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1 ΕΘΑΓΩΓΗ 
 
1.1 Γενικά 
 
Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε θαη 
επηινγή ζηα πξντφληα Regalfire, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη 
θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηνπο 
θαλφλεο αζθαιείαο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ εχθνιν ρεηξηζκφ ησλ 
πξντφλησλ καο .Γηα ηε δηθή ζαο αζθάιεηα, γηα ηελ αζθαιή νηθνλνκηθή θαη 
θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ζαο ζπληζηνχκε λα 
ιάβεηε ππφςε ζαο φια ηα ζεκεία ησλ νδεγηψλ ρξήζεο. 

1.2 Οδηγίερ σπήζευρ  

Οη νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην εγρεηξίδην ηζρχνπλ γηα φια ηα κνληέια 
εθηφο αλ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Ο 
εγθαηαζηάηεο νθείιεη λα ηεξήζεη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ,θαζψο ζα 
πξέπεη ε εγθαηάζηαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ έκπεηξν εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθφ. Τα ηδάθηα Regalfire, δε θέξνπλ θακία επζχλε ζε πεξίπησζε 
ζσκαηηθψλ ή πιηθψλ δεκηψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηε κε ζσζηή 
εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ρξήζεσο, θαζψο θαη κε ηε κε ζσζηή 
ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο. 

 

2 ΛΘΓΑ ΛΟΓΘΑ ΓΘΑ ΣΟ ΕΝΕΡΓΕΘΑΚΟ ΣΖΑΚΘ 
 
2.1 Καύζιμη ύλη-ςλικά καηαζκεςήρ 
 
Τα ελεξγεηαθά ηδάθηα regal είλαη ζρεδηαζκέλα θαη θαηαζθεπαζκέλα 
ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ πξφηππν EN 13229/A1 13229 /A2  αξ. ΔΛΟΤ 
1915,γηα εληηζέκελεο ζπζθεπέο πεξηιακβαλνκέλσλ αλνηθηψλ εζηηψλ πνπ 
θαίλε ζηεξεά θαχζηκα θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ κέγηζηε απφδνζε κε ηε 
κηθξφηεξε θαηαλάισζε ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο θαηνηθηψλ 
νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο.  Πξννξίδνληαη γηα νηθηαθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγνχλ 
κε μχια . 

Ζ εζηία ζαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμνινθιήξνπ  απφ ράιπβα αληνρήο ζηηο 
πςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνζθέξνληαο ζηεγαλφηεηα ζηε κε δηαθπγή 

θαπζαεξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ηε ζσζηή ελαιιαγή ζεξκφηεηαο απφ ην 
ρψξν θαχζεο ζην ρψξν θπθινθνξίαο ησλ αεξνζαιάκσλ ρσξίο λα 
δεκηνπξγνχληαη ζηξφβηινη ζηα εμεξρφκελα θαπζαέξηα. Τν θξχζηαιιν απφ 
ηηο εζηίεο ηεο RegalFire είλαη θεξακηθφ πάρνπο t=4mm κε κεγάιε ζεξκηθή 
αληνρή πάλσ απφ 800°C. 

2.2 Σοποθέηηζη εζηιών-πλεονεκηήμαηα Aero 3 ηπόπορ λειηοςπγίαρ 

Ο ρψξνο θαχζεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, γηα ηε κέγηζηε απφδνζε θαη 
νηθνλνκία ηεο εζηίαο .Ζ πφξηα ηεο εζηίαο είλαη αλνηγφκελε πξνο ηα επάλσ, 
γηα ηελ πξφζβαζε ζην ρψξν θαχζεο, θαζψο  αλνηγφκελε ζε αλάθιεζε γηα 
ηε ζεηξά Flat,Majarda θαη ζην πιάη γηα Pi,Prisma, Corner γηα  ηνλ εχθνιν 
θαζαξηζκφ ηνπ θξπζηάιινπ. 

 

Σεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ εζηηψλ Aero 3 
 

 Δηζαγσγή πξσηνγελνχο λσπνχ αέξα ζην ρψξν θαχζεο κέζσ 
ξπζκηδφκελνπ θιείζηξνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειέγρνπκε ηελ έληαζε 
ηεο θαχζεο παξέρνληαο νμπγφλν φπνηε ην επηζπκνχκε.  

 Γεπηεξνγελή θαχζε πάλσ απφ ηελ πξσηνγελή κε πξνζεξκαζκέλν 
λσπφ αέξα ν νπνίνο εηζέξρεηαη απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ ρψξνπ 
θαχζεο ππφ γσλία 65° κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο 
θαχζεο πάλσ απφ ηα μχια πνιχ εληππσζηαθή ,ξίρλνληαο ηα CO 
ζηελ έμνδν θαπζαεξίσλ ζην ειάρηζην θαη αλεβάδνληαο ηελ απφδνζε 
ζηα κέγηζηα. 

 Αεξνθνπξηίλα ηξηηνγελήο κε πξνθαζνξηζκέλν λσπφ αέξα ν νπνίνο 
πεξλά αλάκεζα απφ ην γπαιί θαη ηε θιφγα κε επηηξέπνληαο ηνλ 
θαπλφ ηεο θαχζεο λα ιεξψζεη ην θξχζηαιιν. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία 
ζην ρψξν θαχζεο μεπεξάζεη ηνπο 500 °C ηφηε παξνπζηάδεηαη ε 
ηξηηνγελήο θαχζε πάλσ ζην θξχζηαιιν ηεο πφξηαο αληνρήο ceran 
800 °C. 

 Τξεηο αεξνζαιάκνπο κε ην δεχηεξν λα είλαη θνληά ζηελ θαχζε 
αλεβάδνληαο ζηα κέγηζηα ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν, παίξλνληαο 
εμσηεξηθφ θξέζθν αέξα κε ηελ πγξαζία ηνπ, ρσξίο λα 
αλαθπθιψλνπκε ηνλ αέξα ηνπ δσκαηίνπ θξαηψληαο ηελ πγξαζία ηνπ 
ρψξνπ ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 
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ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  
3.1 Υώπορ ηοποθέηηζηρ 
 
Καηά ηε κεηαθνξά απαγνξεχεηαη λα αλαπνδνγπξίδεηαη ή λα κεηαθέξεηε ην 
ηδάθη ζε νξηδφληηα ζέζε. 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηδαθηνχ είλαη ηέηνηνο πνπ επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
παξάιιεια κε ηνλ ηνίρν ή ππφ γσλία.  

Τν δάπεδν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ε εζηία ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα 
αληέμεη ην βάξνο ηεο, θαζψο θαη ηε κεηέπεηηα επέλδπζε ηεο εζηίαο ζαο, 
επίζεο ε εζηία ζα πξέπεη λα παθησζεί. 

Οη ηνίρνη πεξηκεηξηθά ηεο εζηίαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 
ππξάληνρα αδξαλή πιηθά. 

 

3.2 Αεπαγυγοί (ειπά Aero3, Flat Elegance, Majarda, Resort) 

 

Καζψο ην ελεξγεηαθφ ηδάθη είλαη κηα εγθαηάζηαζε θαχζεο ζην ρψξν 
θαηνηθίαο θαη ιακβάλεη αέξα απφ ην ρψξν ηνπνζέηεζεο ζα πξέπεη λα 
θξνληίδνπκε γηα ηελ επαξθή παξνρή θαζαξνχ αέξα. 

Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απαηηήζεηο ή 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ ζαο . 

  Γηα λα εμαζθαιηζζεί ελαιιαγή αέξα θη νμπγφλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη 
εμσηεξηθφο αεξαγσγφο. Ο αεξαγσγφο απηφο ζα πξέπεη λα έρεη δηάκεηξν  
ηνπιάρηζηνλ 120mm θαη πεξίπνπ 100mm απφζηαζε απφ ην πάησκα. 
Δηδηθά ζε κηθξνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κε κνλσηηθά θνπθψκαηα είλαη πνιχ 
ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ αεξαγσγνχ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνχ. 

Οη εζηίεο Regalfire κε ην ζχζηεκα Aero3 θέξνπλ ζην θάησ κέξνο θνπηί ην 
νπνίν θηινμελεί βεληηιαηέξ 1000m³/h δηπιήο αλαξξφθεζεο ην νπνίν κπνξεί 
λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθή  πεξζίδα (κέζν ζπηξάι Φ120) γηα ηελ εηζαγσγή 
λσπνχ αέξα αιιά θαη κε εζσηεξηθή πεξζίδα γηα ηελ εηζαγσγή 
πξνζεξκαζκέλνπ αέξα απφ ην ρψξν. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη 
παξνρή ειεχζεξνπ λσπνχ αέξα θάησ απφ ηελ εζηία γηα ηελ πξσηνγελή 
θαχζε ηε δεπηεξνγελή θαη ηελ αεξνθνπξηίλα. (Σρκ.1). Σην πάλσ κέξνο ηνπ 
ηδαθηνχ ππάξρεη κία αθφκε αλακνλή Φ120mm ε νπνία έρεη δηπιφ ξφιν, 
θαηά θχξην ιφγν ςχρεη ηνπο κεραληζκνχο ηεο ζπξφκελεο πφξηαο θαη 
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παξάιιεια ιεηηνπξγεί ζαλ δηθιείδα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε (απφ ιάζνο 
ρεηξηζκφ ηεο εζηίαο –απφηνκν άλνηγκα πφξηαο-) πνπ καο βγάιεη θαπλφ ε 
εζηία , λα κελ εγθισβηζηεί αλάκεζα ζην θάιπκκα ηεο πφξηαο αιιά λα 
νδεγεζεί κε έλα ζπηξάι θαη κία πεξζίδα εθηφο θαηνηθίαο. Τέινο ε ζεηξά 
Αero3 βγάδεη 4  εμαγσγέο ζεξκνχ αέξα, θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχκε 
ηηο δχν κπξνζηά. (Πποζοσή αν θέλοςμε να δοςλέτει η εζηία με θςζική 
ποή θα ππέπει να ελεςθεπώζοςμε και ηιρ ηέζζεπιρ εξαγυγέρ).  

ημείωζη (Διαθοροποίηζη ζειρά  Flat Elegance).    

H Regalfire παξάιιεια κε ηε ζεηξά flat/classic Aero3 έρεη ζηελ παξαγσγή 
ηε ζεηξά Flat Elegance κε δηαθνξέο αηζζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο. Ζ θχξηα 
δηαθνξνπνίεζε είλαη φηη δελ ππάξρεη ην νξηδφληην θάησ ηκήκα ηεο πφξηαο 
(ειεχζεξν θξχζηαιιφ) θαζψο επίζεο ππάξρεη θαη έλα επηπιένλ θνπηί κε κία 
αθφκε παξνρή Φ120mm.(Σρκ.2). 

Σην ζπγθεθξηκέλν θνπηί ππάξρεη θιαπέ ξχζκηζεο  γηα ηνλ αέξα ηεο 
πξσηνγελνχο  θαχζεο θαη ηνπ αέξα ηεο πεξηκεηξηθήο αεξνθνπξηίλαο, ηέινο 
ππάξρεη ειεχζεξε παξνρή αέξα γηα ηε δεπηεξνγελή θαχζε. Όιεο απηέο νη 
παξνρέο αέξα κπνξνχλ κέζσ ζπηξάι θαη κίαο πεξζίδαο λα εηζαρζνχλ κε 
λσπφ εμσηεξηθφ αέξα.   

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ημείωζη (Διαθοροποίηζη ζειρά Majarda) 

Ζ λέα ζεηξά Majarda ηεο Regalfire  αλήθεη ζηελ ζεηξά ησλ 
ζπξφκελσλ/αλνηγφκελσλ εζηηψλ, κε δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηε ζεηξά 
Αero3 .Δθηφο απφ ηελ δηαθνξνπνίεζε ζην αηζζεηηθφ θνκκάηη (θξχζηαιιν 
κεηαμνηππίαο) έρνπκε θαη δηαθνξέο ζην ιεηηνπξγηθφ.  

Ζ ζεηξά Majarda έρεη έλα θχξην αεξνζάιακν πιεπξηθά θαη πάλσ απφ ην 
ρψξν θαχζεο ηεο εζηίαο, θέξεη κνηέξ 1000m³/h δηπιήο αλαξξφθεζεο. 
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Έρεη ηξία αλνμείδσηα δηαθξάγκαηα θαζπζηέξεζεο ησλ θαπζαεξίσλ ηα 
νπνία είλαη απνζπψκελα θαη κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηηο 
πεξηζηάζεηο  (κε ζσζηφο ειθπζκφο θακηλάδαο –πγξά μχια). 

Δπίζεο ε Majarda έρεη δχν θιείζηξα ειέγρνπ ,ην αξηζηεξφ επηηξέπεη ηελ 
εηζαγσγή νμπγφλνπ γηα ηελ δεπηεξνγελή θαχζε θαη γηα ηελ αεξνθνπξηίλα 
ελψ ην δεμί γηα ηελ πξσηνγελή θαχζε. Ζ εηζαγσγή ηνπ αέξα γίλεηε απφ ην 
θάησ κέξνο ηεο εζηίαο κέζσ κίαο κνχθαο Φ120 ε νπνία κέζσ ελφο ζπηξάι 
καο παξέρεη λσπφ εμσηεξηθφ αέξα. (Παξ.ζρκ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλ αγνξάζαηε καδί κε ην ηδάθη ζαο θαη ην θηη ηνπ βεληηιαηέξ ζα βξείηε ζηε 
ζπζθεπαζία ην ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ζχλδεζεο θαη ην εγρεηξίδην 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδαθηνχ. 

Σπληζηάηαη λα κελ επελδχζεηε ην ηδάθη ζαο πξηλ βεβαησζείηε φηη φια 
ιεηηνπξγνχλ θαιψο. Λεηηνπξγήζηε ινηπφλ ην ηδάθη ζαο 1-2 κέξεο ψζηε λα 
είζηε ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη κεηά πξνρσξήζηε ζηελ 
θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο ε νπνία δελ πξέπεη λα ζηεξηρζεί επάλσ ζηελ 
εζηία. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε φινπο ηνπο ηνπηθνχο 
θαλνληζκνχο θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πξνηχπσλ. 

Ζ εηαηξία RegalFire απνπνηείηαη θάζε επζχλε γηα δεκίεο ζε πιηθά 
,αλζξψπνπο, δψα, απφ θαθή εγθαηάζηαζε ηεο εζηίαο. Ζ επζχλε ηεο 
εηαηξίαο πεξηνξίδεηαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηεο εζηίαο. 

Ζ εηαηξία Regalfire επηθπιάζζεηαη λα αιιάμεη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηα 
πεξηερφκελα ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. 

 

ημείωζη (Διαθοροποίηζη ζειρά Resort) 

Ζ ζεηξά Resort απνηειεί κία θαηεγνξία απφ κφλε ηεο ,είλαη ζεηξά ε νπνία 
βγαίλεη κε πφξηα κφλν αλνηγφκελε (ζε Flat-Pi-Corner). Ζ ζεηξά έρεη  δχν 
θιείζηξα (έλα  πάλσ θαη  έλα θάησ) γηα ηελ παξνρή αέξα , ηφζν γηα ηελ 
θαχζε φζν θαη γηα ηελ πεξηκεηξηθή ηεο αεξνθνπξηίλα.  

Φέξεη δηάθξαγκα γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαπζαεξίσλ απφ ράιπβα 4mm , φιε 
ε ζεηξά βγαίλεη θαη αεξφζεξκε κε 4έμαγσγέο ζεξκνχ αέξα.  
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Όηαλ ε ηνπνζέηεζε γίλεηε κε θπζηθή ξνή ζα πξέπεη λα αλνηρηνχλ θαη νη 
ηέζζεξηο εμαγσγέο απφ επάλσ ελψ φηαλ κπεη κνηέξ ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο δχν κπξνζηά. Έρεη κνηέξ δηπιήο αλαξξφθεζεο 
500m³/h θαη βηδψλεη ζην πίζσ κέξνο ηεο εζηίαο θάησ απφ ην ρψξν θαχζεο. 
Σην κνηέξ δελ ππάξρεη πξφζβαζε κέζα απφ ηελ εζηία . 

 

Εζηίες μόνο πόρηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όιεο νη εζηίεο ηηο RegalFire κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ρσξίο ηνπο 
αεξνζαιάκνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θπζηθή ξνή (ρσξίο βεληηιαηέξ). 
Δμαίξεζε απνηειεί ε ζεηξά Majarda ε νπνία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο 
βεληηιαηέξ αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη ν αεξνζάιακνο. 

Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ε εζηία κε θπζηθή ξνή ζα πξέπεη ζηελ 
ηνπνζέηεζε λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ζάιακν (κε πεηξνβάκβαθα θαη 
ππξάληνρε γπςνζαλίδα θηι.) θαη λα κεξηκλήζνπκε γηα ηελ εηζαγσγή θαη 
εμαγσγή ηνπ αέξα κέζσ πεξζίδσλ. (Βιπ.Σρκ.) 

Θα πξέπεη λα  δψζνπκε κεγάιε πξνζνρή λα κελ έξζεη ζε επαθή ν 
πεηξνβάκβαθαο κε ηελ εζηία.  Δπίζεο , πξέπεη κία εζηία κφλν πφξηα λα ηελ 
θαίκε πνην ζπληεξεηηθά ζε ζρέζε κε κία αεξφζεξκε. 

 

 

4 ΚΑΜΙΝΑΔΑ 

 
4.1 Πποδιαγπαθέρ 
 

Ζ θακηλάδα πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: 
 

 H θαηαζθεπή θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο. 

 Δλδεδεηγκέλν πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη ε αλνμείδσηε ιακαξίλα, κε 
κνλσκέλν ηνλ αγσγφ ψζηε λα δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία θαη λα 
βνεζά ζην ζσζηφ ειθπζκφ γηα ηε απνθπγή πγξνπνίεζεο ησλ 
θαπζαεξίσλ ζην εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηνπ. 

 Τν εζσηεξηθφ ηνίρσκα πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηα θαπζαέξηα ζα 
πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην αληηκαγλεηηθφ ράιπβα  κε πάρνο 
0,4mm έσο 0,6mm ελψ ε κφλσζε ηνπ απφ θαηάιιειν 
νξπθηνβάβκαθα ηνπιάρηζηνλ 25mm πάρνο θαη ππθλφηεηα απφ 
80Kg/m³ έσο 120Kg/m³. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ εθπαηδεπκέλν 
πξνζσπηθφ. 

 Όηη ηκήκα είλαη εθηεζεηκέλν εθηφο νηθίαο ζα πξέπεη λα είλαη δηπινχ 
ηνηρψκαηνο θαη ζαλ απφιεμε ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαπέιν 
ζπέιιεο.   

 Οη εζηίεο ηεο RegalFire είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε ην αξζεληθφ 
ηεο αλνμείδσηεο θακηλάδαο λα κπαίλεη κέζα ζην ιαηκφ ηνπ ηδαθηνχ. 

 Θα πξέπεη λα απνθεχγνπκε ηε ρξήζε νξηδφληησλ ηκεκάησλ θαη 
ηνπο εχθακπηνπο ζσιήλεο.  
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 Ζ εζσηεξηθή ηεο δηάκεηξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Ζ θαπλνδφρνο πξέπεη λα θαηαιήγεη ηνπιάρηζην 1m πάλσ απφ ην 
ζεµείν εμφδνπ ηεο, 0,7m απφ νπνηαδήπνηε αθµή θηηξίνπ πνπ 
βξίζθεηαη ζε αθηίλα κηθξφηεξε ησλ 3m απφ απηή θαη 1,5m απφ 
εχθιεθηα πιηθά 

 

Τν χςνο ηεο θακηλάδαο είλαη αλάινγν κε ηελ έμνδν ησλ θαπζαεξίσλ.  

 

 

 

 

 

.4.2 Σι ππέπει να πποζέξοςμε 

Απαγνξεχεηαη ε δηέιεπζε θαισδίσλ θαζψο θαη άιισλ εχθιεθησλ πιηθψλ 
κέζα απφ ην ρψξν ηεο θακηλάδαο. 

Ζ θακηλάδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, δελ 
ζα πξέπεη λα έρεη θιίζε κεγαιχηεξε απφ 45°. Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα 
ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζε φιε ηε δηαδξνκή ησλ θαπζαεξίσλ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα απνθεχγεηε ε ρξήζε ζπηξάι ,θαη αληί απηνχ λα 
ρξεζηκνπνηνχκε ηειεζθνπηθέο θακηλάδεο γηα λα πάξνπκε ηηο απνθιίζεηο. 

Δπίζεο φηαλ ζα πεξάζεη λέα θακηλάδα κέζα ζε κία κεγαιχηεξεο δηαηνκήο 
ζα πξέπεη απηή ε δηαθνξά λα ζθξαγηζηεί ζε θάπνην ζεκείν .   

 

5 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΘΣΟΤΡΓΘΑ 
 

5.1 Καύζιμη ύλη 
 
Τν μχιν ήηαλ έλα απφ ηα πξψηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν άλζξσπνο 
ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ γηα ηε ζέξκαλζε, αξρηθά ε εζηία ηεο θσηηάο 
βξηζθφηαλ ζην θέληξν ηεο θαηνηθίαο κέρξη λα θηάζνπκε ζην παξαδνζηαθφ 
ηδάθη πνπ καο θξαηνχζε ψξεο νιφθιεξεο ζπληξνθηά. 
 
Ζ ζαιπσξή πνπ πξνζθέξεη έλα ηέηνην ηδάθη είλαη θάηη ην ζρεηηθφ δηφηη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο ράλεηαη κε ηα θαπζαέξηα κέζα απφ ηελ 
θακηλάδα θαη κφλν πεξίπνπ ην 10% ηεο ελέξγεηαο ζεξκαίλεη ην γχξν ρψξν 
κε αθηηλνβνιία, απηά ηα πξνβιήκαηα ήξζαλ ηα ελεξγεηαθά ηδάθηα γηα λα ηα 
ιχζνπλ πξνζθέξνληαο ζαιπσξή ελψ παξάιιεια ε RegalFire ζαο παξέρεη 
απνδφζεηο πάλσ απφ 80% . 
 
Δλδεηθηηθά ζαο παξαζέηνπκε ηε ζεξκνγφλν δχλακε ησλ Διιεληθψλ 
θαπζφμπισλ: Οξιά 4700 kcal/kg-Πεύκη 4800 kcal/kg-Δπςρ 4700kcal/kg  
Ελαιόδενηπα 4100kcal/kg.  
 

Γηα ηελ θαχζε ζην ελεξγεηαθφ ηδάθη ελδείθλπληαη μχια θαιά απνμεξακέλα 
κε ρακειή πγξαζία (Σεκείσζε :Πεξηεθηηθφηεηα ζε πγξαζία-κε βάζε ηελ 
θαχζε-ISO 331:1983 θαη ISO 687:1974, Αθαηέξγαζην μχιν 12% έσο 25% 
βάζε πηλ.ΔΛΟΤ ΔΝ13229:2001). 

Ζ κε ζσζηή πγξαζία ησλ μχισλ θαη δε ηα πγξά, πξνθαινχλ απμεκέλεο 
επηθαζήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο θακηλάδαο (θίλδπλνο θσηηάο ηεο) , 
επηζηξνθή θαπζαεξίσλ θαη κείσζε απφδνζεο ηνπ ηδαθηνχ. Φξήζε 
θαπζίκσλ δηαθνξεηηθψλ απ’ φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη δεκίεο ζην ίδην ην ηδάθη. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα 
ξεηηλψδε μχια(έιαην, πεχθν, θ.η.ι.)γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηεο εζηίαο 
θαζψο θαη ηνπ θεξακηθνχ θξπζηάιινπ κε θαηάινηπα πίζζαο.     Ζ ηζρχ ηεο 
εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο πξνυπνζέηεη ηελ θαχζε μχισλ κε ηηο 
παξαπάλσ πξνδηαγξαθέο. Απαγνξεχεηαη ε θαχζε βακκέλσλ μχισλ 
,πιαζηηθψλ θ.η.ι. ηα νπνία παξάγνπλ αέξηα επηβιαβή γηα ηνλ άλζξσπν 
θαζψο θαη γηα ην πεξηβάιινλ.  

ΚΑΠΝΟΓΟΦΟΣ 

ΈΞΟΔΟ 
ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ 

Φ200 Φ250 Φ300 

ΕΛΑΥΙΣΟ 
ΜΗΚΟ 

3-4m 4-6m 3-4m 4-6m 3-4m 4-6m 

ΕΛΑΥΙΣΗ 
ΔΙΑΣΟΜΗ 

25X25 
Φ25cm 

20X20 
Φ20cm 

25X25 
Φ25cm 

20X20 
Φ20cm 

35X35 
Φ35cm 

30X30 
Φ30cm 
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Τν ζσζηφ μχιν απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο γηα λα 
κπνξέζεη ε εζηία καο λα θηάζεη ζην κέγηζην ηεο απφδνζεο ηεο, άιινη 
παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφδνζε ηεο είλαη νη εμήο: 

Παιαηφηεηα ηεο νηθίαο ,γεσκεηξηθή ζέζε ηνπ ζπηηηνχ, ε κφλσζε πνχ έρεη ην 
ζπίηη (θνπθψκαηα, ζεξκνπξφζνςε) , δηφηη φζν απνδνηηθή θαη λα είλαη κία 
εζηία εάλ δελ κπνξέζνπκε ηε ζεξκφηεηα πνπ καο παξέρεη λα ηελ 
εγθισβίζνπκε ζην ζπίηη καο ζα έρνπκε ηε αίζζεζε φηη δελ καο θαιχπηεη.   

 

Απαιηούμενη ιζσύρ και καςζόξςλα μιαρ οικίαρ 100m2 /Χειμώνα 

 

 Με ζεξκ/λσζε Φσξίο ζεξκ/σζε 

 Kw(ηζρχο) tn(μχια) Kw(ηζρχο) tn(μχια) 

Αηηηθή 6,6 4,2 16,9 10,6 

Θεζζαινλίθε 7,8 5,7 22,8 16,6 

 

 

 

5.2 Ππώηο άναμμα  
 

Καηά ην πξψην άλακκα ηεο εζηίαο ζα πξέπεη λα αεξίδεηαη θαιά ν ρψξνο 
ηνπνζέηεζεο, θαζψο ζα πξέπεη λα ζηεγλψζεη ε εθαξκνζκέλε 
πξνζηαηεπηηθή βαθή ,ππάξρεη πεξίπησζε λα παξαηεξεζεί θαπλφο θαζψο 
θαη έληνλε νζκή. 

Θα πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ νη ιαβέο ρεηξηζκνχ θαη ην πξνζηαηεπηηθφ ηδάκη 
κε έλα παλί. Οη ξχπνη πνπ δελ απνκαθξχλνληαη θαίγνληαη θαη πξνθαινχλ 
θειίδεο νη νπνίεο αξγφηεξα δελ κπνξνχλ λα αθαηξεζνχλ. 

Τηο πξψηεο δχν εκέξεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ην ηδάθη 
θεηδσιά κε κηθξά θνξηία μχινπ ψζηε λα δψζεηε ρξφλν ζηα δηάθνξα πιηθά 
ηνπ ηδαθηνχ ζαο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο  ρσξίο 
κεγάια ζεξκηθά ζνθ. 

 

5.3 Σπόπορ ανάμμαηορ εζηίαρ 
 

Γηα ην άλακκα δελ ρξεζηκνπνηνχκε εχθιεθηα πιηθά (νηλφπλεπκα,  βελδίλε, 
πεηξέιαην θ.η.ι.),φπσο θαη γηα ην ζβήζηκν ηεο θιφγαο δελ ρξεζηκνπνηνχκε 
λεξφ. Εεκίεο πνπ νθείινληαη ζηελ παξαπάλσ ρξήζε δελ θαιχπηνληαη απφ 
ηελ εγγχεζε.  

Διέγρνπκε ην ηάκπεξ εηζαγσγήο εμσηεξηθνχ αέξα λα είλαη αλνηρηφ. Οη 
έμνδνη ζεξκνχ αέξα πάλσ ζηε θνχζθα λα είλαη αλνηρηή θαη ην θιείζηξν ηνπ 
πξσηνγελή αέξα ζην(+). Ο δηαθφπηεο ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ 
βεληηιαηέξ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 

Τν κέγεζνο ησλ μχισλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην πιάηνο θαη ζην 
βάζνο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ηεο αληίζηνηρεο εζηίαο. 

Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγεηαθνχ ηδαθηνχ ζαο 
ζα κπνξέζεηε λα θαζνξίζεηε ηε ξχζκηζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 
ζαο.     

 

Αλνίγνπκε κε ηε ιαβή ρεηξηζκνχ ηελ πφξηα θφξησζεο θαη ηνπνζεηνχκε ηα 
μχια ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρέδην. Βάδνπκε ην πξνζάλακκα ζην 
επάλσ κέξνο ησλ μχισλ θαη ην αλάβνπκε, ζηε ζπλέρεηα θαηεβάδνπκε ηελ 
πφξηα ηεο εζηίαο 200mm πξηλ απφ ην θιείζηκν ηεο. Μφιηο δεκηνπξγεζεί κία 
δσληαλή θιφγα θαη αλεβάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία (έλδεημε ζεξκνζηάηε 60° 
C) θιείλνπκε ηελ πφξηα. 

Οη εζηίεο θέξνπλ ςεθηαθφ ζεξκνζηάηε ν νπνίνο έρεη δηάθνξέο επηινγέο 
ιεηηνπξγίαο θαη κελνχ κε παξακέηξνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα 
ηξνπνπνηεζνχλ. (Υπάξρνπλ αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηε ζπζθεπαζία ηνπ). 

Ζ επηινγή πνπ ζαο πξνηξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε RegalFire είλαη απηή 
ηνπ AUTO. Όηαλ ηελ έρεηε επηιέμεη θαη ε εζηία πηάζεη ηνπο 45°C δίλεη 
εληνιή ζην κνηέξ λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Απηφ πνπ ζα πξνζέμεηε 
είλαη αξρηθά ην P (ε έληαζε ηνπ κνηέξ λα είλαη ζην 1) θαη απηφ γηα λα κε ζαο 
θέξλεη θξχν αέξα (φζν είλαη αξρή) θαη  ξίρλεη ηε ζεξκνθξαζία κε 
επαθφινπζν λα θιείλεη θαη ην κνηέξ. Σηαδηαθά κε ηελ άλνδν ηεο 
ζεξκνθξαζίαο αλεβάδνπκε ην P ,θαη  θξνληίδνπκε  ε εζηία λα θαίεη απφ ηνπο 
65 έσο 110 °C.  Απνθεχγνπκε λα βάδνπκε ηελ έληαζε ηνπ κνηέξ ζην 
κέγηζην αθνχ νπζηαζηηθά δελ έρνπκε λα θεξδίζνπκε ηίπνηα, κία επηινγή ηεο 
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ηάμεσο P4 -5 είλαη ε θαηάιιειε. Τέινο φηαλ ππάξρεη ζην ζεξκνζηάηε ε 
επηινγή AUTO θαη ζην ηέινο ηε εκέξαο ε ζεξκνθξαζία πέζεη απφ ην 45°C 
ζηακαηάεη λα ιεηηνπξγεί. 

 Όζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ηνπ αέξα γηα ηελ θαχζε  γίλεηαη κε ηελ κεηαηφπηζε 
ηνπ αεξνθξάρηε(+,-). Όηαλ είλαη λα επαλαηνπνζεηήζνπκε μχια ζα πξέπεη 
λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα πξνζεθηηθά ζα ηελ αθήζνπκε γηα κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα ζηνπο 5cm αλνηρηή θαη θαηφπηλ ζα ηελ αλνίμνπκε εληειψο γηα 
ηελ απνθπγή ππνπίεζεο. Θα πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηείηαη  ην γάληη ηεο 
RegalFire γηα απνθπγή εγθαχκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

6  ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΘ ΚΑΘΑΡΘΜΟ 
 
6.1 Καθαπιζμόρ εζηίαρ 

 

Τα ηδάθηα RegalFire είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηα 
έμνδα ζπληήξεζεο, ρσξίο βέβαηα λα  ακεινχκε θάπνηνπο  απινχο αιιά 
ζεκαληηθνχο   θαλφλεο γηα ηε ζσζηή θαη καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηεο εζηίαο 
καο  ρσξίο πξνβιήκαηα . 

Θα πξέπεη λα γίλεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαζαξηζκφο ηνπ 
εζσηεξηθνχ ηεο εζηίαο απφ ηε ζηάρηε αθήλνληαο έλα κηθξφ ππφζηξσκα 
2cm επάλσ ζην βεξκηθνπιίηε . 

Ο θαζαξηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ζπζθεπή ζβεζηή θαη θξχα θαη λα 
είκαζηε βέβαηνη γηα ηε ζηάρηε πνπ απνκαθξχλνπκε φηη είλαη εληειψο 
αλελεξγή.   

Γελ πξέπεη λα θαζαξίδνπκε κε ρεκηθά , δηάθνξα κέξε ηεο εζηίαο ε ηεο 
δηαθφζκεζεο θαζψο επίζεο θαη ην εζσηεξηθφ ηεο. 

 

6.2 Καθαπιζμόρ κεπαμικού κπςζηάλλος 
 

Γηα λα θαζαξίζνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θεξακηθνχ καο θξπζηάιινπ ζα 
πξέπεη αλάινγα κε ηελ εζηία πνπ έρνπκε λα αλνίμνπκε κε ην θιεηδί 
(επφκελν ζρήκα) ηεο RegalFire ηελ πφξηα γηα θαζαξηζκφ .  

Θα πξέπεη ην θξχζηαιιν λα είλαη θξχν πξηλ ην θαζαξίζνπκε, θαη κε πιηθά 
ηα νπνία δελ ζα καο ραξάμνπλ ην ηδάκη. Σε πξψηε θάζε ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηαρηφλεξν θαη εάλ ηπρφλ δελ θαζαξίζεη ζα βάινπκε 
θάπνην ρεκηθφ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηέινο  έλα θαζαξηζηηθφ  πγξφ  ηδακηψλ.  Τν 
θξχζηαιιν ζηα ηδάθηα RegalFire είλαη θεξακηθφ πάρνπο 4mm κεγάιεο 
ζεξκηθήο αληνρήο πάλσ απφ 800 °C. 

Είναι θςζιολογικό και δεν αποηελεί δςζλειηοςπγία ηο θόλυμα ηος 
κπςζηάλλος καηά ηην λειηοςπγία ηηρ εζηίαρ. 
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Σηε ζπλέρεηα ζαο παξαζέηνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλνίγνπλ νη πφξηεο ησλ 
εζηηψλ αλάινγα κε ηνλ θάζε ηχπν. Ζ θάζε εζηία κπνξεί λα έρεη απφ έλα θιεηδί 
γηα ην άλνηγκα ηεο κέρξη ηέζζεξα ην πεξηζζφηεξν, απηφ εμαξηάηε απφ ην 
κέγεζνο ηεο εζηίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Flat                                                     Prisma 

 

 

 

                                  Pi 80-90                                                     Pi Long 

 
 
 
Μεγάιε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζην άλνηγκα ηεο εζηίαο Pi 125. Θα 
πξέπεη λα αλνηρηνί ην κηθξφ αξηζηεξφ ηκήκα θαη κεηά απηφ ηεο πξφζνςεο. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Pi 125 
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Σε πεξίπησζε πνπ αλνίμνπκε ην ηκήκα ηεο πξφζνςεο πξψηα ,ζα έρνπκε 
ζαλ απνηέιεζκα ηε ζξαχζε ηνπ θαζψο θαη ηνπ πιεπξηθνχ αξηζηεξά. 
Τέινο ζηηο γσληαθέο εζηίεο αλνίγνπλ θαη ηα δχν ηκήκαηα ηνπο γηα 
θαζαξηζκφ. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                Corner 
 
Οη εζηίεο νη νπνίεο έρνπλ παξαπάλσ απφ κία φςε (Corner-Pi-Prisma) ζηα 
ζεκεία πνπ ζπλαληηνχληαη ηα δχν θξχζηαιια παξαηεξείηε απφ ηηο ζπζηνιέο 
θαη δηαζηνιέο θελφ ην νπνίν είλαη θαη απφιπηα θπζηνινγηθφ. 
 
Όιεο νη εζηίεο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
θξπζηάιινπ ζε πεξίπησζε ζπαζίκαηνο λα είλαη  εχθνιε δηφηη ζε φια ηα 
κνληέια νη πφξηεο είλαη απνζπψκελεο.  
 
 
 
 
6.3 Σι ππέπει να πποζέξοςμε ιδιαίηεπα 
 

 Μηα θνξά ην ρξφλν ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα γίλεηε έιεγρνο θαη 
θαζαξηζκφο ηεο θακηλάδαο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλνπ ππξθαγηάο 
θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνχ ζαο. 
 

 Γηα ηε απνθπγή εγθαπκάησλ δελ πξέπεη λα αγγίδνπκε θαλέλα 
εκθαλή ζεκείν ηνπ ηδαθηνχ θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο φηνπ 
θξπψζεη ε εζηία. 
 

 Μελ πιεζηάδεηαη έπηπια εχθιεθηα αληηθείκελα ζην ηδάθη ηδηαίηεξα ηε 
λχρηα θαζψο θαη φηαλ απνπζηάδεηε απφ ην ρψξν. Όια ηα εχθιεθηα 
πιηθά (θνπξηίλεο, πθάζκαηα, μχιηλα έπηπια) ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε απφζηαζε αζθαιείαο ηνπιάρηζηνλ 80cm. 
 

 Όηαλ είλαη αλακκέλν ην ηδάθη κελ ελεξγνπνηείηε αλεκηζηήξα ή 
απνξξνθεηήξα πνπ αθαηξνχλ αέξα απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο. 
 

 
 Οη πξνηεηλφκελνη βαζκνί θαχζεο ησλ εζηηψλ θπκαίλνληαη απφ ηνπο 

65 C° έσο 110 C°.Σε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο πεηπραίλνπκε ηνλ 
απηνθαζαξηζκφ ηνπ βεξκηθνπιίηε, θαζψο επίζεο απνθεχγνπκε ην 
καχξηζκα ηνπ θξπζηάιινπ (πξνυπφζεζε πγξαζία μχισλ <25%).Σε 
ζεξκνθξαζίεο <65 C° ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα ην καχξηζκα ηνπ 
βεξκηθνπιίηε θαζψο θαη ηνπ θξπζηάιινπ. Σε ζεξκνθξαζία 
κεγαιχηεξε απφ ηνπο 110 C° ζα παξαηεξήζνπκε ηελ μεξαζία ηεο 
αηκφζθαηξαο. 

 

 Ζ εζηία ζαο είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία ρξήδεη πξνζνρήο θαη ζσζηήο 

ρξήζεο. Γελ πξέπεη πνηέ λα ππεξβαίλεηε ηα φξηα θαη ηελ αληνρή 

ηεο, θαίγνληαο ηελ ζπλερψο πνιιέο ψξεο ζην κέγηζην ηεο, 

πξνζπαζψληαο λα ζεξκάλεηε πνιχ κεγαιχηεξνπο ρψξνπο απ’ φηη 

πξαγκαηηθά ε εζηία κπνξεί λα ζεξκάλεη. 

Μηα κε ζσζηή  ρξήζε ζα πξνθαιέζεη θζνξά θαη βιάβε ηφζν ζηελ 

εζηία  ζην ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο, ησλ επελδχζεσλ θαζψο θαη ηεο 

θακηλάδαο. 

Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο  νδεγίεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ηεο εζηίαο 

ζαο, ζηηο νπνίεο  ζα βξείηε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ζσζηή 

ρξήζε ηεο εζηίαο ζαο. 
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 Σε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαθήο ρξήζεο δελ ηζρχεη θαη δελ ζαο 

θαιχπηεη ε εγγχεζε.  

 

 Θα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα ιηπαίλεηε ηνπο 

κεραληζκνχο ηεο ζπξφκελεο πφξηα κε ζπξέη πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ. (Παξαθάησ ζρήκα θφθθηλν ζεκείν) . Θα πξέπεη λα 

ςεθάζνπκε ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαη λα δνπιέςνπκε πάλσ 

θάησ ηελ πφξηα καο ,θαζψο επίζεο λα δνχκε γηα ηνίρσλ μέλα 

ζψκαηα θαη λα θξνληίζνπκε γηα  ηελ απνκάθξπλζε ηνπο. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο εζσηεξηθφο ρψξνο θαχζεο ησλ εζηηψλ απνηειείηαη απφ 
βεξκηθνπιίηε  (νξπθηφ) κε εμαηξεηηθέο ηδηφηεηεο ,αλεβάδεη θαη αληέρεη 
ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο απηνθαζαξίδεηε κφλνο ηνπ θαη θξαηάεη ην 
θπζηθφ κπεδ ρξψκα. 
 

 Αλ ζαο καπξίζεη ν βεξκηθνπιίηεο κελ επηρεηξήζεηε λα ηνλ 
θαζαξίζεηε κε νπνηνηδήπνηε ηξφπν . Ο θαζαξηζκφο ηνπ γίλεηε κε 
ηελ θαχζε μεξψλ μχισλ κε ππξφιπζε. 
 

 Ο βεξκηθνπιίηεο κπνξεί λα ζπάζεη κφλν απφ απφηνκε ξήμε μχισλ 
γηα απηφ ζα πξέπεη λα θνξάκε πάληα γάληηα γηα ηελ ηξνθνδνζία 
μχισλ. Αθφκε θαη αλ ξαγίζεη θάπνην θνκκάηη ε εζηία κπνξεί λα 
δνπιέςεη άθνβα ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. 
 

 Ο βεξκηθνπιίηεο ζα ρξεηαζηεί πηζαλή αληηθαηάζηαζε ζε βάζνο 
ρξφλνπ 6 κε 7 εηψλ.  
 

 Θα πξέπεη λα θαζαξίδνπκε ηελ θακηλάδα καο ζε θαχζε 5tn μχισλ 
νπσζδήπνηε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαίκε ηα θαηάιιεια μχια 
.Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί θαη πνην ζχληνκα εάλ ηα μχια καο δελ 
είλαη ηα πξνβιεπφκελα. Ο  θαζαξηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεηε πάληα 
απφ έκπεηξα ζπλεξγεία. 
 

 Θα πξέπεη πάληνηε λα εμαζθαιίδνπκε ην ζσζηφ ειθπζκφ ηεο 
θακηλάδαο καο. 
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ΔΕΛΣΙΟ ΕΓΓΤΗΗ  
 
ΠΕΡΘΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ :  
__________________________________________________________  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ ΑΓΟΡΑ :  
__________________________________________________________  
ΑΡ. ΣΘΜΟΛΟΓΘΟΤ:  
__________________________________________________________  
Ανηιππόζυπορ .: 
__________________________________________________________  
 
θραγίδα 
ανηιπροζώποσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
ΕΓΓΤΗΗ 
 
Ζ εηαηξία RegalFire εγγπάηαη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη 
ηελ άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπο.  
Δάλ παξνπζηαζηνχλ ειαηηψκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο ή εηαηξία δεζκεχεηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη θάζε ειαηησκαηηθφ εμάξηεκα. Μεηαθνξηθά πξνο/απφ ηελ 
έδξα ηνπ εξγνζηαζίνπ καο βαξχλνπλ ηνλ πειάηε. 

Ζ εηαηξία RegalFire δελ αλαγλσξίδεη θακία δεκία ή έμνδα γηα επελδχζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ειαηησκαηηθφ ηκήκα ηνπ ηδαθηνχ. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 
Ζ εγγχεζε έρεη ηζρχ: 
5 εηών γηα ηα κεηαιιηθά κέξε ηεο εζηίαο, θνξκφ, κεραληζκνχο, 
ζπξκαηφζρνηλα, ηξνραιίεο. 
2 έηη ειεθηξνινγηθά κέξε  
1 έηορ ε κφλσζε ηνπ ρψξνπ θαχζεο κε βεξκηθνπιίηε ή κεηαιιηθά πάλει, 
Καη ηα πιηθά κφλσζεο-ζθξάγηζεο πφξηαο.  
Ζ εκεξνκελία απηή αλαγξάθεηαη άλσζελ ζην Γειηίν Δγγχεζεο. Τν 
ηηκνιφγην/απφδεημε πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην παξφλ Γειηίν πξνθεηκέλνπ 
λα απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο.  
 
ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΓΤΗΗ  
 
Απνπζία ζθξαγίδαο θαη ζηνηρείσλ πξνκεζεπηή  
Απνπζία λφκηκεο απφδεημεο αγνξάο κε εκεξνκελία θη αξηζκφ 
Ζ ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δειηίνπ εγγχεζεο θαη ε θχιαμή 
ηνπ πξσηνηχπνπ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο.  
 
ΑΙΣΙΕ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΗ ΕΓΓΤΗΗ 
 
Τξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο ζπζθεπήο 
Φξήζε δηαθνξεηηθή απφ απηήλ αθξηβψο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ 
εγρεηξίδην. 
Ζ εγθαηάζηαζε πξέπεη λα γίλεηαη απφ επαγγεικαηία εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ 
πνπ ζα ιάβεη ππ' φςε ηνπ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο ελ ηζρχ. 
 
ΕΞΑΙΡΕΕΙ  
 
Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη:  
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, επελδχζεηο, θξχζηαιιν πφξηαο. 
Εεκίεο απφ θαθή κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε, κεηαθνξηθά έμνδα. 

 


