφοδοτήστε 
φρέσκο νερό από τον αγωγό κύριας παροχής είτε χρησιµοποιώντας τη σύνδεση 
πλήρωσης/γεώτρησης της βρύσης στο πίσω τµήµα του λέβητα, ή τον αγωγό 
τροφοδοσίας που κατασκευάστηκε εντός του κυκλώµατος. Για να αφαιρεθεί ο αέρας 
που περιέχεται στο σύστηµα, χρησιµοποιήστε αεροεξαγωγούς στο υδραυλικό 
σύστηµα, στα θερµαντικά σώµατα και επίσης βαλβίδες ανακούφισης πίεσης µε 
ελατήριο στην έξοδο ζεστού νερού του λέβητα.  
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Καύση 
 
Μην ανοίγετε τον πίνακα ελέγχου κατά την περίοδο ανάφλεξης, αφήστε τον σε 
λειτουργία STAND-BY  
 
 
* Ρυθµίστε την Ανάφλεξη. Τοποθετήστε τα προσανάµµατα, τσαλακωµένες 
εφηµερίδες (3 ή 4 φύλλα σε σχήµα µπάλας αρκετά σφιχτά) πάνω στη σχάρα του 
λέβητα. Τοποθετήστε µικρό σπινθήρα πάνω στο χαρτί ή το προσάναµµα. Όσο πιο 
ξηρό, µικρό προσάναµµα έχετε, τόσο πιο εύκολα και καλύτερα θα ξεκινήσει η φωτιά. 
Τοποθετήστε τα προσανάµµατα σταυρωτά έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χώρος 
αέρας µεταξύ κάθε κοµµατιού. Τα ξύλα τα οποία είναι στοιβασµένα πολύ πυκνά δεν 
καίγονται σωστά. Τοποθετήστε τα µεγαλύτερα ξύλα πάνω από το προσάναµµα και 
συνεχίστε να τοποθετείτε όλο και µεγαλύτερα κοµµάτια από πάνω µέχρι το καύσιµο 
να υπερβαίνει το 1/3 του επιπέδου του θαλάµου πλήρωσης.  
*   Βεβαιωθείτε ότι το τάµπερ καπνοδόχου είναι ανοικτό. Στην συνέχεια ανάψτε την 
εφηµερίδα στο κάτω µέρος *   Για την είσοδο αέρα, αφήστε την πιο χαµηλή µπροστινή 
πόρτα ανοικτή για λίγο  
*   Μετά την πρώτη ανάφλεξη, ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου πιέζονται το κουµπί 
ON/OFF. Ακολουθήστε τις οδηγίες του επόµενου κεφαλαίου που παρέχονται για τον 
πίνακα ελέγχου. Κλείστε την πιο χαµηλή µπροστινή πόρτα.  
*   Η φωτιά θα πρέπει να έχει εδραιωθεί καλά εντός περίπου 15 λεπτών, µετά ο 
θάλαµος πλήρωσης µπορεί να γεµίσει πλήρως, αλλά ελέγξτε για να  βεβαιωθείτε 
ότι τα προσανάµµατα δεν έχουν σβήσει.  
*   Διατηρήστε τη φωτιά, πάντα να διατηρείται µια «φλόγα» στη φωτιά σας: µια 
φωτιά που καπνίζει ή σιγοκαίει είναι µια κρύα και ανεπαρκής φωτιά και επίσης 
παράγει ρύπους και κρεόζωτο (πίσσα στην καπνοδόχο) Μην αφήνετε ποτέ τη 
θερµοκρασία νερού του λέβητα να φτάσει σε υψηλές τιµές απότοµα όταν αφήνετε 
τον πίνακα ελέγχου κλειστό.   Σε αυτή την περίπτωση, η άµεση προσαγωγή κρύου 
νερού στον πολύ καυτό λέβητα µπορεί να οδηγήσει σε ρωγµές στο σώµα του λέβητα 
λόγω της υψηλής θερµικής ενέργειας. 
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Έλεγχος κυκλοφορητή  
Ο κυκλοφορητής θα λειτουργεί όσο η θερµοκρασία εξόδου του λέβητα είναι πάνω 
από τους 50C. Ο κυκλοφορητής διατηρείται κλειστός όταν η θερµοκρασία λέβητα 
είναι κάτω από τους 50C, προκειµένου να αποφευχθεί η συµπύκνωση υδρατµών και 
να γίνει εξοικονόµηση ενέργειας. Ο πίνακας ελέγχου δεν επιτρέπει την επαναρύθµιση 
της θερµοκρασίας εκκίνησης του κυκλοφορητή.  
 
Διακοπή ασφαλείας  
Εάν η θερµοκρασία λέβητα φτάσει µέχρι τους 110 C για οποιονδήποτε λόγο, ο 
ανεµιστήρας κλείνει, και η αντλία CH εξακολουθεί να λειτουργεί. Ο πίνακας 
προειδοποιεί τον χρήστη µε µία ηχητική προειδοποίηση βοµβητή. Εάν η θερµοκρασία 
του λέβητα πέσει κάτω από τους 100 C ξανά, οι συναγερµοί βοµβητή κλείνουν, ο 
λέβητας επιστρέφει στην κανονική του λειτουργία.  
 
Κλείσιµο του πίνακα  
Ο πίνακας λειτουργίας κλείνει πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF.  
 
Μην κλείνετε ποτέ τον πίνακα ελέγχου όταν υπάρχει φωτιά στον θάλαµο καύσης.  
Πριν ανοίξετε την µπροστινή πόρτα για προσθήκη καυσίµων στον θάλαµο καύσης, 
συνιστούµε να κλείσετε τον ανεµιστήρα.  
Μετά το κλείσιµο της µπροστινής πόρτας, θέστε ξανά σε λειτουργία τον ανεµιστήρα.  
 
Επιβράδυνση της καύσης (νυχτερινή λειτουργία)  
 
Μπορείτε να επιβραδύνετε την καύση:  
Μειώνοντας την ορισθείσα τιµή της θερµοκρασίας εξόδου του λέβητα (λειτουργία St)  
Κλείνοντας κατά το ήµισυ ή πλήρως (σε περίπτωση χαµηλού στρώµατος φωτιάς) το 
τάµπερ αερίων. 
Εάν ο ελκυσµός στην καπνοδόχο είναι επαρκής για φωτιά χαµηλού φορτίου 
καυσίµων, µπορείτε να κλείσετε τον ανεµιστήρα από τον πίνακα ελέγχου, να αφήσετε 
την χαµηλότερη µπροστινή πόρτα λίγο ανοικτή και να δηµιουργήσετε φυσικό 
ελκυσµό.  
 
Προειδοποίηση για τα καύσιµα  
Τα διαφορετικά καύσιµα απαιτούν διαφορετικούς όγκους φρέσκου αέρα για καύση. 
Για τον λόγο αυτό ο πίνακας ελέγχου έχει ορισµένες λειτουργίες για την προσαρµογή 
της ταχύτητας του ανεµιστήρα στον τύπο καυσίµου που χρησιµοποιείται στον 
λέβητα. Παραδείγµατος χάρη, εάν χρησιµοποιείται ξύλινα κούτσουρα ως καύσιµο, ο 
λέβητας θα απαιτεί λιγότερο αέρα από όσο χρειάζεται για την καύση µαύρου 
κάρβουνου και λιγνίτη.  
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Μπορείτε να επαναριθµήσετε τη µέγιστη ταχύτητα του ανεµιστήρα και να 
περιορίσετε τη ροή αέρα σε µικρότερη ποσότητα από τη µέγιστη ικανότητα του 
ανεµιστήρα, όπως περιγράφεται στα προηγούµενα κεφάλαια.  
Τα καύσιµα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές που παρέχονται στο 
τµήµα τεχνικών στοιχείων.   Ο κατασκευαστής δεν θεωρείται υπεύθυνος για 
προβλήµατα λόγω έλλειψης των προδιαγραφών καυσίµων, χρήση καυσίµων που δεν 
συνιστούνται για αυτόν τον λέβητα. 
 
Έλλειψη ελκυσµού καπνοδόχου  
 
Εάν υπάρχει έλλειψη ελκυσµού στην καπνοδόχο ή δεν υπάρχει ελκυσµός στην 
καπνοδόχο (όπως αν υπάρχει κακοτεχνία, δεν υπάρχει µόνωση, είναι φραγµένη κ.λπ.) 
µπορεί να αντιµετωπίσετε προβλήµατα καύσης (ανυπαρξία φωτιάς, υπερβολικό 
καπνό, συµπύκνωση υδρατµών λόγω κρύων αερίων καύσης).  
Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούµε να ελέγξει την καπνοδόχο σας ένας ειδικός 
και να επισκευάσει οποιαδήποτε ανωµαλία. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Έλεγχος υλικών επικίνδυνων για την υγεία του χρήστη 
 
 
Χρώµατα, στεγανωτικά, πλάκες κεραµικών ινών  
1. Αυτά τα υλικά περιέχουν οργανικούς διαλύτες και θα πρέπει να χρησιµοποιούνται 
σε περιοχές που αερίζονται καλά, µακριά από γυµνές φωτιές.  
2. Μην επιτρέπετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια, την εισπνοή ή την κατάποση.  
3. Χρησιµοποιήστε προστατευτική κρέµα ή γάντια για να προστατεύσετε το δέρµα 
και προστατευτικά γυαλιά για την προστασία των µατιών από τυχαία επαφή.  
4. Μικρές ποσότητες µπορούν να αφαιρεθούν από τα ρούχα ή το δέρµα µε ειδικό 
διαβρωτικό χρώµατός ή προϊόν καθαρισµού χεριών.  
5. Εάν εισπνευστούν, βγάλτε το άτοµο στον καθαρό αέρα, εάν τα καταπιείτε 
καθαρίστε το στόµα και πιείτε φρέσκο νερό, αλλά µην προκαλέσετε εµετό.  
6. Εάν µπουν στο µάτι, χύστε καθαρό νερό στο µάτι και αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 
Αιχµηρές άκρες  
Θα πρέπει να λαµβάνεται προσοχή κατά τη µεταχείριση των φατνωµάτων 
µεταλλικού ελάσµατος που δεν έχουν άκρες ασφαλείας ή διπλωµένες άκρες  
 
Ανύψωση σώµατος λέβητα  
Η ανύψωση του σώµατος του λέβητα θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή αφού µπορεί 
να ζυγίζει µέχρι και µερικές εκατοντάδες κιλά και η DIANA – SKORDAS µπορεί να 
επιβεβαιώσει το βάρος κάθε ξεχωριστού λέβητα εάν απαιτηθεί Θερµική µόνωση  
1.    Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια ή την εισπνοή σκόνης.  
2. Εάν κόβετε µόνωση τότε κάντε το σε µια καλά αεριζόµενη περιοχή 
χρησιµοποιώντας γάντια για να προστατεύσετε τα χέρια, και προστατευτικά γυαλιά 
για να προστατεύσετε τα µάτια και προστατευτική µάσκα µιας χρήσης  
3.     Εάν παρουσιαστεί επιδερµική αντίδραση ή ερεθισµός στα µάτια τότε σταµατήστε 
την εργασία µε το υλικό και αναζητήστε ιατρική συµβουλή.  
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Συσκευές υπό πίεση  
 
1. Αποφύγετε την επαφή µε µέρη του συστήµατος θέρµανσης υπό πίεση κατά τη 
λειτουργία του λέβητα. Αυτά τα επικίνδυνα µέρη είναι:  
Σώµα λέβητα  
Αγωγοί εισόδου και εξόδου του λέβητα  
Αγωγοί ασφαλείας  
Συσκευές ανακούφισης πίεσης εγκατεστηµένες στο σύστηµα θέρµανσης  
2. Ποτέ µην προσπαθείτε να αποστραγγίσετε νερό από το σύστηµα θέρµανσης όταν 
λειτουργεί ο λέβητας  
3. Μην τροφοδοτείτε ποτέ τον λέβητα απευθείας µε κρύο νερό για να τον κρυώσετε 
για οποιονδήποτε λόγο, όταν ο λέβητας είναι ζεστός.  
 
 
 
Επιφάνειες υψηλής θερµοκρασίας  
Αποφύγετε την επαφή µε µέρη και επιφάνειες που έχουν υψηλές θερµοκρασίες οι 
οποίες θα είναι επικίνδυνες για τους ανθρώπους όπως: Οι µπροστινές πόρτες του 
λέβητα. 
Η πόρτα φωτιάς (κινητή πόρτα πίσω από τη χαµηλότερη µπροστινή πόρτα). 
Αγωγοί προσαγωγής και επιστροφής νερού (ακόµα και αν είναι µονωµένες), αγωγοί 
ασφαλείας . 
Απαγωγή καπνού. 
Σύνδεσµος µεταξύ εξόδου καπναγωγού και καπνοδόχου. 
Κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής. 
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Λεβητοστάσιο  
1. Βεβαιωθείτε ότι το λεβητοστάσιο έχει εύκολη πρόσβαση προς τα έξω σε 
περίπτωση κινδύνου στο σύστηµα θέρµανσης  
2. Μην αφήνετε στερεά καύσιµα και βοηθητικές ουσίες (ροκανίδια, χαρτί κ.λπ.) για 
την ανάφλεξη του λέβητα, µε απόσταση µικρότερη από 800mm από τον λέβητα  
3. Μην καλύπτετε τα ανοίγµατα φρέσκου αέρα στο λεβητοστάσιο, γιατί είναι πολύ 
σηµαντικά για την καύση. 
 
Αέρια καύσης  
1. Μπορεί να υπάρξει µικρή απελευθέρωση αερίων από την µπροστινή πλευρά του 
λέβητα, όταν ανοίγει η µπροστινή πόρτα γεµίσµατος. Ποτέ µην αναπνέετε αυτή τη 
ροή αερίων.  
2. Όταν προσθέτετε στερεά καύσιµα όταν υπάρχει ενεργό στρώµα φωτιάς µέσα στον 
θάλαµο καύσης, προστατεύστε τα χέρια και το πρόσωπό σας. Εάν χρειάζεται 
φορέστε προστατευτικά γάντια.  
 
Καύση καυσίµου  
1. Μην βγάζετε το καιγόµενο καύσιµο έξω από τον θάλαµο καύσης όσο καίει ακόµα  
2. Μην προσπαθείτε να σβήσετε το καύσιµο χρησιµοποιώντας νερό ή άλλο υγρά.  
3. Μην αφήνετε τις µπροστινές πόρτες και την πόρτα φωτιάς ανοικτές όταν υπάρχει 
φωτιά µέσα στον θάλαµο καύσης  
4. Για να επιβραδύνετε ή να σταµατήσετε τη φωτιά, κλείστε τις εισόδους αέρα και τις 
εξόδους αεριών καύσης. 
5. Ο λέβητάς σας µπορεί να κάνει καύση µόνο στερεών καυσίµων των οποίων τα 
χαρακτηριστικά παρέχονται στο τµήµα Τεχνικών στοιχείων. Μην χρησιµοποιείτε 
ποτέ άλλα στερεά καύσιµα τα οποία θα µπορούσαν να είναι επιζήµια για τον 
σχεδιασµό του λέβητα, οποιαδήποτε υγρά ή αέρια καύσιµα. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

Η τακτική συντήρηση από εξειδικευµένο προσωπικό, αυστηρά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες των κατασκευαστών είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία 
του συστήµατος.  
 
Περιοδικές επιθεωρήσεις  
* Ελέγξτε το επίπεδο νερού ή την πίεση είτε στα συστήµατα ανοικτού τύπου είτε στα 
συστήµατα κλειστού τύπου. Το υδρόµετρο πρέπει να σηµειώνετε µετά την πρώτη 
πλήρωση του λέβητα. Έτσι το επίπεδο νερού µπορεί να ελέγχεται τακτικά. Εάν το 
επίπεδο νερού ή η πίεση είναι κάτω από το επίπεδο στατικής πίεσης ή της ρύθµισης 
του συστήµατος, απαιτείται αναπλήρωση νερού. Η αναπλήρωση νερού θα πρέπει να 
αποσκληραίνεται σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς πριν την τροφοδοσία του 
στο σύστηµα προκειµένου να αποτρέπεται η διάβρωση µέσα στο κύκλωµα 
θέρµανσης και τον λέβητα.  
 
* Οι µπροστινές πόρτες του λέβητα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το σωστό 
κλείσιµο. Τα σχοινιά από φάιµπεργκλας πρέπει να αντικαθίστανται όταν είναι 
απαραίτητο.  
 
* Ελέγξτε την κατάσταση των πυρίµαχων στο εσωτερικό της µπροστινής πόρτας. Εάν 
παρουσιάζουν ζηµιά, θα έχετε υψηλότερες επιφανειακές θερµοκρασίες Σε αυτή την 
περίπτωση τα πυρίµαχα θα πρέπει να αντικαθίστανται για την εξοικονόµηση 
ενέργειας και την αποφυγή περαιτέρω ρωγµών.  
 
* Ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές αερίων καύσης από τις συνδέσεις καπνοδόχου του 
λέβητα και επισκευάστε τες εάν είναι απαραίτητο.  
 
* Ελέγξτε τις καλωδιώσεις στον πίνακα ελέγχου και τις καλωδιώσεις από τον πίνακα 
ελέγχου προς τον κυκλοφορητή θέρµανσης και τον ανεµιστήρα.  
 
* Ελέγξτε το παρέµβυσµα στο µπροστινό µέρος του ανεµιστήρα  
 
* Ελέγξτε το παρέµβυσµα πίσω από το οπίσθιο κάλυµµα καθαρισµού.  
 
* Ελέγξτε τον πρωτεύοντα εκτροπέα εισόδου αέρα µέσα στην µπροστινή πιο χαµηλή 
πόρτα. Αφαιρέστε οποιεσδήποτε επικαθήσεις οι οποίες µπορεί να φράζουν τη ροή 
του αέρα στον θάλαµο καύσης. 
 
* Ελέγξτε τις επιφάνειες µεταφοράς θερµότητας στον λέβητα. Ο σχηµατισµός 
αιθάλης θα µεταβληθεί ανάλογα µε τον τύπο καυσίµου που χρησιµοποιείτε και την 
ποσότητα αέρα καύσης.  
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Εάν νοµίζετε ότι η θερµοκρασία εξόδου αέρα δεν µπορεί να φτάσει τις συνήθεις τιµές 
µε τις ίδιες συνθήκες, οι θερµαντικές επιφάνειες κατά συνέπεια θα πρέπει να 
καθαρίζονται. 
 
Καθαρισµός λέβητα  
Πριν τον καθαρισµό του λέβητα, κλείστε τον πίνακα ελέγχου και τις άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές στο λεβητοστάσιο. Αποσυνδέστε την παροχή ισχύος του πίνακα ελέγχου 
από τη ηλεκτρική παροχή.  
 
Για να καθαρίσετε τον λέβητα:  
 
* Καθαρίστε όλες τις θερµαντικές επιφάνειες µε τη βούρτσα που παρέχεται µε τον 
λέβητα.  
 
* Καθαρίστε τις διόδους εισαγωγής αέρα της κάτω σχάρας χρησιµοποιώντας 
βραχίονα ανάδευσης καυσίµων.  
 
*Μαζέψτε όλες τις αποθέσεις αιθάλης στο εσωτερικό του δίσκου στάχτης και την 
απαγωγή καπνού.  
 
* Αφαιρέστε τα απορρίµµατα.  
 
Συντήρηση  
Πριν από κάθε εποχή θέρµανσης σας συνιστούµε να καλέσετε τον συµβεβληµένο 
εξουσιοδοτηµένο τεχνικό για να ελέγξει τον λέβητα, το σύστηµα θέρµανσης, τις 
ηλεκτρικές συνδέσεις και την κατάσταση της καπνοδόχου. Μην επιχειρήσετε να 
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης χωρίς τη βοήθεια εξειδικευµένου 
ατόµου.  
 
Εναλλάκτης θερµότητας ασφαλείας  
*Οι βαλβίδες στις συνδέσεις νερού οικιακής χρήση του εναλλάκτη θερµότητας 
ασφαλείας πρέπει πάντα να διατηρούνται ανοικτές.  
 
* Ο DIANA – SKORDAS XB – XBN  πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε το αυθεντικό σετ 
εναλλάκτη θερµότητας ασφαλείας το οποίο έχει ελεγχθεί και εγκριθεί για κάθε 
µοντέλο λέβητα.  
 
* Δεν θα πρέπει ποτέ να παρέχεται κρύο νερό απευθείας στην είσοδο του λέβητα 
προκειµένου να λυθούν οποιαδήποτε προβλήµατα υπερθέρµανσης καθώς αυτό θα 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο σώµα του λέβητα. Αυτή η χρήση θα παύσει την 
εγγύηση του λέβητα.  
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Αυτή η δήλωση αφορά τη συµµόρφωση µε τα ακόλουθα πρότυπα  
 
Εναρµονισµένος κανονισµός EN 303-5 Απρίλιος 2001 για λέβητες Θέρµανσης για 
στερεά καύσιµα, αποθηκευόµενα χειροκίνητα και αυτόµατα, µε ονοµαστική ισχύ 
θερµότητας µέχρι 300 kW  
 
Και ακόλουθες οδηγίες  
 
Οδηγία Συµβουλίου 97/23/EEC της 29 Μαΐου 1997 για τη σύγκλιση των νόµων των 
Κρατών Μελών σχετικά µε τους εξοπλισµούς πίεσης  
Οδηγία Συµβουλίου 89/106/EEC της 21 Δεκεµβρίου 1988 για τη σύγκλιση των 
νόµων, κανονισµών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών σχετικά µε τα 
κατασκευαστικά προϊόντα.  
Δηλώνουµε ότι πρόκειται να παρέχουµε τεκµηρίωση για κάθε προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένων ετικετών στοιχείων, προειδοποιήσεων και προληπτικών 
µέτρων ασφαλείας, οδηγίες εγκατάστασης και τελικού χρήστη στη γλώσσα κάθε 
χώρας προορισµού.  
Αυτή η δήλωση θα καθίσταται άκυρη σε περίπτωση που το προϊόν έχει υποβληθεί σε 
οποιαδήποτε µετατροπή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση προς τον κατασκευαστή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΒΗΤΕΣ 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1. Διεύθυνση:_____________________ 
_________________________________ 6. Τύπος Καυστήρα:_______________ 
2. Χρήση ακινήτου:________________ 
____________________________________ 7. Είδος Καυσίμου:________________ 
3. Χρήστης ακινήτου:______________ 
____________________________________ 8. Παροχή:_______________________ 
 
4. Ονομαστική Ισχύς Λέβητα:______kw  
9. Ετήσια κατανάλωση Καυσίμου:___ 
 
5. Τύπος Λέβητα:__________________  
 
2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
1.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΑ  
2.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ  
3.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ  
4.  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ  
5.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
6.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ  
7.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
8.  ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  
9.  ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
10.    
11.    
 
3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
1. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                      oC 6.ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ 
2. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ              oC 7. ΕΛΚΥΣΜΟΣ                                                    mbar 
3. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ                    ppm 8. ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ               mbar 
4. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ                                 ppm 9. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ                               oC 
5. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ                             %  
 
Οι μετρήσεις δείχνουν ότι είναι: 
ΕΝΤΟΣ____  ΕΚΤΟΣ____ 
Των προβλεπόμενων ορίων 
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                   % 
2. ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ                                       % 
3. ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ                                            m3/h 
4. ΘΕΡΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ                               % 
 
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________ 
*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΑ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΩΣ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ  
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
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