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∆ιάγραµµα διαθέσιµου µανοµετρικού ύψους κυκλοφορητή

Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των 
θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο 
µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την 
απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις τιµές 
στο διάγραµµα του κυκλοφορητή.

Γράφηµα περιεκτικότητας νερού στην εγκατάσταση
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ρύθµιση

Πίνακας ανακεφαλαίωσης µετατροπής αερίου

URBIA 25 FF URBIA 30 FF URBIA 35 FF

G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31

∆είκτης Wobbe χαµηλότερος 
από (15°C, 1.013mbar)   (MJ/m3)

45,67 45,67

Πίεση τροφοδοσίας αερίου 20 37 20 37 20 37

Μέγιστη - ελάχιστη πίεση αερίου στον καυστήρα (mbar)

µέγ. ζεστού νερού χρήσης 12,5 28,1 34,1 12,9 27,7 35,8 11,5 28 35,8

απόλ. µέγ. θέρµ.
(µενού 2/ υποµενού 3/ παράµετρος 0)

11,7
(69)

25,9
(87)

33,0
(98)

12,2
(64)

26
(85)

33,2
(95)

10,3
(61)

25,3
(83)

33,0
(93)

ελάχ. 2,3 5,5 6,8 2,3 5,1 6,2 2,0 5,2 6,8

Αργή έναυση mbar
(µενού 2/ υποµενού 2/ παράµετρος 0)  

2,4
(36)

6,5
(54)

6,5
(54)

5,5
(36)

9,5
(47)

9,5
(47)

2,6
(34)

7,7
(56)

8,2
(56)

Μέγιστη ισχύς θέρµανσης
(µενού 2/ υποµενού 3/ παράµετρος 1) 52 71 78 49 66 71 45 62 70

Καθυστέρηση κατά την 
έναυση σε θέρµανση
(µενού 2/ υποµενού 3/ παράµετρος 5)

Αυτόµατη

Αρ.  µπεκ 11 13 16

ø  µπεκ(mm) 1,32 0,80 0,80 1,32 0,80 0,8 1,32 0,78 0,78

 Κατανάλωση
(15°C, 1.013 
mbar)
(G.N.= m3/h)  
(GPL = Kg/h)  

µέγιστη 
παροχή 
ζεστού νερού 
χρήσης

2,86 2,13 2,10 3,31 2,47 2,43 3,81 2,84 2,80

µέγ. CH 2,73 2,03 2,0 3,17 2,37 2,33 3,65 2,72 2,68

ελάχιστη 1,16 0,87 0,85 1,38 1,03 1,01 1,59 1,18 1,17
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α να µεταβείτε στο µενού, ανοίξτε τα πορτάκια της µονάδας και ακολουθήστε την παρακάτω 
διαδικασία:

Λεζάντα των ψηφίων στην οθόνη
 0, αναπαράσταση ενός σταθερού ψηφίου
 0 , αναπαράσταση ενός ψηφίου που αναβοσβήνει

1. πιέστε το πλήκτρο MENU, στην οθόνη αναβοσβήνει το πρώτο ψηφίο 000 
2. περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε ένα µενού, το κείµενο στην οθόνη δείχνει τον 

τίτλο του επιλεγµένου µενού «π.χ.: 200 - Παράµετροι λέβητα»
3. πιέστε το πλήκτρο MENU, στην οθόνη αναβοσβήνει το δεύτερο ψηφίο και ζητείται ο κωδικός 

πρόσβασης «π.χ.: 210 - Κωδικός πρόσβασης»
Προσοχή ! Η πρόσβαση στα µενού που προορίζονται για τον εξειδικευµένο τεχνικό είναι δυνατή 

µόνο αφού εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης.
4. πιέστε το πλήκτρο MENU, η οθόνη εµφανίζει 222 
5. περιστρέψτε τον κωδικοποιητή δεξιόστροφα για να επιλέξετε τον κωδικό 234, πιέστε το 

πλήκτρο MENU, - Κωδικός σωστός
6. πιέστε το πλήκτρο MENU για να µεταβείτε στο υποµενού, αναβοσβήνει το δεύτερο ψηφίο «π.χ.: 

220"
7. περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε ένα υποµενού, το κείµενο στην οθόνη δείχνει 

τον τίτλο του επιλεγµένου υποµενού «π.χ.: 230 - Θέρµανση Μέρος 1»
8. πιέστε το πλήκτρο MENU για να µεταβείτε στην παράµετρο του υποµενού, αναβοσβήνουν τα 

τρία ψηφία «π.χ.: 230»
9. περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε µια παράµετρο, το κείµενο στην οθόνη δείχνει 

τον τίτλο της επιλεγµένης παραµέτρου «π.χ.: 231 - Ρυθµιζόµενη µέγιστη ισχύς θέρµανσης»
10. πιέστε το πλήκτρο MENU για να µεταβείτε στην παράµετρο, η οθόνη εµφανίζει την τιµή «π.χ.: 

60»
Σηµείωση: Η τιµή της παραµέτρου εµφανίζεται για 20 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια 

αναβοσβήνουν διαδοχικά οι ενδείξεις της παραµέτρου «π.χ.: 70 > 231  »
11. περιστρέψτε τον κωδικοποιητή για να επιλέξετε την καινούργια τιµή «π.χ.: 75»
12. πιέστε το πλήκτρο MENU για να αποµνηµονευθεί η τροποποίηση ή το πλήκτρο ESC για να 

βγείτε από το µενού χωρίς να πραγµατοποιηθεί αποµνηµόνευση.

Για να βγείτε από το µενού, πιέστε το πλήκτρο ESC έως ότου επιστρέψετε στην κανονική εµφάνιση 
ενδείξεων.
Για τα µενού όπου δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης, η µετάβαση από τα µενού στα υποµενού 
είναι άµεση.
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0 ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ - ΩΡΑΣ - Βλ. εγχειρίδιο για το χρήστη
1 ΩΡΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  - Βλ. εγχειρίδιο για το χρήστη
2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ ΛΕΒΗΤΑ
2 1 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 222 περιστρέψτε τον κωδικοποιητή 

δεξιόστροφα για να επιλέξετε 
234 και πιέστε το πλήκτρο 
MENU

2 2 ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΒΗΤΑ
2 2 0 Αργή έναυση από 0 έως 99

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
2 2 1 Ελάχιστη θερµοκρασία 

περιβάλλοντος για ενεργοποίηση 
αντιπαγωτικής προστασίας 

από 2 έως 10°C 5 Ενεργοποιηµένη µόνο µε 
ρυθµιζόµενο περιφερειακό 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

2 2 2 Εξαίρεση ανεµιστήρα ρύθµισης 0 = ρύθµιση απενεργοπ.
1 = ρύθµιση ενεργοπ.

1

2 2 3 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 2 4 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 2 5 Καθυστέρηση έναυσης θέρµανσης 0 = Απενεργοποιηµένη

1 = 10 δευτερόλεπτα
2 = 90 δευτερόλεπτα
3 = 210 δευτερόλεπτα

0 Ενεργοποιηµένη µόνο µε 
διασύνδεση περιοχής 2 
(προαιρετικός εξοπλισµός)

2 2 6 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 2 7 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 2 8 Έκδοση Λέβητα

ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΗ
από 0 έως 5 0

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης 
ηλεκτρονικής κάρτας

2 3 ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΜΕΡΟΣ 1
2 3 0 Ρύθµιση της απόλυτης ισχύος 

θέρµανσης
ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

από 0 έως 99 71

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μόνο σε περίπτωση αλλαγής αερίου 
ή αντικατάστασης ηλεκτρονικής κάρτας βλ. πίνακα ρύθµισης αερίου

2 3 1 Ρύθµιση µέγιστης ισχύος θέρµανσης από 0 έως 99 54

βλ. πίνακα ρύθµισης αερίου, παράγραφος Θέση σε λειτουργία
2 3 5 Επιλογή Τύπου καθυστέρησης 

έναυσης σε λειτουργία θέρµανσης
0 = Χειροκίνητος
1 = αυτόµατος

1 βλ. παράγραφο Ρύθµιση 
αερίου

2 3 6 Ρύθµιση χρονοκαθυστέρησης 
έναυσης σε λειτουργία θέρµανσης

από 0 έως 7 λεπτά 3

2 3 7 Μετα-κυκλοφορία σε λειτουργία 
θέρµανσης

από 0 έως 15 λεπτά ή CO (συνεχής) 3

2 3 8 Τύπος λειτουργίας του κυκλοφορητή 0 = Χαµηλή Ταχύτητα
1 = Υψηλή Ταχύτητα
2 = Ρυθµιζόµενη

2

2 3 9 Ρύθµιση ∆T
Ρύθµιση κυκλοφορητή

από 10 έως 30°C 20

Προς ρύθµιση µε λειτουργία του κυκλοφορητή σε ρυθµιζόµενο τρόπο λειτουργίας
Αυτές οι παράµετροι επιτρέπουν τη ρύθµιση της διαφοράς θερµοκρασίας εξόδου και θερµοκρασίας 
επιστροφής, που καθορίζουν τη µεταγωγή του κυκλοφορητή από χαµηλή σε υψηλή ταχύτητα
Π.χ.: παράµετρος 239 = 20 και ∆T > 20°C ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα. Εάν ∆T < 

20 - 2°C ο κυκλοφορητής λειτουργεί σε χαµηλή ταχύτητα. Ο ελάχιστος χρόνος αναµονής αλλαγής 
ταχύτητας είναι 5 λεπτά.



29

ρύθµιση
µε

νο
ύ

υπ
οµ

εν
ού

πα
ρά

µε
τρ

ος

περιγραφή τιµή ερ
γο

στ
ασ

ιακ
ή 

ρύ
θµ

ιση

2 4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 2
2 4 0 Προγραµµατισµός ελάχιστης 

πίεσης νερού
3-4
(0,x bar)

4

2 4 1 Ρύθµιση πίεσης κυκλώµατος 
θέρµανσης για σήµανση αίτησης 
πλήρωσης

από 4 έως 8 (0,x bar) 6

2 4 2 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 4 3 Μετα-εξαερισµός µετά από αίτηση 

θέρµανσης
0 = OFF
1 = ON

0

2 4 4 Χρονοκαθυστέρηση µετά από 
αύξηση θερµοκρασίας θέρµανσης

από 0 έως 60 λεπτά 16 ενεργοποιηµένη µόνο µε TA On/Off  
και θερµορύθµιση ενεργοποιηµένη 
(παράµετρος 421 ή 521 = 01

 Αυτή η παράµετρος επιτρέπει να καθορίσετε το χρόνο αναµονής πριν την αυτόµατη αύξηση της θερµοκρασίας εξόδου που υπολογίζεται 
µε βήµατα των 4°C (µέγιστη 12°C). Εάν αυτή η παράµετρος παραµένει µε την τιµή 00, αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιηµένη.

2 4 5 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 4 6 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 4 7 Ένδειξη διάταξης για πίεση 

κυκλώµατος θέρµανσης
0 = αισθητήρας θερµοκρασίας µόνο
1 = διακόπτης πίεσης στο ελάχιστο
2 = αισθητήρας πίεσης

2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μόνο 
σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής 
κάρτας

2 4 8 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
2 5 ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2 5 0 Λειτουργία COMFORT 0 = απενεργοποιηµένη

1 = µε χρονοκαθυστέρηση
2 = πάντα ενεργοποιηµένη
3 = µε χρονοκαθυστέρηση

2 Με χρονοδιακόπτη: Εβδοµαδιαίος 
προγραµµατισµός της µικροαποθήκης. Η 
στιγµιαία λειτουργία ΖΝΧ παραµένει ενεργή. 

Ο λέβητας εξασφαλίζει περισσότερη άνεση στην παροχή ζεστού νερού µέσω της µικροαποθήκης.
0 = απενεργ./ η µικροαποθήκη δεν διατηρεί την θερµοκρασία
1 = µε χρονοδιακόπτη/ COMFORT µε  προγραµµατισµό χρόνου: η µικροαποθήκη διατηρεί την θερµοκρασία µε βάση τον 
       προγραµµατισµό ώρας (βλ. µενού 1) και των θερµοκρασιών που έχουν ρυθµιστεί (βλ. Μενού 3).
2= πάντα ενεργή/ COMFORT: η µικροαποθήκη διατηρεί πάντα την θερµοκρασία
3 = µε χρονοδιακόπτη/ ECO µε προγραµµατισµό χρόνου: η µικροαποθήκη διατηρεί την θερµοκρασία µε βάση τον 
       προγραµµατισµό χρόνου (βλ. µενού 1) και των θερµοκρασιών που έχουν ρυθµιστεί (βλ. Μενού 3, υιοθετώντας τις τεχνικές 
       που επιτρέπουν την µείωση εκποµπών αερίου (βλ. οδηγίες χρήσης)

2 5 1 Καθυστέρηση έναυσης κατά 
τη διάρκεια ενός κύκλου 
COMFORT

από 0 έως 120 λεπτά 0

2 5 2 Καθυστέρηση εξόδου ζεστού 
νερού χρήσης

από 5 έως 200 (από 0,5 έως 20 
δευτερόλεπτα)

5 Προστασία από κρούση ύδατος

2 5 3 Σβήσιµο του καυστήρα σε 
λειτουργία ζεστού νερού χρήσης

0 = προστασία κατά των αλάτων (διακοπή 
λειτουργίας στους > 67°C)
1 = + 4°C /ρύθµιση

1

2 5 4 Μετα-κυκλοφορία και µετα-
εξαερισµός µετά από άντληση 
ζεστού νερού χρήσης

0 = OFF
1 = ON

0

OFF = 3 λεπτά µετα-κυκλοφορίας και µετα-εξαερισµού µετά από άντληση ζεστού νερού 
χρήσης εάν η θερµοκρασία του λέβητα που µετρήθηκε το απαιτεί.
ON = πάντα ενεργοποιηµένη στα 3 λεπτά µετα-κυκλοφορίας και µετα-εξαερισµού µετά 
από άντληση ζεστού νερού χρήσης.

2 5 5 Χρονοκαθυστέρηση ζεστού νερού 
χρήσης

από 0 έως 60 λεπτά 0

2 5 6 Celectic 0 = OFF
1 = ON

0

2 9 ΜΕΝΟΎ ΕΠΑΝΕΚΚΊΝΗΣΗΣ (RESET) 2
2 9 0 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΜΕΝΟΥ 2

Μηδενισµός
OK = ναι
ESC = όχι

Για να µηδενίσετε όλες τις παραµέτρους της 
εργοστασιακής ρύθµισης, πιέστε το πλήκτρο 
MENU





31

ρύθµιση

µε
νο

ύ
υπ

οµ
εν

ού
πα

ρά
µε

τρ
ος

περιγραφή τιµή ερ
γο

στ
ασ

ιακ
ή 

ρύ
θµ

ιση

4 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1
4 1 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 222 περιστρέψτε τον κωδικοποιητή 

δεξιόστροφα για να επιλέξετε 
234 και πιέστε το πλήκτρο MENU

4 2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 1
4 2 0 Ρύθµιση τιµής θερµοκρασίας εγκατάστασης θέρµανσης - Ενεργό µόνο µε συνδεµένη την διαχείριση Ζωνών Θέρµανσης

4 2 1 Επιλογή βασικού τύπου θερµορύθµισης 
ανάλογα µε τα συνδεδεµένα 
περιφερειακά

0 = σταθερή θερµοκρασία εξόδου
1 = διάταξη On/Off 
2 = αισθητήρας περιβάλλοντος µόνο
3 = εξωτερικός αισθητήρας µόνο
4 = αισθητήρας περιβάλλοντος + 
εξωτερικός αισθητήρας

1 Για να ενεργοποιήσετε τη 
θερµορύθµιση, πιέστε το 
πλήκτρο SRA. Στην οθόνη ανάβει 
το σύµβολο SRA µε ένδειξη του 
συνδεδεµένου περιφερειακού 
(εάν υπάρχει)

4 2 2 Κλίση από 0_2 έως 3_5 1_5
Σε περίπτωση χρήσης του εξωτερικού 
αισθητήρα, ο λέβητας υπολογίζει την 
πιο κατάλληλη θερµοκρασία εξόδου 
λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική 
θερµοκρασία και τον τύπο της 
εγκατάστασης.
Ο τύπος καµπύλης πρέπει να επιλεχθεί 
σε συνάρτηση µε τον τύπο σώµατος 
της εγκατάστασης και τη µόνωση της 
κατοικίας.
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4 2 3 Παράλληλη µετατόπιση από - 20 έως + 20 0
Για να προσαρµόσετε τη θερµική καµπύλη στις απαιτήσεις της εγκατάστασης µπορείτε να µετατοπίσετε παράλληλα την 
καµπύλη, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τροποποιήσετε την υπολογισµένη θερµοκρασία εξόδου και κατά συνέπεια τη 
θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Η τιµή µετατόπισης εµφανίζεται στην οθόνη από - 20 έως + 20. Κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1°C της 
θερµοκρασίας εξόδου σε σχέση µε την αρχική ρύθµιση.
Ενεργοποιήστε τη Θερµορύθµιση και µετατοπίστε την καµπύλη περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή.

4 2 4 Αντιστάθµιση από 0 έως + 20 20
εάν η ρύθµιση = 0, η θερµοκρασία του αισθητήρα περιβάλλοντος που 
µετρήθηκε δεν επηρεάζει τον υπολογισµό της ρύθµισης. Εάν η ρύθµιση = 20, 
η θερµοκρασία που µετρήθηκε έχει µέγιστη επιρροή στη ρύθµιση.

4 2 5 Ρύθµιση µέγιστης θερµοκρασίας 
θέρµανσης περιοχής 1

από 35 έως + 82°C 82

4 2 6 Ρύθµιση ελάχιστης θερµοκρασίας 
θέρµανσης περιοχής 1

από 35 έως + 82°C 35

4 3 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
4 3 0 Θερµοκρασία περιβάλλοντος περιοχής 1 - εµφάνιση µόνο µε ρυθµιζόµενη διάταξη συνδεδεµένη (προαιρετικός 

εξοπλισµός)
4 3 1 Ρυθµισµένη θερµοκρασία θέρµανσης περιοχής 1 - εµφάνιση µόνο µε ρυθµιζόµενη διάταξη συνδεδεµένη (προαιρετικός 

εξοπλισµός)
4 3 2 Κατάσταση αίτησης θέρµανσης περιοχής 

1 
0 = OFF
1 = ON

4 3 3 Κατάσταση συµπληρωµατικής αντλίας 0 = OFF
1 = ON

εµφάνιση µόνο µε σύνδεση 
Μονάδας ∆ιαχείρισης Περιοχής

4 4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
4 4 0 Έλεγχος συµπληρωµατικής αντλίας 

Έλεγχος συµπληρωµατικής αντλίας
0 = OFF
1 = ON

εµφάνιση µόνο µε σύνδεση 
Μονάδας ∆ιαχείρισης Περιοχής
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5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2
5 1 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 222 περιστρέψτε τον κωδικοποιητή 

δεξιόστροφα για να επιλέξετε 234 και 
πιέστε το πλήκτρο MENU

5 2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2
5 2 0 Ρύθµιση τιµής θερµοκρασίας εγκατάστασης θέρµανσης - εµφάνιση µόνο µε σύνδεση Μονάδας ∆ιαχείρισης Περιοχής
5 2 1 Επιλογή βασικού τύπου 

θερµορύθµισης ανάλογα µε τα 
συνδεδεµένα περιφερειακά

0 = σταθερή θερµοκρασία εξόδου
1 = διάταξη On/Off 
2 = αισθητήρας περιβάλλοντος µόνο
3 = εξωτερικός αισθητήρας µόνο
4 = αισθητήρας περιβάλλοντος + 
εξωτερικός αισθητήρας

0 Για να ενεργοποιήσετε τη 
θερµορύθµιση, πιέστε το πλήκτρο 
SRA. Στην οθόνη ανάβει το σύµβολο 
SRA µε ένδειξη του συνδεδεµένου 
περιφερειακού (εάν υπάρχει)

5 2 2 Κλίση από 0_2 έως 3_5 1_5
Σε περίπτωση χρήσης του εξωτερικού αισθητήρα, ο λέβητας υπολογίζει την 
πιο κατάλληλη θερµοκρασία εξόδου λαµβάνοντας υπόψη την εξωτερική 
θερµοκρασία και τον τύπο της εγκατάστασης.
Ο τύπος καµπύλης πρέπει να επιλεχθεί σε συνάρτηση µε τον τύπο σώµατος της 
εγκατάστασης και τη µόνωση της κατοικίας.

βλ. καµπύλη προηγούµενης σελίδας

5 2 3 Παράλληλη µετατόπιση από - 20 έως + 20 0
Για να προσαρµόσετε τη θερµική καµπύλη στις απαιτήσεις της εγκατάστασης µπορείτε να µετατοπίσετε παράλληλα την καµπύλη, 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τροποποιήσετε την υπολογισµένη θερµοκρασία εξόδου και κατά συνέπεια τη θερµοκρασία 
περιβάλλοντος.
Η τιµή µετατόπισης εµφανίζεται στην οθόνη από - 20 έως + 20. Κάθε βαθµίδα αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 1°C της θερµοκρασίας 
εξόδου σε σχέση µε την αρχική ρύθµιση.

5 2 4 Αντιστάθµιση από 0 έως + 20 20
εάν η ρύθµιση = 0, η θερµοκρασία του αισθητήρα περιβάλλοντος που µετρήθηκε δεν 
επηρεάζει τον υπολογισµό της ρύθµισης. Εάν η ρύθµιση = 20, η θερµοκρασία που 
µετρήθηκε έχει µέγιστη επιρροή στη ρύθµιση.

5 2 5 Ρύθµιση µέγιστης θερµοκρασίας 
θέρµανσης περιοχής 2

από 35 έως + 82°C 82 εάν η παράµετρος 520 = 1
από 20 έως + 45°C 45 εάν η παράµετρος 520 = 0

5 2 6 Ρύθµιση ελάχιστης θερµοκρασίας 
θέρµανσης περιοχής 2

από 35 έως + 82°C 35 εάν η παράµετρος 520 = 1
από 20 έως + 45°C 20 εάν η παράµετρος 520 = 0

5 3 ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
5 3 0 Θερµοκρασία περιβάλλοντος περιοχής 2 - εµφάνιση µόνο µε ρυθµιζόµενη διάταξη ∆ΙΑΥΛΟΥ
5 3 1 Θερµοκρασία έναρξης θέρµανσης - εµφάνιση µόνο µε σύνδεση Μονάδας ∆ιαχείρισης Περιοχής
5 3 2 Θερµοκρασία επιστροφής θέρµανσης - εµφάνιση µόνο µε σύνδεση Μονάδας ∆ιαχείρισης Περιοχής
5 3 3 Ρυθµισµένη θερµοκρασία θέρµανσης περιοχής 2 - εµφάνιση µόνο µε ρυθµιζόµενη διάταξη ∆ΙΑΥΛΟΥ
5 3 4 Κατάσταση αίτησης θέρµανσης 

περιοχής 2
0 = OFF
1 = ON

5 3 5 Κατάσταση συµπληρωµατικής 
αντλίας

0 = OFF
1 = ON

εµφάνιση µόνο µε σύνδεση Μονάδας 
∆ιαχείρισης Περιοχής

5 4 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
5 4 0 Λειτουργία Ελέγχου 0 = OFF

1 = ON
3 = Χειροκ.

0 εµφάνιση µόνο µε σύνδεση Μονάδας 
∆ιαχείρισης Περιοχής

5 4 1 Έλεγχος βαλβίδας περιοχής 0 = OFF 
1 = ανοικτό
2 = κλειστό

0

5 4 2 Έλεγχος κυκλοφορητή περιοχής 2 0 = OFF
1 = ON

0

5 5 ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
5 5 0 Θερµοκρασία συλλέκτη 

θέρµανσης
από 0 έως 120°C 0

5 5 1 ∆ιόρθωση Θερµοκρασίας 
έναρξης

από 0 έως 40°C 5
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7 ΕΛΕΓΧΟΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7 0 0 Λειτουργία ελέγχου - Καθαρισµός 

αιθάλης
περιστρέψτε τον κωδικοποιητή 
για να επιλέξετε τον τρόπο 
λειτουργίας

t-- = λειτουργία στη µέγιστη 
πίεση θέρµανσης
t-- = λειτουργία στη µέγιστη 
πίεση ζεστού νερού χρήσης
t-- = λειτουργία στην ελάχιστη 
πίεση

t-- η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται επίσης 
εάν πιέσετε για 10 δευτερόλεπτα 
το πλήκτρο Reset. Η λειτουργία 
απενεργοποιείται µετά από 10 λεπτά ή 
εάν πιέσετε το πλήκτρο Reset

7 0 1 Κύκλος εξαέρωσης πιέζοντας το πλήκτρο Menu
8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

8 1 Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης 222 περιστρέψτε τον κωδικοποιητή 
δεξιόστροφα για να επιλέξετε 234 και 
πιέστε το πλήκτρο MENU

8 2 ΛΕΒΗΤΑΣ
8 2 0 Επίπεδο ρύθµισης καυστήρα 0-165 mΑ
8 2 1 Κατάσταση ανεµιστήρα ON ή OFF
8 2 2 Ταχύτητα ανεµιστήρα (x100)σ.

α.λ.
8 2 3 Ταχύτητα κυκλοφορητή 0 = OFF 

1 = Χαµηλή Ταχύτητα
2= Υψηλή ταχύτητα

8 2 4 Θέση βαλβίδας διανοµής 0 = Ζεστό νερό χρήσης
1 = Θέρµανση

8 2 5 Παροχή ζεστού νερού χρήσης 
(λίτρα/λεπτό)

8 2 6 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
8 3 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΒΗΤΑ
8 3 0 Θερµοκρασία ρύθµισης θέρµανσης (°C)
8 3 1 Θερµοκρασία εξόδου θέρµανσης (°C)
8 3 2 Θερµοκρασία επιστροφής θέρµανσης (°C)
8 3 3 Θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης (°C)
8 4 ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
8 4 0 Συσσωρευµένη θερµοκρασία που µετρήθηκε - ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΠ.

ενεργοποιηµένη µόνο µε κιτ 
ηλιακού συνδεδεµένο ή εξωτερικό 
θερµοσίφωνα

8 4 1 Θερµοκρασία ηλιακού συλλέκτη
8 4 2 Θερµοκρασία εισόδου ζεστού νερού χρήσης ηλιακού
8 4 3 Χαµηλή θερµοκρασία αισθητήρα ηλιακού θερµοσίφωνα
8 4 4 Ρυθµισµένη θερµοκρασία θερµοσίφωνα
8 4 5 Συνολική χρονοκαθυστέρηση λειτουργίας του κυκλοφορητή για ηλιακό
8 4 6 Συνολική µετρηθείσα χρονοκαθυστέρηση υπερθέρµανσης του ηλιακού 

συλλέκτη
8 5 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8 5 0 Ρύθµιση περιόδου που αποµένει 

για την επόµενη συντήρηση
από 0 έως 60 (µήνες) 24 µόλις ρυθµιστεί η παράµετρος, ο 

λέβητας θα επισηµάνει στο χρήστη την 
προθεσµία της επόµενης συντήρησης

8 5 1 Ενεργοποίηση προειδοποίησης 
συντήρησης 

ON ή OFF OFF όταν πραγµατοποιηθεί η συντήρηση, 
ρυθµίστε την παράµετρο για να 
διαγράψετε την προειδοποίηση

8 5 2 ∆ιαγραφή της προειδοποίησης 
συντήρησης

Μηδενισµός
OK = ναι
ESC = όχι

8 5 3 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
8 5 4 Έκδοση hardware ηλεκτρονικής κάρτας
8 5 5 Έκδοση λογισµικού ηλεκτρονικής κάρτας

8 5 6 Έκδοση λογισµικού διασύνδεσης περιφερειακού ∆ΙΑΥΛΟΥ
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8 6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
8 6 0 Αριθµός ωρών λειτουργίας καυστήρα σε θέρµανση (h/10)
8 6 1 Αριθµός ωρών λειτουργίας καυστήρα σε ζεστό νερό χρήσης 

(h/10)
8 6 2 Αριθµός αποκολλήσεων φλόγας (nr/10)
8 6 3 Αριθµός κύκλων έναυσης (nr/10)
8 6 4 Αριθµός κύκλων πλήρωσης που πραγµατοποιήθηκαν
8 6 5 Μέση διάρκεια αίτησης θέρµανσης (λεπτά)
8 7 ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
8 8 ΛΙΣΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8 8 0 10 τελευταία σφάλµατα από E00 έως E99

Αυτή η παράµετρος επιτρέπει την εµφάνιση των 10 τελευταίων σφαλµάτων που επισηµάνθηκαν από το 
λέβητα, αναφέροντας την ηµέρα, το µήνα και το έτος.
Μεταβαίνοντας στην παράµετρο, τα σφάλµατα εµφανίζονται διαδοχικά από E00 έως E99.
Για κάθε σφάλµα, εµφανίζονται διαδοχικά:
E00 - αριθµός σφάλµατος
108 - κωδικός του σφάλµατος
A15 - A = ηµέρα κατά την οποία προέκυψε το σφάλµα E00 
B09 - B = µήνας κατά τον οποίο προέκυψε το σφάλµα E00 
C06 - C = έτος κατά το οποίο προέκυψε το σφάλµα E00

8 8 1 Επαναφορά λίστας σφαλµάτων Μηδενισµός
OK = ναι
ESC = όχι

8 9 ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
8 9 0 Καταχωρήστε το όνοµα του κέντρου υποστήριξης - θα εµφανιστεί σε περίπτωση βλάβης που δεν µπορεί να 

ξεκλειδωθεί µε το πάτηµα του πλήκτρου Reset
Στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "Όνοµα Κέντρου Υποστήριξης", πιέστε το πλήκτρο MENU και 
ξεκινήστε την εισαγωγή των γραµµάτων περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή. Με κάθε γράµµα που 
εισάγετε, πιέστε το πλήκτρο MODE για επιβεβαίωση και συνεχίστε µε την εισαγωγή του επόµενου 
γράµµατος. Πιέστε το πλήκτρο MENU και περιστρέψτε τον κωδικοποιητή, στην οθόνη εµφανίζεται η 
ένδειξη "Τηλέφωνο Κέντρου Υποστήριξης", πιέστε το πλήκτρο MENU και ξεκινήστε την εισαγωγή των 
ψηφίων περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή. Με κάθε ψηφίο που εισάγετε, πιέστε το πλήκτρο MODE 
για επιβεβαίωση και συνεχίστε µε την εισαγωγή των επόµενων ψηφίων.
Πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση στη µνήµη
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συντήρηση

Η συντήρηση αποτελεί βασική εργασία για την 
ασφάλεια, την καλή λειτουργία και τη διάρκεια 
ζωής του λέβητα. Πρέπει να πραγµατοποιείται 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Συνιστάται να πραγµατοποιείτε περιοδικά 
την ανάλυση της καύσης για να ελέγχετε την 
απόδοση και τη ρύπανση που προκαλούνται 
από το λέβητα, σε συνάρτηση µε τα ισχύοντα 
πρότυπα.
Πριν προβείτε στις εργασίες συντήρησης:
- διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία, 

τοποθετώντας το διπολικό διακόπτη στο 
εξωτερικό του λέβητα στη θέση OFF,

- κλείστε τη βάνα αερίου
- κλείστε τις βάνες νερού του κυκλώµατος 

θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης.

Γενικές παρατηρήσεις
Συνιστάται να πραγµατοποιείτε τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο τους ακόλουθους ελέγχους:
1. Έλεγχος της στεγανότητας του κυκλώµατος 

νερού µε ενδεχόµενη αλλαγή των τσιµουχών 
και έλεγχο της στεγανότητας.

2. Έλεγχος της στεγανότητας του κυκλώµατος 
αερίου µε ενδεχόµενη αλλαγή των τσιµουχών 
και έλεγχο της στεγανότητας.

3. Οπτικός έλεγχος της γενικής κατάστασης της 
συσκευής.

4. Οπτικός έλεγχος της καύσης και, εάν 
χρειάζεται, αφαίρεση και καθαρισµός του 
λέβητα και των µπεκ.

5. Καθαρισµός της οξείδωσης στον αισθητήρα 
ανίχνευσης φλόγας µε ένα σµυριδόπανο.

6. Αφαίρεση και καθαρισµός, εάν χρειάζεται, 
του θαλάµου καύσης.

7. Καθαρισµός του κύριου εναλλάκτη.
8. Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος 

ασφαλείας της θέρµανσης:
 - ασφάλεια τελικής θερµοκρασίας.
9. Έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος 

ασφαλείας του κυκλώµατος αερίου:
 - ασφάλεια απουσίας αερίου ή φλόγας 

(ιονισµός).
10. Έλεγχος της απόδοσης παραγωγής 

ζεστού νερού (έλεγχος της παροχής και της 
θερµοκρασίας).

11. Γενικός έλεγχος της λειτουργίας της 
συσκευής.

Καθαρισµός του κύριου εναλλάκτη
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κύριο 
εναλλάκτη, πρέπει να αφαιρέσετε τον καυστήρα. 
Πλύνετέ τον µε νερό και απορρυπαντικό, 
χρησιµοποιώντας ένα µη µεταλλικό πινέλο. 
Ξεπλύνετε µε νερό.

Έλεγχος λειτουργίας
Αφού πραγµατοποιήσετε τις εργασίες 
συντήρησης, ξαναγεµίστε ενδεχοµένως το 
κύκλωµα θέρµανσης µε τη συνιστώµενη πίεση 
και εξαερώστε την εγκατάσταση.





Τεχνικά δεδοµένα
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 ΓΕ
Ν

. 
ΣΗ

Μ
ΕΙ

Ω
ΣΗ

Μοντέλο  URBIA 25 FF 30 FF 35 FF

 Πιστοποίηση CE (pin) 1312BR4793 1312BR4924

 Τύπος λέβητα B22 B32 C12 C32 C42 C52 C82

 ΕΝ
ΕΡ

ΓΕ
ΙΑ

ΚΑ
 Χ

Α
ΡΑ

ΚΤ
Η

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Α

 Μέγιστή/ελάχιστη ονοµαστική θερµική απόδοση (σε Pci) Qn kW 25,8/11 30/13 34,5/15

 Μέγιστη/ελάχιστη ονοµαστική θερµική απόδοση (σε Pcs) Qn kW 28,7/12,2 33,3/14,4 38,3/16,7
 Μέγιστη/ελάχιστη ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού 
χρήσης (σε Pci) Qn kW 27,0/11,0 31,3/13 36/15

 Μέγιστη/ελάχιστη ονοµαστική θερµική απόδοση ζεστού νερού 
χρήσης (σε Pcs) Qn kW 30,0/12,2 34,8/14,4 40/16,7

 Μέγιστη/ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς (80°C-60°C) Pn kW 24,2/10,2 28,1/12,1 32,3/14

 Μέγιστη/ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς ζεστού νερού χρήσης Pn kW 26,2/10,2 29,5/12,1 33,5/14

 Απόδοση καύσης (σε καπνό) % 94,5 93,9 93,9

 Απόδοση σε ονοµαστική θερµική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs % 93,8/84,5 93,6/84,3 93,6/84,3

 Απόδοση στο 30% στους 47°C Hi/Hs % 93,6/84,3 93,2/83,9 92,6/83,4

 Απόδοση σε ελάχιστη θερµική απόδοση (60/80°C) Hi/Hs % 92,4/83,2 93,0/83,7 93,3/84

 Αστερίσκοι Απόδοσης (οδηγ. 92/42/ΕΟΚ) αστερίσκος *** *** ***
 Κατηγορία Sedbuk κατηγορία D D D

 Απώλεια κατά τη διακοπή λειτουργίας (∆T = 30°C) % 0,4 0,4 0,6

 Απώλεια σε επίπεδο καπνού µε τον καυστήρα σε λειτουργία % 5,5 6,1 6,1
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 ∆ιαθέσιµη πίεση αέρα Pa 100 104 96

 Κατηγορία Nox κατηγορία 3 3 3

 Θερµοκρασία του καπνού (G20) (80°C-60°C) °C 105 114 116

 Περιεκτικότητα σε CO2 (G20) (80°C-60°C) % 6,5 6,4 6,6

 Περιεκτικότητα σε CO (0%O2) (80°C-60°C) ppm 50 92 97

 Περιεκτικότητα σε O2 (G20) (80°C-60°C) % 8,8 8,9 8,6

 Μέγιστη παροχή καπνού (G20) Kg/h 57,4 67,5 74,7

 Πλεόνασµα αέρα % 72 74 69
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Σ  Πίεση πριν την πλήρωση δοχείου διαστολής bar 1 1 1

 Μέγιστη πίεση θέρµανσης bar 3 3 3

 Χωρητικότητα δοχείου διαστολής L 6,5 6,5 6,5

 Μέγιστη περιεκτικότητα νερού στην εγκατάσταση (75°C-35°C) L 175 175 175

 Ελάχιστη/µέγιστη θερµοκρασία θέρµανσης °C 35/85 35/85 35/85
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 Ελάχιστη/µέγιστη θερµοκρασία ζεστού νερού χρήσης °C 36/60 36/60 36/60

Capacità microaccumulo l 4 4 4

 Ειδική παροχή σε ζεστό νερό χρήσης (∆T=30°C) l/mn 13,0 15 16,0

 Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=25°C l/mn 15,6 18 19,2

 Ποσότητα ζεστού νερού ∆T=35°C l/mn 11,1 12,9 13,7

 Αστερίσκος άνεσης ζεστού νερού χρήσης (EN13203) αστερίσκος *** *** ***

 Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/mn 1,7 1,7 1,7

 Μέγιστη/ελάχιστη πίεση ζεστού νερού χρήσης bar 7 7 7
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Α  Τάση/συχνότητα τροφοδοσίας V/Hz 230/50 230/50 230/50

 Συνολική απορροφούµενη ηλεκτρική ισχύς W 124 136 152

 Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος χρήσης °C 5 5 5

 Επίπεδο προστασίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης IP X5D X5D X5D

 Βάρος kg 31 31 32

Τεχνικά δεδοµένα




