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Σόμπα pellet Αέρος  

Mod.8 – Mod.10 – Mod.12 

 

Οδηγίες εγκατάστασης 
(Μετάφραση από το πρωτότυπο) 

 

 

Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε 
προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση 

 

 

 

 

 

 



 

[2] 
 

Διαβάστε  με  πολύ  προσοχή  τις  ακόλουθες  προειδοποιήσεις  και  ακολουθήστε  τις 
προτεινόμενες διαδικασίες σωστά. 

 
Προειδοποίηση! 

• Μην  επιχειρήσετε  να  εγκαταστήσετε  μόνοι  σας  την  σόμπα.  Θα  πρέπει  πάντα  να 
απευθύνεστε στο αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό. 

• Σε  περίπτωση  που  εντοπίσετε  κάποιο  σπάσιμο  ή  να  μην  συντελείται  σωστά  κάποια 
λειτουργία, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της 
εταιρίας  ή  το  κατάστημα  από  το  οποίο  προμηθευτήκατε  τη  σόμπα.  Οποιαδήποτε 
προσπάθεια για αφαίρεση κάποιου εξαρτήματος ή για συντήρηση μπορεί να εκθέσει τον 
χρήστη  σε  κίνδυνο  ηλεκτροπληξίας. Η  σόμπα περιλαμβάνει  τμήματα  και  εξαρτήματα 
των οποίων η συντήρηση μπορεί να γίνει μόνο από το εξειδικευμένο τεχνικό. 

• Η  σόμπα  είναι    συσκευή  θέρμανσης.  Κάποια  τμήματα  της  φτάνουν  σε  πολύ  υψηλές 
θερμοκρασίες  και  η  επαφή  με  αυτές  τις  επιφάνειες  χωρίς  την  κατάλληλη  προστασία 
μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα κάποιων βαθμών. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα μικρά 
παιδιά. 

• Σε  περίπτωση  μεταφοράς  επικοινωνήστε  με  το  κέντρο  εξυπηρέτησης  πελατών  ή  το 
κατάστημα από  το  οποίο προμηθευτήκατε  τη σόμπα για  την αφαίρεση,  την μεταφορά 
και την νέα εγκατάσταση από εξειδικευμένο τεχνικό. 

• Μην βάζετε τα δάχτυλα σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στις σχισμές της ροής αέρα. Στο 
εσωτερικό  της  συσκευής  βρίσκεται  ένα  ανεμιστήρας  υψηλής  ταχύτητας  ο  οποίος  θα 
μπορούσε  να  προκαλέσει  σοβαρό  τραυματισμό.  Δώστε  ιδιαίτερη  προσοχή  στα  μικρά 
παιδιά. 

• Μην μένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένοι στη ροή θερμού αέρα. Η άμεση 
και για μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεση σε κρύο αέρα μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο 
για  την  υγεία.  Δώστε  ιδιαίτερη  προσοχή  στα  δωμάτια  που  βρίσκονται  ηλικιωμένοι  ή 
άρρωστοι άνθρωποι ή μικρά παιδιά. 

• Σε  περίπτωση  που  παρατηρήσετε  κάποια  δυσλειτουργία  της  σόμπας  θα  πρέπει  να 
κατεβάσετε  άμεσα  τον  κατάλληλο  διακόπτη  και  να  επικοινωνήσετε  με  το  κέντρο 
εξυπηρέτησης  πελατών  ή  το  κατάστημα  από  το  οποίο  προμηθευτήκατε  τη  σόμπα.  Η 
χρήση της σόμπας σε συνθήκες όπως αυτές που περιγράφτηκαν μπορεί να προκαλέσουν 
φωτιά ή σπίθες. 

• Αν  δεν  χρησιμοποιείτε  την  βοηθητική  εξαγωγή  αέρα  (μόνο  στα  μοντέλα  σόμπας  με 
σύστημα καναλιών διοχέτευσης),  τότε ελέγξτε η ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα 
να έχει τεθεί στο μηδέν, δηλαδή να έχετε απενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα. 

Προειδοποίηση! 

• Κατά την διαδικασία της εγκατάστασης κρατήστε τα μικρά παιδιά μακριά από τον χώρο 
της εργασίας για να αποφύγετε απρόβλεπτα ατυχήματα. 

• Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κλείνετε ή να εμποδίζετε το κύριο σώμα της σόμπας 
ή  τα  ανοίγματα  και  τις  σχισμές  που  βρίσκονται  στην  πάνω  πλευρά  της  σόμπας.  Η 
παρεμπόδιση των ανοιγμάτων μπορεί να προκαλέσει φωτιά. 

• Μην χρησιμοποιείτε την σόμπα σε δωμάτια ή χώρους που υπάρχουν συσκευές ακριβείας 
ή  έργα  τέχνης.  Η  λειτουργία  της  σόμπας  μπορεί  να  περιορίσει  την  ποιότητα  των 
προαναφερόμενων αντικειμένων. 

• Μην εκθέτετε κατοικίδια ή φυτά απευθείας στην ροή θερμού αέρα που παράγεται από 
την  σόμπα.  Η  παρατεταμένη  έκθεση  των  κατοικίδιων  ή  των  φυτών  στην  ροή  θερμού 
αέρα που παράγεται από την σόμπα ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση σε αυτά. 

• Θα  πρέπει  να  αερίζετε  περιστασιακά  τον  χώρο  κατά  την  διάρκεια  της  χρήσης  της 
σόμπας. Ο ανεπαρκής αερισμός του δωματίου μπορεί να γίνει αιτία έλλειψης οξυγόνου. 
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• Μην εκθέτετε την σόμπα στο νερό. Η ηλεκτρική μόνωση μπορεί να χαλάσει με συνέπεια 
την αυξημένη πιθανότητα να πάθετε ηλεκτροπληξία ή να προκληθούν ζημιές από τις 
υψηλές θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν. 

• Επαληθεύστε  τις  συνθήκες  εγκατάστασης  για  να  προσδιορίσετε  τον  επακόλουθο 
απαιτούμενο έλεγχο για φθορές.  Όταν η σόμπα ολοκληρώσει 1200 ώρες λειτουργίας (θα 
εμφανιστεί  στην  κάτω  οθόνη  η  ένδειξη  “SErV”),  θα  πρέπει  να  επικοινωνήσετε  με  το 
εξειδικευμένο τεχνικό για τον καθαρισμό και συντήρηση της συσκευής. 

• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στην σόμπα. 
• Απασφαλίστε  τον  αυτόματο  διακόπτη  όταν  δεν  πρόκειται  να  χρησιμοποιήσετε  την 

σόμπα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
• Η εταιρία παραγωγής ελέγχει την πρώτη εκκίνηση κάθε σόμπας. 
 
Κανόνες και δήλωση συμμόρφωσης 

Νομοθεσία 
Η  εταιρία  μας  δηλώνει  ότι  το  προϊόν  (σόμπα  pellet)  συμμορφώνεται  πλήρως  με  τους 
κανονισμούς των ευρωπαϊκών οδηγιών      
•  89/336  EC  και  2004/108  EC  (Οδηγία  Ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας)  και  διαδοχικές 
τροποποιήσεις. 
• 2006/95 EC (οδηγία χαμηλής τάσης) και διαδοχικές τροποποιήσεις. 
• 2006/42 EC (οδηγία για μηχανήματα). 
• 89/106 EC (οδηγία για κατασκευαστικά υλικά). 
•  Ιδιαίτερα  για  εγκατάσταση  της  συσκευής  στην  Ιταλία,  αναφερθείτε  στην  οδηγία  UNI 
10683/98  και  διαδοχικές  τροποποιήσεις.  Ο  τεχνικός  που  θα  εγκαταστήσει  το  σύστημα  θα 
πρέπει  να  ακολουθήσει  τη  συμμόρφωση  με  την  οδηγία  L.  37/2008  για  θερμο‐υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση της συσκευής επίσης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους 
τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
•  Πρότυπα που  έχουν  ακολουθηθεί: EN  60335‐1  ‐ EN  50165  ‐ EN  50366  – EN  55014‐1  ‐ EN 
61000‐3‐2 ‐ EN 61000‐3‐3 ‐ EN 14785.. 
  
Ευθύνη 

Ο  κατασκευαστής  αποκηρύσσει  κάθε  άμεση  ή  έμμεση,  αστική  ή  ποινική  ευθύνη  που 
οφείλεται σε: 
• Ελλιπή συντήρηση. 
• Μη συμμόρφωση και ακολουθία των οδηγιών που περιλαμβάνονται στα φυλλάδια των 

εγχειριδίων χρήσης. 
• Χρήση που δεν συμμορφώνεται στις οδηγίες ασφαλείας. 
• Εγκατάσταση που δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τους κανονισμούς. 
• Εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο και μη εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. 
• Τροποποιήσεις και αλλαγές που δεν είναι εξουσιοδοτημένες από τον κατασκευαστή. 
• Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών εξαρτημάτων. 
• Γεγονότα κατ’ εξαίρεση. 
• Χρήση πέλετς (καύσιμη ύλη, pellets) που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή. 
  
 Εγκατάσταση 

Καπνοδόχος 
Η καπνοδόχος θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω προδιαγραφές: 
• Κανένας άλλος τύπος καπνοδόχου, σόμπας, μπόιλερ ή κάλυμμα εξαγωγής καυσαερίων 

δεν πρέπει να συνδεθεί (Εικόνα 1). 
• Πρέπει  να  είναι  σε  ικανή  απόσταση  μακριά  από  αναφλέξιμα  ή  υλικά  που  μπορεί  να 

προκαλέσουν έκρηξη και να υπάρχει κατάλληλος εξαερισμός και μόνωση.  
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• Η  εσωτερική  διατομή  θα πρέπει  να  είναι  ομοιόμορφη  και  κατά προτίμηση  κυκλική. Η 
τετραγωνικές  ή  πολυγωνικές  διατομές  θα  πρέπει  να  έχουν  στρογγυλεμένες  άκρες  με 
ακτίνα μικρότερη από τα 20 χιλιοστά και μέγιστη αναλογία μεταξύ των πλευρών γύρω 
στο 1,5. Τα τοιχώματα θα πρέπει να είναι όσο πιο λεία γίνεται, με ομαλές καμπυλώσεις, 
χωρίς γωνίες ή ασυνέχειες και με απόκλιση από τον άξονα όχι περισσότερες από τις 45ο.  

 
  

   
 
• Κάθε σόμπα πρέπει να έχει την δική της καπνοδόχο με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη από 

τον  σωλήνα  εξαγωγής  καπνού  της  σόμπας  και  ύψος  όχι  μικρότερο  από  αυτό  που 
προσδιορίζεται στις οδηγίες. 

• Ποτέ  μην  χρησιμοποιείτε  δύο  σόμπες,  μια  σόμπα  και  ένα  τζάκι,  μια  σόμπα  και  μια 
ξυλόσομπα , κ.ο.κ., στον ίδιο χώρο, επειδή το ρεύμα  αέρα της μιας μπορεί να επηρεάσει 
το ρεύμα της άλλης. 

• Δεν επιτρέπεται η χρήση αγωγών εξαερισμού που ενδέχεται να ελαττώσουν την πίεση 
στο  περιβάλλον  που  έχει  εγκατασταθεί  η  σόμπα,  ακόμα  και  αν  βρίσκονται  σε 
περιβάλλον που είναι κοντά ή επικοινωνεί με το σημείο που βρίσκεται η σόμπα. 

• Απαγορεύεται να φτιάξετε σταθερά ή κινητά ανοίγματα στην καπνοδόχο με σκοπό να 
συνδέσετε σόμπες που δεν προβλέπονται από την αρχική εγκατάσταση της σόμπας. 

• Απαγορεύεται να περάσετε άλλα κανάλια ή αγωγούς αέρα ή σωληνώσεις για παροχή 
ηλεκτρικού  ρεύματος  διαμέσου  της  καπνοδόχου  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  το 
επιτρέπουν οι διαστάσεις τις καπνοδόχου. 

• Προτείνουμε  την  κάλυψη  της  καπνοδόχου  με  ειδικό  θάλαμο  που  να  συγκεντρώνει  τα 
στερεά υπολείμματα που δημιουργούνται κάτω από την κάθετη είσοδο της καπνοδόχου. 
Με αυτό  τον  τρόπο θα είναι  ευκολότερο να ανοιχθεί η αεροστεγής  πόρτα και να γίνει 
επιθεώρηση. 

• Όταν  χρησιμοποιούνται  καπνοδόχοι  με  παράλληλες  εξόδους  προτείνεται  να  υψώσετε 
κατά ένα στοιχείο την ειδική έξοδο / κάλυμμα για τον άνεμο. 

• Οι σωλήνες τις καπνοδόχου θα πρέπει να μην περνάνε κοντά από επιφάνειες που είναι 
κατασκευασμένες από εύφλεκτα υλικά. 

 

Το κάλυμμα της καπνοδόχου 

Το  κάλυμμα  της  καπνοδόχου  θα  πρέπει  να  εγκατασταθεί  ακολουθώντας  τις  παρακάτω 
απαιτήσεις: 
• Θα πρέπει να έχει την ισοδύναμη διάμετρο και εσωτερική μορφή με την καπνοδόχο. 
• Θα πρέπει να έχει έξοδο με διάμετρο τουλάχιστον διπλάσια από αυτή της καπνοδόχου. 



 

[5] 
 

• Το κάλυμμα της καπνοδόχου που βρίσκεται πάνω στην σκεπή ή παραμένει σε επαφή με 
τον  εξωτερικό  χώρο  (για  παράδειγμα  σε  σοφίτες)  πρέπει  να  καλυφθεί  με  υλικά  όπως 
τούβλα, πλακάκια ή κεραμίδια και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι καλά μονωμένα. 

•  Η κατασκευή του καλύμματος της καπνοδόχου θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε 
να παρέχεται η απαραίτητη προστασία ώστε να μην  εισάγεται μέσα  η βροχή,  το χιόνι 
και ξένα σώματα. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται η εκκένωση των υπολειμμάτων της 
καύσης να μην αναστέλλεται από τον αέρα (αντιανεμικό κάλυμμα καπνοδόχου). 

• Το  κάλυμμα  της  καπνοδόχου  θα  πρέπει  να  τοποθετηθεί  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να 
επιτρέπεται  η  επαρκής  διασπορά  και  διάλυση  των  υπολειμμάτων  της  καύσης  και  σε 
κάθε  περίπτωση  να  είναι  εκτός  της  ζώνης  αναρροής.  Αυτή  η  ζώνη  έχει  διάφορες 
διαστάσεις  και  σχηματίζεται  ανάλογα  με  την  γωνία  κλίσης  της  σκεπής.  Για  αυτό  τον 
λόγο  απαιτείται  να  επιλέξετε  να  το  κατασκευάσετε  όσο  το  δυνατόν  χαμηλότερα  (βλ. 
σχήμα που ακολουθεί).   

 
  
  
• Το κάλυμμα της καπνοδόχου θα πρέπει να είναι αντιανεμικού τύπου και να τοποθετηθεί 

πάνω από το ύψωμα. 
• Επιπλέον κατασκευές, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια που είναι ψηλότερα από την 

καπνοδόχο δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την σωστή λειτουργία της καπνοδόχου και δεν 
θα πρέπει να είναι πολύ κοντά σε αυτήν. 

  
Σύστημα απομάκρυνσης καπνού 

Το  σύστημα  απομάκρυνσης  καπνού  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  για  την 
σόμπα. Δεν είναι επιτρεπτό να γίνεται απομάκρυνση του καπνού σε καπνοδόχους που είναι 
κοινές  με  άλλες  συσκευές.  Η  απομάκρυνση  του  καπνού  γίνεται    μέσω  ενός  σωλήνα  8 
εκατοστών  που  βρίσκεται  στο  πίσω  μέρος  της  σόμπας.  Ένας  σωλήνας  σχήματος  «Τ»  με 
ειδικό  κάλυμμα  συλλογής  των  υπολειμμάτων  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί.  Το  σύστημα 
απομάκρυνσης καπνού πρέπει να συνδεθεί εξωτερικά με ατσάλινο ή άλλο σωλήνα που είναι 
ανθεκτικός  μέχρι  τους  450°C  χωρίς  εμπόδια.  Ο  σωλήνας  θα  πρέπει  να  είναι  ερμητικά 
κλειστός και σφραγισμένος. Για να καταστήσετε  τους σωλήνες αεροστεγώς σφραγισμένους 
και  για  την  μόνωση  τους  πρέπει  να  χρησιμοποιήσετε  υλικά  που  είναι  ανθεκτικά  ως  τους 
300°C τουλάχιστον. Συγκεκριμένα πρέπει να χρησιμοποιήσετε σιλικόνη ή στόκο για υψηλές 
θερμοκρασίες. Τα οριζόντια τμήματα πρέπει να έχουν μήκος το περισσότερο μέχρι 2 μέτρα. 
Επίσης  μπορείτε  να  χρησιμοποιήσετε  μέχρι  και  3  γωνίες  μέχρι  τις  90ο.    Αν  το  σύστημα 
απομάκρυνσης  του  καπνού  δεν  μπορεί  να  εισαχθεί  στην  καπνοδόχο,  τότε  θα  πρέπει  να 
χρησιμοποιήσετε  μια  κατάλληλη  προέκταση  μήκους  τουλάχιστον  1,5  μέτρων  (εκτός  αν 
υπάρχουν  εμφανείς  αντενδείξεις  για  θέμα  ασφάλειας)  και  ένα  αντιανεμικό  τελείωμα  / 
κάλυμμα (βλ. σχήμα που ακολουθεί). 
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 Ο κάθετος αγωγός μπορεί να είναι εσωτερικός ή εξωτερικός. Αν ο αγωγός του καπνού είναι 
εξωτερικός θα πρέπει να μονωθεί κατάλληλα (βλ. σχήμα που ακολουθεί). 

 
 
Αν ο αγωγός  του καπνού  εισαχθεί μέσα στην καπνοδόχο θα πρέπει    να πιστοποιηθεί  για 
στερεά  εύφλεκτα  υλικά  και  αν  έχει  διάμετρο  μεγαλύτερη  από  150  χιλιοστά  απαιτείται 
τροποποίηση.  Θα  πρέπει  να  εισάγετε  ένα  σωλήνα  και  μονωτικό  υλικό  ανάλογα  με  τα 
τμήματα που βρίσκονται στα τούβλα. Θα χρειαστεί να επιθεωρήσετε και να ελέγξετε όλα τα 
τμήματα  του  αγωγού  του  καπνού.  Αν  πρόκειται  για  σταθερό  σωλήνα,  τότε  θα  πρέπει  να 
προβλεφθούν ανοίγματα για επιθεώρηση και καθαρισμό. 
 
 
Ο κοντινός χώρος που θα γίνει η εγκατάσταση που περιγράφεται παραπάνω θα πρέπει 
να μην χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων ή να μην είναι χώρος χωρίς 
εξαερισμό ή χωρίς μεταφορά και ανταλλαγή αέρα.  Επίσης δεν πρέπει να  είναι χώρος 
στον  οποίο  αποθηκεύονται  εύφλεκτα  υλικά  ή  που  συντελούνται  δραστηριότητες  ή 
εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. 

Εισαγωγή αέρα 

Ελάχιστο μήκος 
1,5 μέτρα 

Κάλυμμα συλλογής 
υπολειμμάτων 

Εισαγωγή αέρα 

Κάλυμμα συλλογής 
υπολειμμάτων 

Μονωμένος 
σωλήνας 
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Σύμφωνα  με  τον  κανονισμό UNI  10683/98,  η  σόμπα  δεν  θα  πρέπει  να  βρίσκεται  στο  ίδιο 
περιβάλλον με συσκευές αερίου τύπου Β ή γενικά με συσκευές που δημιουργούν πτώση της 
ατμοσφαιρικής πίεσης στον περιβάλλοντα χώρο που βρίσκονται. 
 
Διαστάσεις συσκευής 
Εισαγωγή εξωτερικού αέρα 
• Η  σόμπα  πρέπει  να  δέχεται  παροχή  αέρα  που  είναι  απαραίτητη  για  την  σωστή 

λειτουργία  της  καύσης,  καθώς  και  για  τις  σωστές  συνθήκες  του  περιβάλλοντα  χώρου 
που είναι εγκατεστημένη. 

• Βεβαιωθείτε  ότι  ο  χώρος  στον  οποίο  έχετε  εγκαταστήσει  τη  σόμπα  έχει  επαρκή 
εξαερισμό  και  αν  κριθεί  απαραίτητο  εγκαταστήστε  έναν  αγωγό  εισαγωγής  αέρα,  με 
ελάχιστη  προτεινόμενη  διάμετρο  τα  50  χιλιοστά,  για  να  εισάγεται  επαρκή  ποσότητα 
αέρα από τον εξωτερικό χώρο. 

• Η  εισαγωγή  του  αέρα  από  έξω  θα  πρέπει  να  επικοινωνεί  με  τη  σόμπα  και  να 
εγκατασταθεί χωρίς να εμποδίζεται. Επίσης θα πρέπει να προστατευτεί τοποθετώντας 
μια  κατάλληλη  έξοδο  εξαερισμού  ή  κιγκλίδωμα  (grille)  ώστε  να  μην  περιοριστεί  η 
ελάχιστη διάμετρος του σωλήνα. 

•  Η  ροή  του  απαιτούμενου  αέρα  μπορεί  επίσης  να  εξασφαλιστεί  από  τους  διπλανούς 
χώρους  της  σόμπας,  αρκεί  όμως  η  ροή  να  διέρχεται  ελεύθερα από  τα  μόνιμα ανοιχτά 
σημεία της σόμπας που επικοινωνούν με τον εξωτερικό χώρο. 

• Η ύπαρξη στο κοντινό περιβάλλον που έχει εγκατασταθεί η σόμπα και άλλων συσκευών 
που λειτουργούν με αναρρόφηση μπορεί να προκαλέσει φαινόμενα ροής αέρα και κατά 
συνέπεια πρέπει να προβλεφθεί να μην παρατηρηθεί πτώση της πίεσης στον χώρο σε 
σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον. 

• Στον κοντινό χώρο που έχει εγκατασταθεί η σόμπα τα μόνιμα ανοίγματα θα πρέπει να 
ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που παρατίθενται παραπάνω.  

 
    
Διαστάσεις μικρής σόμπας pellet 
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Διαστάσεις μεσαίας σόμπας pellet 
 

 
 
Διαστάσεις μεγάλης σόμπας pellet 

 
 
Τοποθέτηση 

Η σόμπα είναι εξοπλισμένη με καλώδιο για παροχή ρεύματος με σύνδεση σε υποδοχή των 
230 V / 50 Hz, κατά προτίμηση εξοπλισμένη με θερμικό‐μαγνητικό διακόπτη. Οι αποκλίσεις 
της τάσης μεγαλύτερες από 10% μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη σόμπα, για αυτό το λόγο 
χρειάζεται να τοποθετηθεί και ένας διαφορικός διακόπτης αν δεν υπάρχει ήδη. Το ηλεκτρικό 
σύστημα θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες. Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγξετε 
την  αποδοτικότητα  της  γείωσης  του  κυκλώματος.  Επιπλέον  η  διάμετρος  του  καλωδίου  θα 
πρέπει να είναι η κατάλληλη για την παροχή του ρεύματος που απαιτεί η σόμπα.  



 

[9] 
 

Η εγκατάσταση της σόμπας θα πρέπει να γίνει σε τελείως επίπεδο πάτωμα. Θα χρειαστεί να 
ελέγξετε  την  αντοχή  σε  βάρος  του  πατώματος  στο  οποίο  θα  γίνει  η  τοποθέτηση.  Η 
τοποθέτηση της σόμπας σε χώρους διαβίωσης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η 
θέρμανση  του  περιβάλλοντος  να  γίνεται  με  ομοιόμορφο  τρόπο.  Πριν  προχωρήσετε  στην 
εγκατάσταση της σόμπας θα πρέπει να ελέγξετε τα εξής: 
• Ο  αέρας  που  απαιτείται  για  την  λειτουργία  της  καύσης  θα  πρέπει  να  παρέχεται  από 

κάποιον  ελεύθερο  χώρο  ή  από  έξω  και  όχι  από  κάποιο  χώρο  που  χρησιμοποιείται  ως 
χώρος στάθμευσης οχημάτων ή από χώρο που δεν αερίζεται επαρκώς. 

• Η σόμπα δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρο που χρησιμοποιείται ως υπνοδωμάτιο. 
• Η πιο σωστή επιλογή είναι η εγκατάσταση της σόμπας να γίνει σε  κάποιο μεγάλο και 

κεντρικό  δωμάτιο  του  σπιτιού  που  να  επιτρέπει  την  μέγιστη  δυνατή  κυκλοφορία  του 
θερμού αέρα. 

• Είναι  απαραίτητη  η  σύνδεση  με  την  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  να  περιλαμβάνει 
γείωση.  Αν  το  καλώδιο  που  περιλαμβάνει  η  σόμπα  δεν  έχει  αρκετό  μήκος  για  να 
συνδεθεί  η  σόμπα  με  την  παροχή  ρεύματος,  τότε  θα  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  ένα 
καλώδιο για προέκταση. 

 
Αποστάσεις ασφαλείας 

Η εγκατάσταση της σόμπας θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας τους παρακάτω κανονισμούς 
ασφαλείας: 
• Η απόσταση των πλευρών και του πίσω τμήματος της σόμπας από μη εύφλεκτα υλικά 

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκατοστά. 
• Η απόσταση  των πλευρών και  του πίσω  τμήματος  της σόμπας από μετρίως  εύφλεκτα 

υλικά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 εκατοστά. 
•  Τα  εύφλεκτα  υλικά  θα  πρέπει  να  μην  τοποθετούνται  σε  απόσταση  τουλάχιστον  80 

εκατοστών από το μπροστινό τμήμα της σόμπας. 
• Αν η  σόμπα  τοποθετηθεί  σε πάτωμα που  είναι  κατασκευασμένο από  εύφλεκτο  υλικό, 

τότε  θα πρέπει  να  τοποθετήσετε  τη  σόμπα πάνω σε  ένα στρώμα από  μονωτικό  υλικό 
που  θα  προστατεύει  το  πάτωμα  από  την  θερμότητα  και  θα  είναι  φαρδύτερο  από  τις 
διαστάσεις της σόμπας κατά 20 εκατοστά τουλάχιστον από τα πλευρικά τμήματα και 40 
εκατοστά από το μπροστινό τμήμα. 

• Μην  τοποθετείτε  αντικείμενα  που  είναι  κατασκευασμένα  από  εύφλεκτα  υλικά  ή  που 
μπορεί  να  εμποδίσουν  την λειτουργία  της πάνω στη σόμπα ή σε απόσταση μικρότερη 
από τις προαναφερόμενες αποστάσεις ασφαλείας. 

• Επιπλέον  πρέπει  να  κρατάτε  αντικείμενα  από  εύφλεκτα  υλικά,  όπως  δοκάρια,  ξύλινα 
έπιπλα,  κουρτίνες  και  εύφλεκτα  υγρά  εκτός  της περιοχής που  διαδίδεται  η  θερμότητα 
της  σόμπας  και  σε  κάθε  περίπτωση  τουλάχιστον  1  μέτρο  μακριά  από  τη  σόμπα  (βλ. 
σχήμα που ακολουθεί). 
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• Σε  περίπτωση  που  έχουν  γίνει  οι  διάφορες  απαιτούμενες  συνδέσεις  των  αγωγών  σε 
ξύλινος τοίχους ή τοίχους κατασκευασμένους από άλλα εύφλεκτα υλικά, θα πρέπει να 
μονωθούν οι αγωγοί απομάκρυνσης  του καπνού με  ειδικό υλικό από  κεραμικές  ίνες ή 
από άλλο μονωτικό υλικό με παρόμοια χαρακτηριστικά. 

 
Ελάχιστος αερισμός από τον εξωτερικά εισαγόμενο αέρα 

Ο  αέρας  που  είναι  απαραίτητος  για  την  λειτουργία  καύσης  της  σόμπας  θα  πρέπει  να 
παρέχεται  εξολοκλήρου  από  το  εξωτερικό  περιβάλλον.  Για  την  σωστή  και  ασφαλή 
τοποθέτηση  της  παροχής  του  αέρα  θα  πρέπει  να  ακολουθήσετε  τις  οδηγίες  που 
περιγράφονται στο ακόλουθο σχήμα. 
 
 

 
 
Αυτές  είναι  οι  απαραίτητες  αποστάσεις  ώστε  να  αποφευχθεί  η  ροή  του  αέρα  προς  άλλα 
σημεία. Για παράδειγμα το άνοιγμα κάποιου παράθυρου μπορεί να προκαλέσει μικρές δίνες 
με συνέπεια την παρεμπόδιση της ροής του αέρα προς τη σόμπα. 
 
Οδηγίες για την τοποθέτηση του προστατευτικού από τις φλόγες 

Αφαιρέστε  το  προστατευτικό  όπως  φαίνεται  στα  σχήματα  που  ακολουθούν. 
Χρησιμοποιείστε  μια  ηλεκτρική  σκούπα  για  να  καθαρίσετε  την  πάνω  πλευρά  του 
προστατευτικού  εξαρτήματος  από  τα  υπολείμματα  της  καύσης  και  τις  στάχτες.  Μόλις 
ολοκληρώσετε  την  διαδικασία  του  καθαρισμού  τοποθετείστε  το  προστατευτικό  εξάρτημα 
πίσω στην θέση του και βεβαιωθείτε ότι και οι 3 γάντζοι στήριξης έχουν τοποθετηθεί σωστά 
στη θέση τους. 
 
 

 
Γάντζοι υποστήριξης 

 
Ανασηκώστε το προστατευτικό εξάρτημα 
 
 

Εισαγωγή αέρα

Τοιχώματα
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Ανασηκώστε το 

προστατευτικό εξάρτημα 
Περιστρέψτε το 

προστατευτικό εξάρτημα 

 
Αφαιρέστε το προστατευτικό 

εξάρτημα 
                 

Για μοντέλα με πλαϊνά πλαίσια από μαγιόλικα (κεραμικό υλικό από λεπτή πορώδη και 
πλαστική άργιλο). 

Προειδοποίηση! Η  σόμπα  είναι  καλυμμένη από  ημι‐δύστηκτη μαγιόλικα  (κεραμικό  υλικό 
από  λεπτή  πορώδη  και  πλαστική  άργιλο,  μην  το  συγχέετε  με  άλλα  υλικά  όπως  η 
πορσελάνη).  Τα  διάφορα  σημάδια  ή  μικρές  οπές  που  μπορεί  να  παρατηρήσετε  είναι 
χαρακτηριστικό  αυτού  του  χειροποίητου  υλικού  και  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θεωρούνται 
σφάλματα που μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργία και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.  
 
Για να τοποθετήσετε τα κομμάτια από μαγιόλικα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα. 

 
2. Με λεπτές κινήσεις αφαιρέστε τα κομμάτια 

από μαγιόλικα από τη συσκευασία.   

3. Κολλήστε  το  αντικραδασμικό  υλικό 
σφράγισης  που  παρέχεται  στο  πάνω  και 
κάτω  μέρος  μέσα  στο  δεξί  και  αριστερό 
τμήμα  των  κομματιών  από  μαγιόλικα  και 
κόψτε ανάλογα με το σχήμα. 

 

 
4. Εισάγεται τα κομμάτια από μαγιόλικα. 
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5. Ελέγξτε  αν  τα  εισαγόμενα  κομμάτια  από 
μαγιόλικα  είναι  σωστά  τοποθετημένα  και 
δεν  προεξέχουν.  Αν  παρατηρήσετε  ότι 
προεξέχουν,  τότε  αφαιρέστε  τα  και 
τοποθετήστε  σωστά  με  πολύ  προσοχή  και 
λεπτές κινήσεις.   

6. Τοποθετήστε  το  κάλυμμα πίσω στην θέση 
του και σφίξτε το καλά στις υποδοχές που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της σόμπας. 

 
7. Προχωρήστε στην στήριξη της ένδειξης.   
 
Προειδοποίηση! Το αντικραδασμικό υλικό σφράγισης παρέχεται για να κολληθεί μόνο στο 
πάνω και κάτω μέρος μέσα στο δεξί και αριστερό τμήμα των κομματιών από μαγιόλικα 
 
Τοποθέτηση της ένδειξης 

Η  τοποθέτηση  της  ένδειξης  γίνεται  έπειτα  από  την  εισαγωγή  και  τοποθέτηση  των 
κομματιών από μαγιόλικα και θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
1. Ξεβιδώστε λίγο τις δύο κεντρικές βίδες που βρίσκονται στο πίσω τμήμα της σόμπας ώστε 

να εισάγεται την ένδειξη (βλ. σχήμα που ακολουθεί). Σύρετε την ένδειξη προς τα κάτω 
μέχρι να σταματήσει και στη συνέχεια σφίξτε τις 2 βίδες που ξεβιδώσατε προηγουμένως. 

 
2. Στη συνέχεια σύρετε όλο το μήκος του επίπεδου καλωδίου κατά μήκος του κατάλληλου 

καναλιού που βρίσκεται στο πίσω τμήμα της σόμπας (βλ. σχήμα που ακολουθεί – σημείο 
Α). 

 

 

Ένδειξη

Κανάλι για επίπεδο καλώδιο 

PCB
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3. Συνδέστε το επίπεδο καλώδιο στην αντίστοιχη σύνδεση (βλ. σχήμα που ακολουθεί). 
 

 
 

Εκκίνηση λειτουργίας 

• Πριν  επιχειρήσετε  να  ξεκινήσετε  τη  λειτουργία  της  σόμπας  θα  πρέπει  να  διαβάσετε 
προσεχτικά τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης. 

• Αφαιρέστε  όλα  τα  εργαλεία  που  χρησιμοποιήσατε  κατά  την  εγκατάσταση  και 
απομακρύνετε  τα  από  τη  σόμπα  και  το  δοχείο  της.  Βεβαιωθείτε  οπωσδήποτε  ότι  δεν 
υπάρχουν άσχετα εξωτερικά αντικείμενα στο εσωτερικό της σόμπας. 

• Ξετυλίξτε  τον καθετήρα που  ελέγχει  τις περιβαλλοντικές συνθήκες που βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της σόμπας και προσέξτε να μην τον ακουμπήσετε σε θερμαινόμενο τμήμα 
της σόμπας. 

• Γεμίστε την δεξαμενή της σόμπας με pellet διαμέτρου 6 χιλιοστών. 
• Ανοίξτε την πόρτα και ελέγξτε ότι το καλάθι έχει τοποθετηθεί σωστά στις εγκοπές και 

ότι το άνοιγμα της φλόγας βρίσκεται στο πάνω μέρος του θαλάμου της καύσης. 
• Κλείστε την πόρτα. Ποτέ μην ανοίγετε την πόρτα όταν η σόμπα λειτουργεί. 
• Συνδέστε  τη  σόμπα  με  την  παροχή  ρεύματος  χρησιμοποιώντας  το  καλώδιο  που 

παρέχεται μαζί με τη σόμπα. 
• Θέστε τον διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας στην θέση «1». 

• Γυρίστε τον διακόπτη   για 2 δευτερόλεπτα και μετά θα ξεκινήσει ο κύκλος καύσης 
και λειτουργίας της σόμπας. 

 
Συντήρηση από εξειδικευμένο τεχνικό 

Προσοχή! Κατά την πρώτη λειτουργία της σόμπας είναι απαραίτητο να αερίσετε καλά τον 
χώρο που  λειτουργεί  η  σόμπα  γιατί  κατά  την  καύση  θα παραχθούν  και  κάποιες  άσχημες  
μυρωδιές εξαιτίας της βαφής και γενικά της συσκευασίας της σόμπας. 

Αν κατά την φυσιολογική λειτουργία της σόμπας η θερμοκρασία του καπνού ξεπεράσει τους 
220°C  (η  παράμετρος  αυτή  μπορεί  να  ελεγχθεί  από  έναν  τεχνικό)  τότε  θα  χρειαστεί  να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 
• Θέστε το μοτέρ απομάκρυνσης του καπνού στην μέγιστη ταχύτητα. 
• Θέστε το μοτέρ φόρτωσης του pellet στην ελάχιστη ταχύτητα. 
• Θέστε τον εφαπτόμενο ανεμιστήρα μεταφοράς της θερμότητας στην μέγιστη ταχύτητα. 
Αυτή  η  διαδικασία  θα  χαμηλώσει  την  θερμοκρασία  του  καπνού.  Όταν  η  θερμοκρασία 
επιστρέψει στο εύρος τιμών κάτω από τους 220ο C η σόμπα θα επαναφέρει την ταχύτητα των 
3 προαναφερόμενων μοτέρ στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Αν διακοπεί η παροχή ρεύματος, 
όταν η παροχή επανέλθει η ένδειξη θα δείξει την κατάσταση σφάλματος και θα αναγραφεί 
“Fire  cool”  (παρουσία  της  φλόγας).  Η  αναρρόφηση  θα  αυξηθεί  για  να  απωθηθεί  ο 
παραμένων καπνός. 
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Οι λειτουργίες που συντελούνται από τον εξειδικευμένο τεχνικό για κάθε νέα περίοδο 
πριν τη χρήση της σόμπας είναι οι ακόλουθες: 

• Γενικός εσωτερικός και εξωτερικός καθαρισμός. 
• Προσεχτικός καθαρισμός του εσωτερικού των αγωγών και σωλήνων. 
• Προσεχτικός καθαρισμός και απομάκρυνση των κατάλοιπων από το δοχείο που γίνεται 

η καύση και από την αντίστοιχη κοιλότητα. 
• Καθαρισμό των μοτέρ και έλεγχος της λειτουργίας και της στερέωσης των μηχανισμών. 
• Καθαρισμός  του  καναλιού  του  καπνού,  αντικατάσταση φλάντζας  και  καθαρισμός  της 

κοιλότητας του ανεμιστήρα απομάκρυνσης του καπνού. 
• Καθαρισμός διακόπτη πίεσης και αντικατάσταση σωλήνα από σιλικόνη. 
• Έλεγχος του καθετήρα. 
• Αλλαγή μπαταριών στο ρολόι του ηλεκτρονικού πίνακα. 
• Καθαρισμός, έλεγχός και απομάκρυνση υπολειμμάτων από την καύση από το τμήμα της 

αντίστασης. Αν κρίνετε ότι χρειάζεται προχωρήστε σε αντικατάσταση. 
• Καθαρισμός και έλεγχός του συνοπτικού πάνελ. 
• Επιθεωρήστε  οπτικώς  τα  καλώδια  του  ηλεκτρισμού,  τις  συνδέσεις  και  το  καλώδιο 

σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 
• Καθαρίστε το δοχείο των pellet και επιβεβαιώστε του μοτέρ τροφοδοσίας. 
• Αντικαταστήστε τα σφραγίσματα της πόρτας. 
• Ελέγξτε τις λειτουργίες, την τροφοδοσία pellet και την λειτουργία καύσης για 10 λεπτά 

και στη συνέχεια θέστε εκτός λειτουργίας τη σόμπα. 
• Ελέγξτε τα ηλεκτρικά τμήματα της σόμπας. 
• Ελέγξτε και αν χρειαστεί καθαρίστε τα κανάλια διοχέτευσης της συσκευής. 
 

  
  
  
 


