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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 ανοίγ-
ματος '’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 παρα-
δώστε 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 - εξουσιοδοτη-
μένο 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 εργα-
σιών 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

- τα ειδικά σημεία που αποτυπώνονται γραφικά και γεωμετρικά είναι ενδεικτικά.
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• ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
N με φυσικό ελκυσμό
V με εξαναγκασμένο αερισμό

• ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΚΑΥΣΗΣ: Σ.Κ.Κ.
Εγγυάται υψηλή θερμική απόδοση και καθαρές εκπομπές 
Το σύστημα συνδυάζει μια καινοτόμο κατανομή του αέρα πρωτο-
γενούς καύσης (A) και μετακαύσης (B)

ο αέρας για την πρωτογενή καύση διοχετεύεται στο θάλαμο καύ-
σης ξυστά και κατανέμεται ομοιογενώς στην ελεύθερη επιφάνεια της
ανθρακιάς. Επιτυγχάνεται έτσι ο μέγιστος βαθμός οξυγόνωσης και
ισχύος που είναι απαραίτητος για βέλτιστη καύση,

ο αέρας για τη μετακαύση εισέρχεται από τον περιβάλλοντα χώρο
μέσω δύο οπών στη βάση του τζακιού. Θερμαίνεται μέσα από ένα ειδι-
κό κανάλι στην πλάτη του θαλάμου καύσης. Εισέρχεται από την οροφή
του θαλάμου καύσης μέσα από ένα σύστημα ψεκασμού με ευρύ μηχα-
νισμό ώστε ο αέρας να αναμιχθεί, σε υψηλές θερμοκρασίες, με τα
καπναέρια.

• ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ ΤΟ ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Η χειρολαβή δεν είναι στερεωμένη επάνω στην πόρτα αλλά τοποθετεί-
ται σε περίπτωση ανάγκης.
Η χειρολαβή τοποθετείται στο κάτω μέρος της πόρτας και κουμπώνει
στους ειδικούς πείρους.
Η χειρολαβή χρησιμεύει μόνο για την ανύψωση ή το χαμήλωμα της
πόρτας.

• ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
για τα μοντέλα με εξαναγκασμένο αερισμό:
επιτρέπει τη διαχείριση και τον έλεγχο των φάσεων λειτουργίας (άναμ-
μα και σβήσιμο) καθώς και τη ρύθμιση της ταχύτητας του βεντιλατέρ
από  το 1 ως το 9 στην αυτόματη ή στη χειροκίνητη λειτουργία.

• ΑΕΡΑΣ ΚΑΥΣΗΣ
Νέο σύστημα κατανομής με:
A  πρωτογενή αέρα ξυστά στην επιφάνεια της φωτιάς, ο οποίος ρυθ-
μίζεται από τον ενσωματωμένο στο άκρο καπνοφράκτη (ντάμπερ)
(χρήση με κρύα χέρια) 

B  δευτερογενή αέρα που εισέρχεται απευθείας από την κορυφή της
πόρτας και έτσι διατηρεί καθαρό το τζάμι της πόρτας

C  αέρα για τη μετακαύση που έχει ήδη προρρυθμιστεί και εισέρχε-
ται από την οροφή του θαλάμου καύσης

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ (4 ΈΞΟΔΟΙ)

έξοδος εξωτερικού
+ εσωτερικού

αέρα

έξοδος θερμού αέρα

N V
ωφέλιμη ισχύς kW 18 18,5
κατανάλωση ξύλου κιλά/ώρα 5,4 5,5
απόδοση % 72,7 72,7
έξοδος καπναερίων Ø εκ. 25 25
Ø καπνοδόχος ανοξείδωτη για ωφέλιμο ύψος h άνω των 5 μ εκ. 22 22
Ø καπνοδόχος ανοξείδωτη για ωφέλιμο ύψος h από 3-5 μ εκ. 25 25
βάρος με τη συσκευασία κιλά 293 303
διατομή παροχής αέρα εκ. 300 300
Ø έξοδος θερμού αέρα δημιουργία καναλιών εκ. 14 14
επίπεδο θορύβου βεντιλατέρ db (A) - 56-58
μέγιστη απόδοση βεντιλατέρ μ3/ώρα - 800
θερμαινόμενος όγκος μ3 470 480

ισχύς μοτέρ του βεντιλατέρ W 90
τροφοδοσία Vac 230
συχνότητα Hz 50
ένταση ρεύματος ασφάλειας = βλέπε τεχνικό έντυπο που παρέχεται με την κεφαλή

• ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ
ο αέρας εισέρχεται από τον εξωτερικό χώρο και αναμιγνύε-
ται με τον αέρα στο εσωτερικό χάρη σε ένα νέο μηχανισμό
με έλεγχο, τοποθετημένο στην κάτω μετώπη του μονοκόμ-
ματου πλαισίου. Όταν το ενεργειακό τζάκι είναι σε λειτουρ-
γία, ο έλεγχος 1b θα πρέπει να είναι, μερικώς ή πλήρως,
στραμμένος προς τα δεξιά (αέρας περιβάλλλοντα χώρου +
αέρας εξωτερικού χώρου). ο σύνδεσμος 4b , τα καλώδια του
αισθητήρα και του ηλεκτρικού ρεύματος 230 Vac μπορούν
να τοποθετηθούν ξεχωριστά αριστερά ή δεξιά.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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τάση ρεύματος
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έλεγχος ντάμπερ αέρα θέρμανσης

τάση ρεύματος

230 Vac

Κλειστός
Ανοιχτός

αισθητήρας προς
τοποθέτηση στο
κανάλι εξόδου του
θερμού αέρα (βλέπε
σελ. 49 εικ. O)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σημαντικές προειδοποιήσεις

Πέραν όσων αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο, να λαμβάνονται υπόψη τα
πρότυπα UNI:
- πρ. 10683 - γεννήτριες θερμότητας
τροφοδοτούμενες με ξύλο: προϋπο-
θέσεις εγκατάστασης
- πρ. 9615/90 - υπολογισμός των
εσωτερικών διαστάσεων των ενερ-
γειακών τζακιών.
Ιδιαίτερα:
- προτού προχωρήσετε στις εργασίες
συναρμολόγησης, ελέγξτε τη συμβα-
τότητα της εγκατάστασης σύμφωνα
με το πρότυπο UNI 10683 στις παρα-
γράφους 4.1/ 4.1.1 / 4.1.2.
- αφού ολοκληρώσετε την εγκατά-
σταση, ο τεχνικός της εγκατάστασης
θα πρέπει να την θέσει σε λειτουργία
και να χορηγήσει έγγραφα πιστοποί-
ησης σύμφωνα με όσα ορίζει το πρό-
τυπο UNI 10683 αντίστοιχα στις
παραγράφους 4.6 και 5. 
Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση,
βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις, οι
έλεγχοι και τα κινούμενη μέρη λει-
τουργούν σωστά. 
Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας
πραγματοποιείται όταν το ενεργεια-
κό τζάκι είναι αναμμένο και λειτουρ-
γεί μερικές ώρες, πριν να εγκαταστα-
θεί η διακόσμηση του θαλάμου καύ-
σης ώστε να μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν τυχόν ρυθμίσεις, σε περί-
πτωση ανάγκης. Στη συνέχεια, προ-
χωρήστε στις εργασίες ολοκλήρωσης
όπως παραδείγματος χάριν:
- κατασκευή της επικάλυψης
- συναρμολόγηση της διακόσμησης
- προσθήκη παραστάδων, βαψίματα 
κλπ πραγματοποιούνται εφόσον ολο-
κληρωθεί η δοκιμή και η έκβαση
είναι θετική.
Η Edilkamin δεν φέρει συνεπώς
ευθύνη για τις δαπάνες που προκύ-
πτουν από εργασίες κατεδάφισης και
ανοικοδόμησης ακόμα και αν οφεί-
λονται σε αντικατάσταση τυχόν
ελαττωματικών μερών του θαλάμου
καύσης. Για τη θέση σε λειτουργία
απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημέ-
νο ΚΤΕ (μπορείτε να το βρείτε μέσω
του μεταπωλητή ή του ιστότοπου
www.edilkamin.com στην κατηγο-
ρία Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτη-
σης).

Προϋπόθεση
• Η εγκατάσταση των θαλάμων καύ-
σης TITANO PLUS πρέπει να τηρεί
τις οδηγίες που αναφέρονται παρακά-
τω καθώς από την ορθή εγκατάσταση
εξαρτάται η ασφάλεια και η αποτελε-
σματικότητα του συστήματος.
• Πριν προχωρήσετε στη συναρμολό-
γηση, διαβάστε προσεκτικά τις παρού-
σες οδηγίες.
• Η EDILKAMIN αποποιείται κάθε
ευθύνη σχετικά με ζημιές που προκύ-
πτουν από την μη τήρηση των οδη-
γιών και σε αυτήν την περίπτωση ακυ-
ρώνεται κάθε δικαίωμα που απορρέει
από την εγγύηση.
• Ο θάλαμος καύσης TITANO PLUS
παρέχεται συναρμολογημένος σε
παλέτες. Η εσωτερική επένδυση του
θαλάμου καύσης παρέχεται ήδη εγκα-
τεστημένη.
Προστασία του κτιρίου
Όλες οι επιφάνειες του κτιρίου που εφά-
πτονται στο θάλαμο καύσης θα πρέπει
να διαθέτουν προστασία από υπερθέρ-
μανση. Τα μέτρα μόνωσης που θα υιοθε-
τηθούν εξαρτώνται από το είδος των επι-
φανειών και από τον τρόπο με τον οποίο
έχουν κατασκευαστεί.
Έξοδοι θερμού αέρα / Αεραγωγοί
Οι έξοδοι του θερμού αέρα θα πρέπει
να τοποθετηθούν σε απόσταση τουλά-
χιστον 50 εκ. από την οροφή και 30
εκ. από τα έπιπλα. Τοποθετήστε τους
αεραγωγούς ή τις εξόδους θερμού
αέρα στο πιο ψηλό σημείο της διακό-
σμησης ώστε να αποφύγετε τη συσ-
σώρευση θερμότητας στο εσωτερικό
της διακόσμησης. Τοποθετήστε τους
αεραγωγούς ή τις εξόδους αέρα με
τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει εύκο-
λη πρόσβαση για τον καθαρισμό τους.
Θερμική μόνωση
Τα μονωτικά στρώματα δεν πρέπει να
παρουσιάζουν συνενώσεις και θα πρέ-
πει να αλληλοκαλύπτονται. Το πάχος
του μονωτικού υλικού θα πρέπει να
είναι τουλάχιστον 3 εκ.
Διακοσμητικά δοκάρια
Επιτρέπεται η κατασκευή ξύλινων
διακοσμητικών δοκαριών μπροστά
από τη διακόσμηση του θαλάμου καύ-
σης μόνο εάν τοποθετηθούν μακριά
από το πεδίο ακτινοβολίας, σε από-
σταση τουλάχιστον 1 εκ. από τη δια-
κόσμηση. Το διάστημα που μονώνει
τα διακοσμητικά στοιχεία και τη δια-
κόσμηση του τζακιού θα πρέπει να
είναι τέτοιο ώστε να μην επιτρέπει τη
συσσώρευση θερμότητας. Τα ξύλινα
διακοσμητικά δοκάρια δεν μπορούν
να αποτελούν συστατικό μέρος του
κτιρίου.

Δάπεδο μπροστά στο θάλαμο καύσης
Τα δάπεδα που έχουν κατασκευαστεί
με εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να επεν-
δυθούν με μη εύφλεκτο υλικό αρκετού
πάχους. Η προστατευτική επένδυση
του δαπέδου θα πρέπει να ισούται:
μετωπικά: - με το ύψος που αντιστοι-
χεί στην απόσταση μεταξύ βάσης
θαλάμου και δαπέδου συν 30 εκ. και
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 50 εκ. 
πλαγίως: - με το ύψος που αντιστοιχεί
στην απόσταση μεταξύ βάσης θαλά-
μου και δαπέδου συν 20 εκ. και σε
κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30 εκ. 
Στο πεδίο ακτινοβολίας του θαλά-
μου καύσης
Τα δομικά στοιχεία που έχουν κατα-
σκευαστεί από εύφλεκτα υλικά ή που
περιλαμβάνουν εύφλεκτα μέρη καθώς
και τα έπιπλα θα πρέπει να βρίσκονται
σε απόσταση τουλάχιστον 80 εκ. από
το στόμιο του θαλάμου καύσης, και
στις τρεις κατευθύνσεις: πίσω, επάνω
και πλάγια. Εάν τα παραπάνω στοι-
χεία ή έπιπλα διαθέτουν προστασία
κατά της ακτινοβολίας με βεντιλατέρ,
αρκεί να βρίσκονται σε απόσταση 40
εκ.
Εκτός πεδίου ακτινοβολίας
Τα δομικά στοιχεία που έχουν κατα-
σκευαστεί από εύφλεκτα υλικά ή που
περιλαμβάνουν εύφλεκτα μέρη καθώς
και τα έπιπλα θα πρέπει να βρίσκονται
σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. από
τη διακόσμηση του θαλάμου καύσης:
Με ένα τέτοιο διάστημα, ο αέρας που
υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο θα
πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύ-
θερα. Δεν θα πρέπει να προκληθεί
συσσώρευση θερμότητας.
Γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος 
Στους τοίχους και στις οροφές που
βρίσκονται στο χώρο όπου είναι εγκα-
τεστημένος ο θάλαμος καύσης δεν θα
πρέπει να υπάρχουν γραμμές ηλεκτρι-
κού ρεύματος.

- Στο προϊόν υπάρχουν δύο αντιοξειδω-
τικά δισκία (ένα εξωτερικά και ένα στο
εσωτερικό του θαλάμου καύσης). Κατά
το άνοιγμα της συσκευασίας θα πρέπει
να αφαιρεθούν και να πεταχτούν.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Καπναγωγός
Με τον όρο καπναγωγός εννοείται ο
αγωγός που συνδέει το άνοιγμα εξόδου
των καπναερίων στο θάλαμο καύσης με
το στόμιο της καπνοδόχου. 
Ο καπναγωγός θα πρέπει να είναι κατα-
σκευασμένος από ατσάλινους ή κεραμι-
κούς άκαμπτους σωλήνες, δεν επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι
σωλήνες από μέταλλο ή αμιαντοτσιμέ-
ντο. Θα πρέπει να αποφεύγονται οριζό-
ντια σημεία ή με ανάποδη κλίση.
Τυχόν αλλαγές διατομής επιτρέπονται
μόνο στην έξοδο του τζακιού και όχι
παραδείγματος χάριν στο σύνδεσμο της
καπνοδόχου. Δεν επιτρέπονται γωνίες
μεγαλύτερες των 45°. Το σημείο όπου ο
αγωγός από ατσάλι εισέρχεται στο
άνοιγμα της εξόδου καπναερίων του
τζακιού θα πρέπει να σφραγιστεί με
μαστίχη σε υψηλή θερμοκρασία. 
Πέραν των παραπάνω, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του
προτύπου UNI 10683 στην παράγρα-
φο 4.2 "σύνδεση στο σύστημα εκκέ-
νωσης καπνών" και στις υποπαραγρά-
φους.

στον ίση προς εκείνη που αναφέρει το
τεχνικό έντυπο
- να εξυπηρετεί έναν μόνο θάλαμο καύ-
σης (ενεργειακό τζάκι ή σόμπα).
Για τις καπνοδόχους που δεν είναι νέας
κατασκευής ή που είναι πολύ μεγάλες,
συνιστάται η διασωλήνωση  με σωλήνες
από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλης δια-
μέτρου και μόνωσης. Σε περίπου που
το μήκος της καπνοδόχου ξεπερνά τα
5 μέτρα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε
ντάμπερ ρύθμισης τραβήγματος.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της από-
ληξης καπνοδόχου είναι:
- εσωτερική διατομή στη βάση ίση με
εκείνη της καπνοδόχου
- διατομή εξόδου όχι μικρότερη από τη
διπλή διατομή της καπνοδόχου
- υπαίθρια τοποθέτηση, πάνω από τη
στέγη και μακριά από τις περιοχές αντί-
στροφης ροής.
Εγκατάσταση του μονοκόμματου πλαισίου
Σε περίπτωση που το συνδυάσετε με
μια προκατασκευασμένη διακόσμηση
Edilkamin, για να εντοπίσετε την ακρι-
βή θέση όπου θα τοποθετηθεί το ενερ-
γειακό τζάκι θα πρέπει να ορίσετε τη
διακόσμηση με την οποία θα επενδυθεί.
Βάσει του μοντέλου που θα επιλέξετε,
η τοποθέτηση θα πραγματοποιηθεί με
διαφορετικό τρόπο (συμβουλευθείτε τις
οδηγίες συναρμολόγησης που περιλαμ-
βάνει η συσκευασία κάθε διακόσμη-
σης). Κατά την εγκατάσταση, να ελέγ-
χετε πάντα το βάρος νήματος και τη
στάθμη.
- ανοίξτε στον τοίχο ή στο δάπεδο μία
τρύπα για την παροχή εξωτερικού αέρα
και συνδέστε την στο μηχανισμό ρύθμι-
σης του αέρα όπως περιγράφεται στο
κεφάλαιο "παροχή εξωτερικού αέρα"
- συνδέστε το ενεργειακό τζάκι στην
καπνοδόχο με αγωγό από ανοξείδωτο
ατσάλι και χρησιμοποιήστε για το
σκοπό αυτό τις διαμέτρους που αναγρά-
φονται στον πίνακα τεχνικών στοιχείων
(σελ. 44) καθώς και τις οδηγίες στο
κεφάλαιο "καπνοδόχος" (σελ. 46).
- διατίθενται κιτ για τη δημιουργία
καναλιών του θερμού αέρα που περι-
γράφονται αναλυτικά στη σελ. 47.
- με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης,
ενεργοποιούμε την κύλιση της πόρτας
μετακινώντας τις δύο ασφάλειες Χ και
Χ1 προς την [πόρτα (σχ. Η-I - σελ. 48).
- ελέγξτε τον τρόπο λειτουργίας όλων
των κινούμενων μερών.
Διακοσμήσεις, επικαλύψεις και αερι-
σμός τους (εικ. 1)
Πριν εγκαταστήσετε τη διακόσμηση,
ελέγξτε ότι λειτουργούν σωστά οι συν-
δέσεις, οι έλεγχοι και τα κινούμενη
μέρη. Η επιβεβαίωση ορθής λειτουργίας
πραγματοποιείται όταν το ενεργειακό
τζάκι είναι αναμμένο και λειτουργεί
μερικές ώρες, πριν να διακοσμήσετε το
μονοκόμματο πλαίσιο ώστε να μπορούν
να πραγματοποιηθούν τυχόν ρυθμίσεις
σε περίπτωση ανάγκης. Στη συνέχεια,
προχωρήστε στις εργασίες ολοκλήρω-
σης όπως παραδείγματος χάριν:

- κατασκευή της επικάλυψης
- συναρμολόγηση της διακόσμησης
-η προσθήκη παραστάδων, τα βαψίματα
κλπ πραγματοποιούνται εφόσον ολο-
κληρωθεί η δοκιμή και η έκβαση είναι
θετική. Η Edilkamin δεν φέρει συνεπώς
ευθύνη για τις δαπάνες που προκύπτουν
από εργασίες κατεδάφισης και ανοικο-
δόμησης ακόμα και αν οφείλονται σε
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
μερών του ενεργειακού τζακιού. 
Τα μέρη που είναι από μάρμαρο, πέτρα,
τούβλα και τα οποία αποτελούν τη δια-
κόσμηση θα πρέπει να συναρμολογού-
νται εφόσον τηρείται ένα μικρό μεσο-
διάστημα από το προκατασκευασμένο
πλαίσιο ώστε να αποφευχθούν τυχόν
ρωγμές που οφείλονται σε φαινόμενα
διαστολής και υπερθέρμανσης.
Ιδιαίτερα, κατά τη δημιουργία υπόβα-
θρου κάτω από το όριο θα πρέπει να έχει
προβλεφθεί:
- ένα κατάλληλο κενό για τη διέλευση
του αέρα επανακυκλοφορίας από τον
περιβάλλοντα χώρο
- η δυνατότητα επιθεώρησης και αντικα-
τάστασης των βεντιλατέρ, για τα μοντέ-
λα με εξαναγκασμένο αερισμό στο
θάλαμο καύσης. Τα ξύλινα μέρη θα πρέ-
πει να προστατεύονται από πυρίμαχα
πάνελ, δεν θα πρέπει να εφάπτονται
αλλά να διατηρούν την κατάλληλη από-
σταση από τη διακόσμηση τουλάχιστον
1 εκ. περίπου ώστε να επιτρέπεται η
κυκλοφορία του αέρα και να αποφεύγε-
ται η συσσώρευση θερμότητας. Η πυρί-
μαχη επικάλυψη μπορεί να κατασκευα-
στεί από γυψοσανίδα ή πλάκες γύψου.
Κατά την εγκατάσταση, θα πρέπει να
συναρμολογηθεί το κιτ δημιουργίας
καναλιών θερμού αέρα όπως περιγρά-
φηκε προηγουμένως. Καλό είναι να
αερίζεται το εσωτερικό τμήμα της πυρί-
μαχης επικάλυψης με τη ροή του αέρα
που εισέρχεται από κάτω (διάστημα
ανάμεσα στην πόρτα και στο δοκάρι), ο
οποίος χάρη στη συναγωγή θερμότητας
θα βγει από τον επάνω αεραγωγό. Με
τον τρόπο αυτό επιτρέπει να ανακτηθεί
η θερμότητα και να αποφευχθεί η υπερ-
θέρμανση. Πέραν των παραπάνω, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οδη-
γίες του προτύπου UNI 10683 στις
παραγράφους 4.4 και 4.7 "μόνωση,
φινίρισμα, διακόσμηση και υποδείξεις
ασφαλείας"

Καπνοδόχος και απόληξη καπνοδόχου
Με τον όρο καπνοδόχος εννοείται ο αγω-
γός που φτάνει από το χώρο όπου λει-
τουργεί το τζάκι στη στέγη του κτιρίου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της
καπνοδόχου είναι:
- δυνατότητα αντοχής σε θερμοκρασία
καπναερίων τουλάχιστον 450°C όσον
αφορά τη μηχανική αντίσταση, τη μόνω-
ση και την αεροστεγανότητα.
- να έχει κατάλληλη μόνωση για την
αποφυγή δημιουργίας συμπύκνωσης
- να έχει σταθερή διατομή, κάθετη σχε-
δόν διαδρομή και να μην παρουσιάζει
γωνίες άνω των 45°.
- να έχει εσωτερικές διατομές κατά προ-
τίμηση κυκλικές, σε περίπτωση που οι
διατομές είναι - να έχει εσωτερικές δια
τομές κατά προτίμηση κυκλικές, σε
περίπτωση που οι διατομές είναι ορθο-
γώνιες η σχέση των πλευρών δεν θα
πρέπει να ξεπερνά το 1,5 - να έχει εσω-
τερική διατομή με επιφάνεια τουλάχι  εικ. 1

αεραγωγός
παροχής 
θερμού αέρα

επικάλυψη

οδηγοί κύλισης
πόρτας

μεταλλικός
μανδύας

καλύπτρα
καπνοδόχου

ξύλινο
δοκάρι

μετώπη

συρόμενη
πόρτα

Μέγ. 45°

ΌΧΙ
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Εγκατάσταση συστήματος κυκλοφο-
ρίας θερμού αέρα
Ο αέρας που εισάγεται από τον εξωτερικό
χώρο μέσω του μηχανισμού ρύθμισης και ο
οποίος θερμαίνεται στο κοίλωμα του τζακι-
ού θα πρέπει οπωσδήποτε να διοχετεύεται
στον εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Αυτό
το σύστημα εγγυάται την αντιστάθμιση του
αέρα που εξέρχεται από το ενεργειακό
τζάκι, όσο λειτουργεί, μέσω της καπνοδό-
χου και παράλληλα θερμαίνει. Ο θερμός
αέρας διοχετεύεται στους χώρους μέσω
ακροφύσιων εξόδου που συνδέονται στις
οπές στο πάνω τοίχωμα του μανδύα με
σωλήνες αλουμινίου Ø 14 εκ. Σε περίπτωση
που ο θερμός αέρας μεταφέρεται σε άλλους
χώρους, όπου δεν είναι εγκατεστημένο το
τζάκι, πρέπει απαραιτήτως να επιστρέφει ο
αέρας στο δωμάτιο με το τζάκι μέσα από
αεραγωγούς τοποθετημένους στη βάση του
τοιχώματος ή μέσα από σχισμές κάτω από
τις πόρτες. Η διάμετρος των σωλήνων δεν
θα πρέπει να είναι μικρότερη από Ø 14 εκ.
ώστε η ταχύτητα του αέρα να μην ξεπερνά
τα 5 μ/δευτ και να μην δημιουργείται ενο-
χλητικός θόρυβος και υπερβολική απώλεια
φορτίου λόγω τριβής. Είναι σημαντικό η
διαδρομή των σωλήνων να είναι όσο το
δυνατόν ευθεία. Οι σωλήνες από αλουμίνιο
μπορούν να καλυφθούν με ξύλινες κατα-
σκευές, ξύλινα δοκάρια ή να εντοιχιστούν
στους τοίχους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να μονωθούν πολύ καλά. Τα κανάλια
μπορούν να εκτείνονται σε μέγιστο μήκος
6÷8μ το καθένα για το μοντέλο V και 4÷5μ
το καθένα για το μοντέλο N. 
Το μήκος αυτό θα πρέπει να ελαττωθεί κατά
1,2 μ. για κάθε καμπή και ακροφύσιο λόγω
της απώλειας του φορτίου τους.

Εγκατάσταση κιτ κυκλοφορίας θερ-
μού αέρα
Διατίθενται τα παρακάτω κιτ για τη
δημιουργία καναλιών θερμού αέρα 
Κιτ ένα/bis μόνο χώρος με τζάκι
- στερεώστε τα δύο ρακόρ "R2" στις
οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες (21)
και στερεώστε τους με τα ειδικά κολάρα
- εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ
των ακροφύσιων "B2" στο επάνω
μέρος της επικάλυψης
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους με
τα κολάρα και τοποθετήστε τους μπρο-
στινούς αεραγωγούς μέχρι να κουμπώ-
σουν
Κιτ δύο/bis χώρος με τζάκι, συν ένας
παράπλευρος
- στερεώστε τα δύο ρακόρ "R2" στις
οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες (21)
και στερεώστε τους με τα ειδικά κολάρα
- εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του
ακροφύσιου "B1" στο επάνω μέρος της
επικάλυψης

- εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του
ακροφύσιου "B3" στον τοίχο του
χώρου που θέλετε να θερμάνετε
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από αλου-
μίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους με τα
κολάρα και τοποθετήστε τους μπροστι-
νούς αεραγωγούς μέχρι να κουμπώσουν
Kit τρία/bis χώρος με τζάκι, συν δύο
παράπλευροι
- στερεώστε τα δύο ρακόρ "R2" στις
οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους δύο σωλήνες (21)
και στερεώστε τους με τα ειδικά κολάρα
- εντοιχίστε τα δύο πλαίσια με ρακόρ
των ακροφύσιων "B3" στους τοίχους
του χώρου που θέλετε να θερμάνετε
- τοποθετήστε στο επάνω μέρος της
επικάλυψης μια περσίδα "G1" για να
αερίζεται η επικάλυψη εσωτερικά
- συνδέστε τους δύο σωλήνες από αλου-
μίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους με τα
κολάρα και τοποθετήστε τους μπροστι-
νούς αεραγωγούς μέχρι να κουμπώσουν
Κιτ τέσσερα/bis χώρος με τζάκι, συν
τρεις παράπλευροι
- στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ "R2"
στις οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά
κολάρα
- εντοιχίστε το πλαίσιο με ρακόρ του
ακροφύσιου "B1" στον επάνω τοίχο της
επικάλυψης
- εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των
τριών ακροφύσιων "B3" στους τοίχους
των χώρων που θέλετε να θερμάνετε
- συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες από
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους με τα
κολάρα και τοποθετήστε τους μπροστι-
νούς αεραγωγούς μέχρι να κουμπώσουν
Κιτ πέντε/bis χώρος με τζάκι, συν
τέσσερις παράπλευροι
- στερεώστε τα τέσσερα ρακόρ "R2"
στις οπές του μανδύα
- τοποθετήστε τους τέσσερις σωλήνες
(21) και στερεώστε τους με τα ειδικά
κολάρα
- εντοιχίστε τα πλαίσια με ρακόρ των
τεσσάρων ακροφύσιων "B3" στους τοί-
χους των χώρων που θέλετε να θερμάνετε
- τοποθετήστε μέσα στην επικάλυψη
μια περσίδα "G1" για να αερίζεται η
επικάλυψη εσωτερικά
- συνδέστε τους τέσσερις σωλήνες από
αλουμίνιο στα ρακόρ, ενώστε τους με τα
κολάρα και τοποθετήστε τους μπροστι-
νούς αεραγωγούς μέχρι να κουμπώσουν
Οι οπές εξόδου του θερμού αέρα, στην
κορφή του μανδύα, που δεν χρησιμο-
ποιούνται θα πρέπει να κλειστούν με
τις ειδικές τάπες που παρέχονται. 
Μπορείτε να δημιουργήσετε κανάλια
της αρεσκείας σας, εάν προσθέσετε στα
ήδη διαθέσιμα κιτ διάφορα χωριστά
εξαρτήματα που μπορείτε να επιλέξετε
από τον τιμοκατάλογο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Κιτ ένα bis

Κιτ δύο bis

Κιτ τρία bis

Κιτ τέσσερα bis

Κιτ πέντε bis
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εικ. E

Παροχή εξωτερικού αέρα (εικ. E-F-G)
Η σύνδεση με τον εξωτερικό χώρο
διατομής 300 cm2 είναι απαραίτητη
για την καλή λειτουργία του ενεργεια-
κού τζακιού και για το λόγο αυτό θα
πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποι-
ηθεί.

Η σύνδεση αυτή θα πρέπει να ενώσει
κατευθείαν με τον εξωτερικό χώρο την
οπή του μηχανισμού ρύθμισης που βρί-
σκεται στο πλάι του μηχανισμού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκαμπτος
σωλήνας από αλουμίνιο για τη σύνδεση
αυτή ενώ θα πρέπει να σφραγιστούν
καλά τα σημεία από όπου μπορεί να βγει
αέρας.

Ο σωλήνας από αλουμίνιο Ø20 μπορεί
να τοποθετηθεί είτε δεξιά είτε αριστε-
ρά από το μηχανισμό ρύθμισης.

Συνιστάται να τοποθετήσετε στο εξωτε-
ρικό περίβλημα του αγωγού παροχής
αέρα έναν αεραγωγό προστασίας που θα
μειώσει πάντως την ωφέλιμη διατομή
διέλευσης αέρα.

Ο εξωτερικός αέρας θα πρέπει να εισέρ-
χεται από το επίπεδο του δαπέδου (δεν
μπορεί να εισάγεται από ψηλά).

Όταν τοποθετήσετε το καλώδιο ελέγ-
χου του ντάμπερ εξωτερικού αέρα
(4c), θα πρέπει να προσέξετε να μην
έρχεται σε επαφή με τα θερμά μέρη
του τζακιού γιατί μπορεί να κατα-
στρέψει το πλαστικό περίβλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

εικ. F

εικ. G

Μεταφορά του μονοκόμματου πλαισίου
Για να μεταφέρετε ευκολότερα το
μονοκόμματο πλαίσιο, μπορείτε να το
ελαφρύνετε αφαιρώντας τα εξής:
- τα αντίβαρα, τη βάση από χυτοσίδη-
ρο, τα πλαϊνά από χυτοσίδηρο, τη βάση
φωτιάς από χυτοσίδηρο, το σταχτοδο-
χείο, τη σχάρα στάχτης από χυτοσίδη-
ρο, το μανδύα κλεισίματος.

Αφαίρεση της πίσω πόρτας

Φάση 1  (εικ. H-I)
- κλείνουμε εντελώς την πόρτα
- μετακινούμε τους μοχλούς Χ και Χ1
προς τις αντίστοιχες θέσεις τους

Φάση 2  (εικ. L)
- ανοίγουμε την πόρτα οριζόντια
- χαλαρώνουμε την ασφάλεια Υ
- ξανακλείνουμε την πόρτα
- επαναφέρουμε τους μοχλούς Χ και
Χ1 στην αρχική τους θέση

Φάση3  (εικ. L) 
- σηκώνουμε την πόρτα περίπου 10 cm
με τρόπο που να μπορούμε να ξεβιδώ-
σουμε την αλενόβιδα (Ζ)                
- χαμηλώνουμε την πόρτα μέχρι να
κλείσει εντελώς.
Προσέχουμε να μη βγει η πόρτα από τη
θέση της.
- μετακινούμε ξανά τους μοχλούς Χ και
Χ1 προς τις αντίστοιχες θέσεις τους και
ανοίγουμε οριζοντίως την πόρτα.
- τραβάμε προς το μέρος μας (με μεγά-
λη προσοχή) το κάτω μέρος της πόρ-
τας, με τρόπο που να τη βγάλουμε από
τη θέση της.

Καθαρισμός του τζαμιού (εικ. M)

Σημ.: πριν προχωρήσουμε μετακινού-
με τις δύο ασφάλειες Χ και Χ1 προς
τους αντίστοιχους ορθοστάτες.
- ανοίγουμε οριζόντια την πόρτα αφού
την ξεμπλοκάρουμε με το ειδικό κλειδί
(διατίθεται) το γάντζο στην μικρή πλευ-
ρά της πόρτας (περιστρέφουμε κατά
90ο).
- μετά τον καθαρισμό ξανακλείνουμε
κλειδώνοντας με το γάντζο.

X

X1

εικ. L

εικ. I

Z
Y

εικ. M

εικ. H
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Συνδέσεις ηλεκτρικών καλωδίων (εικ. N)
Για να συνδέσετε τα ηλεκτρικά καλώδια
στην κεφαλή που βρίσκεται στο μηχανι-
σμό (4) ακολουθήστε την εξής διαδικα-
σία:
- ξεβιδώστε τις 4 βίδες από τη μετώπη
(4a)
- για να συνδέσετε τα καλώδια, τοποθε-
τήστε στις αντίστοιχες βάσεις τους συν-
δέσμους χωρίς την παραμικρή πίεση
- συνδέστε το καλώδιο στην πρίζα του
ηλεκτρικού ρεύματος και ακολουθήστε
τις οδηγίες που παρέχονται με τον πίνα-
κα για να ελέγξετε εάν ο συνοπτικός
πίνακας λειτουργεί σωστά
- επανατοποθετήστε τη μετώπη και προ-
σέξτε ιδιαίτερα να μην διπλώσετε ή πιέ-
σετε το καλώδιο του συνοπτικού πίνακα
και στη συνέχεια εγκαταστήστε το ενερ-
γειακό τζάκι.
- θα πρέπει να τηρούν κατά γράμμα τις 

πυρίμαχη επικάλυψη από πάνελ γυψο-
σανίδας ως εξής:
• πρώτο πλαϊνό πάνελ
• μπροστινό πάνελ
- στερεώστε στο επάνω μέρος τα πλαί-
σια των ακροφύσιων (22) αφού πρώτα
ανοίξετε μια οπή 37x10,5 εκ
- στερεώστε τον αισθητήρα (14) στην
οπή (22a) του ακροφύσιου (B1 ή B3)
- ελέγξτε ότι το σύρμα του αισθητήρα
δεν παρεμποδίζει την κίνηση της ανα-
συρόμενης πόρτας
• δεύτερο πλαϊνό πάνελ
- τοποθετήστε το δεύτερο πλαϊνό πάνελ
για να ολοκληρώσετε την κατασκευή
της επικάλυψης
- και εφαρμόστε από τον εξωτερικό
χώρο τους αεραγωγούς των ακροφύ-
σιων μέχρι να κουμπώσουν
- αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες,
βάλτε την πρίζα στο δίκτυο ηλεκτρικού
ρεύματος 230 Vac

διατάξεις εγκατάστασης και κατασκευ-
ής.
- βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά καλώδια
δεν έρχονται σε επαφή με το προκατα-
σκευασμένο πλαίσιο και τον καπναγωγό
- δεν πρέπει να πειράζετε κανένα μέρος
των ηλεκτρικών συσκευών που παρέχο-
νται με το ενεργειακό τζάκι
- τα ηλεκτρικά εξαρτήματα βρίσκονται
πάντα υπό τάση. Πριν να προχωρήσετε σε
οποιαδήποτε εργασία, βγάλτε το καλώδιο
από την πρίζα ή απενεργοποιήστε τον
αντίστοιχο γενικό πίνακα.

Σύνδεση εξαναγκασμένου αερισμού
(εικ. N-O)
- απλώστε το καλώδιο με τερματικά
σύρματα μέχρι την πρίζα του ηλεκτρι-
κού ρεύματος
- τοποθετήστε τη διακόσμηση μέχρι το
δοκάρι και στη συνέχεια ετοιμάστε την 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

14

22a

22

6a

13

12

12

13

14

τάση ρεύματος
230 Vac

εικ. N εικ. O

ακροφύσιο
αισθητήρας

τάση ρεύματος
230 Vac

βεντιλατέρ

ηλεκτρική 

κεφαλή
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Τοποθέτηση ελέγχου ντάμπερ του
μηχανισμού παροχής αέρα
δεξιά = Ανοιχτός
όσο λειτουργεί το ενεργειακό τζάκι,
ρυθμίζει τον εξωτερικό αέρα που αναμι-
γνύεται με τον αέρα του περιβάλλοντα
χώρου.
αριστερά = Κλειστός

Κυκλοφορία αέρα με φυσικό ελκυσμό
(εικ. A1)
Εφόσον ορίσετε προς τα δεξιά την κίνη-
ση της λαβής 1b, ο εξωτερικός αέρας
μέσα από το ρακόρ 4b, φτάνει στο εσω-
τερικό του μηχανισμού 4 όπου αναμι-
γνύεται με τον αέρα που εισέρχεται από
τον περιβάλλοντα χώρο μέσα από την
οπή 4e . Ο αέρας διέρχεται από το κοί-
λωμα του τζακιού, μέσα από το άνοιγμα
4f, όπου θερμαίνεται και στη συνέχεια,
μέσα από τα αλουμινένια κανάλια, βγαί-
νει με φυσικό ελκυσμό από τα ακροφύ-
σια (εγκατάσταση στην επικάλυψη της
διακόσμησης).

Κυκλοφορία αέρα με εξαναγκασμένο
αερισμό (εικ. A2)
Επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός βεντι-
λατέρ 12, μιας ηλεκτρονικής κεφαλής
13, με το συνοπτικό πίνακα 6a, συν έναν
αισθητήρα 14 που τοποθετείται στη
θέση του ακροφύσιου. Εφόσον ορίσετε
προς τα δεξιά την κίνηση της λαβής 1b,
ο εξωτερικός αέρας μέσα από το ρακόρ
4b, φτάνει στο εσωτερικό του μηχανι-
σμού 4 όπου αναμιγνύεται με τον αέρα
που εισέρχεται από τον περιβάλλοντα
χώρο μέσα από την οπή 4e . 

Το βεντιλατέρ τον ωθεί στο κοίλωμα του
τζακιού, μέσα από το άνοιγμα 4f, όπου
θερμαίνεται και στη συνέχεια, μέσα από
τα αλουμινένια κανάλια, βγαίνει από τα
ακροφύσια 22 (εγκατάσταση στην επι-
κάλυψη της διακόσμησης).
Όταν το βεντιλατέρ είναι σβηστό, το
ενεργειακό τζάκι λειτουργεί με φυσικό
ελκυσμό.

Λειτουργία εξαναγκασμένου αερι-
σμού: Αυτόματη
Το βεντιλατέρ που είναι συνδεδεμένο με
έναν αισθητήρα, (τοποθετημένο στο
ακροφύσιο εξόδου του θερμού αέρα
στην επικάλυψη του τζακιού)  θέτει
αυτόματα σε λειτουργία το ενεργειακό
τζάκι όταν φτάσει στη θερμοκρασία των
40° C ή το σβήνει αυτόματα όταν η θερ-
μοκρασία πέσει κάτω από τους 40° C.
Χειροκίνητη
Το βεντιλατέρ ενεργοποιείται ανεξάρτη-
τα από τη θερμοκρασία και υπάρχει η
δυνατότητα ρύθμισης 9 ταχυτήτων.

Κουμπιά 

Οθόνη

-

A   0

2

*εμφανίζεται ένα Α που αναβοσβήνει
όταν το βεντιλατέρ δεν λειτουργεί ή δεν
έχει ακόμα λάβει το σήμα από τον
αισθητήρα (40°C).
Από τη στιγμή που φτάσει τους 40°C,
στην οθόνη εμφανίζεται μια γραμμούλα

. Που περιστρέφεται αριστερόστρο-
φα και επιβεβαιώνει ότι το βεντιλατέρ
λειτουργεί.
Σημείωση: όταν τίθεται ξανά σε λει-
τουργία ο αερισμός, η οθόνη εμφανί-
ζει την ίδια λειτουργία που εμφάνιζε
πριν σβήσει. 
- για να το ανάψετε πατήστε για 2-3
δευτερόλεπτα το κουμπί 0/1
- κάθε εντολή που δέχεται επιβεβαιώ-
νεται με ένα ηχητικό μπιπ.

Ανοιχτό/Σε αναμονή

Αυτόματο ή χειροκίνητο

Ελαττώνει την ταχύτητα του βεντιλατέρ
στη χειροκίνητη λειτουργία

Αυξάνει την ταχύτητα του βεντιλατέρ στη
χειροκίνητη λειτουργία

Ανοιχτό/Σε αναμονή

Αυτόματο*

Χειροκίνητο (τυχαία ταχύτητα από
το 1 ως το 9)

Συνοπτικός πίνακας 

Το βεντιλατέρ ελέγχεται από ένα 
συνοπτικό πίνακα (που βρίσκεται στην
κάτω μετώπη 5 του μονοκόμματου πλαι-
σίου) που αποτελείται από 4 κουμπιά
και 1 οθόνη.
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Λειτουργία κατά τις ζεστές εποχές
Για να τραβά τον αέρα που χρειάζεται για
την καύση και για να αποβάλλει τα καπνα-
έρια, ο θάλαμος καύσης TITANO PLUS
χρειάζεται το τζάκι/η καπνοδόχος να
τραβά καλά. Όταν αυξάνει η θερμοκρασία
στον εξωτερικό χώρο, το τράβηγμα μειώ-
νεται συνεχώς. Σε περίπτωση που η εξωτε-
ρική θερμοκρασία είναι άνω των 10°C,
ελέγξτε πόσο τραβάει το ενεργειακό τζάκι
πριν ανάψετε τη φωτιά. Εάν δεν τραβάει
πολύ, ανάψτε αρχικά μια ''πρώτη φωτιά
για να πάρει'' με υλικό προσανάμματος
μικρού μεγέθους. Εφόσον το τζάκι αρχίσει
και πάλι να τραβάει καλά, μπορείτε να
προσθέσετε το καύσιμο.
Εισροή αέρα στο χώρο όπου έχει εγκα-
τασταθεί ο θάλαμος καύσης
Ο θάλαμος καύσης TITANO PLUS μπορεί
να λειτουργεί κανονικά μόνον εφόσον στο
χώρο όπου έχει εγκατασταθεί εισέρχεται
αρκετός αέρας για την καύση. Πριν ανά-
ψετε το ενεργειακό τζάκι, φροντίστε να
μπαίνει αρκετός αέρας στο χώρο. Εφόσον
η εγκατάσταση διαθέτει βαλβίδα παροχής
εξωτερικού αέρα, ανοίξτε την και αφήστε
την ανοιχτή όσο το τζάκι είναι σε λειτουρ-
γία. Οι μηχανισμοί τροφοδοσίας με αέρα
καύσης δεν θα πρέπει να τροποποιηθούν.
Σε περίπτωση που ο όγκος του αέρα δεν
επαρκεί και το κτίριο όπου έχει εγκατα-
σταθεί το ενεργειακό τζάκι είναι αεροστε-
γές, θα χρειαστεί πάντως να εγκαταστήσε-
τε μια επιπλέον παροχή αέρα 150 cm² .
Άναμμα με κρύο θάλαμο καύσης
1. Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα στάχτης δεν
είναι πολύ παχύ. Μέγιστο πάχος: 5 εκ.
κάτω από την άκρη της πόρτας. Εάν το
στρώμα της στάχτης είναι πολύ παχύ,
υπάρχει κίνδυνος, όταν ανοίξετε την
πόρτα του θαλάμου για να προσθέσετε
ξύλα, να ξεπηδήσουν κομμάτια πυρακτω-
μένου κάρβουνου από το θάλαμο.
2. Τοποθετήστε το μοχλό ρύθμισης της
βαλβίδας αέρας στη θέση ''άναμμα''. Ο
αέρας για την καύση θα εισέλθει επάνω
στα ξύλα μέσα στο θάλαμο για να ξεκινή-
σει γρήγορα η διαδικασία της καλής καύ-
σης.
3. Τα ξύλα μέσα στο θάλαμο δεν πρέπει να
είναι πολύ στριμωγμένα. Τοποθετήστε
ανάμεσα στα κούτσουρα ένα προσάναμμα
και ανάψτε τη φωτιά. Τα προσανάμματα
χρησιμεύουν για να αρχίσει η καύση. Προ-
σοχή: τα κούτσουρα μεγάλου μεγέθους
ανάβουν με άσχημο τρόπο μέσα στο θάλα-
μο και απελευθερώνουν βλαβερά αέρια.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υλικά όπως
βενζίνη, οινόπνευμα και παρόμοια για να
ανάψετε τη φωτιά!
4. Στη συνέχεια, κλείστε την πόρτα του
θαλάμου και ελέγξτε ότι λειτουργεί καλά για
μερικά λεπτά. Εάν η φωτιά σβήσει, ανοίξτε
αργά την πόρτα του θαλάμου, προσθέστε ένα
ακόμα προσάναμμα ανάμεσα στα κούτσουρα
και ξανανάψτε τη φωτιά.
5. Εάν πλέον δεν χρειάζεται να προσθέσετε
άλλα ξύλα, όταν η φωτιά θα σβήνει, τοποθε-
τήστε το μοχλό ρύθμισης της βαλβίδας αέρα
στη θέση ''διατήρηση ανθρακιάς''. Μην προ-
χωρήσετε σε αυτή τη ρύθμιση κατά τη διάρ-
κεια της καύσης γιατί, όταν ο μοχλός βρίσκε

Καύσιμο και θερμική ισχύς
Η καύση έχει σχεδιαστεί για να δίνει βέλτι-
στα αποτελέσματα από τεχνικής άποψης,
όσον αφορά τόσο τη χρησιμότητα του θαλά-
μου καύσης και της σχετικής τροφοδοσίας με
αέρα όσο και τις εκπομπές αερίων. Σας
καλούμε να μας υποστηρίξετε στην προσπά-
θειά μας να κρατήσουμε ένα καθαρό περι-
βάλλον τηρώντας τις παρακάτω οδηγίες σχε-
τικά με τη χρήση καύσιμων υλικών που δεν
περιέχουν και δεν παράγουν βλαβερές
ουσίες. Όσον αφορά το καύσιμο, να χρησιμο-
ποιείτε αποκλειστικά φυσικό και ξερό ξύλο ή
μπρικέτα ξύλου. Το νωπό ξύλο, που έχει
κοπεί πρόσφατα ή που έχει αποθηκευτεί σε
ακατάλληλο χώρο, περιέχει υψηλό ποσοστό
νερού και για το λόγο αυτό δεν καίγεται
καλά, βγάζει καπνό ενώ δεν βγάζει πολλή
θερμότητα. Να χρησιμοποιείτε μόνο καυσό-
ξυλα ξερά τουλάχιστον δύο χρόνων που είναι
αποθηκευμένο σε ευάερο και ξηρό μέρος. Σε
αυτήν την περίπτωση, το ξύλο περιέχει νερό
σε ποσοστό μικρότερο του 20% του βάρους
του. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα σπαταλάτε
καύσιμη ύλη καθώς τα ξερά ξύλα έχουν ανώ-
τερη θερμική ισχύ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ
εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευμα
και παρόμοια. Μην καίτε τα απορρίμματα. 
Πεδίο ακτινοβολίας
Μέσα στο πεδίο ακτινοβολίας της πόρτας
από γυαλί μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντι-
κείμενα.
Αρχική θέση σε λειτουργία
Το χρώμα με το οποίο είναι βαμμένος ο
θάλαμος καύσης έχει υποβληθεί στη λεγό-
μενη διαδικασία ωρίμανσης ωσότου φτά-
σει για πρώτη φορά τη θερμοκρασία χρή-
σης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ενοχλητι-
κές μυρωδιές. Σε αυτήν την περίπτωση θα
πρέπει να αερίσετε επαρκώς το χώρο όπου
θα εγκατασταθεί ο θάλαμος καύσης. Το
φαινόμενο αυτό θα εκλείψει τελείως έπει-
τα από τις πρώτες χρήσεις του.
Κίνδυνος εγκαυμάτων
Οι εξωτερικές επιφάνειες του ενεργειακού
τζακιού TITANO PLUS, ιδιαίτερα η πόρτα
από γυαλί και κεραμικό, θερμαίνονται.
Μην αγγίζετε - κίνδυνος εγκαύματος!
Προειδοποιήστε ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα
παιδιά πρέπει σε κάθε περίπτωση να
μένουν μακριά από το ενεργειακό τζάκι
όταν είναι αναμμένο.
Αεραγωγοί
Φροντίστε να μην κλείνετε ή να μην παρε-
μποδίζετε τις εξόδους του θερμού αέρα.
Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης στο
εσωτερικό της διακόσμησης. 
Λειτουργία του θαλάμου καύσης με
ανοιχτή πόρτα
Σε περίπτωση που ο θάλαμος καύσης λει-
τουργεί όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, θα
πρέπει να είναι υπό συνεχή έλεγχο. Από το
θάλαμο καύσης μπορούν να εξέλθουν κομ-
μάτια πυρακτωμένων κάρβουνων.
Προσθήκη καυσίμου
Για να "προσθέσετε ξύλα" συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε ένα γάντι προστασίας
καθώς σε περίπτωση παρατεταμένης χρή-
σης του τζακιού, η χειρολαβή ενδέχεται να
έχει ζεσταθεί. Ανοίξτε αργά την πόρτα.
Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία μικρών
στροβίλων που θα μπορούσαν να προκα-
λέσουν την έξοδο καπναερίων στο χώρο.
Πότε πρέπει να προσθέσω ξύλα; Όταν το
καύσιμο έχει καταναλωθεί και έχει γίνει
κάρβουνο.

ται στη θέση της διατήρησης ανθρακιάς, η
ροή αέρα καύσης δεν μπορεί να τροποποιη-
θεί με κανέναν τρόπο. Σε περίπτωση απρό-
σμενης εισροής οξυγόνου (π.χ. επειδή άνοιξε
η πόρτα του θαλάμου καύσης) τα ''αέρια που
βρίσκονται ακόμα'' μέσα στο θάλαμο και στις
επιφάνειες ανάκτησης θερμότητας μπορεί να
κάνουν κακή αντίδραση με το ατμοσφαιρικό
οξυγόνο που εισέρχεται.
Τροφοδοσία με ζεστό θάλαμο καύσης
Με το γάντι που σας παρέχεται, ανασηκώ-
στε αργά την πόρτα του θαλάμου και προ-
σθέστε όσα ξύλα επιθυμείτε ανάμεσα στην
ανθρακιά μέσα στο θάλαμο (ανάλογα με
τα όρια ποσότητας του καυσίμου που ανα-
φέρονται στο τεχνικό έντυπο).. Με αυτόν
τον τρόπο τα ξύλα θα θερμανθούν και θα
απελευθερώσουν υπό μορφή ατμού την
υγρασία που περιέχουν. Έτσι μειώνεται
και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
θαλάμου καύσης. Οι πτητικές ουσίες που
σε αυτό το σημείο απελευθερώνονται από
το καύσιμο υλικό χρειάζονται αρκετό αέρα
ώστε,η κρίσιμη αυτή φάση, από τεχνικής
άποψης για τις εκπομπές, να ολοκληρωθεί
γρήγορα και η θερμοκρασία να φτάσει στο
επίπεδο που χρειάζεται για μια καλή
καύση.
Μια τελευταία συμβουλή:
Για να ανάψετε σε πρώτη φάση τη φωτιά,
να χρησιμοποιείτε πάντα μικρά κούτσου-
ρα. Τα μικρά κούτσουρα καίγονται γρηγο-
ρότερα και έτσι η θερμοκρασία στο θάλα-
μο καύσης φτάνει στο κατάλληλο επίπεδο
σε λιγότερο χρόνο. Να χρησιμοποιείτε
μεγαλύτερα κούτσουρα για να τροφοδοτεί-
τε τη φωτιά. Ορισμένα είδη μπρικέτας
ξύλου φουσκώνουν όταν μπουν στο θάλα-
μο καύσης, δηλαδή διαστέλλονται με τη
θερμότητα και αυξάνει ο όγκος τους. Να
τοποθετείτε τα ξύλα πάντα στο βάθος στο
θάλαμο καύσης, σχεδόν να ακουμπάνε στο
πίσω τοίχωμα του θαλάμου ώστε ακόμα
και αν γλιστρήσουν, να μην έρθουν σε
επαφή με την πόρτα του θαλάμου.
Αφαίρεση της στάχτης (μόνο σε περί-
πτωση που ο θάλαμος είναι σβηστός και
κρύος).
Μπορείτε να αφαιρέσετε τη στάχτη με ένα
φτυαράκι ή με ηλεκτρική σκούπα τζακιού.
Τοποθετήστε τη στάχτη αποκλειστικά και
μόνο μέσα σε μη εύφλεκτα δοχεία, μην
ξεχνάτε ότι η στάχτη μπορεί να επαναφλεγεί
ακόμα και έπειτα από 24 ώρες μετά την
τελευταία καύση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το ξερό ξύλο έχει θερμική
ισχύ περίπου 4 kWh/κιλό, ενώ το νωπό
ξύλο έχει θερμική ισχύ μόλις 2 kWh/κιλό.
Συνεπώς, για να έχετε μεγάλη θερμική
ισχύ θα χρειαστείτε τη διπλή ποσότητα
καύσιμου υλικούcombustibile.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Περιεχόμε-
νο σε νερό
γρ./κιλό
ξύλου 

Θερμική
ισχύς

kWh/κιλό 
ύς Wh/κιλό 

Μεγαλύτε-
ρη κατανά-

λωση
ξύλου %

Πολύ ξερό 100 4,5 0

Ξερό 2 χρόνια 200 4 15

Ξερό 1 χρόνο 350 3 71

Φρεσκοκομμένο ξύλο 500 2,1 153

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο θάλαμος καύσης τρο-
φοδοτείται με υπερβολική ποσότητα καυ-
σίμου ή με κάποιο ακατάλληλο καύσιμο,
υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης του
θαλάμου και βλάβης του προϊόντος.
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