GEYSER NEW
στην εκδοχή για Νεροχύτης

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΑΥΤΟ
ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ηλεκτρική τροφοδοσία:

U = 230 Vca ± 10 % f = 50 / 60 Hz

Μέγιστη καταναλωµένη
ισχύς:

5 kW,

Στοιχεία θέρµανσης:

θερµικές ηλεκτρικές αντιστάσεις,
σε θήκη προστασίας από ηλεκτρολυτικό χαλκό,

CM 100
M

Ισχύς θέρµανσης των
αντιστάσεων:

•
•

2 kW πρώτο στάδιο,
3 kW δεύτερο στάδιο,

Τρόπος λειτουργίας των
αντιστάσεων θέρµανσης:

 σε οικονοµικό σύστηµα (ξεχωριστά 2 kW ή 3 kW),
 σε µέγιστο σύστηµα (ταυτόχρονα 5 kW),
Η λειτουργία της κάθε αντίστασης σηµατοδοτείται φωτεινά µε το LED
που υπάρχει στο κουµπί ελέγχου,

Μέγιστη θερµοκρασία
θερµασµένου νερού:

64 ºC,
υπερθέρµανση: 40ºC σε ροή 2 λίτρα / λεπτό
(σύστηµα µέγιστης ισχύος 5 kW),

Ελάχιστη πίεση νερού
στην είσοδο στη συσκευή:

0,04 Mpa,
(0,4 bar = 4 µέτρα στήλη νερού)

Ροή θερµασµένου νερού:

ρυθµίζεται από τη βαλβίδα τροφοδοσίας, ανάλογα µε τη θερµοκρασία
νερού εισόδου και εξόδου που επιθυµείται και το βαθµό θέρµανσης
που επιλέχθηκε,

Προστασία στην
ηλεκτροπληξία:

Τάξη I (όλα τα ηλεκτρικά µέρη είναι µονωµένα από το κύκλωµα
θέρµανσης νερού και τον έλεγχο της συσκευής. Είναι εξοπλισµένη µε
κύκλωµα γείωσης),

Βαθµός προστασίας:

IP 54,

Προστασία στην υγρασία:

IP X4 (σε σταγόνες νερού),

Λειτουργική προστασία:

στην υπερθέρµανση και αθέλητη µείωση ροής τροφοδοσίας νερού
(θερµικός περιοριστής και διακόπτης πίεσης µε διπλή επαφή),

Υγειονοµική προστασία:

το κύκλωµα θέρµανσης νερού είναι κατασκευασµένο από µέρη µε
υγειονοµική έγκριση (αδιάβρωτα και δεν περιλαµβάνουν τοξικά
συστατικά),

Γενικές διαστάσεις:

285 x 180 x 110 mm

Καθαρό βάρος:

1,850 kg µε εξαρτήµατα

Η συσκευή είναι σύµφωνη µε όλες τις δοκιµές ηλεκτρικής ασφάλειας και λειτουργικής ασφάλειας που
προβλέπονται από τους κανονισµούς CEI 60335-1 :2001 και CEI 60335-2-35 :2002 της ∆ιεθνούς Επιτροπής
Ηλεκτροτεχνικής.
Η συσκευή είναι πιστοποιηµένη CE και GS (ελεγχόµενη ασφάλεια) από τη Γερµανική τεχνική αρχή
TÜV.
Με ευρύ φάσµα εφαρµογών (µπάνια, κουζίνες, ιατρεία ή κτηνιατρεία, φαρµακεία, εστιατόρια, εργαστήρια,
µπαρ, καταστήµατα, ξενοδοχεία κλπ.), η συσκευή έχει οικονοµική αποδοτικότητα (κατανάλωση ενέργειας 38% 82% µικρότερη από τους κλασικούς βραστήρες µε συγκέντρωση), είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη και χρειάζεται
ελάχιστη συντήρηση.
Η µέγιστη ισχύς 5 kW είναι προσαρµοσµένη στην κανονική δυνατότητα φορτώµατος των ηλεκτρικών
δικτύων για οικιακή χρήση. Η χρήση άλλου καταναλωτή µέτριας ή µεγάλης ισχύος στο ίδιο οικιακό δίκτυο
ταυτόχρονα µε τη χρήση της συσκευής GEYSER NEW µπορεί να γίνει µόνο αφού ελεγχθεί το δίκτυο και
υπολογιστεί το µέγιστο φόρτωµα αυτής, από ειδικό του οργανισµού διανοµής ηλεκτρισµού (π.χ. ∆ΕΗ).

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ Α
Η εγκατάσταση της συσκευής γίνεται σε δύο φάσεις:
1) Στερέωµα και σύνδεση στο κύκλωµα νερού,
2) Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Η συσκευή συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο µόνο αφού ολοκληρωθούν το στερέωµα και η σύνδεση στο
κύκλωµα νερού.

1 - ΣΤΕΡΕΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ
1.1 – Πατήστε το κουµπί αποσύνδεσης (τετραγωνικό, που βρίσκεται στο κέντρο του κάτω µέρους της συσκευής
ανάµεσα στις δύο µαύρες συνδέσεις) και βγάλτε το µπροστινό καπάκι από το πίσω καπάκι, κ ρ ατώ ν τας τι ς
η λ ε κτ ρ ικές σ υν δέσε ι ς αν ά µ εσα σ τα δ ύο κ α π ά κι α.
1.2 - Τοποθετείται η συσκευή στον τοίχο, υπ ο χ ρ εω τικ ά σ ε κα τ ακ ό ρ υφ η θ έση, µ ε τι ς
συν δέσει ς ν ε ρο ύ π ρο ς τα κά τω , πάνω από τη βρύση του νεροχύτη στο µπάνιο, σε βολικό
ύψος (συνιστούµε 20-30 εκ. πάνω από τη βρύση).
1.3 – Ανάλογα µε τις τέσσερις θέσεις στο πίσω καπάκι, σηµαδεύετε και ανοίξτε οι τρύπες στερεώµατος.
1.4 – Στερεώστε τη συσκευή στον τοίχο µε τις τάπες και τις βίδες που υπάρχουν στη συσκευασία.
1.5 – Σύµφωνα µε τις οδηγίες και το σχέδιο στην πίσω σελίδα:
α) εγκαταστήστε τα εξαρτήµατα εισόδου κρύου νερού στην αριστερή σύνδεση (µπλε).
β) εγκαταστήστε τα εξαρτήµατα εξόδου ζεστού νερού στη δεξιά σύνδεση (κόκκινη).

1.6 – Η εγκατάσταση των εξαρτηµάτων γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο στην πίσω σελίδα,
σφίγγοντας µε το χέρι (χωρίς κλειδί), και στεγανοποιώντας µε τις ροδέλες που παρέχονται µε τα
εξαρτήµατα της συσκευής,
1.7 – Τροφοδοτήστε µε νερό τη συσκευή για πέντε λεπτά, ελέγχοντας ότι το νερό τρέχει ελεύθερα µέσα από τη
συσκευή και τα εξαρτήµατα, διακόψτε την παροχή νερού και αποκλείστε κάθε διαρροή στις συνδέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τ Α Π ΑΡ ΑΚ ΑΤΩ Λ ΑΘ Η Ε ΓΚ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Η ΠΡΟ Κ ΑΛ Ο ΥΝ
ΣΟ Β ΑΡ Ε Σ Ζ ΗΜΙΕ Σ Σ ΤΗ Σ ΥΣ Κ ΕΥ Η Κ ΑΙ ΑΠ Ω Λ ΕΙ Α Ε Γ Γ Υ ΗΣΗ Σ :
♦

κλ ε ίσ ιµο µ ε ο π ο ιο δή π ο τ ε τ ρό π ο τ η ς εξό δ ο υ ζ ε στο ύ ν ε ρο ύ απ ό τη
συ σκ ε υή ,
♦ εγ κ ατ άσ τα ση σ υσ κ ε υ ή ς σ ε άλ λ η θέση απ ό α υτ ή π ο υ αν αφ έρε τα ι σ το
εγ χ ει ρ ί διο ,
♦ τρ ο φ ο δο σ ία µ ε ν ε ρό τη ς σ υσ κ ε υή ς µέσω απ ό τ η σ ύν δ εση εξό δ ο υ ζ εσ το ύ
ν ερ ο ύ.

2 – ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚ ΑΤΑΣΤ ΑΣΗ
Πρέπει να γίνει µόνο από ειδικό ηλεκτρολόγο µε άδεια, µε την ακόλουθη σειρά:
2.1 – Βάλτε στη θέση OFF (αποσυνδεδεµένο) τα δύο κουµπιά ελέγχου (κόκκινα) του επιλογέα ισχύος.

– Χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο 3 x 2,5 mm² µε σύρµα χαλκού, δηµιουργήστε ένα ξεχωριστό
ηλεκτρικό κύκλωµα, που θα τροφοδοτεί τη συσκευή από τον ηλεκτρικό πίνακα µε ασφάλεια 25 A - µη
χρησιµοποιήστε:
2.2

α) καλώδια µε διατοµή µικρότερη από 2,5 mm², φθαρµένα καλώδια ή καλώδια από δεµένα
κοµµάτια,
β)
συνδετικά µέρη µικρής χωρητικότητας (πρίζες, φίς, σφιχτήρες), των οποίων η ονοµαστική
ένταση είναι µικρότερη από 25 A.
2.3 – Κόψτε µε στρογγυλή λίµα το άνοιγµα εισόδου του καλωδίου στη συσκευή - αυτό το άνοιγµα µπορεί να
είναι δεξιά ή αριστερά και σηµαδεύεται στο µπροστινό καπάκι στις δύο πλευρές του.
2.4 – Συνδέστε το καλώδιο στη συσκευή σύµφωνα µε τα σηµάδια που υπάρχουν πάνω της – το σύρµα
γείωσης θα συνδέεται πάντα στη µέση του συνδετήρα.
2.5 – Ελέγξτε την ακεραιότητα των συνδέσεων του κατασκευαστή – αν αυτές αποσυνδέθηκαν,
επικοινωνήσετε µε τον κατασκευαστή πριν ξεκινήσετε τη συσκευή.
2.6 – Τοποθετήστε το µπροστινό καπάκι, µε αντίθετη σειρά χειρισµών που περιγράφονται στο 1.2 και 1.3.

3 – ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙ ΤΟΥΡΓΙ Α ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:
3.1 – Βάλτε στη θέση ON (συνδεδεµένο) τα δύο κουµπιά ελέγχου του επιλογέα ισχύος.
3.2 – Ανοίξτε σταδιακά τη βαλβίδα τροφοδοσίας έως ότου ανοίξουν τα LED των κουµπιών ελέγχου, που
σηµατοδοτούν την ηλεκτρική τροφοδοσία των αντιστάσεων θέρµανσης.
3.3 – Η βρύση τροφοδοσίας κρατείται στη θέση αυτή για περίπου 30 δευτερόλεπτα και µετά αυξάνεται σταδιακά
η ροή τροφοδοσία έως ότου υπάρχει κατάλληλη θερµοκρασία νερού.
3.4 – Όταν τελειώσετε τη χρήση της συσκευής, κλείστε τη βαλβίδα τροφοδοσίας κρύου νερού (τα LED των
κουµπιών ελέγχου θα σβήσουν, σηµατοδοτώντας τη διακοπή τροφοδοσίας µε ηλεκτρισµό των αντιστάσεων
θέρµανσης) και περάστε στη θέση OFF (αποσυνδεδεµένο) τα δύο κουµπιά του επιλογέα ισχύος.

4 – Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
4.1 – Ελέγξτε αν τα δύο κουµπιά του επιλογέα ισχύος είναι στη θέση OFF (αποσυνδεδεµένο).
4.2 – Τροφοδοτήστε τη συσκευή µε νερό έως ότου γεµίσει, δηλαδή όταν βγαίνει το νερό από το ντους.
4.3 – Επιλέξτε το βαθµό θέρµανσης που επιθυµείτε, βάζοντας στη θέση ON (συνδεδεµένο) ένα ή τα δύο
κουµπιά ελέγχου του επιλογέα ισχύος και συνεχίστε όπως περιγράφεται στο 3.2, 3.3 και 3.4.

5 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:
5.1 – Τα ακροφύσια του ντους καθαρίζονται όποτε εµφανίζουν ιζήµατα που εµποδίζουν το ζεστό
νερό
5.2 – Ο καθαρισµός των ακροφυσίων γίνεται µε αποµάκρυνση από το ντους, µαλάκωµα για οκτώ ώρες σε
ασθενή οξύ διάλυµα (ξύδι, χυµός λεµονιού ή τσίλιτ), αποµάκρυνση ιζηµάτων µε βούρτσα και ξέπλυµα.
5.3 – Το φίλτρο που παρέχει η εταιρεία µας για εγκατάσταση στην είσοδο κρύου νερού στη συσκευή
καθαρίζεται περιοδικά µε πλύσιµο µε απορρυπαντικό και ξέπλυµα.
5.4 – Το µπροστινό καπάκι και τα εξαρτήµατα καθαρίζονται µε µαλακό πανί µε οινόπνευµα ή απορρυπαντικό
µη χρησιµοποιήστε διαλύτες ή άλλες ουσίες ακατάλληλες για πλαστικά, ούτε λειαντικές σκόνες.
5.5 – Αν η συσκευή εκτίθεται στον κίνδυνο παγώµατος, αδειάστε την από νερό µε αφαίρεση µάνικας
τροφοδοσίας κρύου νερού –µην ξεκινήστε τη συσκευή αν έχει παγώσει και στείλτε τη
στον κατασκευαστή για έλεγχο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κύκλωµα εξόδου του ζεστού νερού θα χρησιµοποιούνται µόνο τα εξαρτήµατα που

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ

παρέχει η εταιρεία µας που είναι εξοπλισµένα µε βαθµονοµηµένα ακροφύσια – αν δεν
υπάρχουν βαθµονοµηµένα ακροφύσια, ο διακόπτης πίεσης δε θα προκαλεί την
τροφοδοσία των αντιστάσεων θέρµανσης.
Η κατασκευή της συσκευής βασίζεται στην ελεύθερη έξοδο του
ζεσταµένου νερού.
Απαγορεύεται να κλείνεται µε οποιονδήποτε τρόπο η έξοδος ζεστού νερού
από τη συσκευή.
Η µη τήρηση της οδηγίας αυτής θα προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στη συσκευή !!!
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ για τον
Νεροχύτης
Εξαρτήµατα εισόδου:

τεµ.

♦

βρύση επιλογέα ¾”

1

♦

µάνικα πίεσης 0.4 µ

1

♦

φίλτρο

1

Εξαρτήµατα εξόδου:
♦

λαιµός

Άλλα εξαρτήµατα

τεµ.
1
τεµ.

♦

τάπες,

4

♦

βίδες για τάπες,

4

♦

παρεµβύσµατα,

3

1) βγάλτε το λαιµό 8 από το σετ νεροχύτη 1,

Εγκατάσταση
εξαρτηµάτων
εισόδου κρύο
νερού
Εγκατάσταση
εξαρτηµάτων
ζεστού νερού

2) στο σετ εγκαταστήστε: τη βαλβίδα επιλογής 3 (¾ ") στην οποία εγκαθίσταται ο λαιµός
8 – για στεγανοποίηση χρησιµοποιήστε το παρέµβυσµα 2 και αυτό του λαιµού,
3) ένα άκρο της µάνικας τροφοδοσίας 5 συνδέεται στη βαλβίδα επιλογής 3, και το άλλο
στη σύνδεση 7 (µπλε) της συσκευής – για στεγανοποίηση των συνδέσεων θα χρησιµοποιείται το
παρέµβυσµα 4 και το φίλτρο 6, που εγκαθίστανται µε το κωνικό µέρος προς το εσωτερικό της
συσκευής.
1) σύνδεση 9 (κόκκινη) εγκαταστήστε το λαιµό 10 και ελέγξτε αν µπορεί να γυρίζει σε οριζόντιο πλάνο

Στην αγορά παρακαλούµε να ελέγξτε αν υπάρχουν στη συσκευασία της συσκευής όλα τα παραπάνω εξαρτήµατα.
Η συσκευή έχει εγγύηση 24 µηνών από την αγορά, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό που θα βρείτε στη συσκευασία.
Για επισκευές κατά την περίοδο εγγύησης ή µετά από αυτή, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας στη
διεύθυνση και τους αριθµούς τηλεφώνου, fax ή το e-Mail, που αναφέρονται στην πρώτη σελίδα υ.

