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Αγαπητή Κυρία / Αξιότιμε Κύριε
Σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το προϊόν μας.
Πριν το χρησιμοποιήσετε, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το έντυπο για να εκμεταλλευτείτε πλήρως και 
με κάθε ασφάλεια όλες τις δυνατότητες του προϊόντος.

Για περαιτέρω επεξηγήσεις ή κάλυψη αναγκών, επικοινωνήστε με το ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ από τον οποίο αγοράσατε το 
προϊόν ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας www.edilkamin.com στην κατηγορία ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Αφού βγάλετε το προϊόν από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ακέραιο και πλήρες (λαβή 
ανοίγματος ‘’με κρύα χέρια’’, φυλλάδιο εγγύησης, γάντι, τεχνικό έντυπο, σπάτουλα, αφυγραντικά άλατα). Σε περίπτωση 
που διαπιστώσετε κάποια ανωμαλία, απευθυνθείτε αμέσως στο μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν και 
παραδώστε του ένα αντίγραφο του φυλλαδίου εγγύησης και του αποδεικτικού αγοράς.

Η θέση σε λειτουργία / δοκιμή θα πρέπει να γίνει απαραίτητα από το - Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης - 
εξουσιοδοτημένο από την Edilkamin (εξουσιοδοτημένο ΚΤΕ). Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η εγγύηση. 

Η θέση σε λειτουργία όπως περιγράφεται από το πρότυπο UNI 10683 (Ενότ. “3.21”) συνιστάται σε μια σειρά εργασιών 
ελέγχου που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την εγκατάσταση της εστίας και οι οποίες αποσκοπούν στην 
επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του συστήματος και της συμμόρφωσής του με τις σχετικές διατάξεις.
Μέσω του μεταπωλητή, του τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης χωρίς χρέωση ή του ιστότοπου www.edilkamin.com 
μπορείτε να βρείτε την ονομασία του πλησιέστερου Κέντρου Εξυπηρέτησης.

- η εσφαλμένη εγκατάσταση, οι εργασίες συντήρησης που εκτελέστηκαν με εσφαλμένο τρόπο, η ακατάλληλη χρήση του 
προϊόντος απαλλάσσουν την κατασκευαστική εταιρία από τυχόν βλάβες που οφείλονται στη χρήση.

- ο αριθμός στο κουπόνι ελέγχου, που είναι απαραίτητος για την αναγνώριση της εστίας, βρίσκεται :
- στο επάνω μέρος της συσκευασίας
- στο φυλλάδιο εγγύησης που βρίσκεται στο εσωτερικό του θαλάμου καύσης
- στην πινακίδα που βρίσκεται στην πλάτη της συσκευής,

Τα παραπάνω έντυπα θα πρέπει να φυλάσσονται μαζί με το αποδεικτικό αγοράς για την αναγνώριση του προϊόντος και 
θα πρέπει να κοινοποιούνται σε περίπτωση που σας ζητηθούν και να διατίθενται σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν 
εργασίες συντήρησης

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σχέδια και οι εικόνες που αποτυπώνονται γραφικά και γεωμετρικά στο παρόν έντυπο είναι ενδεικτικά. 
Ιδιαίτερα, όσον αφορά το μοντέλο Side 50x50, αποτελούν ενδεικτικά σημεία αναφοράς και για τα μοντέλα Side 2 και 
Side 3.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η υπογράφουσα EDILKAMIN S.p.A. με νόμιμη έδρα στην οδό Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - αριθμός  ΑΦΜ / ΦΠΑ 
00192220192

Δηλώνει υπεύθυνα ότι:
Το ενεργειακό τζάκι ξύλου που αναφέρεται παρακάτω συμμορφώνεται με την οδηγία 89/106/ΕΟΚ (Προϊόντα τομέα 
δομικών κατασκευών) 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΞΥΛΟΥ, με το εμπορικό σήμα EDILKAMIN, και την ονομασία SIDE 50x50, SIDE 2, SIDE 3

ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Αναφ. Πινακίδα χαρακτηριστικών  Αρ. ΣΕΙΡΑΣ: Αναφ. Πινακίδα χαρακτηριστικών

Η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ επίσης καθορίζεται από τη συμμόρφωση με το 
ευρωπαϊκό πρότυπο: EN 13229:2006

Επίσης δηλώνει ότι:
το ενεργειακό τζάκι ξύλου SIDE 50x50, SIDE 2, SIDE 3 τηρεί τις προϋποθέσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών:
2006/95/ΕΟΚ - Οδηγία για τη Χαμηλή Τάση
2004/108/ΕΟΚ - Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Η EDILKAMIN Α.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για την κακή λειτουργία του εξοπλισμού σε περίπτωση αντικατάστασης, 
συναρμολόγησης και/ή τροποποίησης που δεν πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της EDILKAMIN χωρίς την 
εξουσιοδότηση της υπογράφουσας
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ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο σκελετός αποτελείται από ένα σώμα από χαλύβδινο Ο σκελετός αποτελείται από ένα σώμα από χαλύβδινο 
έλασμα και από ένα πλαίσιο στήριξης (το οποίο μπορεί έλασμα και από ένα πλαίσιο στήριξης (το οποίο μπορεί 
και να αφαιρεθεί για να τοποθετηθεί ο θάλαμος καύσης σε και να αφαιρεθεί για να τοποθετηθεί ο θάλαμος καύσης σε 
απόσταση 8 εκ. από το πάτωμα).Η εσωτερική διακόσμηση απόσταση 8 εκ. από το πάτωμα).Η εσωτερική διακόσμηση 
του θαλάμου καύσης είναι από δύστηκτο υλικό και ο του θαλάμου καύσης είναι από δύστηκτο υλικό και ο 
κώνος έχει σχήμα λεκάνης για να συγκρατεί την ανθρακιά. κώνος έχει σχήμα λεκάνης για να συγκρατεί την ανθρακιά. 
Ο σκελετός ολοκληρώνεται με ένα μανδύα που δημιουργεί Ο σκελετός ολοκληρώνεται με ένα μανδύα που δημιουργεί 
κοίλωμα για να κυκλοφορεί ο αέρας θέρμανσης. Η κοίλωμα για να κυκλοφορεί ο αέρας θέρμανσης. Η 
κυκλοφορία του αέρα θέρμανσης μπορεί να γίνεται με κυκλοφορία του αέρα θέρμανσης μπορεί να γίνεται με 
φυσικό ελκυσμό (εκδοχή N) ή με εξαναγκασμένο αερισμό φυσικό ελκυσμό (εκδοχή N) ή με εξαναγκασμένο αερισμό 
(εκδοχή V). Η εισροή αέρα καύσης στο θάλαμο έχει (εκδοχή V). Η εισροή αέρα καύσης στο θάλαμο έχει 
φροντιστεί ιδιαίτερα προκειμένου να εγγυάται βέλτιστη φροντιστεί ιδιαίτερα προκειμένου να εγγυάται βέλτιστη 
καύση είναι βέλτιστη, απαλή φλόγα και καθαρό τζάμι.καύση είναι βέλτιστη, απαλή φλόγα και καθαρό τζάμι.

Ο πρωτογενής αέρας καύσης (A) Ο πρωτογενής αέρας καύσης (A) μπαίνει από τη βάση μπαίνει από τη βάση 
του θαλάμου στην ελεύθερη επιφάνεια της ανθρακιάς.του θαλάμου στην ελεύθερη επιφάνεια της ανθρακιάς.
Η ποσότητα πρωτογενούς αέρα ρυθμίζεται ανάλογα με Η ποσότητα πρωτογενούς αέρα ρυθμίζεται ανάλογα με 
το πόσο τραβάει η καπνοδόχος μέσω ενός κινούμενου το πόσο τραβάει η καπνοδόχος μέσω ενός κινούμενου 
πτερυγίου (13 - εικ. 2-3) που βρίσκεται στο μπροστινό πτερυγίου (13 - εικ. 2-3) που βρίσκεται στο μπροστινό 
άκρο του κώνου. Σε περίπτωση που η καπνοδόχος δεν άκρο του κώνου. Σε περίπτωση που η καπνοδόχος δεν 
τραβάει αρκετά, μπορείτε να αυξήσετε τη διατομή εισροής τραβάει αρκετά, μπορείτε να αυξήσετε τη διατομή εισροής 
πρωτογενούς αέρα ή και αντιστρόφως να την μειώσετε πρωτογενούς αέρα ή και αντιστρόφως να την μειώσετε 
σε περίπτωση που η καπνοδόχος τραβάει πάρα πολύ. σε περίπτωση που η καπνοδόχος τραβάει πάρα πολύ. 
Η ρύμιση γίνεται από τα διαχωριστικά (R - fi g. 3) που Η ρύμιση γίνεται από τα διαχωριστικά (R - fi g. 3) που 
βρίσκονται στο πτερύγιο εκτροπής. Η βέλτιστη απόσταση βρίσκονται στο πτερύγιο εκτροπής. Η βέλτιστη απόσταση 
του πτερυγίου εκτροπής από τον κώνο είναι περίπου 3 χιλ.του πτερυγίου εκτροπής από τον κώνο είναι περίπου 3 χιλ.

Ο δευτερογενής αέρας καύσης (B)Ο δευτερογενής αέρας καύσης (B) και καθαρισμού  και καθαρισμού 
του τζαμιού, ο οποίος θερμαίνεται κατά τη διαδρομή, του τζαμιού, ο οποίος θερμαίνεται κατά τη διαδρομή, 
εισέρχεται από την κορυφή του τζαμιού.εισέρχεται από την κορυφή του τζαμιού.
Η ποσότητα δευτερογενούς αέρα καύσης και καθαρισμού Η ποσότητα δευτερογενούς αέρα καύσης και καθαρισμού 
του τζαμιού έχει προρρυθμιστεί και ο αέρας θερμαίνεται του τζαμιού έχει προρρυθμιστεί και ο αέρας θερμαίνεται 
κατά τη διέλευσή του από τα υποστηρίγματα στα πλαϊνά κατά τη διέλευσή του από τα υποστηρίγματα στα πλαϊνά 
μέρη του στόμιου του θαλάμου καύσης.μέρη του στόμιου του θαλάμου καύσης.

Ο αέρας μετακαύσης (C)Ο αέρας μετακαύσης (C) εισέρχεται στο θάλαμο καύσης  εισέρχεται στο θάλαμο καύσης 
από τις οπές που υπάρχουν στη βάση του θαλάμου.από τις οπές που υπάρχουν στη βάση του θαλάμου.
Ο αέρας, μέσω ενός αγωγού, προέρχεται από το κάτω Ο αέρας, μέσω ενός αγωγού, προέρχεται από το κάτω 
μέρος του τζακιού, θερμαίνεται στη διαδρομή στο μέρος του τζακιού, θερμαίνεται στη διαδρομή στο 
πίσω μέρος του θαλάμου καύσης λόγω της δυνατής πίσω μέρος του θαλάμου καύσης λόγω της δυνατής 
ακτινοβολίας στην οποία υποβάλλεται, και βγαίνει από τις ακτινοβολίας στην οποία υποβάλλεται, και βγαίνει από τις 
οπές διαφορετικής διαμέτρου που υπάρχουν στη βάση οπές διαφορετικής διαμέτρου που υπάρχουν στη βάση 
του θαλάμου. Ο αέρας που βγαίνει από τις οπές, όταν του θαλάμου. Ο αέρας που βγαίνει από τις οπές, όταν 
συναντά τα καπναέρια, πυροδοτεί μια δεύτερη διαδικασία συναντά τα καπναέρια, πυροδοτεί μια δεύτερη διαδικασία 
καύσης που καίει τα άκαυστα υλικά και το μονοξείδιο του καύσης που καίει τα άκαυστα υλικά και το μονοξείδιο του 
άνθρακα: η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετακαύση.άνθρακα: η διαδικασία αυτή ονομάζεται μετακαύση.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ: (εικ. 1-2)(εικ. 1-2)
1) ρακόρ εξόδου καπναερίων 1) ρακόρ εξόδου καπναερίων για τη σύνδεση με την για τη σύνδεση με την 
καπνοδόχοκαπνοδόχο
2) αεροτομές 2) αεροτομές για καλύτερη ανταλλαγή θερμότηταςγια καλύτερη ανταλλαγή θερμότητας
3) αγωγός παράκαμψης των καπναερίων 3) αγωγός παράκαμψης των καπναερίων για καλύτερη για καλύτερη 
ανταλλαγή θερμότηταςανταλλαγή θερμότητας
4) σκελετός από ατσάλι4) σκελετός από ατσάλι
5) αγωγός τροφοδοσίας δευτερογενούς αέρα και 5) αγωγός τροφοδοσίας δευτερογενούς αέρα και 
καθαρισμού του τζαμιούκαθαρισμού του τζαμιού
6) εσωτερικό του θαλάμου καύσης από δύστηκτο υλικό6) εσωτερικό του θαλάμου καύσης από δύστηκτο υλικό  
μεγάλου πάχους για μεγαλύτερη θερμοκρασία καύσηςμεγάλου πάχους για μεγαλύτερη θερμοκρασία καύσης
7) κεραμικό τζάμι 7) κεραμικό τζάμι ανθεκτικό σε θερμικό σοκ 800° Cανθεκτικό σε θερμικό σοκ 800° C
8) αφαιρούμενη χειρολαβή8) αφαιρούμενη χειρολαβή
9) κώνος σε σχήμα λεκάνης9) κώνος σε σχήμα λεκάνης για συγκέντρωση της  για συγκέντρωση της 
ανθρακιάς και βέλτιστη καύσηανθρακιάς και βέλτιστη καύση
10) ρακόρ ανοίγματος εξωτερικού αέρα 10) ρακόρ ανοίγματος εξωτερικού αέρα (μπροστά ή (μπροστά ή 
πίσω)πίσω)
11) μανδύας για την κυκλοφορία του αέρα θέρμανσης11) μανδύας για την κυκλοφορία του αέρα θέρμανσης
12) παροχές αέρα θέρμανσης (επανακυκλοφορία)12) παροχές αέρα θέρμανσης (επανακυκλοφορία)
13) κινούμενο πτερύγιο εκτροπής 13) κινούμενο πτερύγιο εκτροπής για τη ρύθμιση του για τη ρύθμιση του 
πρωτογενούς αέρα καύσηςπρωτογενούς αέρα καύσης
14) έξοδος θερμού αέρα στο περιβάλλον (14) έξοδος θερμού αέρα στο περιβάλλον (DD))
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* Οι τιμές θερμαινόμενου όγκου υπολογίζονται βάσει θερμικής απαίτησης που ισούται με 33 Kcal/m3 την ώρα.
Οι θερμαινόμενοι όγκοι που αναφέρονται είναι ενδεικτικοί καθώς εξαρτώνται από το χώρο όπου τοποθετείται το 
προϊόν, από τη μόνωση του κτηρίου και από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η εταιρία EDILKAMIN s.p.a. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει χωρίς προειδοποίηση τα προϊόντα 
σύμφωνα με την αδιαφιλονίκητη κρίση της.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

SIDE 50x50 SIDE 2 SIDE 3

N V N V N

 ωφέλιμη ισχύς 8  10 12 13 12 kW

 απόδοση 80,9 81,9 80,1 80,1 80,1 %

 έξοδος καπναερίων Ø 20 20 25 25 25 εκ.

 Διαστάσεις του εσωτερικού του θαλάμου 30x30 30x30 69x30 69x30 65x30 εκ.

 Ø έξοδος θερμού αέρα δημιουργία καναλιών 14 14 14 14 14 εκ.

 κατανάλωση ξύλου 1,1 -2,3 1,8 -2,4 1,6 - 4,3 1,6 - 4,5 1,6 - 4,2 κιλά/ώρα

 θερμαινόμενος όγκος 210 260 310 340 310 μ3/ώρα

 βάρος με τη συσκευασία 230 235 285 290 280 κιλά

 διατομή παροχής αέρα 10 10 10 10 10 εκ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

A

10

A

εικ. 7

εικ. 8

εικ. 9

εικ. 10

ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ

Για να λειτουργεί σωστά το τζάκι, ο αέρας καύσης πρέπει Για να λειτουργεί σωστά το τζάκι, ο αέρας καύσης πρέπει 
οπωσδήποτε να φτάνει στο θάλαμο καύσης μέσω οπωσδήποτε να φτάνει στο θάλαμο καύσης μέσω 
σωληνώσεων που να συνδέουν το εξωτερικό περιβάλλον σωληνώσεων που να συνδέουν το εξωτερικό περιβάλλον 
με μία από τις παροχές (με μία από τις παροχές (AA) που υπάρχουν στα πλαϊνά ) που υπάρχουν στα πλαϊνά 
(εικ. 6) και στο κάτω μέρος του προϊόντος (εικ. 7).(εικ. 6) και στο κάτω μέρος του προϊόντος (εικ. 7).
Για να γίνει η σύζευξη της σωλήνωσης πρέπει να Για να γίνει η σύζευξη της σωλήνωσης πρέπει να 
ενώσετε στο άνοιγμα που θα χρησιμοποιήσετε ένα ρακόρ ενώσετε στο άνοιγμα που θα χρησιμοποιήσετε ένα ρακόρ 
διαμέτρου 10 εκ (διαμέτρου 10 εκ (1010 - εικ. 8). - εικ. 8).
Η σωλήνωση θα πρέπει να έχει ωφέλιμη διατομή Η σωλήνωση θα πρέπει να έχει ωφέλιμη διατομή 
διέλευσης τουλάχιστον 125 cm² σε όλη τη διαδρομή.διέλευσης τουλάχιστον 125 cm² σε όλη τη διαδρομή.
Οι οπές που δεν χρησίμευσαν κατά τη σύνδεση της Οι οπές που δεν χρησίμευσαν κατά τη σύνδεση της 
σωλήνωσης τροφοδοσίας του αέρα καύσης πρέπει να σωλήνωσης τροφοδοσίας του αέρα καύσης πρέπει να 
κλείσουν με το αντίστοιχο καπάκι και να παραμείνουν κλείσουν με το αντίστοιχο καπάκι και να παραμείνουν 
κλειστές.κλειστές.
Σε περίπτωση που ο όγκος του αέρα που προορίζεται Σε περίπτωση που ο όγκος του αέρα που προορίζεται 
για την καύση δεν επαρκεί ή το κτήριο όπου έχει για την καύση δεν επαρκεί ή το κτήριο όπου έχει 
εγκατασταθεί το τζάκι είναι ιδιαίτερα αεροστεγές, θα εγκατασταθεί το τζάκι είναι ιδιαίτερα αεροστεγές, θα 
χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσετε ένα χρειαστεί σε κάθε περίπτωση να εγκαταστήσετε ένα 
επιπλέον άνοιγμα για τον αέρα.επιπλέον άνοιγμα για τον αέρα.

Βαλβίδα πεταλούδαςΒαλβίδα πεταλούδας
Ο αέρας καύσης που εισέρχεται στο θάλαμο καύσης Ο αέρας καύσης που εισέρχεται στο θάλαμο καύσης 
πρέπει προηγουμένως να ρυθμίζεται από τη βαλβίδα πρέπει προηγουμένως να ρυθμίζεται από τη βαλβίδα 
πεταλούδας που παρέχεται με τον εξοπλισμό.πεταλούδας που παρέχεται με τον εξοπλισμό.
Εάν δεν εγκατασταθεί σωστά η βαλβίδα πεταλούδας Εάν δεν εγκατασταθεί σωστά η βαλβίδα πεταλούδας 
(βλέπε σελ. 89) το τζάκι δεν μπορεί να τεθεί σε (βλέπε σελ. 89) το τζάκι δεν μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία.λειτουργία.
Ο μοχλός για τη ρύθμιση της βαλβίδας μπορεί να Ο μοχλός για τη ρύθμιση της βαλβίδας μπορεί να 
τοποθετηθεί στην πιο κατάλληλη θέση, κάτω από το τοποθετηθεί στην πιο κατάλληλη θέση, κάτω από το 
υπόβαθρο.υπόβαθρο.
Ρύθμιση της βαλβίδας πεταλούδαςΡύθμιση της βαλβίδας πεταλούδας
• • Θέση έναυσης/μέγ. θερμικής ισχύος. (εικ. 9):Θέση έναυσης/μέγ. θερμικής ισχύος. (εικ. 9):  
μοχλός ρύθμισης της βαλβίδας αέρα που έχει αφαιρεθεί μοχλός ρύθμισης της βαλβίδας αέρα που έχει αφαιρεθεί 
πλήρως.πλήρως.
Έναυση με κρύο τζάκι και μέγιστη ισχύς θαλάμου καύσηςΈναυση με κρύο τζάκι και μέγιστη ισχύς θαλάμου καύσης
• • Θέση διατήρησης της ανθρακιάς (εικ. 10):Θέση διατήρησης της ανθρακιάς (εικ. 10):
μοχλός ρύθμισης της βαλβίδας σε κατάσταση μοχλός ρύθμισης της βαλβίδας σε κατάσταση 
επαναφοράς.επαναφοράς.
Όλα τα σημεία διέλευσης του αέρα καύσης είναι κλειστά.Όλα τα σημεία διέλευσης του αέρα καύσης είναι κλειστά.

12
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Επιθεώρηση 
αντίβαρου 

Ακροφύσια 
εξόδου του αέρα 

θέρμανσης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ

Πέραν όσων αναφέρονται στο παρόν Πέραν όσων αναφέρονται στο παρόν 
έγγραφο, να λαμβάνονται υπόψη τα έγγραφο, να λαμβάνονται υπόψη τα 
πρότυπα UNI:πρότυπα UNI:
- πρ. 10683 - γεννήτριες θερμότητας - πρ. 10683 - γεννήτριες θερμότητας 
τροφοδοτούμενες με ξύλο: τροφοδοτούμενες με ξύλο: 
προϋποθέσεις εγκατάστασηςπροϋποθέσεις εγκατάστασης
- πρ. 9615/90 - υπολογισμός των - πρ. 9615/90 - υπολογισμός των 
εσωτερικών διαστάσεων των εσωτερικών διαστάσεων των 
ενεργειακών τζακιών.ενεργειακών τζακιών.
Ιδιαίτερα:Ιδιαίτερα:
- προτού προχωρήσετε στις - προτού προχωρήσετε στις 
εργασίες συναρμολόγησης, ελέγξτε εργασίες συναρμολόγησης, ελέγξτε 
τη συμβατότητα της εγκατάστασης τη συμβατότητα της εγκατάστασης 
σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10683 σύμφωνα με το πρότυπο UNI 10683 
στις παραγράφους 4.1/ 4.1.1 / 4.1.2.στις παραγράφους 4.1/ 4.1.1 / 4.1.2.
- αφού ολοκληρώσετε την - αφού ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση, ο τεχνικός της εγκατάσταση, ο τεχνικός της 
εγκατάστασης θα πρέπει να την εγκατάστασης θα πρέπει να την 
θέσει σε λειτουργία και να χορηγήσει θέσει σε λειτουργία και να χορηγήσει 
έγγραφα πιστοποίησης σύμφωνα με έγγραφα πιστοποίησης σύμφωνα με 
όσα ορίζει το πρότυπο UNI 10683 όσα ορίζει το πρότυπο UNI 10683 
αντίστοιχα στις παραγράφους 4.6 αντίστοιχα στις παραγράφους 4.6 
και 5. και 5. 
Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση, Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση, 
βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις, οι βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις, οι 
έλεγχοι και τα κινούμενη μέρη έλεγχοι και τα κινούμενη μέρη 
λειτουργούν σωστά. λειτουργούν σωστά. 
Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας 
πραγματοποιείται όταν το ενεργειακό πραγματοποιείται όταν το ενεργειακό 
τζάκι είναι αναμμένο και λειτουργεί τζάκι είναι αναμμένο και λειτουργεί 
μερικές ώρες, πριν να εγκατασταθεί μερικές ώρες, πριν να εγκατασταθεί 
η διακόσμηση του θαλάμου η διακόσμηση του θαλάμου 
καύσης ώστε να μπορούν να καύσης ώστε να μπορούν να 
πραγματοποιηθούν τυχόν ρυθμίσεις, πραγματοποιηθούν τυχόν ρυθμίσεις, 
σε περίπτωση ανάγκης. Στη σε περίπτωση ανάγκης. Στη 
συνέχεια, προχωρήστε στις εργασίες συνέχεια, προχωρήστε στις εργασίες 
ολοκλήρωσης όπως παραδείγματος ολοκλήρωσης όπως παραδείγματος 
χάριν:χάριν:
- κατασκευή της επικάλυψης- κατασκευή της επικάλυψης
- συναρμολόγηση της διακόσμησης- συναρμολόγηση της διακόσμησης
- προσθήκη παραστάδων, βαψίματα - προσθήκη παραστάδων, βαψίματα 
κλπ πραγματοποιούνται εφόσον κλπ πραγματοποιούνται εφόσον 
ολοκληρωθεί η δοκιμή και η έκβαση ολοκληρωθεί η δοκιμή και η έκβαση 
είναι θετική.είναι θετική.

Η Edilkamin δεν φέρει συνεπώς Η Edilkamin δεν φέρει συνεπώς 
ευθύνη για τις δαπάνες που ευθύνη για τις δαπάνες που 
προκύπτουν από εργασίες προκύπτουν από εργασίες 
κατεδάφισης και ανοικοδόμησης κατεδάφισης και ανοικοδόμησης 
ακόμα και αν οφείλονται σε ακόμα και αν οφείλονται σε 
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών 
μερών του θαλάμου καύσης. Για τη μερών του θαλάμου καύσης. Για τη 
θέση σε λειτουργία απευθυνθείτε σε θέση σε λειτουργία απευθυνθείτε σε 
ένα εξουσιοδοτημένο ΚΤΕ (μπορείτε ένα εξουσιοδοτημένο ΚΤΕ (μπορείτε 
να το βρείτε μέσω του μεταπωλητή να το βρείτε μέσω του μεταπωλητή 
ή του ιστότοπου www.edilkamin.ή του ιστότοπου www.edilkamin.
com στην κατηγορία Κέντρα Τεχνικής com στην κατηγορία Κέντρα Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης).Εξυπηρέτησης).

ΠροϋπόθεσηΠροϋπόθεση
• Η εγκατάσταση των θαλάμων • Η εγκατάσταση των θαλάμων 
καύσης SIDE πρέπει να τηρεί καύσης SIDE πρέπει να τηρεί 
τις οδηγίες που αναφέρονται τις οδηγίες που αναφέρονται 
παρακάτω καθώς από την ορθή παρακάτω καθώς από την ορθή 
εγκατάσταση εξαρτάται η ασφάλεια εγκατάσταση εξαρτάται η ασφάλεια 
και η αποτελεσματικότητα του και η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος.συστήματος.
• Πριν προχωρήσετε στη • Πριν προχωρήσετε στη 
συναρμολόγηση, διαβάστε συναρμολόγηση, διαβάστε 
προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες.
• Η EDILKAMIN αποποιείται κάθε • Η EDILKAMIN αποποιείται κάθε 
ευθύνη σχετικά με ζημιές που ευθύνη σχετικά με ζημιές που 
προκύπτουν από την μη τήρηση των προκύπτουν από την μη τήρηση των 
οδηγιών και σε αυτήν την περίπτωση οδηγιών και σε αυτήν την περίπτωση 
ακυρώνεται κάθε δικαίωμα που ακυρώνεται κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από την εγγύηση.απορρέει από την εγγύηση.
• Ο θάλαμος καύσης SIDE παρέχεται • Ο θάλαμος καύσης SIDE παρέχεται 
συναρμολογημένος σε παλέτες. συναρμολογημένος σε παλέτες. 

Προστασία του κτιρίουΠροστασία του κτιρίου
Όλες οι επιφάνειες του κτιρίου που Όλες οι επιφάνειες του κτιρίου που 
εφάπτονται στο θάλαμο καύσης θα εφάπτονται στο θάλαμο καύσης θα 
πρέπει να διαθέτουν προστασία από πρέπει να διαθέτουν προστασία από 
υπερθέρμανση. Τα μέτρα μόνωσης υπερθέρμανση. Τα μέτρα μόνωσης 
που θα υιοθετηθούν εξαρτώνται που θα υιοθετηθούν εξαρτώνται 
από το είδος των επιφανειών και από το είδος των επιφανειών και 
από τον τρόπο με τον οποίο έχουν από τον τρόπο με τον οποίο έχουν 
κατασκευαστεί.κατασκευαστεί.

Έξοδοι θερμού αέρα / ΑεραγωγοίΈξοδοι θερμού αέρα / Αεραγωγοί
Οι έξοδοι του θερμού αέρα θα Οι έξοδοι του θερμού αέρα θα 
πρέπει να τοποθετηθούν σε πρέπει να τοποθετηθούν σε 
απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από απόσταση τουλάχιστον 50 εκ. από 
την οροφή και 30 εκ. από τα έπιπλα. την οροφή και 30 εκ. από τα έπιπλα. 
Τοποθετήστε τους αεραγωγούς ή Τοποθετήστε τους αεραγωγούς ή 
τις εξόδους θερμού αέρα στο πιο τις εξόδους θερμού αέρα στο πιο 
ψηλό σημείο της διακόσμησης ώστε ψηλό σημείο της διακόσμησης ώστε 
να αποφύγετε τη συσσώρευση να αποφύγετε τη συσσώρευση 
θερμότητας στο εσωτερικό της θερμότητας στο εσωτερικό της 
διακόσμησης. Τοποθετήστε τους διακόσμησης. Τοποθετήστε τους 
αεραγωγούς ή τις εξόδους αέρα αεραγωγούς ή τις εξόδους αέρα 
με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει 
εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισμό 
τους.τους.

Διακοσμητικά δοκάριαΔιακοσμητικά δοκάρια
Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων 
διακοσμητικών δοκαριών μπροστά διακοσμητικών δοκαριών μπροστά 
από τη διακόσμηση του θαλάμου από τη διακόσμηση του θαλάμου 
καύσης μόνο εάν τοποθετηθούν καύσης μόνο εάν τοποθετηθούν 
μακριά από το πεδίο ακτινοβολίας, μακριά από το πεδίο ακτινοβολίας, 
σε απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από σε απόσταση τουλάχιστον 1 εκ. από 
τη διακόσμηση. τη διακόσμηση. 
Το διάστημα που μονώνει τα Το διάστημα που μονώνει τα 
διακοσμητικά στοιχεία και τηδιακοσμητικά στοιχεία και τη

διακόσμηση του τζακιού θα πρέπει διακόσμηση του τζακιού θα πρέπει 
να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει 
τη συσσώρευση θερμότητας. Τα τη συσσώρευση θερμότητας. Τα 
ξύλινα διακοσμητικά δοκάρια δεν ξύλινα διακοσμητικά δοκάρια δεν 
μπορούν να αποτελούν συστατικό μπορούν να αποτελούν συστατικό 
μέρος του κτιρίου.μέρος του κτιρίου.

Δάπεδο μπροστά στο θάλαμο Δάπεδο μπροστά στο θάλαμο 
καύσηςκαύσης
Τα δάπεδα που έχουν κατασκευαστεί Τα δάπεδα που έχουν κατασκευαστεί 
με εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να με εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να 
επενδυθούν με μη εύφλεκτο υλικό επενδυθούν με μη εύφλεκτο υλικό 
αρκετού πάχους. Η προστατευτική αρκετού πάχους. Η προστατευτική 
επένδυση του δαπέδου θα πρέπει να επένδυση του δαπέδου θα πρέπει να 
ισούται:ισούται:
μετωπικά: μετωπικά: 
- με το ύψος που αντιστοιχεί στην - με το ύψος που αντιστοιχεί στην 
απόσταση μεταξύ βάσης θαλάμου απόσταση μεταξύ βάσης θαλάμου 
και δαπέδου συν 30 εκ. και σε κάθε και δαπέδου συν 30 εκ. και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να είναι περίπτωση θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 50 εκ. τουλάχιστον 50 εκ. 
πλαγίως: πλαγίως: 
- με το ύψος που αντιστοιχεί στην - με το ύψος που αντιστοιχεί στην 
απόσταση μεταξύ βάσης θαλάμου απόσταση μεταξύ βάσης θαλάμου 
και δαπέδου συν 20 εκ. και σε κάθε και δαπέδου συν 20 εκ. και σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να είναι περίπτωση θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30 εκ. τουλάχιστον 30 εκ. 

Στο πεδίο ακτινοβολίας του Στο πεδίο ακτινοβολίας του 
θαλάμου καύσηςθαλάμου καύσης
Τα δομικά στοιχεία που έχουν Τα δομικά στοιχεία που έχουν 
κατασκευαστεί από εύφλεκτα υλικά κατασκευαστεί από εύφλεκτα υλικά 
ή που περιλαμβάνουν εύφλεκτα ή που περιλαμβάνουν εύφλεκτα 
μέρη καθώς και τα έπιπλα θα μέρη καθώς και τα έπιπλα θα 
πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 
τουλάχιστον 80 εκ. από το στόμιο τουλάχιστον 80 εκ. από το στόμιο 
του θαλάμου καύσης, και στις τρεις του θαλάμου καύσης, και στις τρεις 
κατευθύνσεις: πίσω, επάνω και κατευθύνσεις: πίσω, επάνω και 
πλάγια. Εάν τα παραπάνω στοιχεία πλάγια. Εάν τα παραπάνω στοιχεία 
ή έπιπλα διαθέτουν προστασία κατά ή έπιπλα διαθέτουν προστασία κατά 
της ακτινοβολίας με βεντιλατέρ, αρκεί της ακτινοβολίας με βεντιλατέρ, αρκεί 
να βρίσκονται σε απόσταση 40 εκ.να βρίσκονται σε απόσταση 40 εκ.

Εκτός πεδίου ακτινοβολίαςΕκτός πεδίου ακτινοβολίας
Τα δομικά στοιχεία που έχουν Τα δομικά στοιχεία που έχουν 
κατασκευαστεί από εύφλεκτα κατασκευαστεί από εύφλεκτα 
υλικά ή που περιλαμβάνουν υλικά ή που περιλαμβάνουν 
εύφλεκτα μέρη καθώς και τα εύφλεκτα μέρη καθώς και τα 
έπιπλα θα πρέπει να βρίσκονται σε έπιπλα θα πρέπει να βρίσκονται σε 
απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. από τη απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. από τη 
διακόσμηση του θαλάμου καύσης: διακόσμηση του θαλάμου καύσης: 
Με ένα τέτοιο διάστημα, ο αέρας που Με ένα τέτοιο διάστημα, ο αέρας που 
υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο 
θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί θα πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί 
ελεύθερα. Δεν θα πρέπει να ελεύθερα. Δεν θα πρέπει να 
προκληθεί συσσώρευση θερμότητας.προκληθεί συσσώρευση θερμότητας.

Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματοςΓραμμές ηλεκτρικού ρεύματος
Στους τοίχους και στις οροφές που Στους τοίχους και στις οροφές που 
βρίσκονται στο χώρο όπου είναι βρίσκονται στο χώρο όπου είναι 
εγκατεστημένος ο θάλαμος καύσης εγκατεστημένος ο θάλαμος καύσης 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν γραμμές δεν θα πρέπει να υπάρχουν γραμμές 
ηλεκτρικού ρεύματος.ηλεκτρικού ρεύματος.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚαπναγωγόςΚαπναγωγός
Με τον όρο καπναγωγός εννοείται Με τον όρο καπναγωγός εννοείται 
ο αγωγός που συνδέει το άνοιγμα ο αγωγός που συνδέει το άνοιγμα 
εξόδου των καπναερίων στο θάλαμο εξόδου των καπναερίων στο θάλαμο 
καύσης με το στόμιο της καπνοδόχου. καύσης με το στόμιο της καπνοδόχου. 
Ο καπναγωγός θα πρέπει να είναι Ο καπναγωγός θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένος από ατσάλινους κατασκευασμένος από ατσάλινους 
ή κεραμικούς άκαμπτους σωλήνες, ή κεραμικούς άκαμπτους σωλήνες, 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν 
εύκαμπτοι σωλήνες από μέταλλο εύκαμπτοι σωλήνες από μέταλλο 
ή αμιαντοτσιμέντο. Θα πρέπει να ή αμιαντοτσιμέντο. Θα πρέπει να 
αποφεύγονται οριζόντια σημεία ή αποφεύγονται οριζόντια σημεία ή 
με ανάποδη κλίση. Τυχόν αλλαγές με ανάποδη κλίση. Τυχόν αλλαγές 
διατομής επιτρέπονται μόνο διατομής επιτρέπονται μόνο 
στην έξοδο του τζακιού και όχι στην έξοδο του τζακιού και όχι 
παραδείγματος χάριν στο σύνδεσμο παραδείγματος χάριν στο σύνδεσμο 
της καπνοδόχου. Δεν επιτρέπονται της καπνοδόχου. Δεν επιτρέπονται 
γωνίες μεγαλύτερες των 45°. Το σημείο γωνίες μεγαλύτερες των 45°. Το σημείο 
όπου ο αγωγός από ατσάλι εισέρχεται όπου ο αγωγός από ατσάλι εισέρχεται 
στο άνοιγμα της εξόδου καπναερίων στο άνοιγμα της εξόδου καπναερίων 
του τζακιού θα πρέπει να σφραγιστεί του τζακιού θα πρέπει να σφραγιστεί 
με μαστίχη σε υψηλή θερμοκρασία. με μαστίχη σε υψηλή θερμοκρασία. 
Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες 
του προτύπου UNI 10683 στην του προτύπου UNI 10683 στην 
παράγραφο 4.2 “σύνδεση στο παράγραφο 4.2 “σύνδεση στο 
σύστημα εκκένωσης καπνών” και σύστημα εκκένωσης καπνών” και 
στις υποπαραγράφους.στις υποπαραγράφους.

κυκλικές, σε περίπτωση που οι διατομές κυκλικές, σε περίπτωση που οι διατομές 
είναι ορθογώνιες η σχέση των πλευρών είναι ορθογώνιες η σχέση των πλευρών 
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 
- να έχει εσωτερική διατομή με- να έχει εσωτερική διατομή με  
επιφάνεια τουλάχι στον ίση προς επιφάνεια τουλάχι στον ίση προς 
εκείνη που αναφέρει το τεχνικό έντυποεκείνη που αναφέρει το τεχνικό έντυπο
- να εξυπηρετεί έναν μόνο θάλαμο - να εξυπηρετεί έναν μόνο θάλαμο 
καύσης (ενεργειακό τζάκι ή σόμπα).καύσης (ενεργειακό τζάκι ή σόμπα).
Για τις καπνοδόχους που δεν είναι Για τις καπνοδόχους που δεν είναι 
νέας κατασκευής ή που είναι πολύ νέας κατασκευής ή που είναι πολύ 
μεγάλες, συνιστάται η διασωλήνωση  μεγάλες, συνιστάται η διασωλήνωση  
με σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι με σωλήνες από ανοξείδωτο ατσάλι 
κατάλληλης διαμέτρου και μόνωσης. κατάλληλης διαμέτρου και μόνωσης. 
Σε περίπου που το μήκος της Σε περίπου που το μήκος της 
καπνοδόχου ξεπερνά τα 5 μέτρα, θα καπνοδόχου ξεπερνά τα 5 μέτρα, θα 
πρέπει να εγκαταστήσετε ντάμπερ πρέπει να εγκαταστήσετε ντάμπερ 
ρύθμισης τραβήγματος. ρύθμισης τραβήγματος. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά της Τα βασικά χαρακτηριστικά της 
απόληξης καπνοδόχου είναι:απόληξης καπνοδόχου είναι:
- εσωτερική διατομή στη βάση ίση με - εσωτερική διατομή στη βάση ίση με 
εκείνη της καπνοδόχουεκείνη της καπνοδόχου
- διατομή εξόδου όχι μικρότερη από τη - διατομή εξόδου όχι μικρότερη από τη 
διπλή διατομή της καπνοδόχουδιπλή διατομή της καπνοδόχου
- υπαίθρια τοποθέτηση, πάνω από - υπαίθρια τοποθέτηση, πάνω από 
τη στέγη και μακριά από τις περιοχές τη στέγη και μακριά από τις περιοχές 
αντίστροφης ροής.αντίστροφης ροής.
Εγκατάσταση του μονοκόμματου Εγκατάσταση του μονοκόμματου 
πλαισίουπλαισίου
Σε περίπτωση που το συνδυάσετε με Σε περίπτωση που το συνδυάσετε με 
μια προκατασκευασμένη διακόσμηση μια προκατασκευασμένη διακόσμηση 
Edilkamin, για να εντοπίσετε την Edilkamin, για να εντοπίσετε την 
ακριβή θέση όπου θα τοποθετηθεί ακριβή θέση όπου θα τοποθετηθεί 
το ενεργειακό τζάκι θα πρέπει να το ενεργειακό τζάκι θα πρέπει να 
ορίσετε τη διακόσμηση με την οποία ορίσετε τη διακόσμηση με την οποία 
θα επενδυθεί. Βάσει του μοντέλου θα επενδυθεί. Βάσει του μοντέλου 
που θα επιλέξετε, η τοποθέτηση θα που θα επιλέξετε, η τοποθέτηση θα 
πραγματοποιηθεί με διαφορετικό πραγματοποιηθεί με διαφορετικό 
τρόπο (συμβουλευθείτε τις οδηγίες τρόπο (συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
συναρμολόγησης που περιλαμβάνει η συναρμολόγησης που περιλαμβάνει η 
συσκευασία κάθε διακόσμησης). Κατά συσκευασία κάθε διακόσμησης). Κατά 
την εγκατάσταση, να ελέγχετε πάντα το την εγκατάσταση, να ελέγχετε πάντα το 
βάρος νήματος και τη στάθμη.βάρος νήματος και τη στάθμη.
- ανοίξτε στον τοίχο ή στο δάπεδο μία - ανοίξτε στον τοίχο ή στο δάπεδο μία 
τρύπα για την παροχή εξωτερικού τρύπα για την παροχή εξωτερικού 
αέρα και συνδέστε την στο μηχανισμό αέρα και συνδέστε την στο μηχανισμό 
ρύθμισης του αέρα όπως περιγράφεται ρύθμισης του αέρα όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο “παροχή εξωτερικού στο κεφάλαιο “παροχή εξωτερικού 
αέρα”αέρα”
- συνδέστε το ενεργειακό τζάκι στην - συνδέστε το ενεργειακό τζάκι στην 
καπνοδόχο με αγωγό από ανοξείδωτο καπνοδόχο με αγωγό από ανοξείδωτο 
ατσάλι και χρησιμοποιήστε για το ατσάλι και χρησιμοποιήστε για το 
σκοπό αυτό τις διαμέτρους που σκοπό αυτό τις διαμέτρους που 
αναγράφονται στον πίνακα τεχνικών αναγράφονται στον πίνακα τεχνικών 
στοιχείων (σελ. 83) καθώς και τις στοιχείων (σελ. 83) καθώς και τις 
οδηγίες στο κεφάλαιο “καπνοδόχος”.οδηγίες στο κεφάλαιο “καπνοδόχος”.
- διατίθενται κιτ για τη δημιουργία - διατίθενται κιτ για τη δημιουργία 
καναλιών του θερμού αέρα που καναλιών του θερμού αέρα που 
περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 87.περιγράφονται αναλυτικά στη σελ. 87.
- εφόσον ολοκληρώσετε την - εφόσον ολοκληρώσετε την 
εγκατάσταση, ξεβιδώστε την κόκκινη εγκατάσταση, ξεβιδώστε την κόκκινη 
βίδα εμπλοκής του αντίβαρου που βίδα εμπλοκής του αντίβαρου που 
βρίσκεται στη βάση για να κυλάει η βρίσκεται στη βάση για να κυλάει η 
πόρτα ανεμπόδιστα .πόρτα ανεμπόδιστα .
- ελέγξτε τον τρόπο λειτουργίας όλων - ελέγξτε τον τρόπο λειτουργίας όλων 
των κινούμενων μερών.των κινούμενων μερών.

Διακοσμήσεις, επικαλύψεις και Διακοσμήσεις, επικαλύψεις και 
αερισμός τους (εικ. 1)αερισμός τους (εικ. 1)
Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση, Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση, 
ελέγξτε ότι λειτουργούν σωστά οι ελέγξτε ότι λειτουργούν σωστά οι 
συνδέσεις, οι έλεγχοι και τα κινούμενη συνδέσεις, οι έλεγχοι και τα κινούμενη 
μέρη. Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας μέρη. Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας 
πραγματοποιείται όταν το ενεργειακό πραγματοποιείται όταν το ενεργειακό 
τζάκι είναι αναμμένο και λειτουργεί τζάκι είναι αναμμένο και λειτουργεί 
μερικές ώρες, πριν να διακοσμήσετε μερικές ώρες, πριν να διακοσμήσετε 
το μονοκόμματο πλαίσιο ώστε να το μονοκόμματο πλαίσιο ώστε να 
μπορούν να πραγματοποιηθούν τυχόν μπορούν να πραγματοποιηθούν τυχόν 
ρυθμίσεις σε περίπτωση ανάγκης. Στη ρυθμίσεις σε περίπτωση ανάγκης. Στη 
συνέχεια, προχωρήστε στις εργασίες συνέχεια, προχωρήστε στις εργασίες 
ολοκλήρωσης όπως παραδείγματος ολοκλήρωσης όπως παραδείγματος 
χάριν:χάριν:

- κατασκευή της επικάλυψης- κατασκευή της επικάλυψης
- συναρμολόγηση της διακόσμησης- συναρμολόγηση της διακόσμησης
-η προσθήκη παραστάδων, τα -η προσθήκη παραστάδων, τα 
βαψίματα κλπ πραγματοποιούνται βαψίματα κλπ πραγματοποιούνται 
εφόσον ολοκληρωθεί η δοκιμή και η εφόσον ολοκληρωθεί η δοκιμή και η 
έκβαση είναι θετική. Η Edilkamin δεν έκβαση είναι θετική. Η Edilkamin δεν 
φέρει συνεπώς ευθύνη για τις δαπάνες φέρει συνεπώς ευθύνη για τις δαπάνες 
που προκύπτουν από εργασίες που προκύπτουν από εργασίες 
κατεδάφισης και ανοικοδόμησης ακόμα κατεδάφισης και ανοικοδόμησης ακόμα 
και αν οφείλονται σε αντικατάσταση και αν οφείλονται σε αντικατάσταση 
τυχόν ελαττωματικών μερών του τυχόν ελαττωματικών μερών του 
ενεργειακού τζακιού. ενεργειακού τζακιού. 
Τα μέρη που είναι από μάρμαρο, Τα μέρη που είναι από μάρμαρο, 
πέτρα, τούβλα και τα οποία αποτελούν πέτρα, τούβλα και τα οποία αποτελούν 
τη διακόσμηση θα πρέπει να τη διακόσμηση θα πρέπει να 
συναρμολογούνται εφόσον τηρείται συναρμολογούνται εφόσον τηρείται 
ένα μικρό μεσοδιάστημα από το ένα μικρό μεσοδιάστημα από το 
προκατασκευασμένο πλαίσιο ώστε προκατασκευασμένο πλαίσιο ώστε 
να αποφευχθούν τυχόν ρωγμές που να αποφευχθούν τυχόν ρωγμές που 
οφείλονται σε φαινόμενα διαστολής και οφείλονται σε φαινόμενα διαστολής και 
υπερθέρμανσης.υπερθέρμανσης.
Ιδιαίτερα, κατά τη δημιουργία Ιδιαίτερα, κατά τη δημιουργία 
υπόβαθρου κάτω από το όριο θα υπόβαθρου κάτω από το όριο θα 
πρέπει να έχει προβλεφθεί:πρέπει να έχει προβλεφθεί:
- ένα κατάλληλο κενό για τη διέλευση - ένα κατάλληλο κενό για τη διέλευση 
του αέρα επανακυκλοφορίας από τον του αέρα επανακυκλοφορίας από τον 
περιβάλλοντα χώροπεριβάλλοντα χώρο
- η δυνατότητα επιθεώρησης και - η δυνατότητα επιθεώρησης και 
αντικατάστασης των βεντιλατέρ, για τα αντικατάστασης των βεντιλατέρ, για τα 
μοντέλα με εξαναγκασμένο αερισμό μοντέλα με εξαναγκασμένο αερισμό 
στο θάλαμο καύσης. Τα ξύλινα μέρη στο θάλαμο καύσης. Τα ξύλινα μέρη 
θα πρέπει να προστατεύονται από θα πρέπει να προστατεύονται από 
πυρίμαχα πάνελ, δεν θα πρέπει πυρίμαχα πάνελ, δεν θα πρέπει 
να εφάπτονται αλλά να διατηρούν να εφάπτονται αλλά να διατηρούν 
την κατάλληλη απόσταση από τη την κατάλληλη απόσταση από τη 
διακόσμηση τουλάχιστον 1 εκ. περίπου διακόσμηση τουλάχιστον 1 εκ. περίπου 
ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία 
του αέρα και να αποφεύγεται η του αέρα και να αποφεύγεται η 
συσσώρευση θερμότητας. Η πυρίμαχη συσσώρευση θερμότητας. Η πυρίμαχη 
επικάλυψη μπορεί να κατασκευαστεί επικάλυψη μπορεί να κατασκευαστεί 
από γυψοσανίδα ή πλάκες γύψου. από γυψοσανίδα ή πλάκες γύψου. 
Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να 
συναρμολογηθεί το κιτ δημιουργίας συναρμολογηθεί το κιτ δημιουργίας 
καναλιών θερμού αέρα όπως καναλιών θερμού αέρα όπως 
περιγράφηκε προηγουμένως. Καλό περιγράφηκε προηγουμένως. Καλό 
είναι να αερίζεται το εσωτερικό τμήμα είναι να αερίζεται το εσωτερικό τμήμα 
της πυρίμαχης επικάλυψης με τη της πυρίμαχης επικάλυψης με τη 
ροή του αέρα που εισέρχεται από ροή του αέρα που εισέρχεται από 
κάτω (διάστημα ανάμεσα στην πόρτα κάτω (διάστημα ανάμεσα στην πόρτα 
και στο δοκάρι), ο οποίος χάρη στη και στο δοκάρι), ο οποίος χάρη στη 
συναγωγή θερμότητας θα βγει από τον συναγωγή θερμότητας θα βγει από τον 
επάνω αεραγωγό. Με τον τρόπο αυτό επάνω αεραγωγό. Με τον τρόπο αυτό 
επιτρέπει να ανακτηθεί η θερμότητα επιτρέπει να ανακτηθεί η θερμότητα 
και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. και να αποφευχθεί η υπερθέρμανση. 
Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες 
του προτύπου UNI 10683 στις του προτύπου UNI 10683 στις 
παραγράφους 4.4 και 4.7 “μόνωση, παραγράφους 4.4 και 4.7 “μόνωση, 
φινίρισμα, διακόσμηση και φινίρισμα, διακόσμηση και 
υποδείξεις ασφαλείας”υποδείξεις ασφαλείας”

Καπνοδόχος και απόληξη Καπνοδόχος και απόληξη 
καπνοδόχουκαπνοδόχου
Με τον όρο καπνοδόχος εννοείται ο Με τον όρο καπνοδόχος εννοείται ο 
αγωγός που φτάνει από το χώρο όπου αγωγός που φτάνει από το χώρο όπου 
λειτουργεί το τζάκι στη στέγη του κτιρίου.λειτουργεί το τζάκι στη στέγη του κτιρίου.

Βασικά χαρακτηριστικά της Βασικά χαρακτηριστικά της 
καπνοδόχουκαπνοδόχου
Η καπνοδόχος πρέπει να συμμορφώνεται Η καπνοδόχος πρέπει να συμμορφώνεται 
με το πρότυπο UNI EN 1443 αι σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 1443 αι σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις εγκατάστασης που με τις απαιτήσεις εγκατάστασης που 
ορίζει το πρότυπο UNI EN 10683 πρέπει ορίζει το πρότυπο UNI EN 10683 πρέπει 
να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
- κλιματική κλάση T450 ή ανώτερη και - κλιματική κλάση T450 ή ανώτερη και 
κλάση αντίστασης στην καύση αιθάλης  κλάση αντίστασης στην καύση αιθάλης  
Gxx.Gxx.
- δυνατότητα αντοχής σε θερμοκρασία - δυνατότητα αντοχής σε θερμοκρασία 
καπναερίων τουλάχιστον 450°C όσον καπναερίων τουλάχιστον 450°C όσον 
αφορά τη μηχανική αντίσταση, τη αφορά τη μηχανική αντίσταση, τη 
μόνωση και την αεροστεγανότητα.μόνωση και την αεροστεγανότητα.
- να έχει κατάλληλη μόνωση για την - να έχει κατάλληλη μόνωση για την 
αποφυγή δημιουργίας συμπύκνωσηςαποφυγή δημιουργίας συμπύκνωσης
- να έχει σταθερή διατομή, κάθετη - να έχει σταθερή διατομή, κάθετη 
σχεδόν διαδρομή και να μην σχεδόν διαδρομή και να μην 
παρουσιάζει γωνίες άνω των 45°.παρουσιάζει γωνίες άνω των 45°.
- να έχει εσωτερικές διατομές κατά - να έχει εσωτερικές διατομές κατά 
προτίμηση κυκλικές, σε περίπτωση προτίμηση κυκλικές, σε περίπτωση 
που οι διατομές είναι - να έχει που οι διατομές είναι - να έχει 
εσωτερικές δια τομές κατά προτίμηση εσωτερικές δια τομές κατά προτίμηση 

ΌΧΙ

Αεραγωγός ανοίγματος 
θερμού αέρα

Έξοδος θερμού αέρα από 
την πυρίμαχη επένδυση
Πυρίμαχη επένδυση

Οδηγοί συρόμενης 
πόρτας

Μεταλλικός 
μανδύας

Καπνοδόχος

Ξύλινο δοκάρι

Μετώπη
Είσοδος αέρα στην 
πυρίμαχη επένδυση
Συρόμενη πόρταεικ. 1
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο θερμός αέρας που δημιουργεί το Ο θερμός αέρας που δημιουργεί το 
τζάκι εισέρχεται στους χώρους που τζάκι εισέρχεται στους χώρους που 
θέλετε να θερμάνετε από τα ακροφύσια θέλετε να θερμάνετε από τα ακροφύσια 
παροχής αέρα που συνδέονται με τις παροχής αέρα που συνδέονται με τις 
οπές στο σκέπασμα του μανδύα με οπές στο σκέπασμα του μανδύα με 
σωλήνες αλουμινίου Ø 14 εκ.σωλήνες αλουμινίου Ø 14 εκ.
Πρέπει απαραιτήτως να επιστρέφει Πρέπει απαραιτήτως να επιστρέφει 
ο αέρας στο χώρο όπου έχει ο αέρας στο χώρο όπου έχει 
εγκατασταθεί το τζάκι μέσω των εγκατασταθεί το τζάκι μέσω των 
αεραγωγών που βρίσκονται χαμηλά αεραγωγών που βρίσκονται χαμηλά 
στους τοίχους ή μέσω των κενών κάτω στους τοίχους ή μέσω των κενών κάτω 
από τις πόρτες.από τις πόρτες.
Η διάμετρος των σωλήνων δεν πρέπει Η διάμετρος των σωλήνων δεν πρέπει 
να είναι μικρότερη από Ø 14 εκ.να είναι μικρότερη από Ø 14 εκ.
Η διάμετρος των σωλήνων δεν θα Η διάμετρος των σωλήνων δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από Ø πρέπει να είναι μικρότερη από Ø 
14 εκ. ώστε η ταχύτητα του αέρα να 14 εκ. ώστε η ταχύτητα του αέρα να 
μην ξεπερνά τα 5 μ/δευτ και να μην μην ξεπερνά τα 5 μ/δευτ και να μην 
δημιουργείται ενοχλητικός θόρυβος και δημιουργείται ενοχλητικός θόρυβος και 
υπερβολική απώλεια φορτίου λόγω υπερβολική απώλεια φορτίου λόγω 
τριβής. Είναι σημαντικό η διαδρομή τριβής. Είναι σημαντικό η διαδρομή 
των σωλήνων να είναι όσο το δυνατόν των σωλήνων να είναι όσο το δυνατόν 
ευθεία. Οι σωλήνες από αλουμίνιο ευθεία. Οι σωλήνες από αλουμίνιο 
μπορούν να καλυφθούν με ξύλινες μπορούν να καλυφθούν με ξύλινες 
κατασκευές, ξύλινα δοκάρια ή να κατασκευές, ξύλινα δοκάρια ή να 
εντοιχιστούν στους τοίχους. Σε κάθε εντοιχιστούν στους τοίχους. Σε κάθε 
περίπτωση θα πρέπει να μονωθούν περίπτωση θα πρέπει να μονωθούν 
πολύ καλά. Τα κανάλια μπορούν να πολύ καλά. Τα κανάλια μπορούν να 
εκτείνονται σε μέγιστο μήκος 6÷8μ το εκτείνονται σε μέγιστο μήκος 6÷8μ το 
καθένα για το μοντέλο V και 4÷5μ το καθένα για το μοντέλο V και 4÷5μ το 
καθένα για το μοντέλο N. Το μήκος καθένα για το μοντέλο N. Το μήκος 
αυτό θα πρέπει να ελαττωθεί κατά 1,2 αυτό θα πρέπει να ελαττωθεί κατά 1,2 
μ. για κάθε καμπή και ακροφύσιο λόγω μ. για κάθε καμπή και ακροφύσιο λόγω 
της απώλειας του φορτίου τους.της απώλειας του φορτίου τους.

Εγκατάσταση κιτ κυκλοφορίας Εγκατάσταση κιτ κυκλοφορίας 
θερμού αέραθερμού αέρα
Διατίθενται τα παρακάτω κιτ για τη Διατίθενται τα παρακάτω κιτ για τη 
δημιουργία καναλιών θερμού αέρα δημιουργία καναλιών θερμού αέρα 

Κιτ ένα/bis μόνο χώρος με τζάκιΚιτ ένα/bis μόνο χώρος με τζάκι
- στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις - στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις 
οπές του μανδύαοπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες - τοποθετήστε τους δύο σωλήνες 
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά (21) και στερεώστε τους με τα ειδικά 
κολάρακολάρα
- εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ - εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ 
των ακροφύσιων “B2” στο επάνω των ακροφύσιων “B2” στο επάνω 
μέρος της επικάλυψηςμέρος της επικάλυψης
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από - συνδέστε τους δύο σωλήνες από 
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους 
με τα κολάρα και τοποθετήστε τους με τα κολάρα και τοποθετήστε τους 
μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να 
κουμπώσουνκουμπώσουν

Κιτ δύο/bis χώρος με τζάκι, συν Κιτ δύο/bis χώρος με τζάκι, συν 
ένας παράπλευροςένας παράπλευρος
- στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις - στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις 
οπές του μανδύαοπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες - τοποθετήστε τους δύο σωλήνες 
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά (21) και στερεώστε τους με τα ειδικά 
κολάρακολάρα
- εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του - εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του 
ακροφύσιου “B1” στο επάνω μέρος της ακροφύσιου “B1” στο επάνω μέρος της 
επικάλυψης - εντοιχίστε το πλαίσιο με επικάλυψης - εντοιχίστε το πλαίσιο με 
ρακόρ του ακροφύσιου “B3” στον τοίχο ρακόρ του ακροφύσιου “B3” στον τοίχο 
του χώρου που θέλετε να θερμάνετετου χώρου που θέλετε να θερμάνετε
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από - συνδέστε τους δύο σωλήνες από 
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους 
με τα κολάρα και τοποθετήστε τους με τα κολάρα και τοποθετήστε τους 
μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να 
κουμπώσουνκουμπώσουν

Kit τρία/bis χώρος με τζάκι, συν δύο Kit τρία/bis χώρος με τζάκι, συν δύο 
παράπλευροιπαράπλευροι
- στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις - στερεώστε τα δύο ρακόρ “R2” στις 
οπές του μανδύαοπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες - τοποθετήστε τους δύο σωλήνες 
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά (21) και στερεώστε τους με τα ειδικά 
κολάρακολάρα
- εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ - εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ 
των ακροφύσιων “B3” στους τοίχους των ακροφύσιων “B3” στους τοίχους 
του χώρου που θέλετε να θερμάνετετου χώρου που θέλετε να θερμάνετε
- τοποθετήστε στο επάνω μέρος της - τοποθετήστε στο επάνω μέρος της 
επικάλυψης μια περσίδα “G1” για να επικάλυψης μια περσίδα “G1” για να 
αερίζεται η επικάλυψη εσωτερικάαερίζεται η επικάλυψη εσωτερικά
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από - συνδέστε τους δύο σωλήνες από 
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους 
με τα κολάρα και τοποθετήστε τους με τα κολάρα και τοποθετήστε τους 
μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να 
κουμπώσουνκουμπώσουν

Κιτ τέσσερα/bis χώρος με τζάκι, συν Κιτ τέσσερα/bis χώρος με τζάκι, συν 
τρεις παράπλευροιτρεις παράπλευροι
(ΜΟΝΟ για SIDE 2)(ΜΟΝΟ για SIDE 2)
- στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ “R2” - στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ “R2” 
στις οπές του μανδύαστις οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες - τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες 
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά (21) και στερεώστε τους με τα ειδικά 
κολάρακολάρα
- εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του - εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του 
ακροφύσιου “B1” στον επάνω τοίχο της ακροφύσιου “B1” στον επάνω τοίχο της 
επικάλυψηςεπικάλυψης
- εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των - εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των 
τριών ακροφύσιων “B3” στους τοίχους τριών ακροφύσιων “B3” στους τοίχους 
των χώρων που θέλετε να θερμάνετετων χώρων που θέλετε να θερμάνετε
- συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες - συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες 
από αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους από αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους 
με τα κολάρα και τοποθετήστε τους με τα κολάρα και τοποθετήστε τους 
μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να 
κουμπώσουνκουμπώσουν

Κιτ πέντε/bis χώρος με τζάκι, συν Κιτ πέντε/bis χώρος με τζάκι, συν 
τέσσερις παράπλευροιτέσσερις παράπλευροι
(ΜΟΝΟ για SIDE 2)(ΜΟΝΟ για SIDE 2)
- στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ “R2” - στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ “R2” 
στις οπές του μανδύαστις οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες - τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες 
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά (21) και στερεώστε τους με τα ειδικά 
κολάρακολάρα
- εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των - εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των 
τεσσάρων ακροφύσιων “B3” στους τεσσάρων ακροφύσιων “B3” στους 
τοίχους των χώρων που θέλετε να τοίχους των χώρων που θέλετε να 
θερμάνετεθερμάνετε
- τοποθετήστε μέσα στην επικάλυψη - τοποθετήστε μέσα στην επικάλυψη 
μια περσίδα “G1” για να αερίζεται η μια περσίδα “G1” για να αερίζεται η 
επικάλυψη εσωτερικάεπικάλυψη εσωτερικά
- συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες - συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες 
από αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους από αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους 
με τα κολάρα και τοποθετήστε τους με τα κολάρα και τοποθετήστε τους 
μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να μπροστινούς αεραγωγούς μέχρι να 
κουμπώσουνκουμπώσουν
Οι οπές εξόδου του θερμού αέρα, Οι οπές εξόδου του θερμού αέρα, 
στην κορφή του μανδύα, που δεν στην κορφή του μανδύα, που δεν 
χρησιμοποιούνται θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θα πρέπει να 
κλειστούν με τις ειδικές τάπες που κλειστούν με τις ειδικές τάπες που 
παρέχονται. παρέχονται. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε κανάλια Μπορείτε να δημιουργήσετε κανάλια 
της αρεσκείας σας, εάν προσθέσετε της αρεσκείας σας, εάν προσθέσετε 
στα ήδη διαθέσιμα κιτ διάφορα στα ήδη διαθέσιμα κιτ διάφορα 
χωριστά εξαρτήματα που μπορείτε να χωριστά εξαρτήματα που μπορείτε να 
επιλέξετε από τον τιμοκατάλογο.επιλέξετε από τον τιμοκατάλογο.

Κιτ ένα bis

Κιτ δύο bis

Κιτ τρία bis

Κιτ τέσσερα bis

Κιτ πέντε bis
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

εικ. 11

εικ. 13

εικ. 12

ΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΑΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
• • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΚΥΣΜΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΚΥΣΜΟ
Ο αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον εισέρχεται μέσω των Ο αέρας από το εξωτερικό περιβάλλον εισέρχεται μέσω των 
πλαϊνών παροχών (πλαϊνών παροχών (1212 - εικ. 1 στη σελ. 55) που βρίσκονται  - εικ. 1 στη σελ. 55) που βρίσκονται 
στη βάση του μανδύα, θερμαίνεται και λόγω του ελκυσμού στη βάση του μανδύα, θερμαίνεται και λόγω του ελκυσμού 
ανεβαίνει προς το κοίλωμα στο πίσω μέρος του θαλάμου ανεβαίνει προς το κοίλωμα στο πίσω μέρος του θαλάμου 
καύσης και εξέρχεται θερμός από τις οπές που υπάρχουν καύσης και εξέρχεται θερμός από τις οπές που υπάρχουν 
στο σκέπασμα του μανδύα (στο σκέπασμα του μανδύα (1414 - εικ. 1 στη σελ. 55).  - εικ. 1 στη σελ. 55). 
Για να λειτουργεί ο εξοπλισμός με αυτή τη διάταξη, Για να λειτουργεί ο εξοπλισμός με αυτή τη διάταξη, 
πρέπει όχι μόνο να αφαιρέσετε τις τάπες από τις παροχές πρέπει όχι μόνο να αφαιρέσετε τις τάπες από τις παροχές 
στη βάση του μανδύα αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι στη βάση του μανδύα αλλά πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
περνά στις παροχές ο αέρας που προέρχεται από το περνά στις παροχές ο αέρας που προέρχεται από το 
εξωτερικό περιβάλλον (ελέγξτε τη λειτουργία αυτή σε εξωτερικό περιβάλλον (ελέγξτε τη λειτουργία αυτή σε 
περίπτωση που έχετε προσθέσει κάποια διακόσμηση).περίπτωση που έχετε προσθέσει κάποια διακόσμηση).

• • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
κιτ για την εγκατάσταση του μηχανισμού κάτω από κιτ για την εγκατάσταση του μηχανισμού κάτω από 
το μονομπλοκ (εικ. 11-12-13) (ΜΟΝΟ για τα μοντέλα το μονομπλοκ (εικ. 11-12-13) (ΜΟΝΟ για τα μοντέλα 
SIDE 50x50 και SIDE 2)SIDE 50x50 και SIDE 2)
Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία του θερμού αέρα Η εξαναγκασμένη κυκλοφορία του θερμού αέρα 
επιτυγχάνεται χάρη στην εγκατάσταση του ειδικού κιτ επιτυγχάνεται χάρη στην εγκατάσταση του ειδικού κιτ 
κωδ. 738910 κάτω από το πλαίσιο στήριξης.κωδ. 738910 κάτω από το πλαίσιο στήριξης.
To kit αποτελείται από:To kit αποτελείται από:
- ένα βεντιλατέρ ισχύος 800 m3/h- ένα βεντιλατέρ ισχύος 800 m3/h
- ένα ρυθμιστή- ένα ρυθμιστή
- έναν αισθητήρα- έναν αισθητήρα

Για να εγκαταστήσετε το μηχανισμό, ακολουθήστε τις Για να εγκαταστήσετε το μηχανισμό, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες:παρακάτω οδηγίες:
- Αφαιρέστε τις4 βίδες (a - εικ. 11-12) για να βγάλετε τη - Αφαιρέστε τις4 βίδες (a - εικ. 11-12) για να βγάλετε τη 
μετώπημετώπη
- συνδέστε του δύο ακροδέκτες Μ και F (εικ. 11)- συνδέστε του δύο ακροδέκτες Μ και F (εικ. 11)
-αφαιρέστε ένα από τα προτεμαχισμένα δύο καπάκια που -αφαιρέστε ένα από τα προτεμαχισμένα δύο καπάκια που 
υπάρχουν στο μεταλλικό κουτί (εικ. 11/12)υπάρχουν στο μεταλλικό κουτί (εικ. 11/12)
για να επιτραπεί το πέρασμα του καλωδίου από το για να επιτραπεί το πέρασμα του καλωδίου από το 
βεντιλατέρ στον ηλεκτρονικό πίνακα.βεντιλατέρ στον ηλεκτρονικό πίνακα.
- Συναρμολογήστε πάλι τη μετώπη στο κουτί του αέρα με - Συναρμολογήστε πάλι τη μετώπη στο κουτί του αέρα με 
τις 4 βίδες.τις 4 βίδες.
- Απλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρυθμιστή (r - - Απλώστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρυθμιστή (r - 
εικ. 11) μέχρι την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματοςεικ. 11) μέχρι την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος
- Το καλώδιο με τον αισθητήρα (s - εικ. 11) πρέπει να - Το καλώδιο με τον αισθητήρα (s - εικ. 11) πρέπει να 
φτάσει σε ένα από τα ακροφύσια (b - εικ. 12) εξόδου φτάσει σε ένα από τα ακροφύσια (b - εικ. 12) εξόδου 
του θερμού αέρα που συνήθως βρίσκονται επάνω στην του θερμού αέρα που συνήθως βρίσκονται επάνω στην 
επικάλυψη του τζακιού.επικάλυψη του τζακιού.
- Ο αισθητήρας πρέπει να στερεωθεί στην οπή του - Ο αισθητήρας πρέπει να στερεωθεί στην οπή του 
ακροφύσιου.ακροφύσιου.
βεβαιωθείτε ότι το σύρμα του αισθητήρα δεν βεβαιωθείτε ότι το σύρμα του αισθητήρα δεν 
παρεμποδίζει την κίνηση της ανασυρόμενης πόρτας.παρεμποδίζει την κίνηση της ανασυρόμενης πόρτας.
- Εφόσον ολοκληρώσετε τις εργασίες, βάλτε την πρίζα - Εφόσον ολοκληρώσετε τις εργασίες, βάλτε την πρίζα 
στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 220 V.στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος 220 V.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόβαθρο της διακόσμησης πρέπει να ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπόβαθρο της διακόσμησης πρέπει να 
μπορεί να αφαιρείται ώστε να είναι εφικτή η επιθεώρηση μπορεί να αφαιρείται ώστε να είναι εφικτή η επιθεώρηση 
στο κουτί του αέραστο κουτί του αέρα

ρακόρ
αεραγωγός

αισθητήρας

ρυθμιστής

βεντιλατέρ

ακροδέκτες

ρεύμα 220 V 

αισθητήρας

ρυθμιστής

ρεύμα 220 V 

βεντιλατέρ

ακροφύσιο
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Άνοιγμα για τον εξωτερικό αέρα Άνοιγμα για τον εξωτερικό αέρα 
(εικ. C-D-E-F-G)(εικ. C-D-E-F-G)

Η σύνδεση με τον εξωτερικό Η σύνδεση με τον εξωτερικό 
χώρο, διατομής 300 cm3, είναι χώρο, διατομής 300 cm3, είναι 
απαραίτητη για την καλή λειτουργία απαραίτητη για την καλή λειτουργία 
του τζακιού: για το λόγο αυτό πρέπει του τζακιού: για το λόγο αυτό πρέπει 
απαραιτήτως να πραγματοποιηθεί.απαραιτήτως να πραγματοποιηθεί.

Η σύνδεση αυτή πρέπει να ενώνει Η σύνδεση αυτή πρέπει να ενώνει 
κατευθείαν με τον εξωτερικό χώρο το κατευθείαν με τον εξωτερικό χώρο το 
μηχανισμό ρύθμισης του αέρα (10 - μηχανισμό ρύθμισης του αέρα (10 - 
εικ D).εικ D).
Ο μηχανισμός, που παραδίδεται Ο μηχανισμός, που παραδίδεται 
ξεχωριστά, μπορεί να ξεχωριστά, μπορεί να 
συναρμολογηθεί είτε δεξιά είτε συναρμολογηθεί είτε δεξιά είτε 
αριστερά από το τζάκι.αριστερά από το τζάκι.

Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα 
σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
- Βγάλτε το καπάκι (A - εικ. C) - Βγάλτε το καπάκι (A - εικ. C) 
που έχει στερεωθεί με βίδες και που έχει στερεωθεί με βίδες και 
τοποθετήστε το μηχανισμό ρύθμισης τοποθετήστε το μηχανισμό ρύθμισης 
του αέρα με τις ίδιες βίδες.του αέρα με τις ίδιες βίδες.

- Ενώστε τον εύκαμπτο σωλήνα - Ενώστε τον εύκαμπτο σωλήνα 
σύνδεσης, που ενδέχεται να είναι σύνδεσης, που ενδέχεται να είναι 
από εύκαμπτο αλουμίνιο.από εύκαμπτο αλουμίνιο.

- Φροντίστε να σφραγίσουν καλά - Φροντίστε να σφραγίσουν καλά 
τα σημεία από όπου μπορεί να βγει τα σημεία από όπου μπορεί να βγει 
αέρας.αέρας.

Συνιστάται να τοποθετήσετε στο Συνιστάται να τοποθετήσετε στο 
εξωτερικό περίβλημα του αγωγού εξωτερικό περίβλημα του αγωγού 
που οδηγεί στο άνοιγμα αέρα έναν που οδηγεί στο άνοιγμα αέρα έναν 
αεραγωγό προστασίας που δεν αεραγωγό προστασίας που δεν 
θα πρέπει σε καμία περίπτωση θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να μειώσει την ωφέλιμη διατομή να μειώσει την ωφέλιμη διατομή 
διέλευσης αέρα.διέλευσης αέρα.

Για διαδρομές που ξεπερνούν τα 3 Για διαδρομές που ξεπερνούν τα 3 
μ, ή για διαδρομές με καμπύλες, η μ, ή για διαδρομές με καμπύλες, η 
διατομή πρέπει να αυξηθεί κατά 10% διατομή πρέπει να αυξηθεί κατά 10% 
με 20%.με 20%.

Ο εξωτερικός αέρας θα πρέπει Ο εξωτερικός αέρας θα πρέπει 
να εισέρχεται από το επίπεδο του να εισέρχεται από το επίπεδο του 
δαπέδου (δεν μπορεί να προέρχεται δαπέδου (δεν μπορεί να προέρχεται 
από ψηλά).από ψηλά).

Όταν τοποθετήσετε το καλώδιο Όταν τοποθετήσετε το καλώδιο 
ελέγχου του ντάμπερ εξωτερικού ελέγχου του ντάμπερ εξωτερικού 
αέρα, θα πρέπει να προσέξετε να αέρα, θα πρέπει να προσέξετε να 
μην έρχεται σε επαφή με τα θερμά μην έρχεται σε επαφή με τα θερμά 
μέρη του τζακιού γιατί μπορεί μέρη του τζακιού γιατί μπορεί 
να καταστρέψει το πλαστικό να καταστρέψει το πλαστικό 
περίβλημα.περίβλημα.
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Η κορνίζα “αξεσουάρ” παραδίδεται σε χάρτινη υσκευασία 
λυμένη στα παρακάτω τεμάχια:
- Α: τεμ. 5 συνδετήρες σταθεροποίησης του κάτω μέρους της κορνίζας
- Β: τεμ. 1 κάτω προφίλ σε “C”
- C: τεμ. 1  πάνω προφίλ σε “C”
- D: τεμ. 2 κάθετα πλευρικά προφίλ
- V: τεμ. 4 βίδες Μ5x12
- W: τεμ. 10 βίδες τύπου 4,2Χx9,5
- X: τεμ. 12 βίδες τύπου Μ5x12
- Y: τεμ. 13 βίδες τύπου Μ5
- Ζ: τεμ. 4 επίπεδες ροδέλες D.5

ΕΙΚ. 1
- Ολοκληρωμένη κορνίζα

ΕΙΚ. 2
- Στερεώνουμε τους 5  διαθέσιμους συνδετήρες ταθεροποίησης 
(Α) στο σασί της εστίας με τις βίδες 4,2x9,5 (W) χρησιμοποιούμε 
τις προβλεπόμενες τρύπες πάνω στο σασί) 

ΕΙΚ. 3
- Στερεώνουμε το κάτω προφίλ της κορνίζας (Β) στους υνδετήρες 
(Α) με τις διαθέσιμες βίδες Μ5x12 (Χ) 

ΕΙΚ. 4
- Στερεώνουμε το πάνω προφίλ ( C ) στο μεταλλικό μανδύα του 
θερμοθαλάμου με τις διαθέσιμες βίδες Μ5x12 (X) και τις βίδες Μ5 (Υ).  

ΕΙΚ. 5/6
- Στερεώνουμε τα δύο κάθετα προφίλ (D) στα κάτω προφίλ 
(Β) και πάνω προφίλ ( C ) της κορνίζας με τις διαθέσιμε βίδες 
Μ5x12 (V), τις Μ5 (Υ) και τις επίπεδες ροδέλες D.5.

ΚΟΡΝΙΖΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΜΙΟΥ - SIDE 3 (αξεσουάρ)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Καύσιμο και θερμική ισχύςΚαύσιμο και θερμική ισχύς
Η καύση έχει σχεδιαστεί για να δίνει Η καύση έχει σχεδιαστεί για να δίνει 
βέλτιστα αποτελέσματα από τεχνικής βέλτιστα αποτελέσματα από τεχνικής 
άποψης, όσον αφορά τόσο τη άποψης, όσον αφορά τόσο τη 
χρησιμότητα του θαλάμου καύσης και της χρησιμότητα του θαλάμου καύσης και της 
σχετικής τροφοδοσίας με αέρα όσο και σχετικής τροφοδοσίας με αέρα όσο και 
τις εκπομπές αερίων. τις εκπομπές αερίων. 
Σας καλούμε να μας στηρίξετε στην Σας καλούμε να μας στηρίξετε στην 
προσπάθειά μας να κρατήσουμε προσπάθειά μας να κρατήσουμε 
ένα καθαρό περιβάλλον τηρώντας ένα καθαρό περιβάλλον τηρώντας 
τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη τις παρακάτω οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση καύσιμων υλικών.χρήση καύσιμων υλικών.
Όσον αφορά το καύσιμο, να Όσον αφορά το καύσιμο, να 
χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φυσικό και χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φυσικό και 
ξερό ξύλο ή μπρικέτα ξύλου. Το νωπό ξερό ξύλο ή μπρικέτα ξύλου. Το νωπό 
ξύλο, που έχει κοπεί πρόσφατα ή που ξύλο, που έχει κοπεί πρόσφατα ή που 
έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλο χώρο, έχει αποθηκευτεί σε ακατάλληλο χώρο, 
περιέχει υψηλό ποσοστό νερού και για περιέχει υψηλό ποσοστό νερού και για 
το λόγο αυτό δεν καίγεται καλά, βγάζει το λόγο αυτό δεν καίγεται καλά, βγάζει 
καπνό ενώ δεν βγάζει πολλή θερμότητα. καπνό ενώ δεν βγάζει πολλή θερμότητα. 
Να χρησιμοποιείτε μόνο καυσόξυλα Να χρησιμοποιείτε μόνο καυσόξυλα 
ξερά τουλάχιστον δύο χρόνων που ξερά τουλάχιστον δύο χρόνων που 
είναι αποθηκευμένο σε ευάερο και ξηρό είναι αποθηκευμένο σε ευάερο και ξηρό 
μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, το ξύλο μέρος. Σε αυτήν την περίπτωση, το ξύλο 
περιέχει νερό σε ποσοστό μικρότερο περιέχει νερό σε ποσοστό μικρότερο 
του 20% του βάρους του. Με αυτόν τον του 20% του βάρους του. Με αυτόν τον 
τρόπο δεν θα σπαταλάτε καύσιμη ύλη τρόπο δεν θα σπαταλάτε καύσιμη ύλη 
καθώς τα ξερά ξύλα έχουν ανώτερη καθώς τα ξερά ξύλα έχουν ανώτερη 
θερμική ισχύ. Μην χρησιμοποιείτε θερμική ισχύ. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, ποτέ εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, 
οινόπνευμα και παρόμοια. Μην καίτε τα οινόπνευμα και παρόμοια. Μην καίτε τα 
απορρίμματα. απορρίμματα. 

Πεδίο ακτινοβολίαςΠεδίο ακτινοβολίας
Μέσα στο πεδίο ακτινοβολίας της πόρτας Μέσα στο πεδίο ακτινοβολίας της πόρτας 
από γυαλί μην τοποθετείτε εύφλεκτα από γυαλί μην τοποθετείτε εύφλεκτα 
αντικείμενα.αντικείμενα.

Πρώτες εναύσειςΠρώτες εναύσεις
Το χρώμα με το οποίο είναι βαμμένος Το χρώμα με το οποίο είναι βαμμένος 
ο θάλαμος καύσης έχει υποβληθεί στη ο θάλαμος καύσης έχει υποβληθεί στη 
λεγόμενη διαδικασία ωρίμανσης ωσότου λεγόμενη διαδικασία ωρίμανσης ωσότου 
φτάσει για πρώτη φορά τη θερμοκρασία φτάσει για πρώτη φορά τη θερμοκρασία 
χρήσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρήσης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ενοχλητικές μυρωδιές. Σε αυτήν την ενοχλητικές μυρωδιές. Σε αυτήν την 
περίπτωση θα πρέπει να αερίσετε περίπτωση θα πρέπει να αερίσετε 
επαρκώς το χώρο όπου θα εγκατασταθεί επαρκώς το χώρο όπου θα εγκατασταθεί 
ο θάλαμος καύσης. Το φαινόμενο αυτό ο θάλαμος καύσης. Το φαινόμενο αυτό 
θα εκλείψει τελείως έπειτα από τις θα εκλείψει τελείως έπειτα από τις 
πρώτες χρήσεις του.πρώτες χρήσεις του.

Κίνδυνος εγκαυμάτωνΚίνδυνος εγκαυμάτων
Οι εξωτερικές επιφάνειες του ενεργειακού Οι εξωτερικές επιφάνειες του ενεργειακού 
τζακιού SIDE, ιδιαίτερα η πόρτα από τζακιού SIDE, ιδιαίτερα η πόρτα από 
γυαλί και κεραμικό, θερμαίνονται. γυαλί και κεραμικό, θερμαίνονται. 
Μην αγγίζετε - κίνδυνος εγκαύματος! Μην αγγίζετε - κίνδυνος εγκαύματος! 
Προειδοποιήστε ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα Προειδοποιήστε ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα 
παιδιά πρέπει σε κάθε περίπτωση να παιδιά πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
μένουν μακριά από το ενεργειακό τζάκι μένουν μακριά από το ενεργειακό τζάκι 
όταν είναι αναμμένο.όταν είναι αναμμένο.

ΑεραγωγοίΑεραγωγοί
Φροντίστε να μην κλείνετε ή να μην Φροντίστε να μην κλείνετε ή να μην 
παρεμποδίζετε τις εξόδους του θερμού παρεμποδίζετε τις εξόδους του θερμού 
αέρα. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης αέρα. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης 
στο εσωτερικό της διακόσμησης.στο εσωτερικό της διακόσμησης.  

Λειτουργία του θαλάμου καύσης με Λειτουργία του θαλάμου καύσης με 
ανοιχτή πόρταανοιχτή πόρτα
Σε περίπτωση που ο θάλαμος καύσης Σε περίπτωση που ο θάλαμος καύσης 
λειτουργεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, θα λειτουργεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, θα 
πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο. Από πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο. Από 
το θάλαμο καύσης μπορούν να εξέλθουν το θάλαμο καύσης μπορούν να εξέλθουν 
κομμάτια πυρακτωμένων κάρβουνων.κομμάτια πυρακτωμένων κάρβουνων.

Προσθήκη καυσίμουΠροσθήκη καυσίμου
Για να “προσθέσετε ξύλα” συνιστούμε να Για να “προσθέσετε ξύλα” συνιστούμε να 
χρησιμοποιήσετε ένα γάντι προστασίας χρησιμοποιήσετε ένα γάντι προστασίας 
καθώς σε περίπτωση παρατεταμένης καθώς σε περίπτωση παρατεταμένης 
χρήσης του τζακιού, η χειρολαβή χρήσης του τζακιού, η χειρολαβή 
ενδέχεται να έχει ζεσταθεί. Ανοίξτε ενδέχεται να έχει ζεσταθεί. Ανοίξτε 
αργά την πόρτα. Έτσι αποφεύγεται η αργά την πόρτα. Έτσι αποφεύγεται η 
δημιουργία μικρών στροβίλων που θα δημιουργία μικρών στροβίλων που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν την έξοδο μπορούσαν να προκαλέσουν την έξοδο 
καπναερίων στο χώρο. Πότε πρέπει να καπναερίων στο χώρο. Πότε πρέπει να 
προσθέσω ξύλα; Όταν το καύσιμο έχει προσθέσω ξύλα; Όταν το καύσιμο έχει 
καταναλωθεί και έχει γίνει κάρβουνο. καταναλωθεί και έχει γίνει κάρβουνο. 

Λειτουργία κατά τις ζεστές εποχέςΛειτουργία κατά τις ζεστές εποχές
Για την αναρρόφηση του αέρα καύσης Για την αναρρόφηση του αέρα καύσης 
και για την απαγωγή των καπναερίων και για την απαγωγή των καπναερίων 
ο θάλαμος καύσης χρειάζεται ο θάλαμος καύσης χρειάζεται 
καπνοδόχο που να τραβάει.καπνοδόχο που να τραβάει.
Όταν αυξάνει η θερμοκρασία στον Όταν αυξάνει η θερμοκρασία στον 
εξωτερικό χώρο, το τράβηγμα μειώνεται εξωτερικό χώρο, το τράβηγμα μειώνεται 
συνεχώς. συνεχώς. 
Σε περίπτωση που η εξωτερική Σε περίπτωση που η εξωτερική 
θερμοκρασία είναι άνω των 10°C, θερμοκρασία είναι άνω των 10°C, 
ελέγξτε πόσο τραβάει η καπνοδόχος ελέγξτε πόσο τραβάει η καπνοδόχος 
πριν ανάψετε τη φωτιά.πριν ανάψετε τη φωτιά.
Εάν δεν τραβάει πολύ, ανάψτε αρχικά Εάν δεν τραβάει πολύ, ανάψτε αρχικά 
μια ‘’πρώτη φωτιά για να πάρει’’ με υλικό μια ‘’πρώτη φωτιά για να πάρει’’ με υλικό 
προσανάμματος μικρού μεγέθους. προσανάμματος μικρού μεγέθους. 
Εφόσον το τζάκι αρχίσει και πάλι Εφόσον το τζάκι αρχίσει και πάλι 
να τραβάει καλά, μπορείτε να να τραβάει καλά, μπορείτε να 
προσθέσετε το καύσιμο.προσθέσετε το καύσιμο.

Εισροή του αέρα καύσηςΕισροή του αέρα καύσης
Ο θάλαμος καύσης μπορεί να Ο θάλαμος καύσης μπορεί να 
λειτουργεί κανονικά μόνον εφόσον λειτουργεί κανονικά μόνον εφόσον 
η εισροή του αέρα καύσης είναι η εισροή του αέρα καύσης είναι 
επαρκής.επαρκής.
Πριν να ανάψετε τη φωτιά, ανοίξτε Πριν να ανάψετε τη φωτιά, ανοίξτε 
τη βαλβίδα του ανοίγματος για τον τη βαλβίδα του ανοίγματος για τον 
εξωτερικό αέρα η οποία θα πρέπει εξωτερικό αέρα η οποία θα πρέπει 
να παραμείνει ανοιχτή όση ώρα θα να παραμείνει ανοιχτή όση ώρα θα 
λειτουργεί το τζάκι.λειτουργεί το τζάκι.
Οι μηχανισμοί τροφοδοσίας Οι μηχανισμοί τροφοδοσίας 
με αέρα καύσης δεν πρέπει να με αέρα καύσης δεν πρέπει να 
τροποποιούνται.τροποποιούνται.
Σε περίπτωση που ο όγκος του αέρα Σε περίπτωση που ο όγκος του αέρα 
δεν επαρκεί ή το κτήριο όπου έχει δεν επαρκεί ή το κτήριο όπου έχει 
εγκατασταθεί το τζάκι είναι ιδιαίτερα εγκατασταθεί το τζάκι είναι ιδιαίτερα 
αεροστεγές, θα χρειαστεί σε κάθε αεροστεγές, θα χρειαστεί σε κάθε 
περίπτωση να εγκαταστήσετε ένα περίπτωση να εγκαταστήσετε ένα 
επιπλέον άνοιγμα για τον αέρα.επιπλέον άνοιγμα για τον αέρα.

Άναμμα με κρύο θάλαμο καύσηςΆναμμα με κρύο θάλαμο καύσης
1. 1. Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα στάχτης Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα στάχτης 
δεν είναι πολύ παχύ. Μέγιστο πάχος: 5 δεν είναι πολύ παχύ. Μέγιστο πάχος: 5 
εκ. κάτω από την άκρη της πόρτας. Εάν εκ. κάτω από την άκρη της πόρτας. Εάν 
το στρώμα της στάχτης είναι πολύ παχύ, το στρώμα της στάχτης είναι πολύ παχύ, 
υπάρχει κίνδυνος, όταν ανοίξετε την πόρτα υπάρχει κίνδυνος, όταν ανοίξετε την πόρτα 
του θαλάμου για να προσθέσετε ξύλα, του θαλάμου για να προσθέσετε ξύλα, 
να ξεπηδήσουν κομμάτια πυρακτωμένου να ξεπηδήσουν κομμάτια πυρακτωμένου 
κάρβουνου από το θάλαμο.κάρβουνου από το θάλαμο.

2. 2. Τοποθετήστε το μοχλό ρύθμισης Τοποθετήστε το μοχλό ρύθμισης 
της βαλβίδας αέρα στη θέση της βαλβίδας αέρα στη θέση 
‘’πλήρως ανοιχτή’’.‘’πλήρως ανοιχτή’’.
Ο αέρας για την καύση θα εισέλθει Ο αέρας για την καύση θα εισέλθει 
επάνω στα ξύλα μέσα στο θάλαμο για να επάνω στα ξύλα μέσα στο θάλαμο για να 
ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία της καλής ξεκινήσει γρήγορα η διαδικασία της καλής 
καύσης.καύσης.

3. 3. Τα ξύλα μέσα στο θάλαμο δεν πρέπει Τα ξύλα μέσα στο θάλαμο δεν πρέπει 
να είναι πολύ στριμωγμένα. Τοποθετήστε να είναι πολύ στριμωγμένα. Τοποθετήστε 
ανάμεσα στα κούτσουρα ένα προσάναμμα ανάμεσα στα κούτσουρα ένα προσάναμμα 
και ανάψτε τη φωτιά. Τα προσανάμματα και ανάψτε τη φωτιά. Τα προσανάμματα 
χρησιμεύουν για να αρχίσει η καύση. χρησιμεύουν για να αρχίσει η καύση. 
Προσοχή: τα κούτσουρα μεγάλου Προσοχή: τα κούτσουρα μεγάλου 
μεγέθους ανάβουν με άσχημο τρόπο μέσα μεγέθους ανάβουν με άσχημο τρόπο μέσα 
στο θάλαμο και απελευθερώνουν βλαβερά στο θάλαμο και απελευθερώνουν βλαβερά 
αέρια.αέρια.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υλικά όπως Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υλικά όπως 
βενζίνη, οινόπνευμα και παρόμοια για να βενζίνη, οινόπνευμα και παρόμοια για να 
ανάψετε τη φωτιά!ανάψετε τη φωτιά!

4. 4. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα 
και ελέγξτε ότι λειτουργεί καλά για και ελέγξτε ότι λειτουργεί καλά για 
μερικά λεπτά.μερικά λεπτά.
Εάν η φωτιά σβήσει, ανοίξτε αργά Εάν η φωτιά σβήσει, ανοίξτε αργά 
την πόρτα του θαλάμου, προσθέστε την πόρτα του θαλάμου, προσθέστε 
ένα ακόμα προσάναμμα ανάμεσα ένα ακόμα προσάναμμα ανάμεσα 
στα κούτσουρα και ξανανάψτε τη στα κούτσουρα και ξανανάψτε τη 
φωτιά.φωτιά.

Τροφοδοσία με ζεστό θάλαμο Τροφοδοσία με ζεστό θάλαμο 
καύσηςκαύσης
Με το γάντι που σας παρέχεται, Με το γάντι που σας παρέχεται, 
ανασηκώστε αργά την πόρτα του ανασηκώστε αργά την πόρτα του 
θαλάμου και προσθέστε όσα ξύλα θαλάμου και προσθέστε όσα ξύλα 
επιθυμείτε ανάμεσα στην ανθρακιά επιθυμείτε ανάμεσα στην ανθρακιά 
μέσα στο θάλαμο (ανάλογα με τα μέσα στο θάλαμο (ανάλογα με τα 
όρια ποσότητας του καυσίμου που όρια ποσότητας του καυσίμου που 
αναφέρονται στο τεχνικό έντυπο). αναφέρονται στο τεχνικό έντυπο). 
Με αυτόν τον τρόπο τα ξύλα θα Με αυτόν τον τρόπο τα ξύλα θα 
θερμανθούν και θα απελευθερώσουν θερμανθούν και θα απελευθερώσουν 
υπό μορφή ατμού την υγρασία που υπό μορφή ατμού την υγρασία που 
περιέχουν.περιέχουν.
Η θερμοκρασία που επικρατεί στο Η θερμοκρασία που επικρατεί στο 
θάλαμο καύσης θα πέσει αμέσως και, θάλαμο καύσης θα πέσει αμέσως και, 
για να την επαναφέρετε, θα πρέπει για να την επαναφέρετε, θα πρέπει 
γρήγορα να αφήσετε να περάσει γρήγορα να αφήσετε να περάσει 
αρκετός αέρας καύσης στο θάλαμο.αρκετός αέρας καύσης στο θάλαμο.
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Αφαιρουμενη χειρολαβη για το Αφαιρουμενη χειρολαβη για το 
άνοιγμα της πορτας (εικ. N)άνοιγμα της πορτας (εικ. N)
Η χειρολαβή δεν είναι στερεωμένη Η χειρολαβή δεν είναι στερεωμένη 
επάνω στην πόρτα αλλά τοποθετείται επάνω στην πόρτα αλλά τοποθετείται 
σε περίπτωση ανάγκης. Η χειρολαβή σε περίπτωση ανάγκης. Η χειρολαβή 
τοποθετείται στο κάτω μέρος της τοποθετείται στο κάτω μέρος της 
πόρτας και κουμπώνει στους πόρτας και κουμπώνει στους 
ειδικούς πείρους. Η χειρολαβή ειδικούς πείρους. Η χειρολαβή 
χρησιμεύει μόνο για την ανύψωση ή χρησιμεύει μόνο για την ανύψωση ή 
το χαμήλωμα της πόρτας.το χαμήλωμα της πόρτας.

Περιεχόμενο 
σε νερό γρ./
κιλό ξύλου 

Θερμική 
ισχύς kWh/
κιλό ύς Wh/

κιλό

Μεγαλύτερη 
κατανάλωση 
ξύλου %

 Πολύ ξερό 100 4,5 0

 Ξερό 2 
χρόνια 200 4 15

 Ξερό 1 
χρόνο 350 3 71

 Φρεσκο
 κομμένο
 ξύλο

500 2,1 153

Μια τελευταία συμβουλή:Μια τελευταία συμβουλή:
Για να ανάψετε σε πρώτη φάση τη Για να ανάψετε σε πρώτη φάση τη 
φωτιά, να χρησιμοποιείτε πάντα μικρά φωτιά, να χρησιμοποιείτε πάντα μικρά 
κούτσουρα. κούτσουρα. 
Τα μικρά κούτσουρα καίγονται Τα μικρά κούτσουρα καίγονται 
γρηγορότερα και έτσι η θερμοκρασία γρηγορότερα και έτσι η θερμοκρασία 
στο θάλαμο καύσης φτάνει στο στο θάλαμο καύσης φτάνει στο 
κατάλληλο επίπεδο σε λιγότερο χρόνο. κατάλληλο επίπεδο σε λιγότερο χρόνο. 
Χρησιμοποιήστε τα μεγαλύτερα Χρησιμοποιήστε τα μεγαλύτερα 
κούτσουρα που διαθέτετε για να κούτσουρα που διαθέτετε για να 
τροφοδοτήσετε ξανά τη φωτιά.τροφοδοτήσετε ξανά τη φωτιά.
Ορισμένα είδη μπρικέτας ξύλου Ορισμένα είδη μπρικέτας ξύλου 
φουσκώνουν όταν μπουν στο θάλαμο φουσκώνουν όταν μπουν στο θάλαμο 
καύσης, δηλαδή διαστέλλονται με τη καύσης, δηλαδή διαστέλλονται με τη 
θερμότητα και αυξάνει ο όγκος τους. θερμότητα και αυξάνει ο όγκος τους. 
Να τοποθετείτε τα ξύλα πάντα στο Να τοποθετείτε τα ξύλα πάντα στο 
βάθος στο θάλαμο καύσης, σχεδόν βάθος στο θάλαμο καύσης, σχεδόν 
να ακουμπάνε στο πίσω τοίχωμα να ακουμπάνε στο πίσω τοίχωμα 
του θαλάμου ώστε ακόμα και αν του θαλάμου ώστε ακόμα και αν 
γλιστρήσουν, να μην έρθουν σε επαφή γλιστρήσουν, να μην έρθουν σε επαφή 
με την πόρτα του θαλάμου.με την πόρτα του θαλάμου.

Αφαίρεση της στάχτης (μόνο σε Αφαίρεση της στάχτης (μόνο σε 
περίπτωση που ο θάλαμος είναι περίπτωση που ο θάλαμος είναι 
σβηστός και κρύος).σβηστός και κρύος).
Μπορείτε να αφαιρέσετε τη στάχτη με Μπορείτε να αφαιρέσετε τη στάχτη με 
ένα φτυαράκι ή με ηλεκτρική σκούπα ένα φτυαράκι ή με ηλεκτρική σκούπα 
τζακιού. Τοποθετήστε τη στάχτη τζακιού. Τοποθετήστε τη στάχτη 
αποκλειστικά και μόνο μέσα σε μη αποκλειστικά και μόνο μέσα σε μη 
εύφλεκτα δοχεία, μην ξεχνάτε ότι η εύφλεκτα δοχεία, μην ξεχνάτε ότι η 
στάχτη μπορεί να επαναφλεγεί ακόμα στάχτη μπορεί να επαναφλεγεί ακόμα 
και έπειτα από 24 ώρες μετά την και έπειτα από 24 ώρες μετά την 
τελευταία καύση.τελευταία καύση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΣΗΜΕΙΩΣΗ Το ξερό ξύλο έχει θερμική  Το ξερό ξύλο έχει θερμική 
ισχύ περίπου 4 kWh/κιλό, ενώ το ισχύ περίπου 4 kWh/κιλό, ενώ το 
νωπό ξύλο έχει θερμική ισχύ μόλις νωπό ξύλο έχει θερμική ισχύ μόλις 
2 kWh/κιλό. Συνεπώς, για να έχετε 2 kWh/κιλό. Συνεπώς, για να έχετε 
μεγάλη θερμική ισχύ θα χρειαστείτε τη μεγάλη θερμική ισχύ θα χρειαστείτε τη 
διπλή ποσότητα καύσιμου υλικούδιπλή ποσότητα καύσιμου υλικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο θάλαμος καύσης Εάν ο θάλαμος καύσης 
τροφοδοτείται με υπερβολική τροφοδοτείται με υπερβολική 
ποσότητα καυσίμου ή με κάποιο ποσότητα καυσίμου ή με κάποιο 
ακατάλληλο καύσιμο, υπάρχει ακατάλληλο καύσιμο, υπάρχει 
κίνδυνος υπερθέρμανσης του κίνδυνος υπερθέρμανσης του 
θαλάμου και βλάβης του προϊόντος. θαλάμου και βλάβης του προϊόντος. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Καθαρισμός του τζαμιού (εικΚαθαρισμός του τζαμιού (εικ. L-M). L-M)
(ΜΟΝΟ για τα SIDE 50x50 και (ΜΟΝΟ για τα SIDE 50x50 και 
SIDE 2)SIDE 2)
- ανοίξτε το φύλλο της πόρτας, με - ανοίξτε το φύλλο της πόρτας, με 
το κατάλληλο εργαλείο, (παρέχεται το κατάλληλο εργαλείο, (παρέχεται 
λαβή με κρύα χέρια 1 - εικ. L) από λαβή με κρύα χέρια 1 - εικ. L) από 
την πλάκα σύρτη που βρίσκεται πλάι την πλάκα σύρτη που βρίσκεται πλάι 
στην πόρτα (στρέψτε κατά 90°).στην πόρτα (στρέψτε κατά 90°).
- αφού το καθαρίσετε, ξανακλείστε - αφού το καθαρίσετε, ξανακλείστε 
από την πλάκα σύρτηαπό την πλάκα σύρτη..

εικ. L

εικ. M
A

B

1

(ΜΟΝΟ για το SIDE 3)(ΜΟΝΟ για το SIDE 3)
- ανοίξτε τα δύο πλαϊνά φύλλα της - ανοίξτε τα δύο πλαϊνά φύλλα της 
πόρτας στρέφοντας προς τα έξω πόρτας στρέφοντας προς τα έξω 
τους δύο μοχλούς με ελατήριοτους δύο μοχλούς με ελατήριο
που βρίσκονται και στα δύο φύλλα που βρίσκονται και στα δύο φύλλα 
της πόρτας. Στρέψτε πρώτα τον της πόρτας. Στρέψτε πρώτα τον 
εσωτερικό μοχλό (A) που ασφαλίζει εσωτερικό μοχλό (A) που ασφαλίζει 
ολόκληρη την πόρτα για να μην ολόκληρη την πόρτα για να μην 
γλιστρήσει προς τα επάνω όταν γλιστρήσει προς τα επάνω όταν 
θα την καθαρίζετε. Στη συνέχεια θα την καθαρίζετε. Στη συνέχεια 
στρέψτε το επάνω ελατήριο (B) για στρέψτε το επάνω ελατήριο (B) για 
να ανοίξουν τα πλαϊνά φύλλα.να ανοίξουν τα πλαϊνά φύλλα.

Εγκατάσταση αντίβαρων (εικ. H- I)Εγκατάσταση αντίβαρων (εικ. H- I)
Η πόρτα διαθέτει ένα Η πόρτα διαθέτει ένα 
βαθμονομημένο αντίβαρο που βαθμονομημένο αντίβαρο που 
εγγυάται αυτόματο κλείσιμο της εγγυάται αυτόματο κλείσιμο της 
πόρτας. Παρότι το τζάκι έχει πόρτας. Παρότι το τζάκι έχει 
ρυθμιστεί σωστά, μπορείτε να ρυθμιστεί σωστά, μπορείτε να 
ρυθμίσετε ξανά τη λειτουργία του ρυθμίσετε ξανά τη λειτουργία του 
αντίβαρου και να προσθέσετε στο αντίβαρου και να προσθέσετε στο 
τζάκι μία ή και περισσότερες πλάκες τζάκι μία ή και περισσότερες πλάκες 
(P - εικ. I) που παρέχονται με τον (P - εικ. I) που παρέχονται με τον 
εξοπλισμό. Για να αποκτήσετε εξοπλισμό. Για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο αντίβαρο, πρόσβαση στο αντίβαρο, 
αποσυναρμολογήστεαποσυναρμολογήστε  την πλάκα την πλάκα 
επιθεώρησης (Q - εικ. H) που έχει επιθεώρησης (Q - εικ. H) που έχει 
στερεωθεί στο μανδύα με 4 βίδες.στερεωθεί στο μανδύα με 4 βίδες.

P

Q

εικ. H

εικ. I

εικ. N

Στο προϊόν υπάρχουν δύο Στο προϊόν υπάρχουν δύο 
αντιοξειδωτικά δισκία (ένα εξωτερικά αντιοξειδωτικά δισκία (ένα εξωτερικά 
και ένα στο εσωτερικό του θαλάμου και ένα στο εσωτερικό του θαλάμου 
καύσης). Κατά το άνοιγμα της καύσης). Κατά το άνοιγμα της 
συσκευασίας θα πρέπει να αφαιρεθούν συσκευασίας θα πρέπει να αφαιρεθούν 
και να πεταχτούν.και να πεταχτούν.


