TEKNO 1-2-3
Τεχνικό εγχειρίδιο και οδηγίες εγκατάστασης

TEKNO 1
(N 430600) (V 430610)

Κατάλογος στοιχείων (σχ. A-A1-A2-B-C-D)
Τύπος CN - χωρίς βεντιλατέρ
1
1a
2
2a
2b
2c
3
3a
3b
3c
4
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5
7
8
9a
9b
10
10a
10b
10c
10d
10e
10f
10g
10h
10i
11
11a
11b
16

µονοµπλόκ µε καπνοθάλαµο (243860)
ρύθµιση αέρα καύσης
(241240) (243870)
θάλαµος καύσης (σχ. C)
µαντεµένια πλάτη (242880)
αµφίδροµη πλευρά (2 τεµ.) (241380)
αµφίδροµη µπροστινή πλευρά (2 τεµ.) (243680)
κεντρική µαντεµένια βάση (88670)
δεξί τεµ. βάσης από χάλυβα(243700)
αριστερό τεµ. βάσης από χάλυβα (243690)
προστατευτικό τζαµιού(243420) (243400)
τάµπερ αέρα(243330)
αποσπώµενη πρόσοψη (243070)
ρακόρ εισαγωγής εξωτερικού αέρα(191120)
ντίζα ρύθµισης εξωτερικού αέρα(183540)
περσίδα εξωτερικού αέρα(191120)
εισαγωγή εσωτερικού αέρα και ανακύκλωσης(243060)
είσοδος αέρα στο θερµοθάλαµο
(243060)
κουτί τάµπερ (241140)
σταχτοδοχείο (8350)
µαντεµένια σχάρα (8290)
πάνω πείρος µεντεσέ πόρτας (176890)
κάτω πείρος µεντεσέ πόρτας (237740)
συρόµενη πόρτα (243930)
µε κεραµικό τζάµι αντοχής στους 800°C
σταθερό πλαίσιο κύλισης πόρτας
οδηγοί κύλισης πόρτας (179670)
χερούλι ανύψωσης πόρτας (216790)
προφίλ σύνδεσης οδηγών (243590)
κλειδί οριζόντιου ανοίγµατος πόρτας για καθαρισµό τζαµιού
και ρύθµισης τάµπερ (171190)
βίδες µπλοκαρίσµατος κύλισης πλαισίου
τροχαλίες (2 τεµ.) κύλισης συρµατόσχοινων αντίβαρων
(212050)
αντίβαρα (2 τεµ.) (SX 226590) (DX 226600)
βίδες µπλοκαρίσµατος αντίβαρων(2 τεµ.)
µανδύας θερµοθαλάµου
κάτω(243940) και πάνω (243950)
προστασία αντίβαρου (2 τεµ.) (243740) (243750)
φλάντζα (344270)
φασέτες σύσφιξης Ø 25 cm (169140)

A
B

σταθερή κόφτρα καπνού

ρυθµιζόµενη σταθερή κόφτρα καπνού ανάλογα µε
το τράβηγµα της καµινάδας

A

B

Τύπος VF Με βεντιλατέρ (σχ. A2)
Όπως στον τύπο CN µε την πρόσθεση των:
12 φυγόκεντρα βεντιλατέρ (2 τεµ.) (168310)
12a στήριγµα βεντιλατέρ (243340)
13 ηλεκτρονικός πίνακας τοίχου (253550)
14 αισθητήρας (τοποθετείται στο τάµπερ αέρα σχ.A2)
(253610) (13-14) ηλεκτρονικός πίνακας µε αισθητήρα (253540)
Αξεσουάρ (οι κωδικοί στον τιµοκατάλογο)
15 περσίδα εισαγωγής εξωτερικού αέρα 36x16 cm (G6)
17 ίσια καµινάδα inox
- προσαρµογή καµινάδας inox από
Ø 25 σε Ø 22 cm (ERID MF 250/220)
20 ρακόρ για σωλήνα Ø 14 cm (R2)
21 σωλήνας αλουµινίου Ø 14 cm
22 περσίδα µε πλαίσιο και τάµπερ εξαγωγής
ζεστού αέρα 36x9 cm (B1) ή 18x9 cm (B3)
23 πρόσοψη στήριξης φούσκας
- σωλήνας αλουµινίου Ø 20 cm σύνδεσης παροχής
εξωτερικού αέρα
- kit βεντιλατέρ µετατροπής του Ν
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Λεπτοµέρεια από το εσωτερικό του τάµπερ ρύθµισης
αέρας (4).

Σχ. A1

Σχ. A2

τεχνικό εγχειρίδιο

Σχ. C

Σχ. D
Μεταφορά της εστίας
Φάση 1

10b

9a
m

10b

10
10f
10c
10e

Για τη διευκόλυνση της µεταφοράς - τραβάµε µε προσοχή την πόρτα προς
της εστίας είναι δυνατόν να
το µέρος µας και προς τα κάτω µέχρι
ελαφρύνουµε το µονοµπλόκ (σχ. Α), να ελευθερωθεί εντελώς από τον
πάνω πείρο (9a).
βγάζοντας:
Το βάρος της πόρτας είναι περίπου
- αντίβαρα (10h)
10 kg.
- προστασία αντίβαρων (11α)
- µαντεµένια πλάτη (2α)
Αντικατάσταση τζαµιού (σχ. H)
- µεταλλικές πλάτες (2b – 2c)
- βγάζουµε την πόρτα όπως περιγρά- τη βάση (3 – 3a – 3b – 3c)
- το σταχτοδοχείο (7)
ψαµε παραπάνω- φάση 1 και 2. Εάν
- τη µαντεµένια σχάρα (8)
το τζάκι είναι ήδη τοποθετηµένο θα
- το µανδύα (11)
πρέπει να µπλοκάρουµε την κύλιση
Μπορούµε να βγάλουµε και τη
της πόρτας µε τη βίδα (10f)
συρόµενη πόρτα ακολουθώντας την - εάν έχουµε χάσει τη βίδα µπορούµε
παρακάτω διαδικασία:
να χρησιµοποιήσουµε µια του τύπου ∅
6,3x16
- βγάζουµε τα προφίλ συγκράτησης
του τζαµιού (f1-f2- f3) και τη ρύθµιση
- κλείνουµε εντελώς την πόρτα (10),
του αέρα για τον καθαρισµού του τζακαι ανοίγουµε οριζόντια µε το
µιού (d) και βγάζουµε τo τζάµι.
κλειδί (10e)
Φάση 1 (σχ. H)

Φάση 2

9a

10b

d

f3

- µπλοκάρουµε το πλαίσιο
βιδώνοντας τις βίδες(10f)
- βγάζουµε την ασφάλεια (m) από
τον πάνω πείρο (9a)

f1

9b
f2

σχ. H

Φάση 2 (σχ. H)
- σηκώνουµε ελαφρά την πόρτα
ελευθερώνοντας από τον κάτω
πείρο (9b)

Καθαρισµός τζαµιού (σχ. H)
- κλείνουµε την πόρτα και ανοίγουµε
οριζόντια µε το κλειδί (10e)

- προχωρούµε στον καθαρισµό µε
κάποιο spray για κεραµικό τζάµι.
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TEKNO 2
(SX 430650) (DX 430640)

Κατάλογος στοιχείων (σχ. A-A1-A2-B-C-D)
Τύπος CN Χωρίς βεντιλατέρ
1
1a
2
2a
2b
2c
2d
3
3a
3b
3c
4
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5
7
8
9a
9b
10
10a
10b
10c
10d
10e
10g
10h
10i
10l
11

11a
11b
16

µονοµπλόκ µε καπνοθάλαµο
(SX 244590) (DX 243020)
ρύθµιση αέρα καύσης
(243870) (241240)
θάλαµος καύσης (σχ. C)
µαντεµένια πλάτη (242880)
αµφίδροµη πλευρά (2 τεµ.) (241380)
αριστερή πλευρά (243680)
δεξιά πλευρά (241410)
κεντρική βάση στήριξης µαντεµένιας σχάρας (88670)
πλαϊνή βάση φωτιάς dx για “Tekno 2 SX” (241400)
πλαϊνή βάση φωτιάς sx για “Tekno 2 DX” (241390)
πλαϊνή βάση φωτιάς sx για “Tekno 2 SX” (243700)
πλαϊνή βάση φωτιάς dx για “Tekno 2 DX” (243690)
προστατευτικό τζαµιού(243400) (243420)
µηχανισµός ρύθµισης αέρα
(V 243330) (N 243050)
αποσπώµενη πρόσοψη (243070)
ρακόρ εισαγωγής εξωτερικού αέρα(191120)
ντίζα ρύθµισης εξωτερικού αέρα(183540)
περσίδα εξωτερικού αέρα(191120)
εισαγωγή εσωτερικού αέρα και ανακύκλωσης(243060)
είσοδος αέρα στο θερµοθάλαµο
(243060)
κουτί τάµπερ κάτω (241140)
σταχτοδοχείο (8350)
µαντεµένια σχάρα (8290)
πάνω πείρος µεντεσέ πόρτας(176890)
κάτω πείρος µεντεσέ πόρτας(237740)
συρόµενη πόρτα(SX 244570) (DX 243040)
µε κεραµικό τζάµι αντοχής στους800°C (σε δύο τεµάχια)
σταθερό πλαίσιο κύλισης πόρτας
οδηγοί κύλισης πόρτας(179670)
χερούλι ανύψωσης πόρτας(216790)
προφίλ σύνδεσης οδηγών(SX 244070) (DX 246190)
κλειδί οριζόντιου ανοίγµατος πόρτας για καθαρισµό τζαµιού
και ρύθµισης τάµπερ(171190)
τροχαλίες(2 τεµ..) κύλισης συρµατόσχοινων αντίβαρων (212050)
αντίβαρα(2 τεµ..) (226590)
βίδες µπλοκαρίσµατος αντίβαρα(2 τεµ..)
κλειδάκι µπλοκαρίσµατος πάνω κάτω
µανδύας θερµοθαλάµου
κάτω (SX 244110) (DX 246220
πάνω (SX 244100) (DX 246210)
προστασία αντίβαρου (2 τεµ..)
(SX 243740/244250) (DX 246360/243750 )
φλάντζα (344270)
φασέτες σύσφιξης Ø 25 cm (169140)

A

σταθερή κόφτρα καπνού

B

ρυθµιζόµενη σταθερή κόφτρα καπνού ανάλογα µε
το τράβηγµα της καµινάδας

A

B

Τύπος VF µε βεντιλατέρ (σχ. A2)
όπως στον τύπο CN µε προσθήκη:
12 φυγόκεντρα βεντιλατέρ (2 τεµ..) (168310)
12a στήριγµα βεντιλατέρ(243340)
13 ηλεκτρονικός πίνακας τοίχου(253540)
14 αισθητήρας (τοποθετείται στο τάµπερ αέρα σχ.A2)
(253540)
Αξεσουάρ (οι κωδικοί στον τιµοκατάλογο)
15 περσίδα εισαγωγής εξωτερικού αέρα 36x16 cm (G6)
17 ίσια καµινάδα inox
- προσαρµογή καµινάδας inox από
Ø 25 σε Ø 22 cm (ERID MF 250/220)
20 ρακόρ για σωλήνα Ø 14 cm (R2)
21 σωλήνας αλουµινίου Ø 14 cm
22 περσίδα µε πλαίσιο και τάµπερ εξαγωγής
ζεστού αέρα 36x9 cm (B1) ή 18x9 cm (B3)
23 πρόσοψη στήριξης φούσκας
- σωλήνας αλουµινίου Ø 20 cm σύνδεσης παροχής
εξωτερικού αέρα
kit βεντιλατέρ µετατροπής του Ν N
-
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Λεπτοµέρεια από το εσωτερικό του τάµπερ ρύθµισης
αέρας (4).

Σχ. A1

Σχ. A2

τεχνικό εγχειρίδιο

Σχ. C

Σχ. D
Μεταφορά της εστίας
Φάση 1

Αντικατάσταση τζαµιού (σχ. H)
Για τη διευκόλυνση της µεταφοράς - ξεµοντάρουµε την πόρτα όπως περιτης εστίας είναι δυνατόν να
γράψαµε στη φάση 1-2; Σε περίπτωση
ελαφρύνουµε το µονοµπλόκ (σχ. Α), που η εστία είναι ήδη τοποθετηµένη
βγάζοντας:
φροντίζουµε να µπλοκάρουµε την
- αντίβαρα (10h)
κύλιση µε τις βίδες (10l)
- προστασία αντίβαρων (11α)
- βγάζουµε τα προφίλ στα τζάµια (f)
- µαντεµένια πλάτη (2α)
και τις κόφτρες καθαρισµού του
- µεταλλικές πλάτες (2b – 2c)
τζαµιού (d) και βγάζουµε τα 2 τζάµια.
- τη βάση (3 – 3a – 3b – 3c)
(v1-v2).
- το σταχτοδοχείο (7)
- τη µαντεµένια σχάρα (8)
Καθαρισµός τζαµιού (σχ. H)
- το µανδύα (11)
Μπορούµε να βγάλουµε και τη
- κλείνουµε την πόρτα και ανοίγουµε
συρόµενη πόρτα ακολουθώντας την οριζόντια µε το κλειδί (10e)
παρακάτω διαδικασία:

Φάση 2

9a

9a

m

10

10e

9b

Φάση 1 (σχ. H)
- κλείνουµε εντελώς την πόρτα
(10), µπλοκάρουµε την κύλιση
µε το κλειδί (10l) και ανοίγουµε
οριζόντια
- βγάζουµε την ασφάλεια (m)
του πάνω πείρου (9a)

Αντικατάσταση τζαµιού

d

v1

v2

f

v1

v2

σχ. H

- προχωρούµε στον καθαρισµό µε
κάποιο spray για κεραµικό τζάµι.

Φάση 2 (σχ. H)
- σηκώνουµε ελαφρά την πόρτα
προς τα πάνω, ελευθερώνοντας από
τον κάτω πείρο (9b)
- τραβάµε προς το µέρος µας µε
προσοχή την πόρτα και προς τα
κάτω µέχρι να ελευθερωθεί εντελώς
από τον πάνω πείρο (9a).
Η πόρτα είναι περίπου 10 kg.
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TEKNO 3
(N 430690) (V 430700)

Κατάλογος στοιχείων (σχ. A-A1-A2-B-C-D)
Τύπος CN χωρίς βεντιλατέρ
1
1a
2
2a
2b
2c
3
3a
3b
3c
4
4a
4b
4c
4d
4e
4f
5
7
8
9a
9b
10
10a
10b
10c
10d
10e
10g
10h
10i
10l
11
11a
11b
16

µονοµπλόκ µε καπνοθάλαµο (242900)
ρύθµιση αέρα καύσης
(241550) (241240)
θάλαµος καύσης (σχ. C)
µαντεµένια πλάτη (242880)
αµφίδροµη πλευρά (2 τεµ.) (241380)
αµφίδροµη µπροστινή πλευρά (2 τεµ.) (241410)
στήριγµα µαντεµένιας σχάρας (88670)
δεξί τεµ. βάσης από χάλυβα (241400)
αριστερό τεµ. βάσης από χάλυβα (241390)
προστατευτικό τζαµιού(243400) (243420)
µηχανισµός ρύθµισης αέρα
(V 243330) (N 243050)
αποσπώµενη πρόσοψη (243070)
ρακόρ εισαγωγής εξωτερικού αέρα (191120)
ντίζα ρύθµισης εξωτερικού αέρα (183540)
περσίδα εξωτερικού αέρα (191120)
εισαγωγή εσωτερικού αέρα και ανακύκλωσης (243060)
είσοδος αέρα στο θερµοθάλαµο
(243060)
κουτί τάµπερ κάτω (241140)
σταχτοδοχείο (8350)
µαντεµένια σχάρα (8290)
πάνω πείρος µεντεσέ πόρτας (176890)
κάτω πείρος µεντεσέ πόρτας (237740)
συρόµενη πόρτα (242930)
µε κεραµικό τζάµι αντοχής στους 800°C (3 τεµάχια)
σταθερό πλαίσιο κύλισης πόρτας
οδηγοί κύλισης πόρτας (179670)
χερούλι ανύψωσης πόρτας (216790)
προφίλ σύνδεσης οδηγών (241710)
κλειδί οριζόντιου ανοίγµατος πόρτας για καθαρισµό τζαµιού
και ρύθµισης τάµπερ (171190)
τροχαλίες(2 τεµ.) κύλισης συρµατόσχοινων αντίβαρων (212050)
αντίβαρα(2 τεµ.) (218400)
βίδες µπλοκαρίσµατος αντίβαρων (2 τεµ.)
23
κλειδάκι µπλοκαρίσµατος πάνω κάτω
µανδύας θερµοθαλάµου
κάτω (222800) και πάνω (243510)
προστασία αντίβαρου (2 τεµ.)
(SX 241420) (DX 241430)
φλάντζα (344270)
φασέτες σύσφιξης Ø 25 cm (169140)

A

σταθερή κόφτρα καπνού

B

ρυθµιζόµενη σταθερή κόφτρα καπνού ανάλογα µε
το τράβηγµα της καµινάδας

A

B

Τύπος VF µε βεντιλατέρ(σχ. A2)
όπως στον τύπο CN µε προσθήκη:
12 φυγόκεντρα βεντιλατέρ (2 τεµ.) (168310)
12a στήριγµα βεντιλατέρ (243340)
13 ηλεκτρονικός πίνακας τοίχου (253540)
14 αισθητήρας (τοποθετείται στο τάµπερ αέρα σχ.A2) (253540)
Αξεσουάρ (οι κωδικοί στον τιµοκατάλογο)
15 περσίδα εισαγωγής εξωτερικού αέρα 36x16 cm (G6)
17 ίσια καµινάδα inox
- προσαρµογή καµινάδας inox από
Ø 25 σε Ø 22 cm (ERID MF 250/220)
20 ρακόρ για σωλήνα Ø 14 cm (R2)
21 σωλήνας αλουµινίου Ø 14 cm
22 περσίδα µε πλαίσιο και τάµπερ εξαγωγής
ζεστού αέρα 36x9 cm (B1) ή 18x9 cm (B3)
23 πρόσοψη στήριξης φούσκας
σωλήνας αλουµινίου Ø 20 cm σύνδεσης παροχής
εξωτερικού αέρα
- kit βεντιλατέρ µετατροπής του Ν N
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Λεπτοµέρεια από το εσωτερικό του τάµπερ ρύθµισης
αέρας (4).

Σχ. A1

Σχ. A2

τεχνικό εγχειρίδιο

Σχ. C

Σχ. D

Φάση 1

Φάση 2

9a

9a

m
10e

10

9b

Αντικατάσταση τζαµιού

d

v2

v3

v1
v2

v3

f
v1

σχ. H

Μεταφορά εστίας

Αντικατάσταση τζαµιού (σχ. H)

Για να διευκολύνουµε τη µεταφορά,
µπορούµε να ελαφρύνουµε την
εστία (σχ. A), βγάζοντας:
- αντίβαρα (10h)
- προστασία αντίβαρων (11a)
- µαντεµένια πλάτη(2a)
- τις πλευρές από λαµαρίνα (2b- 2c)
- µαντεµένια βάση (3-3a-3b-3c)
- σταχτοδοχείο(7)
- µαντεµένια σχάρα(8)
- το µανδύα του θερµοθαλάµου (11)
Μπορούµε να βγάλουµε την πόρτα
µε τον παρακάτω τρόπο:

- βγάζουµε την πόρτα όπως περιγράψαµε στις φάσεις 1-2; Όταν η εστία
είναι ήδη τοποθετηµένη, µπλοκάρουµε
την κύλιση µε το κλειδί (10l)
- βγάζουµε τα προφίλ (f)
και τις κόφτρες του αέρα καθαρισµού
του τζαµιού (d) και βγάζουµε τα 3 τζάµια
(v1-v2-v3).

Φάση 1 (σχ. H)
- κλείνουµε εντελώς την πόρτα (10)
µπλοκάρουµε την κύλιση µε το
κλειδί (10l) και ανοίγουµε οριζόντια Καθαρισµός του τζαµιού (σχ. H)
- βγάζουµε την ασφάλεια (m) µπλο- - κλείνουµε την πόρτα, µπλοκάρουµε
καρίσµατος του πάνω πείρου (9a) την κύλιση µε το κλειδί (10l), και µε το
χερούλι (10e) ανοίγουµε οριζόντια
Φάση 2 (σχ. H)
- προχωράµε στον καθαρισµό χρησιµο- σηκώνουµε ελαφρά την πόρτα
ποιώντας ένα ειδικό σπρέι για κεραµικά
προς τα πάνω ελευθερώνοντας τη τζάµια.
από τον κάτω πείρο (9b)
- τραβάµε µε προσοχή την πόρτα
προς το µέρος µας και χαµηλά µέχρι
να ελευθερωθεί εντελώς ο πάνω
πείρος (9a).
Βάρος πόρτας περίπου 10 kg
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TEKNO 1-2-3
Λειτουργία χωρίς βεντιλατέρ (σχ. A)
Στον τύπο χωρίς βεντιλατέρ το τάµπερ εξωτερικού αέρα (4) δεν διαθέτει τα δύο βεντιλατέρ (12), τον ηλεκτρονική πίνακα (13), τον αισθητήρα
ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(14).
Τραβώντας τη ντίζα (4c) – τραβηγµένο πόµολο- ο εξωτερικός αέρας
φτάνει στο εσωτερικό του ρακόρ (4b) όπου αναµιγνύεται µε τον αέρα που
1 παροχή πρωτογενούς αέρα καύσης
µπαίνει από το χώρο µας από τα ανοίγµατα (4e).
Ο αέρας µετά φτάνει από τα ανοίγµατα (4f) στο θερµοθάλαµο της εστίας
όπου ζεσταίνεται για να βγει από τις εξόδους (22) στη φούσκα.

Λειτουργία µε βεντιλατέρ (σχ. B)
Γίνεται µε την εισαγωγή στο τάµπερ (4) ενός ζεύγους βεντιλατέρ (12), και
την τοποθέτηση στον τοίχο ενός ηλεκτρονικού πίνακα (13).
Με τα βεντιλατέρ σβηστά η εστία µπορεί να λειτουργεί µε φυσικό
ελκυσµό.

8
2 παροχή δευτερογενούς αέρα και
3

καθαρισµού τζαµιού

7

3 έξοδος καπνού Ø cm 25
4 εισαγωγή εξωτερικού αέρα και

ανακύκλωσης
Λειτουργία του ηλεκτρονικού πίνακα
Στο αυτόµατο:
Βάζουµε τους δύο δείκτες του πίνακα στο “ON” και “AUT”.
Όταν ο αισθητήρας (14) διαπιστώνει µια θερµοκρασία περίπου 50°C, τα
βεντιλατέρ ενεργοποιούνται στη ταχύτητα που βάλαµε στον πίνακα.
Με σβηστή φωτιά, τα βεντιλατέρ απενεργοποιούνται αυτόµατα όταν η
θερµοκρασία πέσει κάτω από τους 50°C.

Στο χειροκίνητο:
Η ταχύτητα των βεντιλατέρ µπορεί να αλλάξει βάζοντας το δείχτη τη
θέση “MAN” και γυρίζοντας το δείχτη από το min στο max.

5 βεντιλατέρ για κυκλοφορία

ζεστού αέρα
(n°2 των300 m3/h καθένα)

B
9

6 θερµοθάλαµος

2
7 σωλήνας αλουµινίου Ø 14 cm

διανοµής ζεστού αέρα
8 περσίδα εξόδου ζεστού αέρα

στο χώρο
6

9 σωλήνας εναλλάκτης

1

B ρυθµιζόµενη κόφτρα καπνού
5
4

CN

VF

%

67

71

kW

15

15,5

kg/h

5

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Συνολική απόδοση
Συνολική θερµική ισχύς
Κατανάλωση ξύλων
Βάρος Tekno 1-2-3

kg

185-200-220

ø έξοδος καπνού θηλυκό

cm

25

25

ø καµινάδα inox για ύψος µεγαλύτερο από 5 m

cm

22

22

ø καµινάδα inox για ύψος από 3 έως 5 m

cm

25

25

∆ιατοµή παροχής εξωτερικού αέρα

cm2

300

300

ø έξοδος ζεστού αέρα µε αγωγούς

cm

14x2

14x2

db (A)

-

47

m3/h

-

300x2

430

440

Επίπεδο ήχου βεντιλατέρ
Μέγιστη απόδοση των βεντιλατέρ (ελεύθερο στόµιο)
Θερµαινόµενος χώρος (µόνωση σύµφωνα µε το ν. 10/91)
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m3

190-205-225

οδηγίες εγκατάστασης
Προειδοποιήσεις
Εκτός από όσα αναφέρονται στο
παρόν εγχειρίδιο, να λαµβάνονται
υπ’ όψιν οι κανόνες UNI:
- n. 10683/98 – γεννήτριες
θερµότητας ξύλου: απαιτήσεις
εγκατάστασης
- n. 9615/90 – υπολογισµός
εσωτερικών διαστάσεων των
εστιών.
Ειδικότερα:
- πριν αρχίσουµε οποιαδήποτε
εργασία πρέπει να ελέγξουµε τη
συµβατότητα της συσκευής όπως
ορίζεται από τους κανόνες UNI
10683/98 στις παραγράφους 4.1 /
4.1.1 / 4.1.2.

Παροχή εξωτερικού αέρα (σχ.G-H-I)
Είναι απολύτως απαραίτητη η
σύνδεση µε τον εξωτερικό αέρα µε
τοµή ίση µε 300 cm2 για την καλή
λειτουργία της εστίας. Πρέπει να
γίνει σε κάθε περίπτωση.
Αυτή η σύνδεση πρέπει να συνδέει
απ’ ευθείας µε τον εξωτερικό αέρα
ένα από τα στόµια του τάµπερ του
αέρα πίσω ή πάνω στο δάπεδο.
Μπορεί να κατασκευασθεί µε ένα
εύκαµπτο σωλήνα αλουµινίου
φροντίζοντας να µονωθεί καλά
κάθε σηµείο που θα παρουσίαζε
απώλεια αέρα.

Moνοµπλόκ (σχ. A)

inox, χρησιµοποιώντας τις ενδεδειγµένες
Για να ορίσουµε την ακριβή θέση
διαµέτρους στον πίνακα τεχνικών
της εστίας είναι σηµαντικό να
χαρακτηριστικών και στο κεφάλαιο
έχουµε καταλήξει στην επένδυση
"καµινάδα και καπέλο" .
που θα ολοκληρώσει την κατασκευή.
Σύµφωνα µε το µοντέλο επένδυσης, - είναι διαθέσιµα kit αγωγών ζεστού αέρα
η θέση µπορεί να είναι διαφορετική (βλέπε κεφάλαιο σελ.7)
(συµβουλευτείτε τις τεχνικές
πληροφορίες της επένδυσης).
Για το TEKNO 1
Κατά την κατασκευή ελέγχουµε
πάντα µε το αλφάδι.

- αφού τελειώσει η εγκατάσταση,
ενεργοποιούµε την κύλιση της πόρτας
βγάζοντας τις βίδες (10 f) και τις βίδες
µπλοκαρίσµατος των αντίβαρων (10i).

- κάνουµε στον τοίχο ή στο πάτωµα
µια τρύπα για παροχή εξωτερικού Για το TEKNO 2-3
αέρα και τη συνδέουµε µε το
- αφού τελειώσει η εγκατάσταση,
τάµπερ ρύθµισης αέρα όπως
ενεργοποιούµε την κύλιση της πόρτας µε
περιγράψαµε στο κεφάλαιο
το κλειδί (10 l) και ξεβιδώνουµε τις βίδες
"παροχή εξωτερικού αέρα"
µπλοκαρίσµατος των αντίβαρων (10i).

Ο σωλήνας αλουµινίου διαµέτρου
- αφού τελειώσει η εγκατάσταση, ο 20 cm µπορεί να τοποθετηθεί
ανεξάρτητα στα δεξιά ή στα
εγκαταστάτης θα πρέπει να
- συνδέουµε την εστία στην
λειτουργήσει το τζάκι και να δώσει αριστερά.
καµινάδα µε ένα ατσάλινο ίσιο
γραπτή εγγύηση σύµφωνα µε τους
σωλήνα
κανόνες UNI 10683/98 στις παρ. 4.6 Συνιστάται η τοποθέτηση στον
εξωτερικό τοίχο, στον αγωγό, µιας
και 5.
προστατευτικής περσίδας χωρίς να
Για το TEKNO 1: µέχρι το τέλος της µειώσουµε τη διατοµή του αγωγού.

- ελέγχουµε την κίνηση όλων των κινητών
εξαρτηµάτων.

Τοποθέτηση αισθητήρα
Ο αισθητήρας πρέπει να
τοποθετηθεί όπως στο σχέδιο.

εγκατάστασης, παραµένουν οι βίδες
Ο εξωτερικός αέρας πρέπει να
(10f) βιδωµένες (σχ.H)
µπαίνει από το ύψος του
πατώµατος (όχι από ψηλά).
Πριν την εγκατάσταση της
επένδυσης ελέγχουµε τη σωστή
λειτουργία των συνδέσεων και
όλων των κινητών οργάνων.
Ο έλεγχος γίνεται µε αναµµένη την
εστία για µερικές ώρες πριν την
επένδυση, έτσι που αν χρειασθεί
να επέµβουµε για να γίνουν οι
όποιες διορθώσεις.
Οι εργασίες ολοκλήρωσης όπως:
- κατασκευή της φούσκας
- κατασκευή της επένδυσης
- βαψίµατα κτλ.
γίνονται µε ολοκληρωµένο τον
έλεγχο µε θετικό αποτέλεσµα.

Λεπτοµέρεια από το εσωτερικό
του τάµπερ ρύθµισης αέρα (4).

Στην τοποθέτηση της ντίζας
χειρισµού της περσίδας του τάµπερ
εξωτερικού αέρα (4c) θα πρέπει να
προσέχουµε να µην έρχεται σε επαφή
η ντίζα µε την εστία γιατί θα
καταστρεφόταν το προστατευτικό
πλαστικό της.

- Το µονοµπλόκ διαθέτει κόφτρες του καπνού εσωτερικά του καπνοθάλαµου
πάνω από το σωλήνα εναλλαγής θερµότητας. Ρυθµίζουµε την κόφτρα του
καπνού µε τρόπο ανάλογο του τραβήγµατος της καµινάδας, όπως δείχνει το
σχέδιο.
Η Italiana Camini δεν αναγνωρίζει
για το λόγο αυτό τις ζηµίες
από επεµβάσεις γκρεµίσµατος,
ανακατασκευής ακόµη και στην
περίπτωση εργασιών αλλαγής ελλατωµατικού ανταλλακτικού

Η κόφτρα (BB) ανοιχτή “µειώνει τη Η κόφτρα (BB) κλειστή “µεγαλώνει τη
διατοµή εξόδου του καπνού” και διατοµή εξόδου του καπνού και έτσι
έτσι µειώνει το τράβηγµα της
αυξάνει το τράβηγµα της καµινάδας
καµινάδας

A
A

B

B
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TEKNO 1-2-3
Επένδυση, φούσκα και ο αερισµός
τους (σχ.L)
Πριν εγκατάσταση της επένδυσης
ελέγχουµε τη σωστή λειτουργία
των συνδέσεων, των κινητών
εξαρτηµάτων.

Στο σηµείο σύνδεσης του αγωγού
την έξοδο της εστίας, θα πρέπει να γίνει
µια καλή µόνωση µε µονωτικό υψηλής
θερµοκρασίας.
Εκτός των παραπάνω πρέπει να λάβουµε υπόψη όσα αναφέρονται στο UNI
10683/98 στην παράγραφο 4.2 "σύνδεση
στο σύστηµα εκκένωσης καπνού "
και στις υποπαραγράφους.
Για τη διευκόλυνση της κατασκευής του
αγωγού καπνού, η Italiana
Camini διαθέτει εξαρτήµατα από ατσάλι
για εύκολη και σωστή σύνδεση, (βλέπε
τα σχήµατα δίπλα).

Ο έλεγχος γίνεται µε την εστία
αναµµένη για µερικές ώρες,
πριν την επένδυση της εστίας για να
µπορούµε να διορθώσουµε όποια
προβλήµατα.
Έτσι, εργασίες ολοκλήρωσης
όπως π.χ. :
- κατασκευή της φούσκας
- συναρµολόγηση επένδυσης
- βαψίµατα κτλ. γίνονται µετά
από έλεγχο µε θετικό αποτέλεσµα.

Καµινάδα και καπέλο
Καµινάδα είναι ο αγωγός που ξεκινά από
το χώρο χρήσης της εστίας φτάνει στη
στέγη του κτηρίου.
Βασικά χαρακτηριστικά της καµινάδας
είναι:
- ικανότητα αντοχής σε θερµοκρασία
καπνού τουλάχιστον 450°C για τη
µηχανική αντοχή της µόνωσης και τη
συγκράτηση των αερίων
- καλή µόνωση για αποφυγή των
υγροποιήσεων
- να έχει σταθερή διατοµή, κάθετη πορεία
και να µην παρουσιάζει γωνίες
µεγαλύτερες από 45°
- εσωτερικά. Αν είναι ορθογώνια θα πρέπει
η µέγιστη σχέση των πλευρών να είναι
1,5

Η Italiana Camini δεν αναγνωρίζει
ζηµίες και έξοδα για παρεµβάσεις
όπως γκρεµίσµατα και ανακατασκευές ακόµη και για αλλαγή ελλατωµατικού ανταλλακτικού.
Τα µάρµαρα, οι πέτρες, τα τούβλα,
που αποτελούν την επένδυση
πρέπει να αφήνουν ένα µικρό
διάστηµα από την εστία για να
µην υπάρχουν σπασίµατα από τη
διαστολή λόγω υπερθέρµανσης.
Ειδικότερα, στην κατασκευή του
ριχτιού κάτω από την ποδιά πρέπει
να δηµιουργούνται:
- εγκοπές για να περνά αέρας
ανακύκλωσης από το χώρο µας
- η δυνατότητα ελέγχου και
αντικατάστασης των βεντιλατέρ
αν η εστία είναι µε βεντιλατέρ.
Τα ξύλινα µέρη πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλη µόνωση,
χωρίς να ακουµπούν στην εστία
αλλά σε απόσταση τουλάχιστον
1 cm περίπου για να κυκλοφορεί ο
αέρας που θα εκτονώσει τις θερµοκρασίες
Η φούσκα µπορεί να κατασκευασθεί
µε πυρίµαχα πάνελ γυψοσανίδας.
Στην κατασκευή της θα πρέπει να
τοποθετηθεί και το κιτ αεραγωγών
ζεστού αέρα όπως αναφέραµε
στο παρόν εγχειρίδιο.

Σχ. M

Αγωγός καπνού

Καλό είναι να αερίζουµε το εσωτερικό της φούσκας βάζοντας αέρα από
χαµηλά (διάστηµα µεταξύ πόρτας
και εταζέρας), που µε φυσικό ελκυσµό
θα βγει από τις πάνω περσίδες,
έτσι θα πάρουµε παραπάνω ζέστη
και θα αποτρέψουµε την συσσώρευση
θερµοκρασίας.

Θα πρέπει να λάβουµε επίσης υπόψη
όσα αναγράφονται στον
UNI 10683/98 στις παραγράφους 4.4
και 4.7 "µόνωση, φινίρισµα, επένδυση
και συµβουλές ασφάλειας "
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- η εσωτερική της διατοµή να είναι
τουλάχιστον ίση µε αυτή που απαιτεί η
εστία στα τεχνικά της χαρακτηριστικά
- να εξυπηρετεί µόνο µια εστία ή σόµπα
Οι παλιές καµινάδες ή όταν είναι πολύ
µεγάλης διατοµής θα πρέπει να µπει
ατσάλινος σωλήνας inox εσωτερικά τους
κατάλληλης διαµέτρου και µόνωσης

rivestimento

Αγωγός καπνού είναι η διαδροµή
που συνδέει την έξοδο από την
εστία µε την αναµονή της καµινάδας.
Ο αγωγός καπνού κατασκευάζεται
από ατσάλινο σωλήνα άκαµπτο ή
κεραµικό, δεν επιτρέπεται
εύκαµπτος µεταλλικός σωλήνας ή
αµιάντου.
Θα πρέπει να αποφεύγονται
οριζόντιες διαδροµές ή µε αντίθετη
κλίση.
Πιθανές αλλαγές στη διατοµή
επιτρέπονται µόνο στην έξοδο από
την εστία και όχι π.χ. στη σύνδεση
µε την καµινάδα.
∆εν επιτρέπονται γωνίες
µεγαλύτερες από 45°.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του καπέλου
είναι:
- εσωτερική διατοµή ίση µε της καµινάδας.

- επιφάνεια εξόδου όχι µικρότερη
από το διπλάσιο εκείνης της
καµινάδας
- η θέση του να είναι εντελώς ελεύθερη,
πάνω από τη στέγη και εκτός των
στροβιλισµών του αέρα.

οδηγίες εγκατάστασης
Εγκατάσταση συστήµατος
κυκλοφορίας ζεστού αέρα

∆ιατίθενται τα παρακάτω
αγωγών ζεστού αέρα

Ο εξωτερικός αέρας µπαίνει από το
Kit A µόνο για το χώρο της εστίας
τάµπερ ρύθµισης (4) και αφού
ζεσταθεί στο θερµοθάλαµο της
εστίας πρέπει οπωσδήποτε να βγει - στερεώνουµε τα δύο ρακόρ "R2"
στις τρύπες στο θερµοθάλαµο
στο χώρο µας.
Αυτό για να αναπληρώσει τον αέρα
που φεύγει από την εστία κατά τη
λειτουργία της από την καµινάδα
και συγχρόνως να µας ζεστάνει.
Ο ζεστός αέρας µπαίνει στο χώρο
µας από τις εξόδους στο πάνω
µέρος του µανδύα µε σωλήνες
αλουµινίου διαµέτρου

Εγκατάσταση Kit κυκλοφορίας
ζεστού αέρα
Σε περίπτωση προώθησης ζεστού
αέρα σε άλλους χώρους από
αυτούς λειτουργίας της εστίας
πρέπει να γίνει πρόβλεψη για
επιστροφή του στο χώρο
λειτουργίας µε περσίδες στη βάση
του τοίχου ή µε ανοίγµατα στις
πόρτες.

Η διάµετρος των σωλήνων δεν
πρέπει να είναι κάτω από 14
cm για να µην υπερβαίνει ο αέρας
την ταχύτητα των 5 m/δευτ.
αποφεύγουµε έτσι ενοχλητικούς
θορύβους και µείωση ισχύος λόγω
τριβής.

- Βάζουµε τους δύο σωλήνες (21) και
τους στερεώνουµε µε τις φασέτες
- εντοιχίζουµε τα πλαίσια µε ρακόρ
των 2 περσίδων "B2" στο πάνω µέρος
της φούσκας
- συνδέουµε τους 2 σωλήνες αλουµινίου στα ρακόρ στερεώνοντας µε τις
φασέτες. Εφαρµόζουµε τις περσίδες
πιέζοντας

Kit B χώρος εστίας,
συν έναν όµορο
- στερεώνουµε τα 2 ρακόρ "R2" στις
τρύπες του θερµοθαλάµου

KIT A µόνο για το χώρο της εστίας

- βάζουµε τους 2 σωλήνες (21) και
στερεώνουµε µε τις φασέτες
- εντοιχίζουµε το πλαίσιο µε ρακόρ
της περσίδας "B1" στο πάνω µέρος
της φούσκας
- εντοιχίζουµε το πλαίσιο µε ρακόρ
της περσίδας "B3" στον τοίχο του
χώρου που θα ζεστάνουµε

- συνδέουµε τους 2 σωλήνες αλουµινίου στα ρακόρ, στερεώνουµε µε τις
Η διαδροµή θα πρέπει να είναι όσο φασέτες. Εφαρµόζουµε µε πίεση τις
το δυνατόν περίπου ευθεία.
περσίδες µπροστά

Οι σωλήνες αλουµινίου µπορούν να Kit C χώρος εστίας,
καλυφτούν µε διάφορους τρόπους συν δύο όµορους
όπως ψευτοδοκάρια κτλ.
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να
- στερεώνουµε τα 2 ρακόρ "R2" στις
µονώνονται πολύ καλά.
τρύπες του θερµοθαλάµου

KIT B χώρος εστίας + 1 ακόµη χώρο
- βάζουµε τους 2 σωλήνες (21) και
Οι αγωγοί µπορούν να έχουν µήκος στερεώνουµε µε τις φασέτες
µέγιστο µήκος µε βεντιλατέρ
6÷8m καθένας και 4÷5 m
Καθένας χωρίς βεντιλατέρ.
- εντοιχίζουµε το πλαίσιο µε ρακόρ
των δύο περσίδων "B3" τους τοίχους
των χώρων που θα ζεστάνουµε
Αυτό το µήκος µειώνεται κατά
1,2 m για κάθε γωνία και κάθε
- τοποθετούµε στο πάνω µέρος της
περσίδα λόγω µείωσης της δύναµης φούσκας µια περσίδα "G1" για αερισµό
του αέρα.
στο εσωτερικό της φούσκας
- συνδέουµε τους 2 σωλήνες αλουµινίου, στερεώνοντας τους µε τις φασέτες. Εφαρµόζουµε µε πίεση τις
περσίδες

KIT C χώρο της εστίας + 2 ακόµη χώρους
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οδηγίες εγκατάστασης
Συνδέσεις ηλεκτρικών
καλωδίων

Σύνδεση βεντιλατέρ

Για τη σύνδεση των ηλεκτρικών
καλωδίων στο διακόπτη (13)
κάνουµε τα παρακάτω:

- συνδέουµε το καλώδιο στο ρεύµα
και ελέγχουµε τη λειτουργία και το
αποσυνδέουµε

- ξεβιδώνουµε τις 4 βίδες από την
πρόσοψη (4a)
( σχ. A2 σελ. 2-4-6 )

- απλώνουµε το καλώδιο µέχρι τη
πρίζα
- βάζουµε την επένδυση µέχρι την
εταζέρα, και κάνουµε τη φούσκα
µε γυψοσανίδα όπως παρακάτω:

- συνδέουµε το κλιπς (M) του
τάµπερ (4) µε το κλιπς (F) που
έρχεται από το διακόπτη (13),
κουµπώνουν χωρίς πίεση.
ο
Βάζουνε τον αισθητήρα (14) µέσα · 1 πάνελ στο πλάι
στο τάµπερ αέρα, από την τρύπα
4E και τον στερεώνουµε στη γωνία · πάνελ πρόσοψης
ψηλά ( προς την πρόσοψη).
- στερεώνουµε στο πάνω µέρος τα
πλαίσια των περσίδων (22) αφού
- συνδέουµε στο ρεύµα και
ανοίξουµε τρύπα 37x10,5 cm
ελέγχουµε τη σωστή λειτουργία του
διακόπτη (13)
· 2ο πάνελ στο πλάι

Σχ. O

- τελειώνουµε τη φούσκα βάζοντας
- ξαναβάζουµε το καπάκι του
διακόπτη

το δεύτερο πάνελ στο πλάι
- και εφαρµόζουµε απ’ έξω τις
περσίδες µε πίεση

- τα ηλεκτρικά καλώδια δεν θα
πρέπει να ακουµπούν στην εστία

- αφού τελειώσουµε τη δουλειά
συνδέουµε στο ρεύµα 230 Vac

Σηµειώσεις για τη χρήση
- δεν πρέπει να επεµβαίνουµε στα
ηλεκτρικά όργανα της εστίας µε
οποιοδήποτε τρόπο

Για τη σωστή χρήση της εστίας
συµβουλευθείτε το έντυπο
Αν το χάσετε µπορείτε να ζητήσετε
ένα αντίγραφο.

Σηµείωση:
· φυλάξτε τις αυτές τις οδηγίες
για πιθανή µελλοντική ανάγκη για
πληροφόρηση.

Οι διάφορες εικόνες είναι ενδεικτικές.
Η εταιρία εγγυάται την καλή
λειτουργία µόνο σε περίπτωση
τήρησης όλων των οδηγιών του
εγχειριδίου που συνοδεύει την εστία.

- τα ηλεκτρικά όργανα βρίσκονται
σε τάση, βγάζουµε πάντα τη πρίζα ή
κλείνουµε το γενικό διακόπτη πριν
οποιαδήποτε ενέργεια
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