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1  ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 Γενικά 

Αγαπεηή πειάηηζζα, αγαπεηέ πειάηε, επραξηζηνχκε γηα ηελ πξνηίκεζε 

θαη επηινγή ζηα πξντφληα ηεο Regal, 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 σπήζεωρ  

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. Σα ηδάθηα Regal, 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  ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΙ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕ ΚΑΕΣΕ 

2.1 Καύζιμη ύλη-ςλικά καηαζκεςήρ  

Οη ελεξγεηαθέο θαζέηεο regal είλαη ζρεδηαζκέλεο θαη θαηαζθεπαζκέλεο γηα 

λα 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 θαζέηα  ζαο είλαη θαηαζθεπαζκέλε εμνινθιήξνπ  απφ ράιπβα αληνρήο 

ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο πξνζθέξνληαο ζηεγαλφηεηα ζηε κε δηαθπγή 

θαπζαεξίσλ.  Σν θξχζηαιιν απφ ηηο θαζέηεο ηεο Regal είλαη θεξακηθφ 

πάρνπο t=4mm κε κεγάιε ζεξκηθή αληνρή έσο 750 Cᵒ. 

2.2 Σοποθέηηζη εζηιών-ηπόπορ λειηοςπγίαρ εζηιών Desing 

Ο ρψξνο θαχζεο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, γηα ηε κέγηζηε απφδνζε θαη 
νηθνλνκία ηεο θαζέηαο .Οη ελεξγεηαθέο θαζέηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ 
σο εληηζέκελεο ζπζθεπέο κέζα ζε ππάξρνπζεο εζηίεο(ζεκ.λα καο ην 
επηηξέπνπλ νη δηαζηάζεηο ηεο ππάξρνπζαο εζηίαο βι.ζρ.1α-2α),αιιά θαη 
σο αλεμάξηεηεο εζηίεο επελδχνληαο ηεο είηε κε γπςνζαλίδα,κάξκαξν θ.η.ι.  
 

 
 

(Σνκή θαζέηαο desing  68/62 ζρ.1) 
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ην παξαπάλσ ζρέδην θαίλεηε ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαζεηψλ ηεο 
ζεηξάο desing κε δεπηεξνγελή θαχζε (ζρ.1)   
 
 

1) Δηζαγσγή πξσηνγελνχο λσπνχ αέξα ζηνλ ρψξν θαχζεο 
ξπζκηδφκελε κε θιείζηξν ,γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαχζεο κε ηελ 
παξνρή νμπγφλνπ φπνηε ην επηζπκνχκε. 

2) Δηζαγσγή λσπνχ εμσηεξηθνχ αέξα κε ηε βνήζεηα ηνπ βεληηιαηέξ 
κέζν ζπηξάι Φ120mm. 

3) Γηνρέηεπζε λσπνχ πξνζεξκαζκέλνπ αέξα απφ ην πίζσ κέξνο ηνπ 
ρψξνπ θαχζεο, γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δεχηεξεο θαχζεο πάλσ απφ 
ηελ ήδε ππάξρνπζα ε ιεγφκελε δεπηεξνγελήο θαχζε .Απνηέιεζκα 
κείσζε ησλ CO ζηελ έμνδν θαπζαεξίσλ θαη κέγηζηε απφδνζε ηεο 
θαζέηαο (αθνξά κφλν ηα κνληέια Design). 

4) Δμαγσγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ζην ρψξν καο.  
     

 
3 ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 
3.1 Υώπορ ηοποθέηηζηρ 
 
 

 Καηά ηε κεηαθνξά απαγνξεχεηαη λα αλαπνδνγπξίδεηαη ηελ θαζέηα. 
 Οη ηνίρνη πεξηκεηξηθά ηεο θαζέηαο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε απφ ππξάληνρα αδξαλή πιηθά. 
 Καζψο ε ελεξγεηαθή θαζέηα 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 ςασ  
 
 
 

 
3.2 Εξωηεπικοί αεπαγωγοί  

 
  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(ημ.εκηόρ από ηη ζειπά Insert οι οποίερ έσοςν 

ενζωμαηωμένο ηο βινηιλαηέπ και ανακςκλώνει ηον αέπα μέζα από ηο 

σώπο) . Δηδηθά ζε κηθξνχο ρψξνπο ή ρψξνπο κε κνλσηηθά θνπθψκαηα 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ αεξαγσγνχ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηεο θαζέηαο. 

Οη θαζέηεο REGAL ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κε δπν εμφδνπο λσπνχ αέξα 

δηακέηξνπ Φ120mm αλ είλαη δπλαηφλ, αλ φρη ηφηε ηνπιάρηζηνλ κε κία 

δηακέηξνπ Φ120mm. Ζ κία ζα ηνπνζεηεζεί ζην κνηέξ* αέξα θαη ε άιιε ζα 

είλαη ειεχζεξε θάησ απφ ηνλ ρψξν ηεο εζηίαο. (*πληζηάηε κνηέξ αέξα 

παξνρήο απφ 450m3)  

 

3.3 Σπόπορ παποσήρ αέπα ηων καζεηών 

 
 Αλ αγνξάζαηε καδί κε ηελ θαζέηα ζαο θαη ην θηη ηνπ βηληηιαηέξ ζα 

βξείηε ζηε ζπζθεπαζία ην ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ζχλδεζεο 
θαη ην εγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεξκνζηάηε. 

 πληζηάηαη λα κελ επελδχζεηε ηελ θαζέηα ζαο πξηλ βεβαησζείηε φηη 
φια ιεηηνπξγνχλ θαιψο. Λεηηνπξγήζηε ινηπφλ ηελ θαζέηα  ζαο 1-2 
κέξεο ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο θαη 
κεηά πξνρσξήζηε ζηελ θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο 

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

 Οη θαζέηεο Regal έρνπλ ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζεξκνχ αέξα 
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κέζσ ζσιελψζεσλ(Φ120mm) κε πεξζίδεο (ζρ.1β) ,φζν θαη 
απεπζείαο απφ ην επάλσ ζεκείν ηεο πφξηαο βγάδνληαο ηελ 
κεηαιιηθή γσλία(βι.ζρ.πξάζηλε γσλία ζρ.2β). Θα πξέπεη λα 
επηιέμνπκε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν.(ζεκ.εθηφο απφ ηελ Desing 
83/62  νη νπνία καο δίλεη ηελ παξνρή αέξα κέζσ ηεζζάξσλ 
ζσιελψζεσλ (Φ120mm). 

 

 

   
                                (ρ.1β)                                 (ρ.2β) 

 
 
 
 Όιεο νη θαζέηεο ηεο ζεηξάο Desing έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεζζάξσλ 

εμαγσγψλ Φ120mm, ελψ νη ζεηξέο Vision θαη Insert δχν εμαγσγψλ 
Φ120mm.  

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

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

 
 

 
 
 

(Σοποθέτηςη καςέτασ ςε υπάρχουςα εςτία ςχ.1α) 
 
 
 

 
 
 

(Σοποθετημένη καςέτασ ςε υπάρχουςα εςτία ςχ.2α) 
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4  ΚΑΜΙΝΑΔΑ 
 
4.1 Πποδιαγπαθέρ 
    

 
Η 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. 

 Ζ εζσηεξηθή ηεο δηάκεηξνο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Σν χςνο ηεο θακηλάδαο είλαη αλάινγν κε ηελ έμνδν ησλ 
θαπζαεξίσλ.(βι. παξαθ.πηλ.) 

 
 

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ 

ΕΞΟΔΟ  ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ Φ 180 Φ 200 

ΕΛΑΧΙΣΟ ΜΗΚΟ 3-4m 4-6m 3-4m 4-6m 

ΕΛΑΧΙΣΗ ΔΙΑΣΟΜΗ 25X25 

Φ25cm 

20X20 

Φ20cm 

25X25 

Φ25cm 

20X20 

Φ20cm 

 
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 45ᵒ. 
Δπίζεο δελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαλέλα εκπφδην ζε φιε ηε 
δηαδξνκή ησλ θαπζαεξίσλ. 

 πληζηάηαη λα κελ επελδχζεηε ηελ θαζέηα  ζαο πξηλ βεβαησζείηε 
φηη φια ιεηηνπξγνχλ θαιψο. Λεηηνπξγήζηε ινηπφλ ηελ θαζέηα ζαο 
1-2 κέξεο ψζηε λα είζηε ζίγνπξνη φηη δελ ππάξρνπλ δπζιεηηνπξγίεο 
θαη κεηά πξνρσξήζηε ζηελ θαηαζθεπή ηεο επέλδπζεο. 

 
 
 

 
5  Έναπξη λειηοςπγίαρ 
 
5.1 Καύζιμη ύλη 
 
Γηα ηελ θαχζε ζηελ ελεξγεηαθή  θαζέηα ελδείθλπληαη μχια θαιά 
απνμεξακέλα κε ρακειή πγξαζία(εκείσζε :Πεξηεθηηθφηεηα ζε 
πγξαζία-κε βάζε ηελ θαχζε-ISO 331:1983 θαη ISO 687:1974, 
Αθαηέξγαζην μχιν 12% έσο 25% βάζε πηλ.ΔΛΟΣ 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 ηεο θαζέηαο. Υξήζε 
θαπζίκσλ δηαθνξεηηθψλ απ’ φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη δεκίεο ζηελ ίδηα ηελ θαζέηα. 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.  
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5.2 Ππώηο άναμμα 
 

 Καηά ην πξψην άλακκα ηεο θαζέηαο 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. 

 Σηο πξψηεο δχν εκέξεο ιεηηνπξγίαο ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηείηε ηελ θαζέηα θεηδσιά κε κηθξά θνξηία μχινπ 
ψζηε λα δψζεηε ρξφλν ζηα δηάθνξα πιηθά ηεο, θαη ηεο 
εγθαηάζηαζεο λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα αθπγξαλζνχλ  
ρσξίο κεγάια ζεξκηθά ζνθ. 

 Οη πξνηεηλφκελνη βαζκνί θαχζεο ησλ θαζεηψλ θπκαίλνληαη 
απφ ηνπο 65 C° έσο 120 C°.ε απηέο ηηο ζεξκνθξαζίεο 
πεηπραίλνπκε ηνλ απηνθαζαξηζκφ ηνπ βεξκηθνπιίηε, θαζψο 
επίζεο απνθεχγνπκε ην καχξηζκα ηνπ θξπζηάιινπ 
(πξνυπφζεζε πγξαζία μχισλ <25%).ε ζεξκνθξαζίεο<65 C° 
ζα έρνπκε ζαλ απνηέιεζκα ην καχξηζκα ηνπ βεξκηθνπιίηε 
θαζψο θαη ηνπ θξπζηάιινπ. ε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε απφ 
ηνπο 120 C° ζα παξαηεξήζνπκε ηελ μεξαζία ηεο 
αηκφζθαηξαο 

 
 

5.3 Σπόπορ ανάμμαηορ καζέηαρ (ζειπά Desing) 
 

 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 ηελ εηζαγσγή εμσηεξηθνχ αέξα λα είλαη 
αλνηρηή, ηελ εμφδνπ ζεξκνχ αέξα πάλσ ζηε θνχζθα 
λα είλαη αλνηρηή επίζεο. Ο δηαθφπηεο ηνπ ειεθηξηθνχ 

πίλαθα ηνπ βεληηιαηέξ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνο. 
 Δπίζεο ζα πξέπεη νη δχν κνρινί ηνπ  αέξα λα είλαη 

αλνηρηνί(θνξά πξνο ηελ θάζεηε πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ-
ν θφθθηλνο κνριφο είλαη ηνπ δεπηεξνγελή αέξα ελψ ν 
πξάζηλνο ηνπ πξσηνγελή. ζρ.1α)   

 ηξέθνληαο ηνπο κνρινχο πξνο ηα αξηζηεξά έρνπκε 
ηελ εηζαγσγή ηνπ αέξα ελψ πξνο ηα δεμηά ηε δηαθνπή 
ηνπ. 

 (ημείωζη: ζηελ αξηζηεξή γσληαθή θαζέηα ν κνριφο 
ηνπ δεπηεξνγελή αέξα είλαη ν δεμηφο θαη ηνπ 
πξσηνγελή ν αξηζηεξφο. ηξέθνληαο ηνπο κνρινχο 
πξνο ηα δεμηά έρνπκε ηελ εηζαγσγή ηνπ αέξα ελψ 
πξνο ηα αξηζηεξά ηε δηαθνπή ηνπ. 

 

 
 

(Μνρινί πξση.& δεπηεξνγελή αέξα ζρ.1α) 
 

 
 

 Σν κέγεζνο ησλ μχισλ πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην 
πιάηνο θαη ζην βάζνο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο ηεο 
αληίζηνηρεο θαζέηαο. 
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 Αλνίγνπκε κε ηε ιαβή ρεηξηζκνχ ηελ πφξηα θφξησζεο 
θαη ηνπνζεηνχκε ηα μχια ζχκθσλα κε ην (ζρ.2α). 
Βάδνπκε ην πξνζάλακκα ζην επάλσ κέξνο ησλ μχισλ 
θαη ην αλάβνπκε, ζηε ζπλέρεηα θιείλνπκε ηελ πφξηα 
ηεο θαζέηαο αιιά φρη εληειψο (βι. ζρ.3α ). 

 
 

 

 
(Σνπνζέηεζε μχισλ γηα ην άλακκα ζρ.2α) 

 

 
(Πφξηα κηζάλνηρηε ζην μεθίλεκα ηνπ αλάκκαηνο ζρ.3α) 

 
 

 Μφιηο δεκηνπξγεζεί κία δσληαλή θιφγα θαη 
αλεβάζνπκε ηε ζεξκνθξαζία (πεξίπνπ ζε 15 ιεπηά) 
θιείλνπκε ηελ πφξηα. Μεηά απφ άιια 15 ιεπηά 
θιείλνπκε ηνπο δχν κνρινχο  ηνπ αέξα.   Όηαλ είλαη λα 
επαλαηνπνζεηήζνπκε μχια ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε 
ηελ πφξηα πξνζεθηηθά λα ηελ αθήζνπκε γηα κεξηθά 
δεπηεξφιεπηα ζηνπο 5cm αλνηρηή θαη θαηφπηλ λα ηελ 
αλνίμνπκε εληειψο γηα ηελ απνθπγή ππνπίεζεο. Θα 
πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηείηαη  ην γάληη ηεο Regal 
γηα απνθπγή εγθαχκαηνο. 

 αλ δεπηεξνγελή θαχζε ραξαθηεξίδεηε ε θαχζε πάλσ 
απφ ηελ είδε πξσηνγελή θαχζε, έρνληαο ζαλ 
απνηέιεζκα λα ξίμνπκε ηα CO ζηελ έμνδν θαπζαεξίσλ 
ζην ειάρηζην θαη αλεβάδνληαο ηελ απφδνζε ηεο 
θαζέηαο ζην κέγηζην. 

 Όηαλ ε εζηία είλαη αλακκέλε δελ πξέπεη λα 
ελεξγνπνηείηε απνξξνθεηήξαο ή αλεκηζηήξαο πνπ 
αθαηξνχλ αέξα απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 
ελεξγεηαθήο θαζέηαο ζαο ζα κπνξέζεηε λα θαζνξίζεηε 
ηε ξχζκηζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ζαο.           

 

 
 

 
 

5.4 Σπόπορ ανάμμαηορ ζειπάρ Vision & Insert 

 
Ζ ζεηξά Vision δελ έρεη δεπηεξνγελή θαχζε. Ο ηξφπνο αλάκκαηνο 
είλαη ίδηνο κε ηε ζεηξά Design ,κε ηε δηαθνξά φηη έρνπκε έλα κνριφ 
ζην θάησ κέξνο ηεο πφξηαο γηα ηνλ πξσηνγελή αέξα θαζψο θαη δχν 
πάλσ απφ ηελ πφξηα γηα ηελ αεξνθνπξηίλα θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 
θξπζηάιιν 
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(Καζέηα 72/52 Vision) 

 

Μεηαηνπίδνληάο ηνλ θάησ κνριφ ηεο Vision πξνο ηα αξηζηεξά έρνπκε ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πξσηνγελή αέξα ζην ζάιακν θαχζεο θαη ζαλ απνηέιεζκα 

έρνπκε ηελ αχμεζε ηεο έληαζεο ηεο θσηηάο. Δλψ κεηαηνπίδνληαο ηνπο δπν 

επάλσ κνρινχο πξνο αληίζεηε θαηεχζπλζε ησλ έλα απφ ηνλ άιιν έρνπκε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ αέξα γηα λα επηηχρνπκε ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θξπζηάιινπ. 

Ζ ζεηξά Vision έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο ζεξκνχ αέξα είηε απφ ην 

επάλσ κπξνζηηλφ ηεο κέξνο ,είηε κε ηελ εμαγσγή  δχν ζσιελψζεσλ 

Φ120mm απφ ην επάλσ κέξνο ηνπ γαιβαληδέ ηνπνζεηφληαο δχν κνχθεο 

Φ120mm.  

 
ηε ζεηξά Insert αλνίγνληαο ηελ πφξηα θάησ απφ ην ρψξν θαχζεο έρνπκε 

ην moter ,ελψ πάλσ απφ ηελ πφξηα έρνπκε ηνπο δχν κνρινχο γηα ηνλ 
αέξα ηεο αεξνθνπξηίλαο θαζψο θαη ηνπ πξσηνγελή.   
 

5.5 ειπά  box 

H REGAL έρεη κία πινχζηα γθάκα εζηηψλ box νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ απηφλνκεο αεξφζεξκεο εζηίεο ζέξκαλζεο .ηελ νπζία 

ρξεηάδνληαη έλα θνηλφ ζσιήλα (κπνπξί ζφκπαο) γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ. ην 

πξαθάησ ζρέδην βιέπεηε ηελ design box 68/62. 

 

(Design box 68/62) 
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Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ν ίδηνο κε απηφ ηεο αληίζηνηρεο θαζέηαο κε 

ηε κφλε δηαθνξά φηη ην βεληηιαηέξ βξίζθεηε ζην θάησ αλεμάξηεην κέξνο. 

Τπάξρεη κία ζπξίδα επίζθεςεσο ,αλφηγνληαο ηελ ζα δνχκε ην ξννζηάηε κε 

ηνλ νπνίν ζα απμνκεηψλνπκε ηελ έληαζε ηνπ βεληηιαηέξ, ηνλ ππφινηπν 

ρψξν ηνλ εθκεηαιιεπφκαζηε γηα ηελ απνζήθεπζε μχισλ. 

 

 6 ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟ 
 

6.1 Καθαπιζμόρ καζέηαρ 
 

Οη θαζέηεο  REGAL είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα πεξηνξίδνπλ ζην ειάρηζην ηα 
έμνδα ζπληήξεζεο, ρσξίο φκσο λα ακεινχκε ηνπο απινχο θαλφλεο 
θαζαξηφηεηαο. 
   

 Θα πξέπεη λα γίλεηαη θαζεκεξηλφο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηεο εζηίαο απφ ηε ζηάρηε αθήλνληαο έλα κηθξφ ζηξψκα 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 ζβεζηή.   

6.2 Καθαπιζμόρ κεπαμικού κπςζηάλλος 

Γηα λα θαζαξίζνπκε ην εζσηεξηθφ ηνπ θεξακηθνχ καο θξπζηάιινπ ζα 

πξέπεη λα αλνίμνπκε ηελ πφξηα θαη ζα  πξέπεη ην θξχζηαιιν λα είλαη 

θξχν πξηλ ην θαζαξίζνπκε,  κε πιηθά ηα νπνία δελ ζα καο ραξάμνπλ ην 

ηδάκη. Σν θξχζηαιιν ζηηο θαζέηεο REGAL είλαη θεξακηθά πάρνπο 4mm 

κεγάιεο ζεξκηθήο αληνρήο 750 °C . 

 

 

6.3 Σι ππέπει να πποζέξεηε 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 ηεο θαζέηαο ζαο.  

 Γηα ηε απνθπγή εγθαπκάησλ δελ πξέπεη λα αγγίδνπκε θαλέλα 

εκθαλή ζεκείν ηεο θαζέηαο θαηά ηελ ψξα ιεηηνπξγίαο ηεο έσο φηνπ 

θξπψζεη ε θαζέηα.   

 Μελ πιεζηάδεηαη έπηπια εχθιεθηα αληηθείκελα ζηελ θαζέηα 

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 αλακκέλε ε θαζέηα  κελ ελεξγνπνηείηε αλεκηζηήξα ή 

απνξξνθεηήξα πνπ αθαηξνχλ αέξα απφ ην ρψξν εγθαηάζηαζεο. 
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ΒΛΑΒΖ ΑΗΣΗΔ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ 

Γεκηνπξγία δπζάξεζησλ νζκψλ. ηέγλσκα ηεο πξνζηαηεπηηθήο βαθήο. 
Αλάςηε ηελ εζηία γηα ηηο πξψηεο κέξεο 

αεξίδνληαο ην ρψξν ζαο θαιά. 

Πνιχ κηθξή απφδνζε. Πνιχ κηθξφο ειθπζκφο θακηλάδαο. Διέγμηε ηε ζηεγαλφηεηα ηεο θακηλάδαο. 

 
 

Ζ ελεξγεηαθή θαζέηα δελ ζεξκαίλεη πιένλ επαξθψο. 

Πνιχ πγξή θαχζηκε χιε-κηθξφο 
ειθπζκφο θακηλάδαο. 

Σα μχια ζαο πξέπεη λα έρνπλ κηθξά 
πνζνζηά πγξαζίαο.(βι.ζρεη.πηλ.) 

Με ζηεγαλνί ζσιήλεο θαπζαεξίσλ. 

Όιεο νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιελψζεσλ ησλ 
θαπζαεξίσλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαλέο 

.εάλ ρξεηαζηεί ζηεγαλνπνηήζηε ηηο ελψζεηο 
κε αινπκηλνηαηλία. 

Δλνριεηηθή δεκηνπξγία θαπλνχ. Μηθξφο ειθπζκφο θαπλνδφρνπ. 
Εεηήζηε έιεγρν γηα ηνλ ειθπζκφ ηεο 

θαπλνδφρνπ. εθψζηε ηε θακηλάδα ζην 
θαηάιιειν χςνο (βι.ζρ.πηλ.) 

Κάπληζκα θαζέηαο φηαλ αλνίγεη ε πφξηα. Γξήγνξν άλνηγκα πφξηαο. 

Θα πξέπεη λα αλνίγεηε ηελ πφξηα ηεο 
θαζέηαο νκαιά θαη φρη έσο ην ηέινο ηεο 
δηαδξνκήο. Μεηξήζηε κεξηθά δεπη.θαη 

νινθιεξψζηε ην άλνηγκα. 

Λεξψλεη ην θξχζηαιιν ππεξβνιηθά. 
Αθαηάιιεια θαη πγξά μχια. Διιηπήο 

αέξαο ζην ζάιακν θαχζεο. 

Σα μχια ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 
θαηάιιειε πγξαζία. Αλνίμηε ην πξσηνγελή 

αέξα κε ην ξπζκηζηή θαχζε. 
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ΠΡΟΣΔΗΝOΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΟ ΞΤΛΟΤ 

ΤΥΠΟΣ 
ΕΣΤΙΑΣ 

Desing  
48/55 

Desing 
 68/62 

Desing 
83/62 

Desing  
 80/55 

Desing  
90/55 

Insert  
72/52 

 
Insert  
72/52 

 

 
       Vision 

72/52 

 

 
Vision 
72/52 

 

Μήθνο Ξχινπ 300mm 300mm 350mm 280mm 280mm 350mm 350mm 300mm 300mm 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΟ :  
__________________________________________________________  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑ :   
 
 
__________________________________________________________  
 
 
ΑΡ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ:  
___________________
_______________________________________  
Ανηιππόζωπορ .: 
__________________________________________________________  
 
Συραγίδα αντιπροσώπου 
 
 
 
 
 

                
 
 
ΕΓΓΥΗΣΗ 
 
Ζ εηαηξία REGAL 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 Regal δελ αλαγλσξίδεη θακία δεκία ή έμνδα γηα επελδχζεηο 
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ειαηησκαηηθφ ηκήκα ηνπ ηδαθηνχ. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 
Ζ εγγχεζε έρεη ηζρχ 7 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία αγνξάο αλεμαξηήησο 
εκεξνκελία εγθαηάζηαζεο(Δθηφο απφ ηα ειεθηξνινγηθά κέξε πνπ έρνπλ 2 
έηε). Ζ εκεξνκελία απηή αλαγξάθεηαη άλσζελ ζην Γειηίν Δγγχεζεο. Σν 
ηηκνιφγην/απφδεημε πξέπεη λα θπιάζζεηαη κε ην παξφλ Γειηίν 
πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε εκεξνκελία αγνξάο.  
 
ΟΡΟΙ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
 
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.  
 
ΑΙΤΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 
 
Σξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηεο ζπζθεπήο 
Υξήζε 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 Καλνληζκνχο ελ ηζρχ. 
 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Ζ εγγχεζε δελ θαιχπηεη:  
Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, επελδχζεηο, ηδάκηα, βεξκηθνπιίηεο. 
Εεκίεο απφ θαθή κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε ή ρξήζε 

 


