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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 εγκατά-
σταση 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 οδηγίες 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 πα-
ραγωγής ζεστού νερού. Ο καταναλωτής δεν πρέπει να εγκαταστήσει και/ή να επέμβει στη συσκευή κατά οποιαδήπο-
τε ενέργεια η οποία απαιτεί άνοιγμα της μπροστινής θυρίδας. Η εγκατάσταση ή η επισκευή αυτής της συσκευής πρέ-
πει να γίνει από τεχνικό που έχει ειδικευτεί σύμφωνα με όσα προβλέπουν 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 εγκα-
τάσταση της συσκευής, στη συντήρησή της ή στη ρύθμισή της, όπως αυτά περιγράφονται στο κεφάλαιο για τον ε-
γκαταστάτη. 
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 τεχνικό 
της Rinnai. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται πλήρως η εγγύηση. 
 
Μη χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε κοντά στη συσκευή υγρά ή προϊόντα που προκαλούν αναθυμιάσεις ή είναι εύφλε-
κτα.  
 
Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πού βρίσκονται και πώς χρησιμοποιούνται οι κύριες βαλβίδες ασφαλείας και α-
ποκοπής και/ή γενικές του αερίου και των σωληνώσεων νερού του συστήματος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η συ-
σκευή. Για μοντέλα εγκατεστημένα σε εξωτερικούς χώρους είναι απαραίτητο να υπάρχει λεκάνη συλλογής και απόρ-
ριψης 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 απορρίπτεται μαζί με τα 
οικιακά απορρίμματα. Όταν τελειώσει ο κύκλος ζωής του προϊόντος, αυτό πρέπει να μεταφερ-
θεί 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 φυσι-
κών πόρων και θα εξασφαλίσει 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 κτί-
ριο. Μην προσπαθήσετε να θέσετε σε λειτουργία καμία συσκευή. Μη χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικούς διακό-
πτες ή φώτα. Μη χρησιμοποιήσετε κανένα τηλέφωνο στο κτίριο. Καλέστε το τεχνικό σας.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Συγχαρητήρια για την απόκτηση της επαγγελματικής συσκευής παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai, με 
ηλεκτρονικό έλεγχο της θερμοκρασίας. 
   
 

Με την επαγγελματική συσκευή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity Condensing ∆ΕΝ ΘΑ 
ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ. Εφόσον υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και αέριο, το ζεστό νερό 
είναι διαθέσιμο κάθε φορά που ανοίγετε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 
 

Το ηλεκτρονικό σύστημα της συσκευής διαθέτει μια ειδική λειτουργία ασφαλείας και άνεσης, η οποία 
ΕΛΕΓΧΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του παρεχόμενου ζεστού νερού. Η 
θερμοκρασία του ζεστού νερού μπορεί να περιοριστεί στη συγκεκριμένη επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτή η 
λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, αρρώστους ή 
ηλικιωμένα άτομα. Αν χρειάζεται, η θερμοκρασία μπορεί να τροποποιηθεί κατά βούληση από το πάνελ 
ελέγχου (τηλεχειριστήριο), το οποίο παρέχεται από τον κατασκευαστή, για καλύτερη εξυπηρέτηση των 
χρηστών. Η θερμοκρασία του ζεστού νερού εξόδου ελέγχεται διαρκώς από δύο εσωτερικούς αισθητήρες. Αν 
η θερμοκρασία ξεπεράσει κατά τρεις βαθμούς εκείνη που έχει απαιτηθεί από το χρήστη, ο καυστήρας θα 
σβήσει αμέσως και θα ανάψει ξανά αυτόματα μόνο όταν εντοπίσει την επιθυμητή θερμοκρασία.  

Η Infinity Condensing είναι συσκευή αερίου στιγμιαίας ανάφλεξη, εξαναγκασμένης ροής: αυτό το 
χαρακτηριστικό την καθιστά εξαιρετικά συμπαγή και εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση χώρου καθώς και 
δραστική μείωση των καταναλώσεων αερίου. 

Η Infinity Condensing είναι συσκευή «συνεχούς διαμόρφωσης αερίου και αέρα». ∆ιαθέτει κεραμικό καυστήρα 
ανεστραμμένης φλόγας και χαμηλότατες εκπομπές ΝΟx: οι τιμές εκπομπής ΝΟx την καθιστούν ως το 
εμπορικό προϊόν που σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και «eco-friendly»! 

Όταν η στρόφιγγα του ζεστού νερού είναι κλειστή, δεν υπάρχει καμία κατανάλωση αερίου. Ο καυστήρας 
ανάβει αυτόματα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ) και μόνο όταν πρέπει να θερμανθεί το νερό. Σε περίπτωση 
που το νερό είναι προθερμασμένο (με ηλιακά πάνελ, θερμοκουζίνες, θερμικές καμινάδες, αντλίες θερμότητας 
ή κάποιο άλλο σύστημα προθέρμανσης), η Infinity Condensing διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες οι οποίοι 
ανιχνεύουν τη θερμοκρασία της και εμποδίζουν την ανάφλεξη, καθώς και την άσκοπη κατανάλωση αερίου.  

Οι Rinnai Infinity Condensing διαθέτουν ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ στο μπροστινό πάνελ της συσκευής, το οποίο 
δείχνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και τους κωδικούς βλάβης. Μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή μέχρι 
και τέσσερα τηλεχειριστήρια. Αυτή η δυνατότητα σας προσφέρει τις παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες: 

Επιλογή της παρεχόμενης θερμοκρασίας κατευθείαν από το σημείο χρήσης του ζεστού νερού. 
∆ιαγνωστική λειτουργία της συσκευής με τον κωδικό βλαβών να αναβοσβήνει στην οθόνη. 
Ρολόι (μόνο για τα τηλεχειριστήρια Deluxe*). 
Αυτοματοποιημένο γέμισμα της μπανιέρας (μόνο για τα τηλεχειριστήρια Deluxe*). 
 *Τα τηλεχειριστήρια «Deluxe» είναι προαιρετικά εξαρτήματα: παρέχουν τις λειτουργίες αυτοματοποιημένου 
γεμίσματος της μπανιέρας, ρολόι, τοπικές ειδοποιήσεις. 

Οι θερμοκρασίες που επιλέγονται στα τηλεχειριστήρια διατηρούνται στη ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σε 
περίπτωση μεταφοράς του ελέγχου από το ένα χειριστήριο στο άλλο, η θερμοκρασία αποκαθίσταται στην 
προεπιλεγμένη τιμή. 

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΣ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο και στο μόνιτορ ελέγχου, για διευκόλυνση της 
τεχνικής εξυπηρέτησης. Εμφανίζονται ως αριθμητικοί κωδικοί, οι οποίοι αναβοσβήνουν στην οθόνη. 

Η ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ υπάρχει σε κάθε μοντέλο (ακόμη και σε συσκευές εσωτερικού χώρου). 
Πρόκειται για ειδικές κεραμικές αντιστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό και διατηρούν σε καλή 
κατάσταση τη συσκευή, μέχρι και σε θερμοκρασίες -20/-30οC. 

Οι Rinnai Infinity Condensing διαθέτουν έναν ειδικό συνδετήρα για τη σύνδεση και τον έλεγχο μιας εξωτερικής 
αντλίας κυκλοφορίας, η οποία εξασφαλίζει ένα ανώτερο επίπεδο άνεσης του συστήματος. Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στη ITALTHERM. 

Για να αποκτήσετε παροχές κατάλληλες για χρήσεις «XXL» (ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, θέρετρα, πισίνες, 
εργοστασιακές εγκαταστάσεις κλπ) οι Rinnai Infinity Condensing διαθέτουν δύο σημεία σύνδεσης: ένα για την 
απευθείας σύνδεση μόνο σε μια δεύτερη συσκευή (σύνδεση «ΕΖ»), ή ένα για τη σύνδεση σε σύστημα 
ελέγχου και διαχείρισης υδατόπτωσης (μέχρι 25 συσκευές – σύνδεση «MSB»). Για περισσότερες 
πληροφορίες απευθυνθείτε στη ITALTHERM.  
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Το υπερβολικά ζεστό νερό είναι επικίνδυνο, ειδικά για παιδιά και ηλικιωμένους. Η Infinity επιτρέπει 

τον έλεγχο του ζεστού νερού σε θερμοκρασία ασφαλείας. 
 
 
 
 
Το νερό σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50οC 
προκαλεί σοβαρά εγκαύματα, που μπορεί να 
προκαλέσουν ακόμη και το θάνατο. 
 
 
Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι οι ομάδες που 
διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για εγκαύματα.  
 
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού πριν 
μπείτε κάτω από το ντους ή στη μπανιέρα. 
 
 
 
Νερό με θερμοκρασία 65οC μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά εγκαύματα σε ένα παιδί, σε λιγότερο από μισό 
δευτερόλεπτο.  
 
 
 

 

Μείνετε κοντά στα παιδιά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μπάνιου τους. 
 
Βγάλτε τα έξω από τη μπανιέρα αν πρέπει 
να τα αφήσετε μόνα τους. 
 
Σιγουρευτείτε ότι η στρόφιγγα είναι 
ερμητικά κλειστή. 
 
Σκεφτείτε αν πρέπει να περιορίσετε στους 
50οC τη μέγιστη θερμοκρασία που θα 
επιλέξετε από το τηλεχειριστήριό σας. 
 
Εγκαταστήστε σύστημα προστασίας στη 
στρόφιγγα για να μην μπορούν να την 
ανοίξουν τα παιδιά, ή εγκαταστήστε 
στρόφιγγες ειδικές για την προστασία των 
παιδιών. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Μην αφήνετε μωρό μόνο του με άλλο μικρό παιδί.  
Το παιδί μπορεί να μην καταφέρει να ρυθμίσει σωστά τη θερμοκρασία. 

 

 Εξετάστε το ενδεχόμενο να τοπο-
θετήσετε σύστημα προστασίας 
για παιδιά στη στρόφιγγα ή να 
τοποθετήσετε στρόφιγγα ειδική 
για την προστασία των παιδιών: 
και στις δύο περιπτώσεις τα παι-
διά δεν μπορούν να επέμβουν 
στις στρόφιγγες και να θέσουν σε 
κίνδυνο τον εαυτό τους. 

 
 Εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθμί-

σετε την προεπιλεγμένη μέγιστη 
θερμοκρασία ώστε να μην ανεβαί-
νει περισσότερο από 50οC. 

 
Αυτές οι υποδείξεις είναι ιδιαίτερα χρή-
σιμες: απαιτούν λιγοστές ενέργειες και 
εγγυώνται τη διαρκή προστασία των 
καταναλωτών. 
 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Η συσκευή ελέγχει τη θερμοκρασία του νερού 

αυτόματα. Σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να 
μειωθεί η ροή του νερού. Το νερό που τρέχει 
από τη στρόφιγγα μπορεί να μειωθεί, όταν 
φτάσει στην προεπιλεγμένη θερμοκρασία. Η 
ροή μπορεί επίσης ν’ αλλάξει ανάλογα με τη 
θερμοκρασία του νερού εισόδου.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ∆ιατηρείτε καθαρό και χωρίς εμπόδια το 

σύστημα εκπομπής καυσαερίων. Βεβαιωθείτε 
ότι είναι ελεύθερο από φυτά, φύλλα ή άλλα 
εμπόδια. Μην ψεκάζετε με υγρά το εσωτερικό 
του σύστημα εκπομπής καυσαερίων. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Αν περιμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, 

διακόψτε την παροχή αερίου και νερού και 
αδειάστε τη συσκευή. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Μην αγγίζετε το εξωτερικό τμήμα του συστήμα-

τος εκπομπής καυσαερίων. Μη βάζετε 
αντικείμενα στο εσωτερικό του συστήματος 
εκπομπής καυσαερίων. Στις κρύες ημέρες 
μπορεί να βγει υδρατμός από το σύστημα 
εκπομπής καυσαερίων, πρόκειται για 
φυσιολογικό φαινόμενο, μην ανησυχείτε, δεν 
είναι ένδειξη βλάβης.  

ΣΒΗΣΜΕΝΟ 
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Η γκάμα Rinnai Infinity δεν έχει πιλοτική φλόγα. Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα μόλις ανοίξει η 
στρόφιγγα του νερού. Ο καυστήρας ανάβει αυτόματα (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ) και μόνο όταν 
χρειάζεται να θερμανθεί το νερό. Σε περίπτωση που το νερό είναι προθερμασμένο (με ηλιακά πάνελ, 
θερμοκουζίνες, θερμικές καμινάδες, αντλίες θερμότητας ή κάποιο άλλο σύστημα προθέρμανσης), η 
Infinity διαθέτει εσωτερικούς αισθητήρες οι οποίοι ανιχνεύουν τη θερμοκρασία της και εμποδίζουν την 
ανάφλεξη, καθώς και την άσκοπη κατανάλωση αερίου. Ο καυστήρας ενεργοποιείται με ηλεκτρονική 
ανάφλεξη και η φλόγα σβήνει μόλις κλείσει η στρόφιγγα του ζεστού νερού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Απλά ανοίξτε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού! 
 
 
 

Οι συσκευές Rinnai Infinity ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε θερμοκρασία 55οC. 
Υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν σε μεγαλύτερη ή μικρότερη θερμοκρασία. 
Τα τηλεχειριστήρια δίνουν τη δυνατότητα για πιο ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας. 
Τα τηλεχειριστήρια μπορούν να συνδεθούν ακόμη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής 
 
Το υπερβολικά ζεστό νερό είναι επικίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Η 
Infinity σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το ζεστό νερό σε θερμοκρασίες ασφαλείας. 
Το νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50οC προκαλεί σοβαρά εγκαύματα, που μπορεί 
να προκαλέσουν ακόμη και θάνατο. Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι οι ομάδες που 
διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο για εγκαύματα. Ζεστό νερό στους 65οC μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα σε ένα παιδί, σε λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity Condensing διαθέτουν μόνιτορ ελέγχου 
στη μπροστινή θυρίδα πρόσβασης της συσκευής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Το μόνιτορ ελέγχου έχει τρία στάδια: 
 
1. Όταν η Infinity είναι σβηστή (ή δεν υπάρχει ροή νερού): το μόνιτορ είναι σβηστό. 
2. Όταν η Infinity είναι σε λειτουργία και το νερό θερμαίνεται: το μόνιτορ δείχνει την επιλεγμένη θερμοκρασία 

παραγωγής του ζεστού νερού. 
3. Όταν η Infinity είναι σε λειτουργία, υπάρχει ροή νερού, αλλά το νερό δεν θερμαίνεται: το μόνιτορ δείχνει ένα 

κωδικό βλάβης να αναβοσβήνει. 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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Το τηλεχειριστήριο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει τον πλήρη έλεγχο στην κατανάλωση 
του ζεστού νερού χρήσης. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η Infinity θα παράγει εγγυημένα ζεστό νερό 
στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ακόμη και αν αλλάξει η ροή του ίδιου του νερού ή ανοίξουν 
περισσότερες από μία στρόφιγγες.  
 
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την πιο κατάλληλη για τις ανάγκες σας ελάχιστη 
θερμοκρασία και να μην αναμιγνύετε με κρύο νερό κατά τη χρήση. Θα απολαύσετε έτσι τη μέγιστη 
άνεση η οποία οφείλεται στη σταθερή και συνεχή αυτόματη θερμορύθμιση της συσκευής, χωρίς 
αυξομειώσεις θερμοκρασίας.   
 
Αλλαγές στην επιθυμητή θερμοκρασία του νερού μπορούν να γίνουν από ένα οποιοδήποτε 
τηλεχειριστήριο από αυτά που είναι εγκατεστημένα. Κάθε τηλεχειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί 
ξεχωριστά.  
 
Με κάθε Infinity Condensing μπορούν να εγκατασταθούν μέχρι τέσσερα τηλεχειριστήρια (Standard 
και/ή Deluxe)  . Ένα τηλεχειριστήριο Standard συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό κάθε συσκευής. 
Πρόσθετα τηλεχειριστήρια διατίθενται ως προαιρετικός εξοπλισμός. Αν εγκατασταθούν περισσότερα 
από ένα τηλεχειριστήρια, το ένα μπορεί να ρυθμιστεί ως Τηλεχειριστήριο Master για θερμοκρασίες 
μεγαλύτερες από 50οC. 
 
Με τα τηλεχειριστήρια μπορούν να επιλεγούν διάφορες θερμοκρασίες (οC): 
 
Τηλεχειριστήριο Standard:“MC-91”: 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50°C 
 
Τηλεχειριστήριο Standard (ρυθμισμένο ως Master) “MC-91”:   
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65°C 
 
Τηλεχειριστήριο Deluxe Μπάνιου “BC-100V”: 
Φυσιολογική χρήση : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50°C 
Γέμισμα μπανιέρας : 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48°C 
 
Τηλεχειριστήριο Deluxe Κουζίνας “MC-100V”: 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65°, 75οC 
 

 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ το νερό τρέχει, η μέγιστη θερμοκρασία προς 
επιλογή 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. 

 
 
Οι συνιστώμενες θερμοκρασίες χρήσης είναι : 
Κουζίνα  45°C , Μπάνιο  39°C - 41°C. 
 
Αυτές οι θερμοκρασίες είναι αρχικές τιμές αναφοράς. Μπορεί για εσάς να είναι πιο βολικές 
διαφορετικές θερμοκρασίες. Η ρύθμιση χαμηλότερων θερμοκρασιών σας βοηθά να εξοικονομήσετε 
ενέργεια και να μειώσετε τη δημιουργία αλάτων (επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη). Για 
να επιτύχετε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 37οC, απλά αναμίξτε με κρύο νερό κατά βούληση. Όταν 
είναι εγκατεστημένα περισσότερα από ένα τηλεχειριστήρια, το μόνο τηλεχειριστήριο που μπορεί ν’ 
αλλάξει τη θερμοκρασία είναι εκείνο στο οποίο έχει επιλεχθεί η προτεραιότητα. 
 
Η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο τηλεχειριστήριο με προτεραιότητα θα είναι διαθέσιμη από 
κάθε χρήστη σε κάθε στρόφιγγα. 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ  
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Η Infinity Condensing μπορεί να λειτουργεί χωρίς συνδεδεμένα τηλεχειριστήρια (σ’ αυτή την 
περίπτωση, συνιστάται να ρυθμίσετε και να σταθεροποιήσετε τη θερμοκρασία χρήσης με τους 
διακόπτες του PCB: η συσκευή είναι ήδη ρυθμισμένη στους 55°C). 
Θα έχετε μεγαλύτερη άνεση αν η συσκευή συνδεθεί με ένα, δύο, τρία ή τέσσερα τηλεχειριστήρια. 
 Το τηλεχειριστήριο Standard παρέχεται μαζί με τη συσκευή σε κάθε συσκευασία (μόνο στα 
μοντέλα εσωτερικού χώρου είναι ήδη εγκατεστημένο στο σώμα της μηχανής). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Κάθε φορά που πιέζετε ένα πλήκτρο εκπέμπεται ένα ηχητικό σήμα.  
Η ένταση του ηχητικού σήματος μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί πιέζοντας 
ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα επιλογής της θερμοκρασίας για περισσότερο από 3 
δευτερόλεπτα, μέχρι την εκπομπή ενός τελευταίου ηχητικού σήματος.  
Αυτή η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί σε κάθε εγκατεστημένο τηλεχειριστήριο. 
Για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις, επαναλάβατε την ενέργεια όπως περιγράφεται 
παραπάνω. 
 
 

 
Χαρακτηριστικά ασφαλείας . 
Όταν το ζεστό νερό τρέχει, ενεργοποιούνται τα παρακάτω συστήματα ασφαλείας: 
 Η προτεραιότητα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. 
 Η θερμοκρασία του τηλεχειριστηρίου με προτεραιότητα μπορεί να μειωθεί, αλλά μπορεί 
να αυξηθεί μόνο μέχρι τους 43°C. 

 Τα άλλα τηλεχειριστήρια δεν θα δεχθούν την αλλαγή της θερμοκρασίας. 
 
 
 
Η θερμοκρασία εξόδου του ζεστού νερού ελέγχεται συνεχώς από έναν μικροεπεξεργαστή, ο οποίος 
σβήνει αμέσως τον καυστήρα σε περίπτωση που η θερμοκρασία αυξηθεί περισσότερο από 3οC πάνω 
από την επιλεγμένη θερμοκρασία. Ο καυστήρας θα ανάψει ξανά αυτόματα όταν η θερμοκρασία του 
νερού μειωθεί ξανά στην τιμή που έχετε επιλέξει. 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
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Χρήση των Τηλεχειριστηρίων 
   
Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF σε 
ένα τηλεχειριστήριο αφού έχετε 
ελέγξει ότι δεν υπάρχει ροή νερού 
(αλλιώς η συσκευή δεν θα 
ενεργοποιηθεί για λόγους 
ασφαλείας). 
Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί, η 
θερμοκρασία θα είναι η 
προεπιλεγμένη των 40οC και το 
τηλεχειριστήριο που 
ενεργοποίησε το σύστημα θα έχει 
προτεραιότητα έναντι των άλλων 
που είναι συνδεδεμένα. 
Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.  
 
Παραγωγή ζεστού νερού 
 
 Για να ενεργοποιήσετε τη 
συσκευή, απλά ανοίξτε μια 
στρόφιγγα ζεστού νερού. Αυτή 
η ενέργεια θα ενεργοποιήσει 
αυτόματα τον καυστήρα 
παράγοντας ζεστό νερό. Για να 
απολαύσετε τη μέγιστη 
άνεση και τα πλεονεκτήματα 
του προϊόντος, συνιστάται να 
μην αναμιγνύετε το νερό στα σημεία χρήσης, αλλά 
να ανοίγετε μόνο τις στρόφιγγες για το ζεστό νερό 
και να επιλέγετε, με το τηλεχειριστήριο, την 
επιθυμητή θερμοκρασία. Σε περίπτωση θέρμανσης 
του νερού, στο χειριστήριο θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη 
“In Use”  στο πλάι της οθόνης. Αν το νερό είναι ήδη 
αρκετά ζεστό, αυτή η ένδειξη θα παραμείνει σβηστή. 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

Αλλαγή της θερμοκρασίας 
 
Πιέστε τα πλήκτρα στο αριστερό μέρος του 
τηλεχειριστηρίου: 
- το βελάκι προς τα πάνω για να αυξήσετε τη 
θερμοκρασία του παρεχόμενου νερού στις 
στρόφιγγές σας, 
- το βελάκι προς τα κάτω για να 
μειώσετε τη θερμοκρασία του 
ζεστού νερού . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Απενεργοποίηση του συστήματος 
 
Κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας το 
σύστημα πρέπει να είναι ανοιχτό (ΟΝ). Για να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα πιέστε ON/OFF σε 
κάποιο από τα τηλεχειριστήρια που είναι 
εγκατεστημένα. Αυτό θα απενεργοποιήσει πλήρως 
τη συσκευή, σβήνοντας και τα τηλεχειριστήρια. Η 
ψηφιακή οθόνη θα σβήσει επίσης. Αν οι 
στρόφιγγες ζεστού νερού ανοίξουν με τη συσκευή 
απενεργοποιημένη, θα τρέξει κρύο νερό. 
Αν η συσκευή μείνει απενεργοποιημένη κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, βεβαιωθείτε ότι την έχετε 
αδειάσει, για να αποφύγετε ενδεχόμενες βλάβες 
από παγετό.  

Λειτουργία των τηλεχειριστηρίων σε υψηλές θερμοκρασίες 
 
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50οC, 
πρέπει να ξεμπλοκάρετε το τηλεχειριστήριο. Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή 
μόνο στα κύρια τηλεχειριστήρια Standard (Master) και δεν μπορεί να 
εκτελεστεί από άλλα τηλεχειριστήρια Standard που είναι εγκατεστημένα. Τα 
τηλεχειριστήρια Deluxe για την κουζίνα έχουν ήδη ρυθμιστεί ώστε να 
επιτυγχάνουν υψηλές θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες χρήσης στο μπάνιο δεν 
πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν τους 50οC. 
 

ΒΗΜΑ 1: Στο πρωτεύον τηλεχειριστήριο και μόνο πιέστε και 
κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Transfer και ON/OFF 
ταυτόχρονα (εικ. 1) μέχρι ν’ ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. 

 

ΒΗΜΑ 2: Ανάβοντας ξανά το τηλεχειριστήριο θα έχετε τη 
δυνατότητα νε επιτύχετε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 
50οC. Αν αυτό δεν συμβεί, επαναλάβατε το ΒΗΜΑ 1. 

 
 

Αν το κύριο τηλεχειριστήριο (Master) αποσυνδεθεί ή αντικατασταθεί, 
επαναλάβατε το ΒΗΜΑ 1 της διαδικασίας στο νέο τηλεχειριστήριο. 

 

ΖΕΣΤΟ 

ΚΡΥΟ 

 

 

ΕΙΚ. 1 
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Λειτουργία με δύο ή περισσότερα Τηλεχειριστήρια 
 
Ανάφλεξη του Συστήματος 
 
Η συσκευή και όλα τα τηλεχειριστήρια μπορούν να ενεργοποιηθούν πιέζοντας 
το πλήκτρο ON/OFF όπως περιγράφεται. Όταν η συσκευή λειτουργεί, η 
θερμοκρασία εμφανίζεται στην οθόνη. 
 

Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας η συσκευή μένει ενεργή. Μην πιέζετε το 
πλήκτρο ON/OFF ενώ το νερό τρέχει. 
 
 
Χρήση του ζεστού νερού 
 
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργή διαβάζοντας τη θερμοκρασία στην 
ψηφιακή οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο έχει την προτεραιότητα 
ελέγχοντας αν η ένδειξη Transfer είναι αναμμένη. Αν αυτό δεν συμβαίνει, 
πιέστε το πλήκτρο Transfer μία φορά. Αυτή η ενέργεια εγγυάται την 
προτεραιότητα της επιλογής της θερμοκρασίας στο τηλεχειριστήριο. 
 
 
Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Hot 
water temp. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί σε όλες τις οθόνες των 
τηλεχειριστηρίων και αυτή θα είναι η θερμοκρασία του νερού που θα τρέχει 
από τη συσκευή. 
 
 
Οι θερμοκρασία που επιλέγετε στο μπάνιο 
δεν θα πρέπει ποτέ να ξεπερνά τους 50οC. 
 
Ανοίξτε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού. η 
συσκευή θα ενεργοποιηθεί και η ένδειξη In Use 
θα ανάψει . 
 
 
 
 
 
Λειτουργία με τέσσερα Τηλεχειριστήρια 
 
Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το τέταρτο τηλεχειριστήριο : 
 
ΒΗΜΑ 1: Στο πρωτεύον τηλεχειριστήριο πιέστε και κρατήστε 

πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Transfer και ON/OFF 
(βλέπε εικ. 1) μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα από το 
τηλεχειριστήριο. 

 
 

ΒΗΜΑ 2: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τηλεχειριστήρια είναι αναμμένα 
και δείχνουν τη θερμοκρασία. Αν κάποιο τηλεχειριστήριο 
δείχνει «δύο γραμμούλες» (βλέπε εικ. 2), επαναλάβατε τη 
διαδικασία του ΒΗΜΑΤΟΣ 1. 
 
 Αν το κύριο τηλεχειριστήριο (Master) αποσυνδεθεί ή 
αντικατασταθεί, επαναλάβατε το ΒΗΜΑ 1 της 
διαδικασίας στο νέο τηλεχειριστήριο. 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΕΙΚ. 1 

ΕΙΚ. 2 
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 Μην πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF στο 
τηλεχειριστήριο Master αφού έχετε μεταφέρει 
την προτεραιότητα σε κάποιο δευτερεύον 
τηλεχειριστήριο ή αν η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μη σβήνετε το πρωτεύον τηλεχειριστήριο 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

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

 
 

 Αν έχετε επιλέξει στο κύριο 
τηλεχειριστήριο θερμοκρασία 
μεγαλύτερη από 50οC 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.  

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

 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.  

 

 

 

 

 

 
 

Κουζίνα  Κουζίνα  

Μπάνιο  
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ 
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ 
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Μετά από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, η συσκευή πρέπει να επανενεργοποιηθεί ως εξής: 
Σύστημα 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  
 
Σύστημα 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. (∆ιαβάστε επίσης σελ. 30.) 

ΕΠΑΝΕΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Συντήρηση 
Για να διατηρήσετε τη συσκευή στις καλύτερες συνθήκες απόδοσης και ασφαλείας, συνιστάται 
περιοδικός ετήσιος έλεγχος, ακόμη κι αν η συσκευή δεν παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί 
σωστά. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά Rinnai και η 
συντήρηση πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από το εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της 
ITALTHERM. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση ακυρώνεται. Σας προσκαλούμε στα γραφεία μας για 
να γνωρίσετε το δικό σας εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της ITALTHERM (σελ. 46). 
 
Φροντίδα των εξωτερικών επιφανειών 
Όταν το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής και το τηλεχειριστήριο λερώνονται, καθαρίστε τις 
επιφάνειές τους με μαλακό πανάκι. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σ’ αυτές τις επιφάνειες. 
 
 
Φίλτρο 
Η συσκευή διαθέτει φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα, που βρίσκεται στο εξωτερικό στόμιο στην είσοδο 
του κρύου νερού. Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε αυτό το φίλτρο με συχνότητα ανάλογη της 
ποιότητας του νερού με το οποίο τροφοδοτείται η Infinity. 
Η θέση του φίλτρου φαίνεται στο σχήμα της σελίδας 22. Απομονώστε την είσοδο και την έξοδο του 
νερού στη συσκευή. Αφαιρέστε το φίλτρο, καθαρίστε το και ξαναβάλτε το στη θέση του. 
Επανασυνδέστε τη συσκευή με το δίκτυο ύδρευσης.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
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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. 
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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 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις του. Μη 
εξειδικευμένο προσωπικό ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή. 

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

3. Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της και ελέγξτε την προσεκτικά. Αν παρουσιάζει 
ελαττώματα 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  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 
χρησιμοποιείται για την καύση της φλόγας και πρέπει να μην περιέχει κάποιο στοιχεία που 
θα μπορούσε να προκαλέσει διάβρωση στα εξαρτήματα της συσκευής (αυτό 
συμπεριλαμβάνει διαβρωτικές ουσίες που υπάρχουν, για παράδειγμα, στα αεροζόλ, στα 
σπρέι, στα απορρυπαντικά, στα λευκαντικά, στα χημικά διαλύματα, στις λαδομπογιές, στις 
ψυκτικές ουσίες κλπ). Όπου υπάρχει δυνατότητα, η Rinnai συνιστά την εγκατάσταση 
μοντέλου εξωτερικού χώρου. Η συσκευή και το τερματικό εκκένωσης και αερισμού δεν πρέπει 
να εγκαθίστανται σε περιβάλλοντα στα οποία υπάρχουν αυτές οι διαβρωτικές ουσίες. 
 

Η Rinnai συνιστά να: 
 
 Μην εγκαθιστάτε συσκευές σε περιβάλλοντα με μολυσμένο αέρα. 
 Ελέγχετε, πριν από την εγκατάσταση, πώς ο αέρας κυκλοφορεί 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 
υπάρχουν στον αέρα του χώρου της συσκευής, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 
 
Το χρώμα του τερματικού στομίου του συστήματος εκκένωσης καπνών μπορεί να αλλάξει με το 
πέρασμα του χρόνου, λόγω των συμπυκνώσεων των καπνών. 
Αυτή η αλλαγή στο χρωματισμό δεν προκαλεί ζημιά ή κάποιο πρόβλημα στη συσκευή.  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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Αφού βγάλετε από τη συσκευασία τη συσκευή, ελέγξτε την ακεραιότητά της. Αν παρουσιαστούν φθορές στη 
συσκευή, ειδοποιήστε αμέσως τον προμηθευτή σας. Μην προχωρήσετε στην εγκατάσταση συσκευής που 
παρουσιάζει φθορές, αν δεν έχετε ειδοποιήσει τον προμηθευτή σας. 
 
 Πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση είναι πολύ σημαντικό να ελέγξετε αν η συσκευή σας είναι κατάλληλη 

για τον τύπο αερίου που θα χρησιμοποιηθεί: συμβουλευτείτε την ετικέτα δεδομένων που βρίσκεται στο πλάι 
της συσκευής και βεβαιωθείτε για την αντιστοιχία. Σε περίπτωση αμφιβολίας μην εγκαθιστάτε το προϊόν και 
επικοινωνήστε προληπτικά με κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της 
Italtherm. 

 
 Μια συσκευασία με εξαρτήματα περιέχεται στη συσκευασία της συσκευής. Ένα τηλεχειριστήριο στάνταρντ 

συμπεριλαμβάνεται με κάθε Infinity Condensing. Προσοχή: στα μοντέλα εσωτερικού χώρου το διαθέσιμο 
τηλεχειριστήριο είναι προ-εγκατεστημένο στο σώμα της μηχανής. 

 
 Βγάλτε τη συσκευή και τα ανταλλακτικά από το κουτί και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα. Το 

τηλεχειριστήριο παρέχεται με «fast-on» για την απευθείας σύνδεση με το διαθέσιμο καλώδιο . 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΙ 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 (είναι απαραίτητη η παρουσία καλής γείωσης 
του ηλεκτρικού συστήματος), η Infinity αρχίζει να διαμορφώνει 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 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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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 ανάλογα με τις αλλαγές ροής και τις διαφορές θερμοκρασίας του νερού εισόδου που μπορεί να 
υπάρξουν. 
 
1.2 Σωληνοειδείς Βαλβίδες 
Υπάρχουν περαιτέρω Σωληνοειδείς Βαλβίδες που τροφοδοτούν και διαιρούν σε 6 στάδια τον Καυστήρα. Αυτό 
επιτρέπει 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 ανιχνεύει την παρουσία φλόγας. Όταν το ρεύμα DC υπάρχει, ο Καυστήρας έχει 
φυσιολογική καύση. Αν η ένδειξη DC δεν υπάρχει (ή υπάρχει 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 λειτουργεί. 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 διακόπτει 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 
περισσότερο ή λιγότερο 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 προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε πτερύγιο της τουρμπίνας υπάρχει μαγνήτης του οποίου το σήμα ανιχνεύεται από 
Μαγνητικό Αισθητήρα, τοποθετημένο εξωτερικά, ο οποίος ανιχνεύει την ταχύτητα περιστροφής. Αυτή η 
παράμετρος μεταδίδεται στο PCB, το οποίο μετατρέπει την ταχύτητα σε ροή και χρησιμοποιεί αυτή την 
πληροφορία για να ενεργοποιήσει τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία.  
 
6.2 Ρυθμιστής της Ροής του Νερού και Βαλβίδα By-pass (Ανάμειξη) 
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 ∆τ (θερμική διαφορά) που 
απαιτείται, ελαττώνοντας τη μέγιστη επιτρεπόμενη ροή του. Η μέγιστη ροή ζεστού νερού περιορίζεται  από το 
ρυθμιστή ροής. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, για απαιτούμενες θερμοκρασίες χαμηλότερες από 
60οC, αναμιγνύεται μέρος του κρύου νερού εισόδου στη συσκευή με εκείνο που έχει θερμανθεί και ρέει 
κατευθείαν από τον Εναλλάκτη Θερμότητας. Η Βαλβίδα By-pass ρυθμίζει αυτή την ανάμειξη για να εξασφαλίσει 
στην έξοδο της Infinity ακριβώς την απαιτούμενη θερμοκρασία του ζεστού νερού, ανάλογα με τη ροή που 
μπορεί να ποικίλει.  

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Μοντέλα εξωτερικού χώρου 
Η Infinity Condensing Εξωτερικού χώρου είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκαταστάσεις 
εξωτερικού χώρου. Γι’ αυτό πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς και ανοιχτούς χώρους, με 
φυσικό αερισμό, χωρίς περιοχές που κατακρατούν τα προϊόντα καύσης, τα οποία πρέπει να 
διασπώνται γρήγορα με φυσική μεταγωγή ή από τον αέρα.  
Το τερματικό απορροής της συσκευής πρέπει να είναι ελεύθερο από εξωτερικά εμπόδια, καθώς και 
αντικείμενα ή σωματίδια που θα εμπόδιζαν την ελεύθερη αποβολή του καπνού. 
 
Μοντέλα εσωτερικού χώρου 
Η Infinity Condensing Εσωτερικού χώρου είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για εγκαταστάσεις 
εσωτερικού χώρου. Μπορεί να εγκατασταθεί και σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους, αν 
προστατεύονται κατάλληλα. Οι εσωτερικοί χώροι που θα δεχτούν την εγκατάσταση θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς και να έχει προβλεφθεί λεκάνη συλλογής και 
εκκένωσης νερού σε περίπτωση απωλειών. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε χώρους χωρίς 
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, 
λαμβάνοντας υπόψη άλλες συσκευές που ενδεχομένως υπάρχουν εκεί εγκατεστημένες, ανοίγματα, 
όρια. Για πολυμερείς εγκαταστάσεις υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των συσκευών σε κοινό 
μηχανισμό εκκένωσης.  
 
Όλα τα μοντέλα 
Τα μοντέλα που τροφοδοτούνται με GPL δεν γίνεται να εγκατασταθούν σε υπόγεια ή σε χώρους 
κάτω από τη στάθμη του εδάφους. 
 
Ο τοίχος ή ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι συσκευές πρέπει να είναι ικανός να αντέξει το 
βάρος τους, καθώς και το βάρος των σωληνώσεων που θα συνδεθούν σε αυτές. Η συσκευή πρέπει 
να εγκατασταθεί 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 στην ανάρτηση και στην ισορροπία της. Προσθέστε διαδοχικά τις άλλες 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 
ανάμεσα στη συσκευή και τα σημεία χρήσης είναι μεγάλη, η συσκευή μπορεί να εγκατασταθεί με 
σύστημα ανακυκλοφορίας που θα ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής για τη λήψη ζεστού νερού. 
Εναλλακτικά μπορούν να εγκατασταθούν περισσότερες συσκευές σε στρατηγικά σημεία, για να 
εξυπηρετούν κατάλληλα τα διάφορα σημεία χρήσης. 
 
Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιείται για την απευθείας θέρμανση πισίνας. 
 
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 είναι 
κατάλληλοι για να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Αποστάσεις 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε χώρο με εύκολη πρόσβαση. Ο χώρος 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τροφοδοσία από το δίκτυο ύδρευσης 
Εκεί που η πίεση του δικτύου ύδρευσης υπερβαίνει τα 10 bar πρέπει να εγκαταστήσετε ειδικούς μειωτές 
πίεσης, εφαρμόζοντάς τους στην είσοδο κρύου νερού της συσκευής.  
Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση πρέπει η Infinity να τροφοδοτείται με ελάχιστη πίεση 2,5-3 bar. Η συσκευή 
μπορεί να λειτουργεί και με χαμηλότερη πίεση, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Πολλές 
εφαρμογές απαιτούν να γίνεται η παραγωγή ζεστού νερού σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνοντας τη ροή του 
παραγόμενου νερού και ελαττώνοντας την αναγκαία πίεση. Έτσι, απαιτείται μικρότερη πίεση του νερού εισόδου 
(συμβουλευτείτε τον πίνακα στη σελίδα 43). 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 αντεπίστροφη 
βαλβίδα και ένα φίλτρο στο στόμιο εισόδου του κρύου νερού και μια αντεπίστροφη βαλβίδα με θυρίδα διαφυγής 
στο στόμιο 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 υποδεικνύονται στις σελίδες 38-39. Αν η συσκευή εγκατασταθεί σε περιοχή με σκληρό νερό, πρέπει να 
εγκαταστήσετε έναν αποσκληρυντή 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 συσκευή πρέπει να προστατευτεί με ειδικό σύστημα επεξεργασίας νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σύνδεση με Αέριο 
Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του μετρητή και των σωληνώσεων του αερίου ταιριάζουν με την ισχύ της 
συσκευής. Η ισχύς κάθε Infinity Condensing αναφέρεται στις σελίδες 40. Συμβουλευτείτε τους πίνακες που 
αναφέρει ο κανονισμός. Πρέπει να εξασφαλίσετε πίεση 20 mbar για το Αέριο Μεθάνιο (30 mbar για το GPL) 
στην είσοδο της συσκευής όταν όλες οι συσκευές βρίσκονται στη μέγιστη απόδοση. 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. Για συσκευές που τροφοδοτούνται με GPL, συνιστάται η εγκατάσταση ειδικών συστημάτων 
ανάσχεσης για παραφίνες και ενδεχόμενες ακαθαρσίες, σε περίπτωση που η συσκευή τροφοδοτείται με φιάλες 
ή με καύσιμο κατώτερης ποιότητας.  
 
Τροφοδοσία με Ηλεκτρικό ρεύμα 
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη. 
Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με 220V AC – 50Hz. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εύφλεκτα προϊόντα  Μη εύφλεκτα προϊόντα  

Μοντέλο εσωτερικού 
χώρου  

Μοντέλο 
εξωτερικού χώρου 

Μοντέλο 
εσωτερικού χώρου  

Μοντέλο εξωτερικού 
χώρου  

Ανώτερο 152 305 51 50 

Οπίσθιο 0 0 0 0 

Εμπρόσθιο 600 600 600 600 
Πλευρικό 50 150 15 15 
Υποκείμενο 300 300 50 50 

Εκκένωση καπνών 0 - 0 - 

   ∆ιαστάσεις σε mm 

Περιγραφή pH 
∆ιαλυμένα  
ολικά στερεά 

(TDS) 

Ολική 
Σκληρότη-

τα 
Χλωριούχα Ασβέστιο Νάτριο 

Μέγιστες Τιμές 6.5 - 9.0 600 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 20 mg/l 150 mg/l 

Σίδηρος 

1 mg/l 

Μαγνήσιο 

10 mg/l 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 
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Η Infinity Condensing μπορεί να δημιουργήσει συμπύκνωση (μέχρι μέγιστη ποσότητα περίπου 5 l/h) 
ως προϊόν καύσης ενός συστήματος υψηλής απόδοσης. Αυτή η συμπύκνωση πρέπει να εκκενώνεται 
μέσω σωληνώσεων και να αποστραγγίζεται σε ειδικά φρεάτια συλλογής. Ως υποπροϊόν της καύσης 
αερίου, είναι ελαφρά όξινη. Γι’ αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σωληνώσεις και εξαρτήματα 
από χαλκό (διαβρώνονται). Η Rinnai συνιστά να χρησιμοποιείτε πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα 
πολιβινυλοχλωριδίου (PVC) ή πολυαιθυλένιου (ΡΕ), που χρησιμοποιούνται ευρέως για σωληνώσεις 
άρδευσης. 
Σημαντικές θεωρήσεις για το σωλήνα εκκένωσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α Στόμιο Απορροής της Συμπύκνωσης της Infinity, ½΄΄ αρσενικό (20mm). 
Β Συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα ½΄΄ θηλυκό (20mm) από πλαστικό ή ισοδύναμο εξάρτημα. 
Γ Σωλήνα εκκένωσης συνδεδεμένος στεγανά με το στοιχείο. 
∆ Ελάχιστη κλίση 2ο από το θερμοσίφωνα προς την απορροή. Μήκη και γωνίες πρέπει να      

ανταποκρίνονται στον παρακάτω πίνακα «Μήκος και αλλαγή κατεύθυνσης». 
Ε Φρεάτιο συλλογής και αποστράγγισης. Μην εκκενώνετε απευθείας σε ηλεκτρικές ενώσεις, στο 

έδαφος, σε σωλήνες από χαλκό ή σε λεκάνες συλλογής νερού . 
 
Μήκος και αλλαγή κατεύθυνσης 
Το μέγιστο μήκος και οι καμπύλες με γωνίες μεγαλύτερες από 45ο πρέπει να τηρούν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά: 
 
 
 
 
 
 
Εγκατάσταση 

(α) Η σωλήνωση εκκένωσης ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εκκενώνει απευθείας σε ηλεκτρικές ενώσεις, στο 
έδαφος, σε σωλήνες από χαλκό ή σε λεκάνες συλλογής νερού. 

(β) Το φρεάτιο συλλογής της εκκένωσης πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε η εκκένωση της 
συμπύκνωσης να μην προκαλεί προβλήματα, να εντοπίζεται εύκολα και να μην προκαλεί βλάβες 
στο κτίριο. 

(γ) ∆εν πρέπει να υπάρχουν στρόφιγγες, βαλβίδες ή άλλοι περιορισμοί στο σωλήνα εκκένωσης: 
κάθε σωλήνωση πρέπει να μπορεί να εκκενώνει τη συμπύκνωση ελεύθερα από τη βαλβίδα 
διαφυγής στο καθορισμένο σημείο εκκένωσης, χωρίς εμπόδια ή σημεία με ανάποδη κλίση. 

(δ) Οι σωληνώσεις εκκένωσης δεν πρέπει να εκκενώνουν σε δεξαμενή στο εσωτερικό της συσκευής. 

(ε) Το φρεάτιο συλλογής της εκκένωσης πρέπει να έχει ένα άνοιγμα τουλάχιστον διπλάσιο από τη 
διάμετρο της σωλήνωσης εκκένωσης. 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 

Αποστάσεις και αλλαγή κατεύθυνσης  

Μέγιστο μήκος (m) 9 8 7 6 

Γωνίες με κλήση >45° 3 4 5 6 
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Γενικές πληροφορίες 
Συνήθως στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις δεν εγκαθίστανται τα τηλεχειριστήρια: γι’ αυτές τις εφαρμογές 
χρησιμοποιείται μια προεπιλεγμένη θερμοκρασία και οι χρήστες δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην 
τροποποίησή της. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση τηλεχειριστηρίων, αφού η 
θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με διακόπτες που τοποθετούνται στη Βασική Ηλεκτρονική Πλακέτα. 
Αυτό δεν ισχύει σε τρεις περιπτώσεις: 
1. Όταν η απαιτούμενη θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να επιλεχθεί με τους διακόπτες (π.χ. 41οC ή 47οC). 
2. Όταν απαιτείται η κυκλική χρήση διαφορετικών θερμοκρασιών. 
3. Σε οικιακές εφαρμογές όπου πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία χρήσης. 
Στις περιπτώσεις 1 και 2 το τηλεχειριστήριο πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους που προορίζονται για 
συντήρηση και έχει πρόσβαση το εξειδικευμένο προσωπικό ή είναι προστατευμένοι σε κλειστούς χώρους με 
κλειδαριά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται επίσης να τοποθετηθεί ο «Commercial Dip Switch» στη θέση ΟΝ 

(σελ. 36-37). 
 

Αν διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία, ο «Commercial Dip Switch» επιτρέπει στη 
συσκευή να ανάψει ξανά με το τηλεχειριστήριο αυτόματα όταν επιστρέψει το ρεύμα, 
στη θερμοκρασία που είχε επιλεχθεί προηγουμένως, ακόμη κι αν περνάει νερό 
μέσα από τη συσκευή. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αποτελεσματικά μετά από 
ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής τουλάχιστον για 6 ώρες.  
 
Όπου το σύστημα δεν είναι συνδεδεμένο πρέπει να οπλιστεί ξανά χειροκίνητα (πλήκτρο 

ΟΝ/OFF στο τηλεχειριστήριο) και αυτό συμβαίνει μόνο αν δεν υπάρχει λήψη νερού.  
Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί με το τηλεχειριστήριο Standard είναι εκείνη που έχει 
προεπιλεχθεί στη βασική ηλεκτρονική πλακέτα. Το τηλεχειριστήριο Standard είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να μη 
διαβάζει θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50οC. Πρέπει να ρυθμιστεί η ανάγνωση σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες 
κρατώντας πιεσμένα τα πλήκτρα «Transfer» και  «ΟΝ/OFF» ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα περίπου (σελ. 37).  
 
Για την καλύτερη εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου, λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 
 Εγκαταστήστε τα τηλεχειριστήρια σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. 
 Αποφύγετε τα σημεία που έχουν την τάση να υπερθερμαίνονται. Μην τα εγκαθιστάτε κοντά σε σόμπες, 

θερμαντικά σώματα, 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 ακροδέκτες που θα βρείτε στη συσκευασία, έτσι ώστε να έχετε μια σωστή και ασφαλή 
τροφοδοσία. 
 

Η πολικότητα του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου δεν παίζει σημαντικό 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 καλώδια που 
τροφοδοτούνται με 220V: πρέπει να 
αντικαταστήσετε το εργοστασιακό καλώδιο με 
κάποιο κατάλληλα θωρακισμένο. 
 

Συνιστάται να μην ξεπεράσετε αποστάσεις 20 
μέτρων: η μέγιστη απόσταση της συσκευής 
είναι 20 μέτρα, με τη χρήση 3 ή 4 
τηλεχειριστηρίων, 50 μέτρα αν συνδεθούν μόνο 
1 ή 2 χειριστήρια. 

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΕΙ∆ΗΣΗ !! 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
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Σύνδεση «ΕΖ» 
 
Η σύνδεση «ΕΖ» επιτρέπει την εγκατάσταση δύο Infinity σε συστοιχία, οι οποίες ελέγχονται από ένα 
και μόνο τηλεχειριστήριο χωρίς την εγκατάσταση ηλεκτρονικών πλακετών (MSB) για τον έλεγχο της 
συστοιχίας. Αυτό καθιστά δυνατό τον έλεγχο της θερμοκρασίας του νερού με ένα μόνο 
τηλεχειριστήριο και τη λειτουργία αυτοδιάγνωσης με το Μόνιτορ Ελέγχου των συσκευών. Η 
διαχείριση των δύο συσκευών με τη σύνδεση «ΕΖ» είναι η ίδια με εκείνη του συστήματος ελέγχου της 
συστοιχίας MSB.  
 
Εγκατάσταση της σύνδεσης «ΕΖ» 
 
1.Εγκαταστήστε τις δύο Infinity Condensing σε απόσταση από 50mm μέχρι 450mm. Απόσταση μεγαλύτερη 

από 450mm θα μπορούσε να προκαλέσει αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και κίνδυνο κακής 
λειτουργίας. 

 
2. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα από το βύσμα με 3 pin, το οποίο φέρει σήμα «EZ Connect» και 

βρίσκεται ανάμεσα στις καλωδιώσεις της μονάδας Master (εικ. 1). 
 
3. Συνδέστε αυτό το βύσμα στο καλώδιο σύνδεσης «ΕΖ» στην κεφαλή που φέρει το σήμα «To EZ Connect» 

της μονάδας Master (εικ. 2). Η άλλη κεφαλή του καλωδίου σύνδεσης «ΕΖ» που φέρει σήμα «To PCB» 
πρέπει να συνδεθεί στην ελεύθερη πρίζα που βρίσκεται στην άκρη του PCB της δευτερεύουσας μονάδας 
(εικ. 2 και εικ. 3). 

 
4. Ασφαλίστε κάθε καλώδιο σύνδεσης «ΕΖ» στο πλαίσιο που βρίσκεται στη βάση της Infinity με τους 

συνδετήρες και τις βίδες που τα συνοδεύουν (εικ. 4). 
 
 
Η σύνδεση ΕΖ δεν μπορεί να εγκατασταθεί μαζί με το σύστημα MSB 

(έλεγχος της συστοιχίας). 
Η σύνδεση ΕΖ δεν περιλαμβάνει τη λειτουργία «αυτόματο γέμισμα 
μπανιέρας».  

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο τηλεχειριστήριο της 
μονάδας Master.    

ΣΥΝ∆ΕΣΗ «ΕΖ» 



 

 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ «MSB» 

Συσκευές σε συστοιχία (MSB-ΜΒ) 
 

Συσκευές σε συστοιχία (MSB-ΜΒ) 
Η χρήση ηλεκτρονικών πλακετών MSB-MB (κωδ. REU-MSB-MB) επιτρέπει την εγκατάσταση δύο ή 
περισσοτέρων Infinity σε συστοιχία και την ηλεκτρονική διαχείριση της σύνδεσης, εξισορροπώντας την παροχή 
μεταξύ των μονάδων σε κάθε περίπτωση λειτουργίας. 
  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου (MSB-MB), για να διαχειριστείτε συστοιχίες 
συσκευών μέχρι και 25 μονάδων.  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει οι συνδεδεμένες συσκευές να είναι όλες του ίδιου μοντέλου και τύπου. Μη 
συνδέετε διαφορετικά μοντέλα σε ηλεκτρονική σειρά. Προτεινόμενη απόσταση 
μεταξύ συσκευών 50mm.. 

 
Εγκατάσταση συστοιχίας με ηλεκτρονικό σύστημα «MSB» 
•         Μέχρι και 5 το πολύ συσκευές μπορούν να συνδεθούν σε κάθε πλακέτα MSB-MB. 
•         Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 5 το πολύ επίπεδα ανάμεσα σε πλακέτες MSB-MB 
χρησιμοποιώντας συνδέσμους C2: κάθε επίπεδο μπορεί να υλοποιηθεί συνδέοντας τουλάχιστον 
3 συσκευές. 
•         Κάθε συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πλακέτα MSB-MB με καλώδιο σύνδεσης C1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λεπτομερείς οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση επισυνάπτονται στο προϊόν. 
 
Το ηλεκτρονικό σύστημα θα συνδυάζει αυτόνομα τις ενεργές μονάδες έτσι ώστε να διανέμει ισοδύναμα τη 
φθορά σε όλα τα στοιχεία της συστοιχίας. 
  
Σε περίπτωση σφαλμάτων ή ζημιών σε μια συσκευή παραγωγής ζεστού νερού, η ηλεκτρονική πλακέτα MSB-
MB αποκλείει αυτόματα από τη σειρά τη συσκευή απομονώνοντάς το υδραυλικά από το κύκλωμα, 
επισημαίνοντας το πρόβλημά του.  
  
Μπορείτε να ρυθμίσετε ηλεκτρονικά τον αριθμό συσκευών που είναι «άμεσα ενεργές» όταν απαιτείται ζεστό 
νερό: ο αριθμός που έχει προ-ρυθμιστεί στο εργοστάσιο είναι 3 συσκευές, αλλά μπορείτε να τον μειώσετε σε 1 
ή 2, για να έχετε μεγαλύτερη «αίσθηση ενεργοποίησης» του συστήματος στις χαμηλότερες παροχές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ εγκαταστήσετε το σύστημα διαχείρισης της σειράς σε συστήματα με μπόιλερ. Σε αυτά 
τα συστήματα δεν είναι απαραίτητη η χρήση της ηλεκτρονικής πλακέτας.  
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Κλειστά κυκλώματα (∆ακτύλιος Ανακυκλοφορίας ή Συσσωρευτής) 
 
Στα κλειστά κυκλώματα (με δακτύλιο ανακυκλοφορίας ή με σύνδεση με συσσωρευτή)  συνιστάται να 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 

Γενικο Σχεδιο.  
 

Infinity Condensing σε  συστοιχία με κύκλωμα ανακύκλωσης: 
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1. 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. Επαναφέρατε τη σύνδεση με το ηλεκτρικό και το αέριο.  
      Προσοχή: η συσκευή τροφοδοτείται με 220V 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 της. 
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 
εργοστασιακά για να δουλεύει σε πιέσεις λειτουργίας του αερίου σύμφωνα με τους 
ελληνικούς κανονισμούς. Εκτός από ειδικές περιπτώσεις ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

9. Ξανακλείστε τις στρόφιγγες του ζεστού νερού. 

10. Ελέγξτε το φίλτρο στην είσοδο του κρύου νερού. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την 
επαναλαμβάνετε τακτικά για να εξασφαλίσει την άριστη λειτουργία της συσκευής. 

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

12. Ελέγξτε την πραγματική θερμοκρασία παροχής του ζεστού νερού με θερμόμετρο και 
συγκρίνετε την τιμή της με εκείνη που εμφανίζεται στην οθόνη. 

13. Εξηγήστε τη λειτουργία της συσκευής και των τηλεχειριστηρίων στον χρήστη. 

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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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).  
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).  

 
 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Εικ. 1 

Εικ. 2 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ∆ΙΑΚΟΠΤΩΝ 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 



 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
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Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι παρακάτω συνθήκες με το πέρας της εγκατάστασης: 
 Η συσκευή δεν κινδυνεύει από παράγοντες διάβρωσης που υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο. 
 Το νερό που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τη συσκευή: πιθανές χημικές ουσίες και η ολική 

σκληρότητα συμμορφώνονται με τις τιμές που ορίζει ο νόμος και η Rinnai. 
 Τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις από εύφλεκτα και μη εύφλεκτα υλικά.  
 Τηρείται η απαραίτητη απόσταση του τερματικού εκκένωσης/αναρρόφησης. 
 Για μοντέλο εσωτερικού χώρου: το σύστημα απορροής καπνών που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για το 

εγκατεστημένο μοντέλο και οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή εκτελέστηκαν σωστά. 
 Για μοντέλο εσωτερικού χώρου: ο μηχανισμός αναρρόφησης/απόρριψης τηρεί τα όρια που έχει θέσει η 

Rinnai. 
 Για μοντέλο εσωτερικού χώρου: οι διακόπτες Νο 1 της βάσης SW1 και SW2 είναι ρυθμισμένοι σωστά για 

τον τύπο συστήματος εκκένωσης που έχει εγκατασταθεί. 
 Οι σωληνώσεις του νερού (ζεστού και κρύου) και του αερίου έχουν εξαερωθεί σωστά πριν από τη σύνδεση 

με τη συσκευή. 
 Οι συνδέσεις στο κύκλωμα νερού εκτελέστηκαν σωστά και οι σωλήνες του νερού δεν είναι ανεστραμμένοι, 

ούτε με λάθος διαστάσεις, και επομένως δεν προκαλούν υψηλές απώλειες φορτίου. 
 Στη γραμμή του αερίου έχει εγκατασταθεί ειδική στρόφιγγα αποκοπής. 
 Η διαθέσιμη βαλβίδα εξαέρωσης έχει εγκατασταθεί στην έξοδο του ζεστού νερού. 
 Το φίλτρο του κρύου νερού εισόδου στη συσκευή είναι καθαρό. 
 Οι απώλειες φορτίου της γραμμής του αερίου είναι αμελητέες. 
 Η πίεση τροφοδοσίας του αερίου είναι σταθερή και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος. 
 Ο τύπος του αερίου είναι κατάλληλος για τις προδιαγραφές της συσκευής. 
 Το ηλεκτρικό κύκλωμα διαθέτει γείωση και είναι σύμφωνο με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 Πιθανά τηλεχειριστήρια έχουν εγκατασταθεί σωστά και είναι λειτουργικά. 
 Οι απώλειες φορτίου της γραμμής αερίου (με όλες τις συσκευές συνδεδεμένες και εν λειτουργία σε μέγιστο 

καθεστώς) είναι αμελητέες. 
 Ο μετρητής του αερίου, ενδεχόμενοι μειωτές πίεσης και οι σωληνώσεις είναι κατάλληλα για τη συνολική 

θερμική παροχή των συνδεδεμένων συσκευών. 
 Σε περίπτωση που η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ο εναλλάκτης έχει αποστραγγιστεί πλήρως. 
 Το μπροστινό κάλυμμα προστασίας έχει εγκατασταθεί και στερεωθεί σωστά. 
 Το «εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης», καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα, φυλάσσονται σε 

ασφαλές μέρος και είναι πάντα διαθέσιμα . 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Για να διατηρήσετε στις καλύτερες συνθήκες απόδοσης και ασφάλειας τη συσκευή, συνιστάται να ζητάτε τεχνική υποστήριξη 
μια φορά το χρόνο ακόμη και αν η συσκευή δεν παρουσιάζει προβλήματα και λειτουργεί σωστά. 
Πρέπει να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά Rinnai και η συντήρηση ΠΡΕΠΕΙ να γίνεται αποκλειστικά 
από ένα ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ RINNAI, διαφορετικά εκπίπτει η εγγύηση. Σας 
καλούμε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας για να μάθετε ποιο είναι το δικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης της Rinnai (σελ. 46). 
 
Φροντίδα των εσωτερικών εξαρτημάτων 
Είναι απαραίτητο να διατηρείτε καθαρά τα εσωτερικά μέρη της συσκευής. 
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 
 Σβήστε και αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
 Κλείστε τις στρόφιγγες παροχής του υδραυλικού κυκλώματος. 
 Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο που βρίσκεται στο στόμιο εισόδου του κρύου νερού. 
 Αφαιρέστε το μπροστινό προστατευτικό κάλυμμα βγάζοντας τις 4 βίδες. Χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα για να 

αφαιρέσετε τη σκόνη από τον καυστήρα, από τον εναλλάκτη θερμότητας και από τον ανεμιστήρα καύσης. 
Μη χρησιμοποιείτε υγρό πανί ή καθαριστικά σε σπρέι στον καυστήρα. 
Μη χρησιμοποιείτε πτητικές ουσίες, όπως βενζίνες και διαλύματα: μπορεί να κάψουν ή να αποχρωματίσουν το βερνίκι. 
 
Ανεμιστήρας 
Ο κινητήρας του ανεμιστήρα λιπαίνεται αυτόματα και δεν χρειάζεται περιοδική λίπανση. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
απομακρύνετε σκόνη και βρομιά από το στροφείο και τον κινητήρα. Το σύστημα αερισμού πρέπει να επιθεωρείται 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, για να αποφύγετε μπλοκαρίσματα ή ζημιές. 
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Οπτική επιθεώρηση της φλόγας 
Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα του καυστήρα είναι φυσιολογική. Μπορείτε να επιθεωρήσετε τη 
φλόγα από το φινιστρίνι που βρίσκεται στο θάλαμο καύσης. Σε φυσιολογικές συνθήκες η 
φλόγα είναι καθαρή, γαλάζια και σταθερή. Φλόγα σε κιτρινωπή ή πορτοκαλί απόχρωση 
δεν θεωρείται φυσιολογική  και πρέπει να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης . 
 
Ειδοποίηση σχηματισμού αλάτων 
Αν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος «LC #» (LC1, LC2…), πρέπει να εκτελέσετε την 
διαδικασία πλυσίματος του εναλλάκτη θερμότητας, γιατί οι αισθητήρες εντόπισαν την 
παρουσία αλάτων: πρέπει να καλέσετε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
υποστήριξης της Rinnai. Βεβαιωθείτε ότι το νερό που χρησιμοποιείται δεν περιέχει 
χημικές ουσίες και η ολική σκληρότητά του δεν είναι υψηλή. Η παρατεταμένη έλλειψη 
συντήρησης μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στον εναλλάκτη θερμότητας 
και σε άλλα εξαρτήματα. Ζημιές που προκλήθηκαν από σχηματισμό αλάτων δεν 
καλύπτονται από την εγγύηση. Η Rinnai συνιστά την εγκατάσταση βαλβίδων μόνωσης 
για διευκόλυνση του πλυσίματος και κατάλληλη διαχείριση νερού. 
 
Χειροκίνητη αποστράγγιση της συσκευής 
Σε περίπτωση ιδιαίτερα ψυχρού κλίματος και/ή παρατεταμένης αδράνειας, συνιστάται να αδειάσετε πλήρως τη συσκευή 
από το νερό που βρίσκεται στο εσωτερικό του εναλλάκτη θερμότητας. 
 
Για να αδειάσετε χειροκίνητα το νερό: 
1. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του κρύου νερού και του αερίου της 
συσκευής με τις στρόφιγγες αποκοπής. 

2. Σβήστε το τηλεχειριστήριο πιέζοντας το πλήκτρο «ON/OFF». 
3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. 
4. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο για να συλλέξετε το νερό. Ανοίξτε 
τη στρόφιγγα του ζεστού νερού σε ένα σημείο κατανάλωσης. 
Ξεβιδώστε τη βαλβίδα εξαέρωσης (συνδεδεμένη στο στόμιο του ζεστού 
νερού) και ανοίξτε τη βίδα εκκένωσης νερού. 

5. Αφαιρέστε το φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα που βρίσκεται στο στόμιο 
εισόδου του κρύου νερού, για να αδειάσετε πλήρως τη συσκευή. 

6. Ξεβιδώστε το καπάκι του σιφονιού της εκκένωσης συμπύκνωσης και 
αδειάστε επίσης την παγίδα συλλογής συμπύκνωσης. 

 

Για να αποκαταστήσετε την κανονική λειτουργία: 
1. Βεβαιωθείτε ότι τα κυκλώματα νερού και αερίου είναι μονωμένα. 
2. Βιδώστε τα καπάκια του σιφονιού της εκκένωσης συμπύκνωσης και της 
εκκένωσης νερού (προσοχή να μη ζορίσετε την κλειδαριά). 

3. Βιδώστε το φίλτρο με κυψελωτό πλέγμα στο στόμιο εισόδου του 
κρύου νερού. 

4. Ανοίξτε πλήρως τη στρόφιγγα του ζεστού νερού σε ένα σημείο 
κατανάλωσης, κατόπιν ανοίξτε σταδιακά τη στρόφιγγα ανάσχεσης του κρύου νερού. Βεβαιωθείτε ότι από τη στρόφιγγα 
του ζεστού νερού τρέχει νερό με πλούσια ροή και χωρίς φυσαλίδες αέρα. Μετά την κλείνετε ξανά. 

5. Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. 
6. Αφού βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι σβηστό, ανοίξτε την τροφοδοσία του αερίου. 
7. Πιέστε το πλήκτρο «ON/OFF» στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή . 
 

Προστασία από παγετό 
Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φτάσει σε τιμές χαμηλότερες από τη 
μέγιστη θερμοκρασία προστασίας της συσκευής από τον πάγο και/ή 
υπάρχουν προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, οι παρακάτω ενέργειες 
μπορούν να εμποδίσουν το πάγωμα της συσκευής, καθώς και να 
προστατέψουν τις υδραυλικές σωληνώσεις του κυκλώματος θέρμανσης: 
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. 
2. ∆ιάκοπτε την παροχής του αεριού. 
3. ∆ιατηρήστε ανοιχτή μία στρόφιγγα του ζεστού νερού, αφήνοντας να τρέξει 
νερό ποσότητας περίπου 0,5L/min ή με μια ροή πάχους περίπου 5mm. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συσκευές σε σειρά πρέπει να αποστραγγιστούν από το νερό. 
Αν η συσκευή ή οι σωλήνες σύνδεσης είναι παγωμένοι ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη συσκευή! Κλείστε τις 
στρόφιγγες αερίου και νερού, σβήστε το τηλεχειριστήριο. Θερμάνετε τους σωλήνες και ελέγξτε για πιθανές 
ζημιές. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για εγκαταστάσεις σε παραλιακές περιοχές συνιστάται πιο συχνή συντήρηση, λόγω των 
διαβρωτικών φαινομένων του θαλασσινού αέρα. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Έξοδος Ζε-
στού Νερού  

Τάπα σιφόνι  
αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων 

Αποχέτευση 
συμπυκνωμάτω
ν 

Αποχέτευ-
ση Νερού Αερίου 

Είσοδος 
κρύου νερού 

0,5 Λιτ/Λεπτό 



 

 

 
 
 
 
 
Αξιότιμε Καταναλωτή, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της 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 ημερομηνία παραγωγής. 
 
Η Εγγύηση προβλέπει διαφορετική περίοδο κάλυψης ανάλογα με τον τύπο 
χρήσης: 
Οικιακή χρήση: 2 χρόνια κάλυψη (ανταλλακτικά). Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις 
με ανακυκλοφορία του ζεστού νερού, σύνδεση σε θερμικό συσσωρευτή, 
ρύθμιση της θερμοκρασίας σε τιμές μεγαλύτερες των 55οC: αυτές οι 
εγκαταστάσεις εντάσσονται στην κάλυψη που προσφέρεται για επαγγελματική 
χρήση. 
Επαγγελματική χρήση: 1 χρόνος κάλυψη (ανταλλακτικά). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
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Η Rinnai Italia εγγυάται την καλή ποιότητα των υλικών και την επιμελή εργασία στην κατασκευή της 
συσκευής. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα τμήματα της συσκευής και αναλαμβάνει την προμήθεια 
ανταλλακτικών προς αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος που ενδεχομένως θα παρουσιάσει 
κατασκευαστικά ελαττώματα. 
 
Η εγγύηση δεν καλύπτει τμήματα με ελαττώματα ή ζημιές που προκλήθηκαν κατά 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 θραύση σωληνώσεων ή άλλες ζημιές προς τρίτους ή περιουσιακά 
στοιχεία γενικά. 
Ζημιές που προκλήθηκαν από χημικές επιδράσεις που οφείλονται σε στοιχεία του αέρα που 
κυκλοφορεί 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 εξυπηρέτηση, 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 

κατασκευαστή. 
 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 
εγκατάστασης 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 ανταλλακτικό που έχει αντικατασταθεί σε περίοδο που καλύπτεται από την εγγύηση, 
δεν έχει νέα εγγύηση. 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 αντικατάσταση ελαττωματικών τμημάτων ή συσκευών σε περίοδο που 
καλύπτει η εγγύηση γίνεται αποκλειστικά 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 
παρακάτω τιμές: 
 
 
 
 
 
 
 
Η Rinnai Italia και η Italtherm δεν ευθύνονται για ζημιές σε αντικείμενα ή πρόσωπα οι οποίες 
προέρχονται από ειδικές, τυχαίες, άμεσες ή έμμεσες αιτίες. 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

Περιγραφή pH 
Ολικά          

∆ιαλυμένα 
Στερεά 

Ολική 
Σκληρό-
τητα 

Χλώριο Ασβέστιο Νάτριο 

Μέγιστα αποδεκτά 
επίπεδα  6.5 - 9.0 600 mg/l 150 mg/l 300 mg/l 20 mg/l 150 mg/l 

Σίδηρος 

1 mg/l 

Μαγνήσιο 

10 mg/l 



 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕ  



 

 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
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L’installatore è responsabile, nei vostri confronti, della corretta installazione del prodotto. 

Per vostro interesse è consigliabile compilare i dati seguenti: 
 
 Fornitore:                     

 Data di acquisto del prodotto (conservate fattura o ricevuta fiscale per convalidare la garanzia del 
 prodotto):         

 Modello:           Numero di serie:         

 Installatore:          Telefono:          

 Indirizzo:           Data di installazione:        

  Informazioni per la garanzia               

CONTATTI 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΕΠΑΦΕΣ 

 
 

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

ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

 
Αριθμός μοντέλου __________________________________ __________ 
 
 

Σειριακός αριθμός _____________________________________________ 
 
 

Ημερομηνία αγοράς ___________________________________ ________ 
 
 

Ημερομηνία Εγκατάστασης ______________________________________ 



 

 


