
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι επαγγελματικές συσκευές παραγωγής ζεστού νερού 
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πιστοποίησης Technigas. 
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Προδιαγραφές ποιότητας 

 
ISO 9001 - 2008 

 
Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η απόδοση των επαγγελματικών συσκευών παραγωγής ζεστού νερού 

χρήσης έγιναν σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές της Rinnai. 
Η προδιαγραφή ποιότητας Rinnai είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 . 

 
Αριθμός Εγγραφής : JQ0003D 
Ημερομηνία πρώτης εγγραφής : Φεβρουάριος 1994 Inspection Association - JIA-QA Center. 
Πιστοποιημένη από την : Japan Gas Appliances 2 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
 

 

 
 

Η Rinnai Italia ενημερώνει συνεχώς τις οδηγίες χρήσης και τις ειδοποιήσεις εγκατάστασης των προϊόντων 
της και δημοσιεύει την τελευταία ενημέρωση στον ιστότοπό της (www.italtherm.com). 
Από τη στιγμή που αυτό το εγχειρίδιο τυπώνεται και επισυνάπτεται στο προϊόν, μέχρι την απόκτηση και  
την εγκατάσταση του προϊόντος οι οδηγίες και οι ειδοποιήσεις που αυτό περιέχει μπορεί να έχουν υποστεί 
τροποποιήσεις ή διορθώσεις: για το συμφέρον και την ασφάλειά σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδη- 
γίες και τις ειδοποιήσεις που περιέχονται στην πιο πρόσφατη έκδοση, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο  
της italtherm. 

 
Οι παρακάτω οδηγίες απευθύνονται στους καταναλωτές που θα χρησιμοποιήσουν την επαγγελματική 
συσκευή παραγωγής ζεστού νερού. Ο καταναλωτής δεν πρέπει να εγκαταστήσει και/ή να επέμβει στη συ- 
σκευή κατά οποιαδήποτε ενέργεια η οποία απαιτεί άνοιγμα της μπροστινής θυρίδας. Η εγκατάσταση ή η 
επισκευή αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από τεχνικό που έχει ειδικευτεί σύμφωνα με όσα προβλέ- 
πουν οι ισχύοντες νόμοι. 
Μη εξειδικευμένο προσωπικό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσει αυτό το προϊόν. 

 
Ευθύνη του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
Πριν την εγκατάσταση της συσκευής ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει όλες τις προειδοποιήσεις σχετικά 
με τους κινδύνους και τους προσεκτικούς χειρισμούς που πρέπει να διενεργήσει και που αναφέρονται  
στο παρόν εγχειρίδιο. 
Ο χρήστης πρέπει επίσης να συμβουλεύεται μόνο το κεφάλαιο που τον αφορά και δεν πρέπει να επέμβει 
στην εγκατάσταση της συσκευής, στη συντήρησή της ή στη ρύθμισή της, όπως αυτά περιγράφονται στο 
κεφάλαιο για τον εγκαταστάτη. 
Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. 

 
Συνιστάται έλεγχος και συντήρηση της συσκευής τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, μόνο από εξειδικευμένο 
προσωπικό της Rinnai. 

 
Ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει και να καθαρίζει περιοδικά το φίλτρο κρύου νερού, το οποίο βρίσκεται 
στο στόμιο εισόδου στο εξωτερικό μέρος της συσκευής. 

 
Ο καταναλωτής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή για χρήσεις που δεν 
προβλέπονται και πρέπει να ακολουθεί προσεκτικά τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου που αφορούν τον 
χρήστη. 

 
Κάθε ρύθμιση ή μετατροπή σε διαφορετικό τύπο αερίου πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο τεχνι- 
κό της Rinnai. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται πλήρως η εγγύηση. 

 
Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε κοντά στη συσκευή υγρά ή προϊόντα που προκαλούν αναθυμιάσεις ή 
είναι εύφλεκτα. 

 
Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι κύριες βαλβίδες ανά- 
σχεσης και/ή γενικές του αερίου και των σωληνώσεων νερού του συστήματος στο οποίο είναι εγκατεστη- 
μένη η συσκευή. Για μοντέλα εγκατεστημένα σε εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητο να υπάρχει λεκάνη 
συλλογής και απόρριψης υγρών σε περίπτωση βλάβης των σωληνώσεων. 

 
Πληροφορίες για την απόρριψη: το σύμβολο που βρίσκεται στο πλάι υποδεικνύει ότι 
με βάση τους νόμους και τους τοπικούς κανονισμούς, το προϊόν δεν πρέπει να α- 
πορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Όταν τελειώσει ο κύκλος ζωής του 
προϊόντος, αυτό πρέπει να μεταφερθεί σε ειδικό σημείο συλλογής το οποίο έχουν 
ορίσει οι τοπικές αρχές. Η ειδική συλλογή και ανακύκλωση του προϊόντος τη στιγμή 
της απόρριψης θα συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και θα εξασφαλί- 
σει ότι το προϊόν ανακυκλώνεται με μεθόδους που προστατεύουν την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. 

 
ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΟΣΜΗ ΑΕΡΙΟΥ 
Μονώστε τη συσκευή κλίνοντας την βάνα αερίου και το γενικό διακόπτη ρεύματος, και εγκαταλείψτε το 
κτίριο. Μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία καμία συσκευή. Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικούς δια- 
κόπτες ή φώτα. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα τηλέφωνο στο κτίριο. Καλέστε το τεχνικό σας. 
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Σας συγχαίρουμε για την αγορά του συστήματος ζεστού νερού προηγμένης τεχνολογίας και  
ελεγχόμενης θερμοκρασίας Rinnai. 

 
 Με τη Rinnai Infinity ∆ΕΝ  ΘΑ  ΞΕΜΕΙΝΕΤΕ  ΠΟΤΕ  από ζεστό νερό.  Όσο είναι συνδεδεμένο 

στο ρεύμα, στο νερό και στο αέριο, θα έχετε ζεστό νερό κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση.
 

 Ο μικροεπεξεργαστής διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ του παρεχόμενου ζεστού νερού. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να 
ρυθμιστεί σε ποικίλες τιμές. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η μονάδα εγκαθίσταται σε μέρη στα 
οποία μπορεί να χρησιμοποιούν ζεστό νερό μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες. Εάν χρειάζεται, 
μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία μέσω της οθόνης ελέγχου που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος 
της μονάδας ή με απομακρυσμένο ρυθμιστή θερμοκρασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με τη Rinnai.

 
 Οι εσωτερικές μονάδες Rinnai Infinity λειτουργούν με αέριο. Γι’ αυτό το λόγο είναι ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ,

καταλαμβάνοντας λίγο χώρο στο δάπεδο ή στον τοίχο. 
 

 Η θερμοκρασία του εξερχόμενου ζεστού νερού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΡΚΩΣ μέσω 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ. Εάν η θερμοκρασία του εξερχόμενου ζεστού νερού αυξηθεί πάνω 
από 55°C, ο καυστήρας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται και πάλι μόλις η θερμοκρασία πέσει 
κάτω από την οριακή τιμή που έχει επιλεγεί.

 
 Ο καυστήρας ανάβει αυτόματα όταν ανοίγει η βρύση ζεστού νερού και σβήνει μόλις κλείσει η βρύση.  

Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, άρα δεν υπάρχει φλόγα οδηγός. Όταν κλείνει η βρύση 
ζεστού νερού, δεν καταναλώνεται αέριο.

 
 Η μονάδα 16i διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή στο μπροστινό μέρος της για εύκολο έλεγχο. ∆ύο 

επιπλέον εξωτερικοί ρυθμιστές θερμοκρασίας μπορούν να τοποθετηθούν και να ελέγχουν εξ 
αποστάσεως τον θερμαντήρα. Αυτό προσφέρει τα ακόλουθα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά:

 
 Τοπική ρύθμιση θερμοκρασίας
 Μηνύματα σφάλματος
 Κωδικούς σφάλματος

 
 Οι θερμοκρασίες που επιλέγονται στους ρυθμιστές διατηρούνται στη ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

όταν ο ρυθμιστής δεν έχει πια προτεραιότητα ή όταν το σύστημα απενεργοποιείται. Θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από 55οC θα επανέρχονται στους 55οC όταν ενεργοποιηθεί το σύστημα και/ή ανακτηθεί 
η προτεραιότητα από τον ρυθμιστή.

 
 Η ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ.

 
 ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ  στους ρυθμιστές  θερμοκρασίας, διευκολύνοντας 

το σέρβις.
 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΠΑΓΕΤΟ ενσωματωμένη ως βασικός εξοπλισμός μέχρι - 15 oC .

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
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Το πολύ ζεστό νερό είναι επικίνδυνο, κυρίως για μικρά παιδιά και άτομα με αναπηρίες. Ο θερμαντήρας νερού σας 

επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία του ζεστού νερού σε ασφαλή επίπεδα. 

 

Νερό θερμοκρασίας πάνω από 50ºC μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρά εγκαύματα ακαριαίως ή ακόμη και θάνατο. 

 

Τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι  ηλικιωμένοι  

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκαυμάτων από πολύ ζεστό 

νερό. 

 

Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού πριν το μπάνιο ή 

το ντους. 

 

Τα εγκαύματα μικρών παιδιών από ζεστό νερό μπορεί να 

οδηγήσουν σε σοβαρότατους τραυματισμούς. 

Νερό θερμοκρασίας 65°C μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρό 
έγκαυμα σε ένα παιδί σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. 

 

 
 

όποτε βρίσκονται στο μπάνιο. 

Να μένετε με 
τα παιδιά 

 

Να τα παίρνετε μαζί σας αν πρέπει να 
απαντήσετε στο τηλέφωνο ή να ανοίξετε 
την πόρτα. 

 
Να ελέγχετε τη θερμοκρασία του νερού με 
τον αγκώνα σας πριν βάλετε το παιδί σας 
στην μπανιέρα. 

 
Να βεβαιώνεστε ότι η βρύση είναι εντελώς 
κλειστή. 

 
Μην ρυθμίζετε τη μονάδα Rinnai Infinity ή 
HD50i σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

50οC. 
 

Τοποθετείτε ένα κάλυμμα βρύσης ασφαλές 
για παιδιά Ή μια βρύση ασφαλείας (για 
παιδιά). 

 
 
 

Μην αφήνετε ένα νήπιο υπό την επίβλεψη ενός άλλου μικρού παιδιού. Το μεγαλύτερο 
παιδί μπορεί να μην ρυθμίσει σωστά τη θερμοκρασία. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

Σκεφτείτε να τοποθετήσετε βρύσες 
ασφαλείας για παιδιά ή οικονομικά 
καλύμματα βρύσης για παιδιά, και 
τα δύο αποτρέπουν το άνοιγμα της 
βρύσης από ένα παιδί. 

 
Σκεφτείτε να μειώσετε τη θερμοκρα- 
σία του παρεχόμενου νερού στους 

50οC. 
 

Αυτός ο τύπος αυτόματης προστασίας 
είναι σημαντικός για τις στιγμές που 
αποσπάται η προσοχή του γονέα  ή  
του ατόμου που επιβλέπει το παιδί. 

ΌΧΙ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF 
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Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού πριν 
από τη χρήση. 

  
 

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες στη σελ. 6 για 
σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην 
ασφάλεια. 

Το ζεστό νερό μπορεί να παρουσιάσει αστάθεια 
όταν η ροή του νερού είναι μικρή (λιγότερο από 3 
L/min). 

 
 
 
 
 
 

 

OFF 

Η συσκευή ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού Αν περιμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 
αυτόματα.  Σε  υψηλές  θερμοκρασίες μπορεί να διακόψτε   την   παροχή   αερίου   και   νερού  και 
μειωθεί η ροή του νερού. Το νερό που τρέχει αδειάστε τη συσκευή. 
από  τη  στρόφιγγα  μπορεί  να  μειωθεί,     όταν  
φτάσει   στην   προεπιλεγμένη   θερμοκρασία. Η  
ροή  μπορεί  επίσης  ν’  αλλάξει  ανάλογα  με  τη  
θερμοκρασία του νερού εισόδου. 1. Κλείσιμο Νερού 

 
2. Κλείσιμο Αερίου 

 
3. Άδειασμα Νερού 

 
Εάν δεν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, η 

 Αυτόματη  Προστασία  κατά  του  Παγετού  θα την 
 προστατεύσει από το ψύχος. 

∆ιατηρείτε καθαρό και χωρίς εμπόδια το 
σύστημα αποχέτευσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι 
ελεύθερο από φυτά, φύλλα ή άλλα εμπόδια. 

 

 

Μην ψεκάζετε με υγρά το εσωτερικό του 
συστήματος αποχέτευσης. 

Μην αγγίζετε το εξωτερικό τμήμα της 
αποχέτευσης. Μη βάζετε αντικείμενα στο 
εσωτερικό του συστήματος αποχέτευσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις κρύες ημέρες μπορεί να βγει υδρατμός από 
το σύστημα αποχέτευσης. Πρόκειται για 
φυσιολογικό φαινόμενο, μην ανησυχείτε, δεν είναι 
ένδειξη βλάβης. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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Η σειρά Infinity της Rinnai δεν έχει πιλοτική φλόγα και ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της 
στρόφιγγας του νερού. 

 
Ο καυστήρας ανάβει με ηλεκτρονική ανάφλεξη και η φλόγα σβήνει μόλις κλείσει η στρόφιγγα του ζεστού 
νερού. 

 
 
 

Απλά ανοίξτε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο θερμαντήρας νερού Rinnai Infinity 17i διαθέτει ενσωματωμένο ρυθμιστή 
θερμοκρασίας στο μπροστινό κάλυμμα. 
Τα τηλεχειριστήρια δίνουν τη δυνατότητα για πιο ακριβή ρύθμιση της θερ- 
μοκρασίας. 
Τα τηλεχειριστήρια μπορούν να συνδεθούν ακόμη και μετά την εγκατάστα- 
ση της συσκευής. 

 
 

Το υπερβολικά ζεστό νερό είναι επικίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά και τους 
ηλικιωμένους. Η Infinity σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το ζεστό νε- 
ρό σε θερμοκρασίες ασφαλείας. 
Το νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50οC προκαλεί σοβαρά εγκαύμα- 
τα, που μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο. Τα παιδιά και οι ηλι- 
κιωμένοι είναι οι ομάδες που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για ε- 
γκαύματα. Ζεστό νερό στους 65οC μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα 
σε ένα παιδί, σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 

 

 
Οι ρυθμιστές θερμοκρασίας επιτρέπουν στον χρήστη να ελέγχει πλήρως τη θερμοκρασία του 
παρεχόμενου ζεστού νερού. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η μονάδα Infinity παρέχει ζεστό νερό στη 
θερμοκρασία που έχει επιλεχθεί, ακόμη και όταν η ροή νερού είναι μεταβαλλόμενη ή χρησιμοποιούνται 
περισσότερες από μία βρύσες. Μπορείτε να προσαρμόζετε τη λειτουργία της μονάδας ζεστού νερού 
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τους ρυθμιστές θερμοκρασίας. Κάθε ρυθμιστής θερμοκρασίας 
μπορεί να προγραμματίζεται μεμονωμένα. 

 
Μπορείτε να ενσωματώσετε μέχρι και τρεις ρυθμιστές θερμοκρασίας στη μονάδα Infinity 17i. Ένας 
ρυθμιστής παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός με τον θερμαντήρα νερού. Οι επιπλέον ρυθμιστές 
θερμοκρασίες τοποθετούνται προαιρετικά. 

 
Οι ρυθμιστές διαθέτουν λειτουργία επιλογής θερμοκρασίας, όγκου ροής νερού και θερμοκρασίας 
παροχής νερού. 
Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες θερμοκρασίες νερού (°C): 

35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 55, 60οC 

Η θερμοκρασία 75οC μπορεί να ρυθμιστεί με τους διακόπτες. 
 

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο απομακρυσμένος ρυθμιστής, τότε η προεπιλεγμένη θερμοκρασία είναι 
40οC. 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ το νερό τρέχει, η μέγιστη επιλέξιμη θερμοκρασία είναι 43οC. 
Υπάρχει η δυνατότητα για μεγαλύτερες θερμοκρασίες μόνο διακόπτοντας τη ροή του νερού και 
αυξάνοντας τη θερμοκρασία με το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να μειώσετε τη θερμοκρασία. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά αυξάνουν την ασφάλεια της συσκευής. 

 
Για να επιτύχετε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 35οC, απλά αναμίξτε με κρύο νερό κατά βούληση. 

 
Όταν χρησιμοποιείτε πολλούς ρυθμιστές θερμοκρασίας, ο μόνος απομακρυσμένος ρυθμιστής που 
μπορεί να αλλάξει τη θερμοκρασία είναι εκείνος που έχει προτεραιότητα. (Αυτό υποδεικνύεται από την 
αναμμένη ενδεικτική λυχνία  ‘Transfer’ στο τηλεχειριστήριο.) 
Όταν ένα τηλεχειριστήριο είναι επιλεγμένο, τότε η ενδεικτική λυχνία προτεραιότητας στα άλλα 
τηλεχειριστήρια  θα είναι σβησμένη. 
Όταν το τηλεχειριστήριο του μπάνιου έχει προτεραιότητα, τότε η ενδεικτική λυχνία προτεραιότητας στα 
άλλα τηλεχειριστήρια αναβοσβήνει. Ένα άλλο τηλεχειριστήριο μπορεί να πάρει την προτεραιότητα στο 
σύστημα όταν η ενδεικτική λυχνία προτεραιότητας είναι σβησμένη. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο ρυθμιστής 
λουτρού έχει προτεραιότητα, κανένας άλλος ρυθμιστής δεν μπορεί να μεταβάλει τη θερμοκρασία του 
νερού. 

 
Η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο τηλεχειριστήριο με προτεραιότητα θα είναι διαθέσιμη από κάθε 
χρήστη σε κάθε στρόφιγγα. 

 
 

Η ρύθμιση χαμηλότερων θερμοκρασιών βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των 
δαπανών λειτουργίας και του σχηματισμού αλάτων (επιμηκύνοντας τη ζωή του εναλλάκτη). 

 

Για τη σωστή χρήση της Infinity, συνιστούμε στον καταναλωτή να επιλέγει την επιθυμητή 
θερμοκρασία του νερού ρυθμίζοντάς την απευθείας στο τηλεχειριστήριο και να μην αναμιγνύει  
το ζεστό νερό με κρύο, ανοίγοντας τις στρόφιγγες κατανάλωσης στην ένδειξη «μόνο ζεστό». 

 

Σε περίπτωση που είναι αποσυνδεδεμένα όλα τα τηλεχειριστήρια της συσκευής, παράγεται 
αυτόματα ζεστό νερό στην προκαθορισμένη θερμοκρασία των 42οC. 
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Το infinity μπορεί να λειτουργεί με 1 έως 3 τηλεχειριστήρια. 
Το τηλεχειριστήριο MC-92S-EN περιλαμβάνεται στην συσκευασία, τοποθετημένο στη μπροστινή όψη της 
συσκευής . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε φορά που πατιέται ένα κουμπί, ακούγεται ένας ηχητικός ΤΟΝΟΣ. 
 

Μπορείτε να σιγήσετε τον ηχητικό ΤΟΝΟ πατώντας τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω του τηλεχειριστηρίου 
ταυτόχρονα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί τόνος από το τηλεχειριστήριο. 

 
Για να επιλέξετε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50oC είναι απαραίτητο να κρατήσετε πατημένο το 
πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο. 
Είναι απαραίτητο να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε επιλογή θερμοκρασίας πάνω από 50oC. 

 
Αυτές οι επιλογές  είναι διαθέσιμες σε κάθε τηλεχειριστήριο. 
Για να επιστρέψετε στις αρχικές τιμές επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία. 

Λυχνία ένδειξης λειτουργίας 
 
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη 
μας ειδοποιεί πως η συσκευή 
είναι σε λειτουργία και παρά- 
γει Ζ.Ν.Χ. 

Ψηφιακή οθόνη 
 
Εμφανίζεται η επιλεγμένη θερμο- 
κρασία. 
Σε περίπτωση βλάβης στη συ- 
σκευή η οθόνη εμφανίζει ένα κω- 
δικό βλάβης που αναβοσβήνει. 

Πλήκτρα επιλογής θερμοκρα- 
σίας 

 
Πλήκτρα που χρησιμοποιούμε 

για να επιλέξουμε την θερμοκρα- 
σία του Ζ.Ν.Χ. (οC). 

Λυχνία υψηλής θερμοκρασίας. 
 
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη μας 
ειδοποιεί πως η επιλεγμένη θερμο- 
κρασία Ζ.Ν.Χ είναι ίση ή μεγαλύτερη 

από 50οC. 
Όταν δεν είναι αναμμένη, η θερμοκρα- 
σία είναι μικρότερη από 50οC. 

Πλήκτρο on/off 
 
Πλήκτρο που χρησιμοποιούμε 
για να ανάψουμε και να σβή- 
σουμε την συσκευή. 

Λυχνία προτεραιότητας 
 
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη μας 
ειδοποιεί πως το συγκεκριμένο 
τηλεχειριστήριο είναι το κύριο και  
το μόνο που διαχειρίζεται την θερ- 
μοκρασία του νερού. Λυχνία λειτουργίας ECO 

 
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη 
μας ειδοποιεί πως η συσκευή 

είναι σε λειτουργία eco. 
Πλήκτρο προτεραιότητας 

 
Είναι το πλήκτρο που μεταφέρει 
την διαχείριση της θερμοκρασίας 
του νερού από το ένα τηλεχειρι- 
στήριο στο άλλο. 

Πλήκτρο λειτουργίας ECO 
 
Πλήκτρο που χρησιμοποιού- 
με για να επιλέξουμε την λει- 
τουργία eco. 
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Άναμμα της συσκευής 

 
Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF σε ένα τηλεχειριστήριο, 
αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχει  νερό 
(αλλιώς η συσκευή δεν ενεργοποιείται για λόγους 
ασφαλείας). 
Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία θα 

ρυθμιστεί στους 40οC και το τηλεχειριστήριο που 
ενεργοποίησε το σύστημα θα έχει τη λειτουργία 
προτεραιότητας ενεργοποιημένη στα άλλα 
τηλεχειριστήρια που ενδεχομένως συνδέονται με 
αυτό. 
Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

 
 
 
 

Επιλογή της θερμοκρασίας 
 

Πιέστε τα πλήκτρα με τα βελάκια για να ρυθμίσετε 
στην οθόνη τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, και την 
οποία μπορείτε να ανεβάζετε ή να χαμηλώνετε κατά 
βούληση. 
Για να επιλέξετε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50οC, 
πρέπει να κρατήσετε πιεσμένο το πλήκτρο επιλογής 
της θερμοκρασίας για  μερικά  δευτερόλεπτα,  μέχρι 
να ακουστεί ηχητικό σήμα. 
Πρέπει να επαναλάβετε αυτή την ενέργεια  κάθε  
φορά που επιλέγετε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 

50οC. 
 
 
 
 
 

Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αρκεί να ανοίξετε 
μια στρόφιγγα του ζεστού νερού. Αυτή η ενέργεια θα 
ενεργοποιήσει αυτόματα τον καυστήρα παράγοντας 
ζεστό νερό και η ένδειξη «In Use» θα εμφανιστεί στο 
πάνελ ελέγχου. 

 
 
 
 

Προσοχή: Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του 
νερού πριν από τη χρήση. 

 
 
 
 
 
 

ΚΡΥΟ ΖΕΣΤΟ 

 
 

Σημειώσεις:  Όταν τρέχει το  νερό, η  θερμοκρασία δεν  μπορεί να ανεβεί  πάνω από τους   48οC. 
Μπορείτε πάντα να μειώσετε τη θερμοκρασία. 

 
Για λόγους ασφαλείας, η λειτουργία προτεραιότητας δεν μπορεί να μεταφερθεί από ένα τηλεχειριστήριο 
σε κάποιο άλλο όταν τρέχει το νερό. 
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Λειτουργία με δύο ή περισσότερα τηλεχειριστήρια. 

 
 

Άναμμα του συστήματος 
 

Η συσκευή και όλα τα τηλεχειριστήρια μπορούν να ενεργοποιηθούν 
πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν τρέχει 
νερό. 
Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 

40οC και το τηλεχειριστήριο που ενεργοποίησε το σύστημα θα έχει 
τη λειτουργία προτεραιότητας ενεργοποιημένη στα άλλα 
τηλεχειριστήρια που ενδεχομένως θα είναι συνδεδεμένα. 
Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη. 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας συνιστάται να μην πιέσετε ξανά το 
πλήκτρο ON/OFF. 

 
 
 
 
 
 

Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει ενεργοποιημένη τη 
λειτουργία προτεραιότητας (η οπτική ένδειξη του πλήκτρου 
Transfer είναι αναμμένη). Σε αντίθετη περίπτωση, πιέστε το 
πλήκτρο Transfer μία φορά και βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η 
σχετική οπτική ένδειξη. 

 
 
 
 
 
 

 
Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας τα 
πλήκτρα ρύθμισης για να την αυξήσετε ή να τη μειώσετε. 
Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί σε όλα τα τηλεχειριστήρια 
και θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις στρόφιγγες. 
Αν επιλεχθεί θερμοκρασία ίση ή ανώτερη από 50οC, θα ανάψει η 
ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας. 
Για να επιλέξετε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50οC, πρέπει να 
κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο επιλογής της θερμοκρασίας για 
μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. 
Πρέπει να επαναλάβετε αυτή την ενέργεια κάθε φορά που επιλέγετε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50οC. 

 
 

 
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή αρκεί να ανοίξετε μια στρόφιγγα 
ζεστού νερού. Αυτή η ενέργεια θα ενεργοποιήσει αυτόματα τον 
καυστήρα παράγοντας ζεστό νερό και η ένδειξη «In Use» θα 
εμφανιστεί στο πάνελ ελέγχου. 

 
 
 
 
 

 
ΚΡΥΟ ΖΕΣΤΟ 
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Σβήσιμο της συσκευής 

 
Όταν χρησιμοποιείται κανονικά η συσκευή παραμένει ενεργή. 

 
Για να σβήσετε τη συσκευή αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο ON/OFF 
σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο (όταν είναι εγκατεστημένο).  
Αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει την πλήρη απενεργοποίηση της 
συσκευής και των εντολών χειρισμού (η οθόνη θα σβήσει). 

 
Αν οι στρόφιγγες του ζεστού νερού ανοίξουν με σβηστή τη 
συσκευή, θα τρέξει από αυτές κρύο νερό. 

 
Αν η συσκευή πρέπει να παραμείνει σβηστή (ή μη 
τροφοδοτούμενη με ηλεκτρικό ρεύμα) λόγω πολύ χαμηλών 
θερμοκρασιών περιβάλλοντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει το 
νερό που περιέχει, για να αποφύγετε πιθανές βλάβες από 
πάγωμα (δεν καλύπτονται από την εγγύηση). 

 
 
 

Χαρακτηριστικά ασφαλείας 
 

Όταν τρέχει ζεστό νερό, ενεργοποιούνται τα παρακάτω 
συστήματα ασφαλείας: 
 Η λειτουργία προτεραιότητας του τηλεχειριστηρίου δεν 

μπορεί να μεταφερθεί.

 Αν, αφού επιλέξετε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 48οC, 
μειωθεί η θερμοκρασία σε τιμή χαμηλότερη από 48οC και 
μετά ανέβει πάλι, η μέγιστη θερμοκρασία που θα μπορείτε 

να επιλέξετε είναι 48οC.
 Άλλα χειριστήρια συνδεδεμένα στη συσκευή, εκτός από 

αυτό που έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία 
προτεραιότητας, δεν θα μπορούν να αλλάξουν τη 
θερμοκρασία.

 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 

Η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού παρακολουθείται διαρκώς μέσω ενσωματωμένου αισθητήρα. 
Εάν η θερμοκρασία εξερχόμενου ζεστού νερού αυξηθεί κατά περισσότερο από 3ºC από την 
επιλεγμένη θερμοκρασία, 
Ο καυστήρας απενεργοποιείται αυτόματα και πάλι μόλις η θερμοκρασία του εξερχόμενου ζεστού  
νερού μειωθεί σε αυτή που εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη (ή στο ήδη ρυθμισμένο όριο του 
θερμαντήρα Rinnai Infinity). 

 
 

Η συσκευή ανάβει ξανά αυτόματα μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και παράγει 
ζεστό νερό στην προκαθορισμένη θερμοκρασία των 42οC. 
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ηλεχειριστ 

 

Μην πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF στο πρωτεύον 
τηλεχειριστήριο αφού έχετε μεταφέρει την 
προτεραιότητα σε κάποιο δευτερεύον τηλεχειριστήριο 
ή η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 

Η προτεραιότητα δεν μπορεί να μεταφερθεί σε 
άλλο τηλεχειριστήριο όταν το νερό τρέχει. 

 
 

 
 
 

Τηλεχειριστήριο 1 Τ ήριο 2 δεν 
Σε λειτουργία εχει προτεραιότητα 

Αν έχετε επιλέξει στο κύριο  
τηλεχειριστήριο θερμοκρασία μεγαλύτερη 

από 50 οC και η προτεραιότητα μεταφερθεί 
σε δευτερεύον τηλεχειριστήριο και ξανά 
στο κύριο τηλεχειριστήριο, η θερμοκρασία 
στο κύριο τηλεχειριστήριο θα επανέλθει 

στους 50οC. 

Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία ήταν 50οC ή 
μικρότερη, δεν θα αλλάξει. 

 
Αυτή είναι μια λειτουργία ασφαλείας. 

 
 
 

 

I° Κουζίνα 

 

 
 
 
 

II° Μπάνιο 

 
 
 

 

I° Κουζίνα 

Ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και το 
μήκος των σωληνώσεων, μπορεί να υπάρχει 
διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία που 
εμφανίζεται στην οθόνη και σ’ εκείνη που 
πραγματικά υπάρχει στη στρόφιγγα. 

Μην καθαρίζετε το τηλεχειριστήριο με διαλυτικά ή 
απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε μόνο μαλακό 
πανάκι. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ECO 
 

 

 
 
 

Με την ενεργοποίηση της επιλογής eco, η συσκευή μειώνει την κατανάλωση αερίου και νερού  
αυτόματα. Συνεπώς μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη ενεργειακή οικονομία. 
Κατά την διάρκεια της κανονικής χρήσης του ταχυθερμοσίφωνα, το Infinity μειώνει αυτόματα τη μέγιστη 
δυνατότητα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. σε σχέση με την θερμοκρασία του νερού κατά την είσοδο. 

 
Στην λειτουργία eco η μείωση της ροής του Ζ.Ν.Χ. δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή. 
Η λειτουργία eco είναι προαιρετική. 

 
Λειτουργία ECO 

 
 Πιέστε μία φορά το πλήκτρο ECO σε οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο.
 Η λυχνία ECO ανάβει και η λειτουργία ECOενεργοποιείται.
 Με τη λειτουργία ECO ενεργοποιημένη η μέγιστη επιλεγμένη θερμοκρασία είναι 42oC.
 Εάν στο τηλεχειριστήριο είναι επιλεγμένη μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από 42oC με την 

ενεργοποίηση της επιλογής ECO η θερμοκρασία θα πέσει στους 42oC.
 Κατά την διάρκεια της κανονικής χρήσης του ταχυθερμοσίφωνα, το Infinity μειώνει αυτόματα τη 

μέγιστη δυνατότητα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. σε σχέση με την θερμοκρασία του νερού κατά την είσοδο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 

 
 
 

Συντήρηση 
 
 

Για να διατηρήσετε τη συσκευή στις καλύτερες συνθήκες απόδοσης και ασφάλειας, συνιστάται η ετήσια 
περιοδική συντήρηση, ακόμη και αν η συσκευή δεν παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί σωστά. 

 
Είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά Rinnai και η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να 
γίνεται αποκλειστικά από ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ RINNAI. Σε 
διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει η εγγύηση. 

 
Για να μάθετε ποιο είναι το δικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης Rinnai, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας (λίστα επαφών στη σελ. 16) ή να συμβουλευτείτε τη λίστα που 
υπάρχει στον ιστότοπο της Rinnai . 

 
 
 

www.italtherm.com 
 
 

Φροντίδα των εξωτερικών επιφανειών 
 

Όταν το εξωτερικό προστατευτικό κάλυμμα και το πάνελ χειρισμού λερωθούν, καθαρίζετε τις επιφάνειές 
τους με υγρό μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πάνω σε αυτές τις επιφάνειες. 

 
 
 

Φίλτρο κρύου νερού 
 
 

Η συσκευή διαθέτει φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα, το οποίο βρίσκεται στο εξωτερικό στόμιο, στην είσοδο 
του κρύου νερού. Αυτό το φίλτρο πρέπει να επιθεωρείται και να καθαρίζεται σε συχνά χρονικά 
διαστήματα, τα οποία εξαρτώνται από την ποιότητα του νερού με το οποίο τροφοδοτείται η Infinity. 
Η θέση του φίλτρου μπορεί να εντοπιστεί από το σχέδιο στη σελ. 23. 
Αποκλείστε την είσοδο και την έξοδο του νερού στη συσκευή κλείνοντας τις στρόφιγγες ανάσχεσης. 
Αφαιρέστε το φίλτρο, καθαρίστε το με καθαρό νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. 
Αποκαταστήστε το υδραυλικό κύκλωμα. 

http://www.italtherm.com/
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ 
 

 

 

Οι θερμοσίφωνες Rinnai διαθέτουν σύστημα Αυτοδιάγνωσης: σε περίπτωση βλάβης, ένας Κωδικός 
Βλάβης ανάβει στο Μόνιτορ Ελέγχου ή στην Οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Αυτή η λειτουργία θα σας 
βοηθήσει να διαγνώσετε τη βλάβη, χωρίς να χρειαστείτε βοήθεια από τεχνικό προσωπικό. 

Κωδικός 
Βλάβης Βλάβη Λύση 

- Σημαντική μείωση της ροής του νερού - 
Το νερό δεν ζεσταίνεται. Καθαρίστε το φίλτρο του νερού εισόδου. 

 
10 

 
Μη επαρκής αέρας καύσης 

Ελέγξτε για ενδεχόμενα εμπόδια το μηχανισμό 
αναρρόφησης ή αποχέτευσης. Ελέγξτε τον 
ανεμιστήρα καύσης. 

11 Αδυναμία ανάφλεξης Ελέγξτε τη στρόφιγγα του αερίου και τον 
μειωτή πίεσης. 

 

12 

 

Σβήσιμο φλόγας 
Ελέγξτε την πίεση του αερίου κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας της συσκευής. Ελέγξτε τον 
αισθητήρα φλόγας. Ελέγξτε το τηλεχειριστήριο 

14 ∆ιακόπτης υπερθέρμανσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 
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Ειδοποίηση υπερθέρμανσης 

 
Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

32 Βλάβη του Θερμίστορ νερού εξόδου Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

33 Βλάβη του Θερμίστορ νερού εξόδου από 
τον Εναλλάκτη Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

34 Βλάβη του Θερμίστορ αέρος Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

52 Βλάβη της βαλβίδας διαμόρφωσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

61 Βλάβη του ανεμιστήρα καύσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

71 Βλάβη του Μικροεπεξεργαστή ή του 
Κυκλώματος των Σωληνοειδών 

Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

72 Βλάβη του αισθητήρα φλόγας Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

LC (00)*** Άλατα στον Εναλλάκτη Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

 
 
 
 

*Μπορείτε να σβήσετε τον κωδικό σφάλματος κλείνοντας τη στρόφιγγα του νερού. Αν αυτή η ενέργεια 
δεν διορθώσει το σφάλμα, δοκιμάστε πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF να σβήσετε το τηλεχειριστήριο και 
να το ανάψετε ξανά δύο φορές. Αν το σφάλμα παραμένει, καλέστε το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης 
Rinnai. 
**Βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή ροή αερίου/νερού, σε κακή ποιότητα του νερού ή σε λάθη 
εγκατάστασης, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
***Η οθόνη θα εμφανίζει εναλλακτικά θερμοκρασία και κωδικό LC. Ο κωδικός LC εξαφανίζεται 
σβήνοντας και ανάβοντας ξανά την Infinity, αλλά συνιστάται να εξαλείψετε τις αιτίες που προκάλεσαν  
την εμφάνιση αυτού του κωδικού καλώντας επειγόντως το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
εξυπηρέτησης Rinnai. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ 
 

 

 
Για να διατηρήσετε τη συσκευή στις καλύτερες συνθήκες απόδοσης και ασφαλείας, συνιστάται 
περιοδικός τεχνικός έλεγχος μία φορά το χρόνο. 

 

∆ιαγνωστική χωρίς Τηλεχειριστήριο 
 

Αν δεν έχετε εγκαταστήσει τηλεχειριστήριο και παρατηρήσετε τις παρακάτω δυσλειτουργίες, 
παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις υποδείξεις που ακολουθούν. Αν οι δυσλειτουργίες επιμένουν  
καλέστε το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Rinnai. 

 

Βλάβη Λύση 

 
Η συσκευή δεν ανάβει 

Ελέγξτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. 
Καθαρίστε το φίλτρο στην παροχή κρύου νερού. 
Ελέγξτε τη στρόφιγγα του νερού εισόδου στη συσκευή. 

Η συσκευή ανάβει και σβήνει 
αμέσως 

Ελέγξτε τη στρόφιγγα του αερίου και τον μετρητή. 
Καθαρίστε το φίλτρο στην παροχή κρύου νερού. 
Ανοίξτε περισσότερο τη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 

Η συσκευή ανάβει, αλλά το νερό 
βγαίνει κρύο 

Ανοίξτε περισσότερο τη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 
Καθαρίστε το φίλτρο στην παροχή κρύου νερού. 
Ανοίξτε μια δεύτερη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή ροή αερίου/νερού, σε κακή ποιότητα νερού ή 
σε λάθη κατά την εγκατάσταση ∆ΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση. 

 

Εγκατάσταση με Αντλίες Ανακυκλοφορίας 

Με εγκατεστημένο τηλεχειριστήριο 

Κατά την ανάφλεξη ή μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις με αντλία 
ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού, η αντλία πρέπει να είναι σβηστή ώστε να εμποδίζει το πέρασμα του 
νερού μέσα από τη συσκευή και να επιτρέπει την ανάφλεξή της με το τηλεχειριστήριο (πλήκτρο ON/ 
OFF). Αν η αντλία λειτουργεί, μέσα από τη συσκευή κυκλοφορεί νερό και δεν είναι εφικτή η ανάφλεξη (η 
θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη). 

 
Σβήστε την αντλία και ανάψτε τη συσκευή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά την αντλία ανακυκλοφορίας. Αυτή είναι μια λειτουργία ασφαλείας. 

 
Εναλλακτικά, μπορείτε να καταργήσετε αυτή τη λειτουργία ασφαλείας και να αφήσετε την Infinity να 
ανάψει ξανά αυτόματα με την επιστροφή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Είναι απαραίτητο ο εγκαταστάτης 
να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία ασφαλείας στη βασική ηλεκτρονική πλακέτα. 

 

Χωρίς εγκατεστημένο τηλεχειριστήριο. 
 

Η συσκευή ανάβει ξανά αυτόματα μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και παράγει ζεστό 
νερό στην προκαθορισμένη θερμοκρασία των 42οC. 
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

 
Μετά από μια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά με την 
παρακάτω διαδικασία: 

 
Εγκατάσταση Standard 

 

Εγκατάσταση χωρίς τηλεχειριστήριο 
Η συσκευή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Παράγει ζεστό νερό στη 
θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην ηλεκτρονική πλακέτα. 

 
Εγκατάσταση με τηλεχειριστήριο 
Η συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά χειροκίνητα πιέζοντας το πλήκτρο ανάφλεξης/σβησίματος ON/ 
OFF στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι στρόφιγγες του ζεστού νερού είναι κλειστές πριν από 
αυτή την ενέργεια. 

 
Εγκατάσταση με Αντλία ανακυκλοφορίας 

 

Εγκατάσταση χωρίς τηλεχειριστήριο 
Η συσκευή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Παράγει ζεστό νερό στη 
θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην ηλεκτρονική πλακέτα. 

 
Εγκατάσταση με τηλεχειριστήριο 
Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Κλείστε όλες τις στρόφιγγες του ζεστού νερού. 
2. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος της αντλίας ανακυκλοφορίας. 
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το πλήκτρο ON/OFF στο τηλεχειριστήριο. 
4. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία. 
5. Επανασυνδέστε την αντλία ανακυκλοφορίας με το ηλεκτρικό ρεύμα. 

 
Η συσκευή θα αρχίσει τώρα να παράγει ζεστό νερό στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο 
τηλεχειριστήριο. Αν η προηγούμενη ενέργεια δεν ενεργοποιήσει ξανά τη συσκευή, αποσυνδέστε και 
επανασυνδέστε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος της συσκευής και επαναλάβατε τη διαδικασία από 
την αρχή. 

 
Όπου είναι συνδεδεμένο ένα τηλεχειριστήριο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία 
ασφαλείας και να επιτρέψετε στο Infinity ανάψει αυτόματα όταν επιστρέψει το ηλεκτρικό ρεύμα: είναι 
απαραίτητο η εν λόγω ασφάλεια να απενεργοποιηθεί από τον εγκαταστάτη στην κύρια πλακέτα της 
συσκευής. 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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STOP 
 

Το παρακάτω τμήμα αυτού του εγχειριδίου απευθύνεται 
αποκλειστικά σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της Rinnai. 

 
Μην επιχειρήσετε την εγκατάσταση αυτής της συσκευής αν δεν 
είστε πιστοποιημένος εγκαταστάτης εξουσιοδοτημένος από τη 

Rinnai. 
Αυτή η ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ακύρωση της εγγύησης. 

 
Πλημμελής τήρηση των παρακάτω οδηγιών μπορεί να 

προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά. 
 

Πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να 
μελετήσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 

 
Σε περίπτωση αμφιβολίας για το πώς θα προχωρήσετε στην 

εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τη Rinnai 
ή τον μεταπωλητή σας. 



Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας που αφορούν στο αέριο προβλέπουν, για το συμφέρον σας  
και την ασφάλειά σας, όλες οι συσκευές αερίου να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η 
εγκατάσταση λοιπόν αυτής της συσκευής πρέπει να γίνει από ειδικευμένο τεχνικό, πιστοποιημένο 
σύμφωνα με το νόμο EE 46/90 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις του. Μη εξειδικευμένο προσωπι- 
κό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή. 

2. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν στο σχε- 
διασμό, την εγκατάσταση και την αγωγιμότητα συσκευών και συστημάτων νερού χρήσης. 

3. Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε την προσεκτικά. Αν παρουσιάζει ελαττώμα- 
τα ή φθορές, ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Καλέστε αμέσως τον προμηθευτή 
σας. 

4. Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για να παράγει ζεστό νερό χρήσης και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
για θέρμανση πισίνας ή ως σύστημα θέρμανσης. 

5. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε κατακόρυφη θέση, με τις συνδέσεις αερίου και νερού να 
είναι στραμμένες προς τα κάτω. 

6. ∆ιατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλή χώρο, για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. 
 

Πιθανόν η εγκατάσταση να πρέπει να συμμορφωθεί και με άλλους κανονισμούς που δεν αναφέρονται σ’ 
αυτό το εγχειρίδιο. 

 
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 
 

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και τηρείτε κάθε νομική υποχρέωση και ευθύνη πριν εγκαταστήσετε 
αυτή τη συσκευή. 

 
Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά Rinnai. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αέρας γύρω από τη συσκευή, το μηχανισμό εκκένωσης και αερισμού, χρησιμο- 
ποιείται για την καύση της φλόγας και πρέπει να μην περιέχει κάποιο στοιχείο που θα μπορού- 
σε να προκαλέσει διάβρωση στα εξαρτήματα της συσκευής (αυτό συμπεριλαμβάνει διαβρωτικές 
ουσίες που υπάρχουν, για παράδειγμα, στα αεροζόλ, στα σπρέι, στα απορρυπαντικά, στα λευ- 
καντικά, στα χημικά διαλύματα, στις λαδομπογιές, στις ψυκτικές ουσίες κλπ). Όπου υπάρχει δυ- 
νατότητα, η Rinnai συνιστά την εγκατάσταση μοντέλου εξωτερικού χώρου. Η συσκευή και το 
τερματικό εκκένωσης και αερισμού δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε περιβάλλον στο οποίο υ- 
πάρχουν αυτές οι διαβρωτικές ουσίες. 

Η Rinnai συνιστά να: 
 

 Μην εγκαθιστάτε συσκευές σε περιβάλλον με μολυσμένο αέρα.
 Ελέγχετε, πριν από την εγκατάσταση, πώς κυκλοφορεί ο αέρας στο περιβάλλον.
 Εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιβάλλον όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευμένο από 

μολυσματικούς παράγοντες.
 Μη αποθηκεύετε στο χώρο εγκατάστασης ή κοντά στη συσκευή χημικές ουσίες διαβρωτικής 

επίδρασης.
 

Ζημιές που προκλήθηκαν από χημικές επιδράσεις, οι οποίες οφείλονται σε στοιχεία που υ- 
πάρχουν στον αέρα του χώρου της συσκευής, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
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ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

 
 
 

 Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία της μονάδας, ελέγξτε εάν έχει φθορές και σε αυτή την  

περίπτωση ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας.

 

Μην εγκαθιστάτε μια μονάδα που έχει φθορές προτού ενημερώσετε τον προμηθευτή σας. 
 
 

 Το κουτί περιέχει και συσκευασμένα παρελκόμενα. Με κάθε μονάδα Infinity 17i παρέχεται μία 

διάταξη απομακρυσμένου ελέγχου.

 Βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη μονάδα είναι κατάλληλη για τον τύπο αερίου με τον οποίο θα 

λειτουργεί. Ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μονάδας.

 Βγάλτε τη μονάδα και τα παρελκόμενα από το κουτί και ελέγξτε ότι περιέχονται όλα τα  

εξαρτήματα. Η διάταξη απομακρυσμένου ελέγχου παρέχεται με ταχυσύνδεσμο για τη σύνδεση.

 
 
 

Στοιχεία στερέωσης 
 

Ποσότητα Σχέδιο Περιγραφή 

5 
 

Βίδες 

5 
 

Τάκος 

 
 
 

 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ανάφλεξη 
Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF στο Τηλεχειριστήριο για να ανάψετε τη συσκευή. Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου και η 
ένδειξη προτεραιότητας θα φωτιστούν. 

 
Όταν κάποια στρόφιγγα ζεστού νερού ανοίγει, ο Αισθητήρας Ροής αρχίζει να γυρίζει με το πέρασμα του νερού και 
στέλνει σήμα στην Κύρια Ηλεκτρονική Πλακέτα (PCB). Όταν η PCB εντοπίζει τη ροή του νερού, συγκρίνει τη 
θερμοκρασία που εντόπισε από τον Θερμίστορ Νερού με τη θερμοκρασία που επέλεξε ο χρήστης. Αν χρειαστεί, 
αρχίζει τη διαδικασία ηλεκτρονικής ανάφλεξης τροφοδοτώντας τον Ανεμιστήρα Καύσης ως πρώτο συστατικό. Όταν 
ολοκληρωθεί ο κύκλος αερισμού, οι Βαλβίδες ∆ιαμόρφωσης ρυθμίζονται και ο Καυστήρας ανάβει μέσω του 
Σπινθηριστή. 

 
Έλεγχος της θερμοκρασίας 
Όταν ο Ανιχνευτής Φλόγας λάβει σήμα από την καύση (απαιτείται καλή γείωση του ηλεκτρικού συστήματος), η 
Infinity αρχίζει τη διαμόρφωση ελέγχοντας τις ποσότητες αερίου, αέρα και ροής νερού, για να θερμάνει με ακρίβεια 
το νερό. Αυτός ο έλεγχος γίνεται από μετρήσεις στον αγωγό εξόδου του ζεστού νερού από τον Θερμίστορ Νερού. 

 
Standby 
Όταν οι στρόφιγγες του ζεστού νερού είναι κλειστές, η PCB δεν λαμβάνει κανένα σήμα από τον Αισθητήρα Ροής  
και ξανακλείνει τις σωληνοειδείς βαλβίδες, σβήνοντας έτσι τη φλόγα στον Καυστήρα. Εκτελείται κατόπιν ένας 
εξαναγκασμένος αερισμός για να απομακρύνει προϊόντα της καύσης που έχουν παραμείνει και να ψύξει τον 
εναλλάκτη. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 
 

Εξαρτήματα τροφοδοσίας του Αερίου 
 

1.1 Βαλβίδα ∆ιαμόρφωσης 
Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται από το PCB για να ρυθμίσει την ποσότητα αερίου που τροφοδοτεί τον καυστήρα 
στη βάση της ροής του νερού που ανιχνεύεται στιγμιαία. ∆ιατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του νερού εξόδου ανε- 
ξάρτητα από τις αλλαγές ροής και τις διαφορές θερμοκρασίας του νερού εισόδου που μπορεί να υπάρξουν. 

 
1.2 Σωληνοειδείς Βαλβίδες 
Υπάρχουν επιπλέον Σωληνοειδείς Βαλβίδες που τροφοδοτούν και διαιρούν τον Καυστήρα σε 6 στάδια. Αυτό επι- 
τρέπει πολύ πιο σταθερή καύση και λειτουργία με ροή αρκετά μειωμένη και διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας. 

 
2. Αισθητήρας Φλόγας 
Ελέγχει την καύση στο θάλαμο καύσης. Αν η φλόγα σβήσει διακόπτεται η τροφοδοσία του αερίου. Ο Αισθητήρας 
τροφοδοτείται με τάση ρεύματος AC. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν από τον αισθητήρα στον (γειωμένο) 
καυστήρα μόνο μέσω της φλόγας και ποτέ αντίστροφα. Έτσι το υπόλοιπο ρεύμα DC χρησιμοποιείται για να ανι- 
χνεύει την παρουσία φλόγας. Όταν υπάρχει ρεύμα DC, ο Καυστήρας έχει φυσιολογική καύση. Αν η ένδειξη DC δεν 
υπάρχει (ή υπάρχει η ένδειξη AC) η συσκευή ξανακλείνει αμέσως τις Σωληνοειδείς Βαλβίδες. Η απουσία καλής 
γείωσης μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον αισθητήρα φλόγας. 

 
3. Θερμική ασφάλεια 
Η θερμική ασφάλεια είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα που πρέπει να είναι ολοκληρωμένο για να μπορεί να λειτουργεί η 
συσκευή. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει υπερβολικά, η Θερμική Ασφάλεια καίγεται και η Infinity σταματά να λει- 
τουργεί. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του εναλλάκτη και η επακόλουθη ατμοποίηση του 
νερού. 

 
4. ∆ιακόπτης Υπερθέρμανσης (∆ιμεταλλικός ∆ιακόπτης) 
Αν η θερμοκρασία του νερού εξόδου από τον εναλλάκτη φτάσει τους 97οC, ο διακόπτης σταματά την τροφοδοσία 
των Σωληνοειδών Βαλβίδων του αερίου, με επακόλουθη παύση της καύσης σε περίπτωση υπερθέρμανσης. 

 
5. Ανεμιστήρας Καύσης 
Το πτερύγιο του Ανεμιστήρα Καύσης τροφοδοτείται σε χαμηλή τάση DC και η ταχύτητά του ελέγχεται από το PCB 
και ρυθμίζεται με βάση τη ροή και τις θερμοκρασίες του ζεστού νερού. Αν το ρεύμα του Ανεμιστήρα είναι παραπά- 
νω ή παρακάτω από τις παραμέτρους για τη συγκεκριμένη ταχύτητα, η Infinity σβήνει. 

 
6. Αισθητήρας και Ρυθμιστής Ροής - Βαλβίδα By-pass 

 
6.1 Αισθητήρας Ροής 
Ο Αισθητήρας Ροής είναι κατασκευασμένος με τουρμπίνα που γυρίζει, όταν το νερό τρέχει, μόνο κατά τη σωστή 
κατεύθυνση. Σε κάθε πτερύγιο της τουρμπίνας υπάρχει μαγνήτης, του οποίου το σήμα ανιχνεύεται από Μαγνητικό 
Αισθητήρα, τοποθετημένο εξωτερικά, και ο οποίος ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής. Αυτή η παράμετρος μετα- 
δίδεται στο PCB, το οποίο μετατρέπει την ταχύτητα σε ροή και χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να ενεργο- 
ποιήσει τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 

 
6.2 Ρυθμιστής της Ροής του Νερού και Βαλβίδα By-pass (Ανάδευσης) 
Ο έλεγχος της ροής του νερού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός μηχανικού Ρυθμιστή Ροής και μίας μηχανικής 
Βαλβίδας By-pass. Η διαχείριση και ο έλεγχος και των δύο γίνεται από το PCB. Η Βαλβίδα By-pass εκτρέπει τη  
ροή του νερού εισόδου προς τον Εναλλάκτη θερμότητας ανάλογα με τις τιμές του θερμικού άλματος που απαιτεί- 
ται, ελαττώνοντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη ροή του. Η μέγιστη ροή ζεστού νερού περιορίζεται από το ρυθμιστή 

ροής. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, για αιτούμενες θερμοκρασίες χαμηλότερες από 60οC, αναμιγνύ- 
εται μέρος του κρύου νερού εισόδου στη συσκευή με εκείνο που έχει θερμανθεί και ρέει κατευθείαν από τον Εναλ- 
λάκτη Θερμότητας. Η Βαλβίδα By-pass ρυθμίζει αυτή την ανάδευση για να εξασφαλίσει στην έξοδο της Infinity α- 
κριβώς την απαιτούμενη θερμοκρασία του ζεστού νερού, ανάλογα με τη ροή που μπορεί να ποικίλει. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 

 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Μοντέλα εσωτερικού χώρου 
Η Infinity 11i και 17i Εσωτερικού χώρου είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκαταστάσεις εσωτερικού 
χώρου. Μπορεί να εγκατασταθεί και σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους, αν προστατεύονται κατάλληλα. Οι 
εσωτερικοί χώροι όπου θα γίνει η εγκατάσταση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανο- 
νισμού και να έχει προβλεφθεί λεκάνη συλλογής και εκκένωσης νερού σε περίπτωση απωλειών. Η ε- 
γκατάσταση πρέπει να γίνει σε χώρους που δεν έχουν υγρασία. 

 
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να τηρηθούν οι ελάχιστες αποστάσεις των 
τερματικών απορροής/αναρρόφησης σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύοντες κανονισμοί, λαμβάνο- 
ντας υπόψη άλλες συσκευές που ενδεχομένως υπάρχουν εγκατεστημένες εκεί, ανοίγματα, όρια. Για πο- 
λυμερείς εγκαταστάσεις υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών σε κοινό μηχανισμό εκκένω- 
σης. 

 
Όλα τα μοντέλα 
Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με GPL δεν γίνεται να εγκατασταθούν σε υπόγεια ή σε χώρους κάτω 
από το έδαφος. 

 
Ο τοίχος ή ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι συσκευές πρέπει να είναι ικανός να αντέξει το βά- 
ρος τους, καθώς και το βάρος των σωληνώσεων που θα συνδεθούν με αυτές. Η συσκευή πρέπει να ε- 
γκατασταθεί σε κατακόρυφη θέση, με τις συνδέσεις νερού και αερίου να βρίσκονται στο κάτω μέρος της. 
Στερεώστε τη συσκευή με τις ειδικές βίδες και τους συνδετήρες που θα βρείτε στη συσκευασία. Η πλάκα 
στήριξης διαθέτει ειδικό κεντρικό οδηγό που βοηθά κατά την εγκατάσταση της συσκευής την ανάρτηση 
και την ισορροπία της. Προσθέστε διαδοχικά τις υπόλοιπες βίδες στήριξης. 

 
Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη όσο πιο κοντά γίνεται στα σημεία της πιο συχνής χρήσης, έτσι 
ώστε να ελαχιστοποιείται η αναμονή λήψης ζεστού νερού. Στις εγκαταστάσεις όπου η απόσταση ανάμε- 
σα στη συσκευή και τα σημεία χρήσης είναι μεγάλη, η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί με σύστημα α- 
νακυκλοφορίας που θα ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής για τη λήψη ζεστού νερού. Εναλλακτικά 
μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερες συσκευές σε στρατηγικά σημεία, για να εξυπηρετούν κατάλ- 
ληλα τα διάφορα σημεία χρήσης. 

 
Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και δεν πρέπει να χρη- 
σιμοποιείται για την απευθείας θέρμανση του νερού της πισίνας (χωρίς εναλλάκτη) ή για άλλους 
σκοπούς που δεν αναφέρονται στο εγχειρίδιο. 

 
Η Rinnai δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες βλάβες που προέρχονται από διαρροές οφειλόμενες σε ρωγμές 
ή φθορές της συσκευής. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την επιλογή χώρων που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες σας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 

 
 

Αποστάσεις 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με εύκολη πρόσβαση. Ο χώ- 
ρος πρέπει να επιτρέπει την άνετη πρόσβαση και επέμβαση σε εξαρτήματα 
τα οποία θα μπορούσαν να χρειαστούν αντικατάσταση. 
Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις από 
εύφλεκτα και μη εύφλεκτα προϊόντα: 

 
∆ιαστάσεις σε mm Εύφλεκτο Μη εύφλεκτο 

Πάνω 350 350 

Πίσω 0 0 

Μπροστά 600 600 

Πλάγια 50 50 

Κάτω 300 300 

Καπνοδόχος - - 

Τροφοδοσία από το δίκτυο ύδρευσης 
Εκεί που η πίεση του δικτύου ύδρευσης υπερβαίνει τα 7 bar πρέπει να εγκαταστήσετε ειδικούς μειωτές πίεσης, οι 
οποίοι εφαρμόζουν στην είσοδο κρύου νερού της συσκευής. 
Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση πρέπει η Infinity να τροφοδοτείται με ελάχιστη πίεση 1,1 bar. Η συσκευή 
μπορεί να λειτουργεί και με χαμηλότερη πίεση, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοσή της. Πολλές ε- 
φαρμογές απαιτούν να γίνεται η παραγωγή ζεστού νερού σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνοντας τη ροή του παρα- 
γόμενου νερού και ελαττώνοντας την αναγκαία πίεση. Έτσι, απαιτείται μικρότερη πίεση του νερού εισόδου. Συμ- 
βουλευτείτε τον πίνακα στη σελίδα 40. Οι σωληνώσεις του νερού πρέπει να έχουν τις σωστές διαστάσεις για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή ροή που απαιτεί η συσκευή. Όλες οι σωληνώσεις που αφορούν στο ζεστό νερό πρέπει να 
είναι μονωμένες για άριστη απόδοση και ενεργειακή οικονομία. 

 
Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης 
Για τη σύνδεση των σωληνώσεων με το δίκτυο ύδρευσης συνιστάται να τοποθετήσετε μια βαλβίδα ανάσχεσης και 
ένα φίλτρο στο στόμιο εισόδου του κρύου νερού, καθώς και μια βαλβίδα ανάσχεσης με θυρίδα διαφυγής στο στό- 
μιο εξόδου του ζεστού νερού. Μη συνδέετε τις βαλβίδες απευθείας στα στόμια της Infinity, αλλά βάλτε ενδιάμεσα 
έναν εύκαμπτο αρμό σύνδεσης. Οι αποστάσεις και οι τοποθετήσεις των συνδέσεων με νερό και αέριο υποδεικνύο- 
νται στη σελίδα 34. Αν η συσκευή εγκατασταθεί σε περιοχή με «σκληρό» νερό, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν α- 
ποσκληρυντή για να περιορίσετε την εναπόθεση αλάτων στον εναλλάκτη. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που 
προκαλούνται από άλατα. Παρακάτω υποδεικνύονται οι οριακές τιμές. Αν το νερό υπερβαίνει αυτές τις τιμές, η συ- 
σκευή πρέπει να προστατευτεί με ειδικό σύστημα επεξεργασίας νερού. 

 

Περιγραφή pH 
Συνολικά στερε- 

ά (TDS) 
Συνολική σκλη- 

ρότητα Χλώριο Μαγνήσιο Ασβέστιο Νάτριο Σίδερο 

Max Επιτρεπ. τιμή 6.5 - 8.5 600 mg/Lt. 150 mg/Lt. 300 mg/Lt. 10 mg/Lt. 20 mg/Lt. 150 mg/Lt. 1 mg/Lt. 

Σύνδεση με Αέριο 
Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του μετρητή και των σωληνώσεων του αερίου ταιριάζουν με την ισχύ της συσκευής.  
Η ισχύς της κάθε Infinity αναφέρεται στις σελίδες 35. Συμβουλευτείτε τους πίνακες που αναφέρει ο κανονισμός UNI 
7129. Πρέπει να εξασφαλίσετε πίεση 20 mbar για το Αέριο Μεθάνιο (30 mbar για το GPL) στην είσοδο της συσκευ- 
ής για τη μέγιστη απόδοση όλων των συσκευών. Ανεπαρκής τροφοδοσία αερίου προκαλεί βλάβες στη συσκευή. 
Μια εγκεκριμένη σφαιρική στρόφιγγα πρέπει να εγκατασταθεί στη γραμμή του αερίου εισόδου. Ένα στόμιο ή ένα 
λάστιχο πρέπει να εγκατασταθεί ως συνδετικό στο πλάι της συσκευής. 

 
Τροφοδοσία με Ηλεκτρικό ρεύμα 
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη. 
Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με 220V AC – 50Hz. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

 

 
Κλειστό κύκλωμα (∆ακτύλιος ανακυκλοφορίας) 

 
Στα κλειστά κυκλώματα (με δακτύλιο ανακυκλοφορίας ή με σύνδεση σε συσσωρευτή) συμβουλεύουμε  
να τοποθετήσετε τα εξαρτήματα του παρακάτω σχεδίου: 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
 

 

 
Το σύστημα εκκένωσης πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο να κα- 
τέχει τα απαραίτητα προσόντα που ορίζει ο νόμος. Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη η τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

 
Βεβαιωθείτε ότι το τερματικό εκκένωσης δεν είναι βουλωμένο και δεν εμποδίζεται από εξωτερικούς πα- 
ράγοντες, καθώς και ότι είναι προστατευμένο έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν από εγκαύματα άτομα που 
θα έρθουν σε επαφή με αυτό. 
Το σύστημα εκκένωσης των μοντέλων εσωτερικού χώρου Infinity 14i και 17i θεωρείται αναπόσπαστο 
τμήμα της συσκευής. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μόνο συστήματα εκκένωσης 
πιστοποιημένα και δοκιμασμένα σε συνδυασμό με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοι- 
νωνήστε απευθείας με τη Rinnai. 
Οδηγίες για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου εξαρτήματος, παρέχονται μαζί με τα υλικά του συ- 
στήματος. 

 
Ομοαξονικό σύστημα εκκένωσης: στο ανώτερο τμήμα της, η συσκευή διαθέτει ομοαξονική σύν- δεση 
(Ø60-100mm) για την αναρρόφηση του αέρα καύσης (εξωτερικός σωλήνας) και για την απορροή των 
προϊόντων της καύσης (κεντρικός σωλήνας). Μπορείτε να συνδέσετε σωληνώσεις για να κάνετε ε- 
γκαταστάσεις με εκκένωση εξ αποστάσεως. Οι αγωγοί (ευθύγραμμες προεκτάσεις και ομοαξονικές κα- 
μπύλες) πρέπει να έχουν εσωτερική διάμετρο 60mm και εξωτερική 100mm και να είναι από ανοξείδωτο 
ατσάλι με συζευκτήρες στεγανής σύσφιξης «αρσενικό / θηλυκό». 

 
Μήκος συστήματος εκκένωσης: για το σύστημα εκκένωσης εξ αποστάσεως (ομοαξονικό σύστη- μα), 
το μέγιστο επιτρεπτό μήκος είναι 6,5m με ένα στάνταρντ σύστημα εκκένωσης (Ø60-100mm). Μπο- ρείτε 
να επεκτείνετε αυτή την απόσταση έως και 10m σε περίπτωση που συνδέσετε ένα μεγαλύτερο σύ- 
στημα εκκένωσης: Ø80-125mm. 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν καμπύλες 90ο, πρέπει να αφαιρέσετε από το μέγιστο επιτρεπτό μήκος 
0,5m για κάθε καμπύλη που προστίθεται σε ένα στάνταρντ σύστημα εκκένωσης (Ø60-100mm), ή 1m σε 
μεγαλύτερο σύστημα εκκένωσης (Ø80-125mm). Ο μέγιστος αριθμός των καμπυλών που μπορείτε να 
εγκαταστήσετε είναι 3. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό καμπυλών και προεκτάσεων, αρκεί να τηρεί το 
ισοδύναμο μέγιστο μήκος και το μέγιστο αριθμό καμπυλών που επιτρέπεται για κάθε τμήμα της διαδρο- 
μής. ∆εν υπάρχει ελάχιστη απόσταση του συστήματος εκκένωσης. 

 
∆ιχοτομημένο σύστημα εκκένωσης: μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή ένα διχοτομημένο σύ- στημα 
εκκένωσης εξ αποστάσεως εγκαθιστώντας ένα ειδικό kit διαχωρισμού (ομοαξονική πλευρά συ- σκευής 
Ø80-100mm, διχοτομημένη πλευρά Ø80-80mm). Οι σωληνώσεις του διχοτομημένου συστήμα- τος 
πρέπει να έχουν ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 80mm και να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με συζευ- 
κτήρες στεγανής σύσφιξης «αρσενικό / θηλυκό». 

 
Μήκος συστήματος εκκένωσης: για το σύστημα εκκένωσης εξ αποστάσεως (διχοτομημένο σύ- στημα) 
το μέγιστο επιτρεπτό μήκος είναι 5m και μια καμπύλη 90ο για το τμήμα αναρρόφησης, ή 25m με μέγιστο 
αριθμό τρεις καμπύλες 90ο για το τμήμα απορροής. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε συνδυασμό καμπυλών και προεκτάσεων, αρκεί να τηρεί το 
ισοδύναμο μέγιστο μήκος και το μέγιστο αριθμό καμπυλών που επιτρέπεται για κάθε τμήμα της διαδρο- 
μής. ∆εν υπάρχει ελάχιστη απόσταση του συστήματος εκκένωσης. 

 
Κοινό σύστημα εκκένωσης: για εγκαταστάσεις με κοινό σύστημα εκκένωσης για πολλαπλά ση- μεία 
κατανάλωσης, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που παρέχει η Rinnai. 

 
Συμπύκνωση 
Για να προλάβετε ζημιές, συνιστάται να εγκαταστήσετε ή να συνδέσετε στη συσκευή ένα σύστημα συλ- 
λογής και εκκένωσης συμπύκνωσης. Όπου το μήκος του συστήματος εκκένωσης καυσαερίων ξεπερνά 
την απόσταση του 1,5m, πρέπει να δώσετε κλίση στο οριζόντιο τμήμα του συστήματος εκκένωσης, για 
να απομακρύνει τη συμπύκνωση από τη συσκευή. Εναλλακτικά, είναι προτιμότερο να εγκαταστήσετε  
ένα ειδικό σύστημα συλλογής/εκκένωσης συμπύκνωσης για τα κατακόρυφα τμήματα. 
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Γενικές πληροφορίες 
Για την καλύτερη τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 
 Εγκαταστήστε τα τηλεχειριστήρια σε χώρους όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.

 Αποφύγετε τα σημεία που έχουν την τάση να υπερθερμαίνονται. Μην τα εγκαθιστάτε κοντά σε σόμπες, θερμαντικά σώ- 
ματα, φούρνους ή παρόμοιες συσκευές.

 Αποφύγετε, όταν υπάρχει η δυνατότητα, την εγκατάσταση σε ηλιόλουστους χώρους.

 Αποφύγετε την εγκατάστασή τους σε χώρους όπου υπάρχει περίπτωση να λερωθούν με λάδια, γράσα κλπ.

 Αν και είναι ανθεκτικά στο νερό, είναι προτιμότερο να εγκαθίστανται μακριά από χώρους όπου θα βρέχονται συχνά.

 Τα ηλεκτρικά καλώδια τροφοδοτούνται με ρεύμα 12V DC.
 Αν εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια, είναι καλό να γίνει παράλληλη εγκατάσταση: μη συνδέετε τα 

τηλεχειριστήρια σε σειρά.
 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορείτε να κόψετε το καλώδιό τους στο μήκος που επιθυμείτε και να εφαρμόσετε τους ακροδέ- 
κτες που θα βρείτε στη συσκευασία, έτσι ώστε να έχετε μια σωστή και 
ασφαλή τροφοδοσία 

 
Η πολικότητα του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου δεν παίζει ση- 
μαντικό ρόλο. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιμηκύνετε ή να 
αντικαταστήσετε το καλώδιό του με κάποιο παρόμοιο. Προσέξτε 
να μη βρίσκεται αυτό το καλώδιο σε κανάλια μαζί με άλλα καλώ- 
δια που τροφοδοτούνται με 220V: πρέπει να αντικαταστήσετε το 
εργοστασιακό καλώδιο με κάποιο κατάλληλα θωρακισμένο. 

 
Είναι καλό η απόσταση να μην ξεπερνά τα 50m.. 

 

Εγκατάσταση του τηλεχειριστήριου  MC-92S-EN 
1. Επιλέξτε την καλύτερη τοποθεσία για την εγκατάσταση. 
2. Κάντε 3 τρύπες στον τοίχο (εικ. 1), μια για το καλώδιο και δύο για τις βίδες στερέωσης. Βάλτε υποστη- 

ρίγματα αν χρειάζεται. 
3. Βάλτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στην τρύπα, αφού βεβαιωθείτε ότι το τερματικό με τον ακροδέ- 

κτη είναι το πιο κοντινό στο τηλεχειριστήριο (εικ. 2) 
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου προσέχοντας να μην το σπάσετε (εικ. 3). 
5. Συνδέστε το καλώδιο με το τηλεχειριστήριο. 
6. Στερεώστε το τηλεχειριστήριο στον τοίχο με τις βίδες που θα βρείτε στη συσκευασία (εικ. 4). 
7. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου. 
8. Βάλτε ξανά το κάλυμμα που είχατε αφαιρέσει στο τηλεχειριστήριο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σύνδεση ενός ή δύο τηλεχειριστηρίων 
1. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. 
2. Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του Ταχύ Ακροδέκτη των καλωδίων που βρίσκεται στη 

βάση της συσκευής (εικ. 5). 
3. Περάστε το/τα ηλεκτρικό/α καλώδιο/α του τηλεχειριστηρίου μέσα από το στόμιο (Α), χώ- 

νοντας αρκετό καλώδιο ώστε να μπορεί να στερεωθεί με το κολάρο του στο σημείο (Β) 
(εικ. 6 και 7). 

4. Συνδέστε εκεί τους ακροδέκτες του ηλεκτρικού καλωδίου και σφίξτε τις αντίστοιχες βίδες. 
∆εν είναι απαραίτητο να τηρήσετε χρώμα και πολικότητα του καλωδίου (εικ. 8). 

5. Τοποθετήστε τον Ταχύ Ακροδέκτη των καλωδίων στην αρχική θέση προσέχοντας να μην 
προκαλέσετε βλάβη στα καλώδια και σφίξτε τις βίδες στερέωσης. 

6. Αποκαταστήστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 
 
 

Εικ.5 
 
 
 
 

Εικ.6 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
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1. Ελέγξτε ότι ο τύπος αερίου που αναγράφεται στη ταμπέλα που βρίσκεται στο πλαϊνό κάλυμμα της 
συσκευής είναι ίδιος με τον τύπο του αερίου που χρησιμοποιείται (ο διαφορετικός τύπος αερίου 
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην συσκευή που δεν καλύπτονται από την εγγύηση). Εξαερώστε 
τη γραμμή του αερίου και τις σωληνώσεις του ζεστού και κρύου νερού πριν συνδέσετε τη συσκευή 
(ακαθαρσίες στους αγωγούς του αερίου ή του νερού μπορούν να βλάψουν τη συσκευή αν δεν 
καθαριστούν πριν τη σύνδεση). 

 
2. Ανοίξτε τις βαλβίδες ασφαλείας των γραμμών του αερίου και του νερού . 

 
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν απώλειες αερίου ή νερού . 

 
4. Κλείστε τη στρόφιγγα του αερίου και αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Αφαιρέστε τις βίδες 

προσαγωγής στο στόμιο αερίου στη βάση της συσκευής και συνδέστε εκεί ένα μικρομανόμετρο 
 

5. Επαναφέρετε τη σύνδεση με το ηλεκτρικό και το αέριο. Προσοχή: η συσκευή τροφοδοτείται με 
230V AC. 

 
6. Αν τουλάχιστον ένα τηλεχειριστήριο είναι εγκατεστημένο, ανάψτε το, επιλέξτε τη μέγιστη 

θερμοκρασία και ανοίξτε ΟΛΕΣ τις στρόφιγγες ζεστού νερού που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχει 
τηλεχειριστήριο εγκατεστημένο, απλά ανοίξτε όλες τις στρόφιγγες ζεστού νερού που υπάρχουν 
(ΠΡΟΣΟΧΗ:  βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στο νερό κατά τη διάρκεια αυτής  
της εργασίας). 

 
7. Ο έλεγχος της πίεσης του αερίου πρέπει να γίνει με την ταυτόχρονη λειτουργία στο μέγιστο της 

απόδοσης όλων των συσκευών αερίου που είναι συνδεδεμένες στη γραμμή (κουζίνα, 
θερμοσίφωνας κλπ.) 

 
8. Με την ταυτόχρονη λειτουργία στη μέγιστη απόδοση όλων των συσκευών αερίου που είναι 

συνδεδεμένες στη γραμμή, το μικρομανόμετρο πρέπει να ανιχνεύσει πίεση εισόδου στη συσκευή 
20mbar για Αέριο Μεθάνιο και 30mbar για GPL. Αν η πίεση είναι μικρότερη, η ροή του αερίου στη 
συσκευή δεν είναι η κατάλληλη και δεν εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία. Ελέγξτε τον μετρητή, 
τον μειωτή πίεσης και τις διαστάσεις των σωληνώσεων του αερίου για σωστή λειτουργία και 
προσαρμόστε τα. Προσοχή: η συσκευή είναι ήδη ρυθμισμένη σε φάση δοκιμής για τη λειτουργία 
σε πιέσεις λειτουργίας του αερίου σύμφωνα με τους ιταλικούς κανονισμούς. Εκτός από 
ειδικές περιπτώσεις ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Η επέμβαση στις πιέσεις 
λειτουργίας μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή και κατ’ επέκταση άμεση ακύρωση 
της εγγύησης. Ξανακλείστε τις στρόφιγγες του ζεστού νερού. 

 

9. Ελέγξτε το φίλτρο στην είσοδο του κρύου νερού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται 
τακτικά για να εξασφαλίσει την άριστη λειτουργία της συσκευής. 

 
10. Αν υπάρχουν εγκατεστημένα τηλεχειριστήρια, ελέγξτε ότι λειτουργούν σωστά. 

 
11. Ελέγξτε την πραγματική θερμοκρασία παροχής του ζεστού νερού με θερμόμετρο και συγκρίνετε 

την τιμή της με εκείνη που εμφανίζεται στην οθόνη. 
 

12. Εξηγήστε τη λειτουργία της συσκευής και των τηλεχειριστηρίων στον χρήστη. 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η εργασία μπορεί να εκτελεσθεί μόνο από ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. 
Ενδεχόμενες επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό, έχουν ως συνέπεια την 
άμεση ακύρωση της ασφάλειας του προϊόντος. 
  Η διαχείριση της μονάδας βαλβίδων γίνεται ηλεκτρονικά και η ρύθμιση γίνεται στο 

εργοστάσιο κατά τη δοκιμή του προϊόντος: σε φάση εγκατάστασης ∆ΕΝ χρειάζεται να γίνουν 
ρυθμίσεις. 
 Η διαδικασία μετατροπής σε διαφορετικό τύπο αερίου αποτελείται από τρεις φάσεις:
 Αλλαγή των μικροδιακοπτών και επιλογή του νέου τύπου αερίου.
 Αντικατάσταση του συλλέκτη τροφοδοσίας του αερίου.

 

1. Κλείστε τη στρόφιγγα τροφοδοσίας του αερίου. 

2. ∆ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της συσκευής. 

4. Βεβαιωθείτε ότι οι μικροδιακόπτες της 
επιλογής του αερίου Ν.1 και Ν.2 είναι στη 
σωστή θέση για τον τύπο αερίου με τον 
οποίο θα λειτουργήσει η συσκευή (εικ. 1). 

5. Προχωρήστε αντικαθιστώντας τα ακροφύσια του 

συλλέκτη τροφοδοσίας του αερίου ως ακολούθως 

(Εικ.2): 

Αφαιρέστε τη βίδα στήριξης (Α) του 
σπινθηριστή. 

Αποσυνδέστε τους συνδετήρες του ηλεκτρόδιου 
(πλαϊνό dx θαλάμου καύσης) και τον αισθητήρα 
φλόγας (F). 

Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης (Y) του μπροστινού 
πάνελ του θαλάμου καύσης και του συλλέκτη 
τροφοδοσίας αερίου. 

Αντικαταστήστε τα ακροφύσια του συλλέκτη αερίου με 
τα νέα και τοποθετήστε ξανά στη θέση του το συλλέκτη 
προσέχοντας να μη χαλάσετε τις φλάντζες 
στεγανότητας. 

Εκτελέστε αντίστροφα τα προηγούμενα βήματε από το 
σημείο 5. 

Ενημερώστε την πινακίδα δεδομένων της συσκευής με 
το νέο τύπο αερίου (στο πλάι της συσκευής). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 
 
 

ΤΥΠΟΣ 
 
 
 

ΠΙΕΣΗ 
 
 

Εικ. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικ .2 

6. Συνδέστε το ψηφιακό μικρομανόμετρο στην πρίζα λήψης 
πίεσης (Ρ) του συλλέκτη αερίου. 

7. Ανοίξτε τη στρόφιγγα του αερίου και αποκαταστήστε την 
ηλεκτρική τροφοδοσία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: βεβαιωθείτε ότι τα σημεία χρήσης δεν χρησιμοποιούν ζεστό νερό από αυτή τη φάση 

και μετά. 

8. Ανοίξτε στο μέγιστο όλες τις στρόφιγγες του ζεστού νερού (αν υπάρχουν εγκατεστημένα 
τηλεχειριστήρια, πιέστε το πλήκτρο «ΟΝ» και ρυθμίστε τη μέγιστη θερμοκρασία πριν ανοίξετε τις 
στρόφιγγες). 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
 

 

 
9. Βάλτε την Infinity σε λειτουργία ελάχιστης καύσης τοποθετώ- 

ντας στο «ΟΝ» τον μικροδιακόπτη Ν.7 (εικ. 3) του κιβωτίου 
των μικροδιακοπτών . 

10. Ελέγξτε την πίεση του αερίου στην πρίζα προσαγωγής (εικ.  
2 – προηγούμενη σελ.). 

11. Αφαιρέστε το ελαστικό πώμα στον πάτο της συσκευής και 
ρυθμίστε την πίεση στο ελάχιστο στη Βαλβίδα διαμόρφωσης 
(εικ. 4) σύμφωνα με τις τιμές πίεσης που αναφέρονται παρα- 
κάτω. Βάλτε ξανά στη θέση του το ελαστικό πώμα. 

 

MIN ΑΕΡΙΟ 14i 17i 

NG G20 2,10 1.60 
 

ΑΕΡΑ/ΠΡΟΠΑΝΙΟ G230 
 

2.00 

GPL G30 
G31 

2,20 
2,60 

1.90 
2.20 

(πίεση σε mbar) 

12. Βάλτε την Infinity στη λειτουργία μέγιστης καύσης τοποθετώ- 
ντας στο «ΟΝ» τον μικροδιακόπτη Ν.7 και Ν.8 (εικ. 5). Βε- 
βαιωθείτε ότι όλες οι στρόφιγγες είναι ανοιχτές στο μέγιστο. 

13. Ελέγξτε  την  πίεση  του  αερίου  στην  πρίζα προσαγωγής 
(εικ. 2 – προηγούμενη σελ.). 

14. Ρυθμίστε την πίεση στο μέγιστο στο ποτενσιόμετρο που 
βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλακέτα πάνω από τους μι- 
κροδιακόπτες (εικ. 6) σύμφωνα με τις τιμές πίεσης που 
αναφέρονται παρακάτω. Το ποτενσιόμετρο είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητο, μην περιστρέφετε περισσότερο από ένα βαθμό 
τη φορά, και αφήστε την πίεση να σταθεροποιηθεί πριν 
επιχειρήσετε ξανά. 

 

MAX ΑΕΡΙΟ 14i 17i 

NG G20 8,80 10.30 
 

ΑΕΡΑ/ΠΡΟΠΑΝΙΟ G230 
 

13.30 

GPL G30 
G31 

9,80 
11,50 

11.40 
13.20 

(πίεση  σε mbar) 

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Επαναφέρατε τους  μικροδιακόπτες  Ν.7 
και Ν.8 στη θέση «OFF» για να επαναφέρετε την Infinity  
στην κανονική της λειτουργία (εικ. 7). 

16. Κλείστε τις στρόφιγγες του νερού. 

17. Κλείστε τη στρόφιγγα του αερίου και αποσυνδέστε το καλώ- 
διο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος. 

18. Αφαιρέστε το μικρομανόμετρο και βάλτε ξανά στη θέση της 
τη βίδα στην πρίζα προσαγωγής πίεσης. 

19. Επαναφέρατε την τροφοδοσία αερίου και ηλεκτρικού. 

20. Ανάψτε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου 
Βάλτε ξανά στη θέση του το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 

 

 
Μικροδιακόπτες ηλεκτρ. πλακέτας Περιγραφή μικροδιακοπτών 

OFF ON SW  DIP SWITCH ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 1 - Τύπος αερίου Επιλεγμένο: μειώνει την ελάχιστή ροή λειτουργίας 
 2 - Τύπος αερίου OFF ON  SW1  του Infinity όταν η θερμοκρ. 
 3 - Επιλογή μοντέλου 5 του νερού στην είσοδο είναι 
 4 - Επιλογή μοντέλου πολύ κοντά στην επιλεγμένη 
 5 - Dip Switch προθέρμαν.  
 6 - Μέγιστη θερμοκρασία 11i OFF = +3°C (εργοστασιακή ρύθμιση) 
 7 - Καθεστώς καύσης ON = Infinity off όταν η θερμ. = 55°C 
 8 - Καθεστώς καύσης 17i OFF = +3°C (εργοστασιακή ρύθμιση) 

ON = Infinity off όταν η θερμ. = +6°C 

ΤΥΠΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 
 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕΡΑ/ΠΡΟΠΑΝ GPL GPL 
(G20) (G230) (G30) (G31) 
OFF ON SW OFF ON SW OFF ON SW  OFF ON SW  

 1 off   1 on  1 on  1 off 
 2 on   2 on  2 off  2 off 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
 

Infinity 11i Infinity 17i 
REU-1116FFU REU-1720FFU 
OFF ON SW OFF ON SW 

3 off 3 off 
4 on 4 off 

 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
Μέγιστη θερμοκρασία 60°C Μέγιστη θερμοκρασία 75°C 
OFF ON SW OFF ON SW 

6 off 6 on 
 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΥΣΗΣ 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΥΣΗ 
OFF ON SW OFF ON SW OFF ON SW 

7 off 7 on 7 on 
8 off 8 off 8 on 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
Το μαύρο τμήμα υποδεικνύει τη θέση του μικροδιακόπτη. 

 
OFF ON OFF ON 

OFF ON 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση σύνδεσης όλων των τηλεχειριστηρίων με την συσκευή, αυτόματα ο 
ταχυθερμοσίφωνας παράγει ζεστό νερό στους 42°C. 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ελάχιστο ποσοστό ροής ως συνάρτηση της θερμοκρασίας νερού παροχής και αυτής που επιλέχθηκε με το τηλεχειριστήριο. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 

Infinity REU-1420FFU - REU-1720FFU 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: η  σωληνοειδή  βαλβίδα SV2 είναι παρόν  στο μοντέλο 17i. 
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 
 

 

 

 



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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Infinity REU-1420FFU  - REU-1720FFU 



∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕ 
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ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

 

 
Αξιότιμε Καταναλωτή, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Rinnai. 

 
Η εγγύηση αρχίζει με την εγκατάσταση του ίδιου του προϊόντος στο χώρο του τελικού χρήστη. 
Ένα τιμολόγιο ή μια νόμιμη απόδειξη θα αποδεικνύουν την ημερομηνία εγκατάστασης. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, ο σειριακός αριθμός θα δώσει τη δυνατότητα να εντοπιστεί ο μήνας και 
ο χρόνος παραγωγής: σ’ αυτή την περίπτωση, η Εγγύηση θα αρχίσει, συμβατικά, έξι μήνες μετά την η- 
μερομηνία παραγωγής. 
 
Για να ισχύσει η εγγύηση πρέπει να έχει συμπληρωθεί πλήρως και υπογραφεί από τον 
ΠΩΛΗΤΗ/ΤΕΧΝΙΚΟ/ΠΕΛΑΤΗ το ‘’ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ’’ που βρίσκεται στη συσκευασία και να 
αποσταλεί το κίτρινο απόκομμα στην italtherm (αντιπρόσωπος) εντός 15 ημερών.  
 

 
Η Εγγύηση προβλέπει διαφορετική περίοδο κάλυψης ανάλογα με τον τύπο χρήσης: 
Οικιακή χρήση: 2 χρόνια κάλυψης (ανταλλακτικά + εργασία). Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις με ανακυκλο- 
φορία του ζεστού νερού, σύνδεση σε θερμικό συσσωρευτή, ρύθμιση της θερμοκρασίας σε τιμές μεγαλύ- 
τερες των 55οC: αυτές οι εγκαταστάσεις εντάσσονται στην κάλυψη που προσφέρεται στην επαγγελματι- 
κή χρήση. 
Επαγγελματική χρήση: 1 χρόνος κάλυψης (ανταλλακτικά + εργασία). 

 
Τα μοντέλα REU-1420FFU-E και REU-1720FFU-E (ορισμένα ως «Οικιακά μοντέλα») δεν υπόκεινται σε 
τελικό έλεγχο. 

 
Κλήσεις από χρήστες αυτών των μοντέλων είναι στη διακριτική ευχέρεια του κατόχου, ο οποίος θα επι- 
βαρυνθεί κάθε κόστος. 

 
www.italtherm.com 

 
 
 

Σε περίπτωση ανάγκης μπορείτε να απευθυνθείτε: : 
 
 
 
 

italtherm 
Οδός Ζαρίφη 42 & Ακροπόλεως 84 
17124 Νέα Σμύρνη 
Τηλ. 210.9026005 Φαξ. 210.9011150 
www.italtherm.com 

http://www.italtherm.com/
http://www.italtherm.com/
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ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

 

 
Η Rinnai Italia και η Italtherm εγγυόνται την καλή ποιότητα των υλικών και την επιμελή εργασία στην κα- 
τασκευή της συσκευής. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα τμήματα της συσκευής και αναλαμβάνει την προμή- 
θεια ανταλλακτικών προς αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος που ενδεχομένως θα παρουσιάσει 
κατασκευαστικά ελαττώματα 
  
Η εγγύηση δεν καλύπτει τμήματα με ελαττώματα ή ζημιές που προκλήθηκαν από τη μεταφορά, 
την ελλειπή ή λανθασμένη συντήρηση, την κακή ποιότητα καυσίμου, το σχηματισμό αλάτων, 
πάγου, από ελλειπή σύνδεση της βαλβίδας ασφαλείας με το σύστημα εκκένωσης ή από αιτίες 
που δεν έχουν σχέση με ελαττωματικό υλικό ή κατασκευή, ούτε από πλημμύρα μετά από θραύ- 
ση σωληνώσεων ή άλλες ζημιές προς τρίτους ή περιουσιακά στοιχεία γενικά. 
Ζημιές που προκλήθηκαν από χημικές επιδράσεις που οφείλονται σε στοιχεία του αέρα που κυ- 
κλοφορεί στο χώρο της συσκευής δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 
Η εγγύηση δεν περιλαμβάνει επιπλέον την καθαριότητα, την τακτική συντήρηση της συσκευής ή 
τη φυσιολογική φθορά της ίδιας της συσκευής: επεμβάσεις αυτού του τύπου θα γίνονται μετά 
από αίτηση του χρήστη, ο οποίος και θα επιβαρύνεται το κόστος. Πριν καλέσετε την τεχνική εξυ- 
πηρέτηση, συμβουλευτείτε τον πίνακα στη σελ. 17: ίσως να μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα 
χωρίς εξωτερική βοήθεια. 

 
Η εγγύηση θεωρείται άκυρη σε περίπτωση που: 
Επέμβει μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. 
Η εγκατάσταση δεν συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανονισμούς και τις υποδείξεις του κατασκευα- 
στή. 
Τοποθετηθούν μη αυθεντικά ανταλλακτικά. 
Ο χρήστης δεν μπορεί να επιδείξει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό κατάλληλη απόδειξη απόκτησης 
(τιμολόγιο ή νόμιμη απόδειξη). 

 
Σε κάθε απαιτούμενη επέμβαση πρέπει να έχετε διαθέσιμο το σειριακό αριθμό και την ημερομηνία εγκα- 
τάστασης της συσκευής. 

 
Όλες οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Infinity Rinnai πρέπει να χρησιμοποιούνται και να 
συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή και την ισχύουσα εθνική και τοπική 
νομοθεσία. Η αντικατάσταση ενός εξαρτήματος ή η επισκευή μιας συσκευής σε περίοδο που καλύπτεται 
από την εγγύηση δεν επιμηκύνει ή τροποποιεί την περίοδο ισχύος της εγγύησης της συσκευής. Το α- 
νταλλακτικό που έχει αντικατασταθεί σε περίοδο που καλύπτεται από την εγγύηση, δεν έχει νέα εγγύη- 
ση. Το εξάρτημα που θεωρείται ελαττωματικό πρέπει να αποσταλεί ακέραιο και ατελώς στη Rinnai Italia 
Srl, με συνημμένο αντίγραφο της απόδειξης απόκτησης και το σειριακό αριθμό της συσκευής. Η αντικα- 
τάσταση ελαττωματικών τμημάτων ή συσκευών σε περίοδο που καλύπτει η εγγύηση γίνεται αποκλειστι- 
κά από τη Rinnai Italia Srl, γραπτώς και μόνο μετά από επιμελείς ελέγχους. 

 
Σε περιοχές με «σκληρό» νερό, είναι υποχρεωτική η χρήση ενός κατάλληλου συστήματος διαχείρισης 
του νερού (όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία). Συγκεκριμένα, το νερό πρέπει να έχει τις πα-
ρακάτω τιμές: 
 

 
 
Περιγραφή 

 
pH 

Ολικά 

Διαλυμένα 

Στερεά 

Ολική 

Σκληρότη- 
τα 

 
Χλώριο 

 
Μαγνήσιο 

 
Ασβέστιο 

 
Νάτριο 

 
Σίδηρος 

Μέγιστα αποδεκτά 

επίπεδα 

 
6.5 - 8.5 

 
600 mg/l 

 
150 mg/l 

 
300 mg/l 

 
10 mg/l 

 
20 mg/l 

 
150 mg/l 

 
1 mg/l 

 
 
 

Η Rinnai Italia και η Italtherm δεν ευθύνονται για ζημιές σε αντικείμενα ή πρόσωπα οι οποίες προέρχο- 
νται από ειδικές, τυχαίες, άμεσες ή έμμεσες αιτίες. 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 

 

 



ΕΠΑΦΕΣ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ζαρίφη 42 & Ακροπόλεως 84 
17124 Νέα Σμύρνη 
Τηλ. 210.9026005 Fax. 210.9011150 
ww.italtherm.com & info@italtherm.com 

ΣΕΙΡΙΑΚΟI ΑΡΙΘΜΟI 
 
 

 
Αριθμός μοντέλου        

Σειριακός αριθμός       

Ημερομηνία αγοράς          

Ημερομηνία Εγκατάστασης        
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