
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rin- 
nai Infinity είναι προϊόντα πιστοποιημένα με το σή- 
μα CE, από τον ευρωπαϊκό οργανισμό πιστοποίησης 

Technigas. 

Infinity 11e - REU-VRM1120WD-E 
Infinity 14e - REU-VRM1420WD-E 
Infinity 17e - REU-VRM1720WD-E 
Infinity 20e  - REU-VRM2024WD-E 

 
Αριθμός πιστοποίησης: E0841/5386 Rev.5 
ID αριθμός: 0461BP0795 
Ημερομηνία πιστοποίησης: 23/12/2004 
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης23/08/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Πιστοποιημένη από την: Japan gas Appliances Inspection Association – JIA-QA Center. 
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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. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
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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 ΔΕΝ ΘΑ 

ΜΕΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΧΩΡΙΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ. Εφόσον υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και αέριο, το 
ζεστό νερό είναι διαθέσιμο κάθε φορά που θα ανοίγετε τη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 

 
 Ο μικροεπεξεργαστής έχει λειτουργία που ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ του 

ζεστού νερού που παράγεται. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες 
διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από 
παιδιά ή ηλικιωμένους. Αν χρειαστεί, η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει από τον πίνακα 
ελέγχου (Τηλεχειριστήριο), που διατίθεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη. 

 
 Η Infinity είναι συσκευή εξαναγκασμένης ροής. Αυτό το χαρακτηριστικό την καθιστά εξαιρετικά 

συμπαγή, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζετε σημαντική οικονομία χώρου. 
 

 Η θερμοκρασία του ζεστού νερού εξόδου ελέγχεται συνεχώς από εσωτερικό αισθητήρα. Αν η 
θερμοκρασία ξεπεράσει την προεπιλεγμένη περισσότερο από τρεις βαθμούς, ο καυστήρας 
σβήνει αμέσως και ανάβει ξανά αυτόματα μόνο όταν φτάσει στην προεπιλεγμένη 
θερμοκρασία. 

 
 Ο καυστήρας ανάβει αυτόματα με το άνοιγμα μιας στρόφιγγας ζεστού νερού και σβήνει μόλις 

αυτή κλείσει. Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, γι’ αυτό δεν υπάρχει πιλοτική φλόγα. 
Όταν η στρόφιγγα του ζεστού νερού είναι κλειστή δεν υπάρχει καμία κατανάλωση αερίου. 

 
 Οι συσκευές Rinnai Infinity 32 διαθέτουν ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ στην μπροστινή θυρίδα της 

συσκευής, το οποίο δείχνει τη θερμοκρασία λειτουργίας και τους κωδικούς βλάβης. Είναι 
δυνατό να συνδεθούν μέχρι και τέσσερα τηλεχειριστήρια στη συσκευή. Αυτό προσφέρει τις 
παρακάτω πρόσθετες λειτουργίες: 
Επιλογή της θερμοκρασίας από το χώρο κατανάλωσης. 
Διαγνωστική λειτουργία της συσκευής μέσω των κωδικών βλάβης. 
Ρολόι (Τηλεχειριστήριο Deluxe). 
Αυτοματοποιημένο γέμισμα της μπανιέρας (Τηλεχειριστήριο Deluxe). 

 
 Τα τηλεχειριστήρια “Deluxe” διατίθενται προαιρετικά. Ενεργοποιούν λειτουργίες για 

Αυτοματοποιημένο γέμισμα μπανιέρας, Ρολόι, Φωνητική ειδοποίηση. 
 

 Οι θερμοκρασίες που επιλέγονται στα τηλεχειριστήρια παραμένουν στη ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

 
 Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΣ. 

 
 Οι ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ εμφανίζονται στο τηλεχειριστήριο για να διευκολύνουν την τεχνική 

εξυπηρέτηση. 
 

 Η ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ είναι εισηγμένη σε κάθε μοντέλο.(-20°C). 
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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 50 
οC 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 65 
οC 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. 

 
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του νερού 
της μπανιέρας με τον αγκώνα σας, πριν 
βάλετε μέσα σ’ αυτή τα παιδιά. 

 
Σιγουρευτείτε ότι η στρόφιγγα είναι 
ερμητικά κλειστή. 

 
Σκεφτείτε αν πρέπει  να  περιορίσετε στους 
50 οC 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΑΙ 

 
 Εξετάστε το ενδεχόμενο να το- 

ποθετήσετε σύστημα προστασί- 
ας για παιδιά στη στρόφιγγα ή  
να τοποθετήσετε στρόφιγγα ειδι- 
κή για την προστασία των παι- 
διών: και στις δύο περιπτώσεις τα 
παιδιά δεν μπορούν να επέμβουν 
στις στρόφιγγες και να θέσουν σε 
κίνδυνο τον εαυτό τους. 

 
 Εξετάστε το ενδεχόμενο να ρυθ- 

μίσετε την προεπιλεγμένη μέγι- 
στη θερμοκρασία ώστε να μην 
ανεβαίνει  περισσότερο  από   50 
οC. 



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

‘ΟΧΙ 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF 

ς. 

 

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 
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. 

 

 

 

Αν περιμένετε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, διακόψτε 
την παροχή αερίου και νερού και αδειάστε τη συσκευή. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αν η συσκευή τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα, 
ενεργοποιείται το αντιψυκτικό σύστημα 

Διατηρείστε   τα εύφλεκτα   υλικά μακριά   από τη Μην  αγγίζετε  το  εξωτερικό  τμήμα  της αποχέτευσης. 
συσκευή,    Μη βάζετε αντικείμενα στο εσωτερικό του  συστήματος 

    αποχέτευση 

     
 
 
 
 
 

Στις  κρύες  ημέρες  μπορεί  να βγει  υδρατμός  από το 
Μην ψεκάζεται με νερό το τερματικό της σύστημα   αποχέτευσης.   Πρόκειται   για  φυσιολογικό 
καπνοδόχου.    φαινόμενο, μην ανησυχείτε, δεν είναι ένδειξη βλάβης. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

 

 

 
 

 

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 ι 

συσκευές Rinnai Infinity ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε θερμοκρασία 55 οC. 
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 σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το ζεστό νερό σε 
θερμοκρασίες ασφαλείας. 
Το νερό με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50 οC 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 65 οC μπορεί να προκαλέσει σοβαρό έγκαυμα σε ένα παιδί, σε 
λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο. 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Rinnai Infinity 32 διαθέτουν Μόνιτορ ελέγχου στη 

μπροστινή θυρίδα πρόσβασης της συσκευής. 
 
 

ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
 

 

 

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. Αλλαγές στην επιθυμητή θερμοκρασία του νερού 
μπορούν να γίνουν από ένα οποιοδήποτε τηλεχειριστήριο από αυτά που είναι εγκατεστημένα. Κάθε 
τηλεχειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί ξεχωριστά. 

 
Μέχρι τέσσερα τηλεχειριστήρια (Standard και/ή Deluxe) μπορούν να εγκατασταθούν με κάθε Infinity 
Condensing. 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 50 

οC. 

Με τα τηλεχειριστήρια μπορούν να επιλεγούν διάφορες θερμοκρασίες (
οC): 

 
Τηλεχειριστήριο Standard: 

 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50°C 

 
Τηλεχειριστήριο Standard (ρυθμισμένο ως Master): 

 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65°C 

 
Τηλεχειριστήριο Deluxe Μπάνιου: 

 
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: 

 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 55, 60, 65°C 

 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ το νερό τρέχει, η μέγιστη επιλέξιμη θερμοκρασία είναι 43 
οC. 

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 

οC, Μπάνιο 39-41 οC 
 

Αυτές οι θερμοκρασίες είναι αρχικές τιμές αναφοράς. Μπορεί να είναι πιο βολικές για εσάς 
διαφορετικές θερμοκρασίες. Η ρύθμιση χαμηλότερων θερμοκρασιών σάς βοηθά να εξοικονομήσετε 
ενέργεια και να μειώσετε τη δημιουργία αλάτων (επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής του εναλλάκτη). 

Για να επιτύχετε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 37 
οC, 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. 
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Μπορείτε να ελέγξετε την Infinity από ένα, δύο, τρία ή τέσσερα τηλεχειριστήρια. Το τηλεχειριστήριο 
Standard υπάρχει σε κάθε συσκευασία μαζί με τη συσκευή. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
οC. 

 Τα άλλα τηλεχειριστήρια δεν θα δεχθούν 
την αλλαγή της θερμοκρασίας. 

 Αν το τηλεχειριστήριο είναι σβηστό, δεν 
μπορεί να λειτουργήσει 

Η θερμοκρασία εξόδου του 
ζεστού νερού ελέγχεται συνεχώς 
από έναν μικροεπεξεργαστή, ο 
οποίος σβήνει αμέσως τον 
καυστήρα στην περίπτωση που η 
θερμοκρασία αυξηθεί 

περισσότερο από 3 οC από την 
επιλεγμένη θερμοκρασία. 

 
Ο καυστήρας θα ανάψει ξανά αυτόματα όταν η 
θερμοκρασία του νερού μειωθεί ξανά στην τιμή 
που έχετε επιλέξει. 
Με το συνδυασμό ηλιακών πάνελ η συσκευή 
που λαμβάνει νερό πιο ζεστό από αυτό που 
έχει ρυθμιστεί δεν θα ανάψει για να το ζεστάνει 
μέχρις ότου η θερμοκρασία του νερού εισόδου 
κατέβει κάτω από την τιμή που έχει επιλέξει ο 
χρήστης. 
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Χρήση των Τηλεχειριστηρίων 
 

Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF σε 
ένα τηλεχειριστήριο ενώ 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 την προτεραιότητα έναντι 
των άλλων που  είναι 
συνδεδεμένα. 
Η θερμοκρασία θα εμφανιστεί 
στην οθόνη. 

Αλλαγή της θερμοκρασίας 
 

Πιέστε απλά τα πλήκτρα στη δεξιά πλευρά με 
τα βελάκια, για να ρυθμίσετε στην οθόνη την 
επιθυμητή θερμοκρασία 

 
 
 
 
 
 
 

ΖΕΣΤΟ 

ΚΡΥΟ 

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. Η κόκκινη 
ένδειξη «IN USE» θα φωτιστεί στο 
τηλεχειριστήριο. 
. 

Απενεργοποίηση του συστήματος 
 

Κατά τη διάρκεια μιας 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 επίσης τα 
τηλεχειριστήρια. Η ψηφιακή οθόνη θα σβήσει κι 
αυτή. 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 ψύξη. 

Λειτουργία των τηλεχειριστηρίων στις υψηλές θερμοκρασίες 
Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 50 
οC, 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 50 οC. 
 

ΒΗΜΑ 1: Μόνο στο τηλεχειριστήριο Master πιέστε και κρατήστε πιεσμένα 
τα πλήκτρα Transfer και ON/OFF ταυτόχρονα (εικ. 1) μέχρι ν’ 
ακούσετε ένα «μπιπ». 

 
ΒΗΜΑ 2: Ανάβοντας ξανά  το τηλεχειριστήριο θα έχετε  τη  δυνατότητα  νε    επιτύχετε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από 50 οC. 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 
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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 50 

οC. 
 

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 κύριο τηλεχειριστήριο (Master) πιέστε και κρατήστε 
πιεσμένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Transfer και ON/OFF (βλέπε 

εικ. 1) μέχρι να ακούσετε ένα «μπιπ» 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. 

 
fig. 1 

 
 
 
 
 
 
 

 fig. 2  
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Μην πιέζετε το πλήκτρο ON/OFF στο 

τηλεχειριστήριο Master αφού έχετε μεταφέρει  
την προτεραιότητα σε κάποιο δευτερεύον 
τηλεχειριστήριο ή η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μη σβήνετε το τηλεχειριστήριο Master 

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

 
 
 

 

X 
Controller 1 Controller 2 
Σε λειτουργία δεν μεταφέρεται η 

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 50 

οC. 

Αν η επιλεγμένη θερμοκρασία ήταν 50 
οC ή 

μικρότερη, δεν θα αλλάξει. Αυτή είναι μια 
λειτουργία ασφαλείας. 
. 

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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ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ 
 

 

 

Οι θερμοσίφωνες Rinnai διαθέτουν σύστημα Αυτοδιάγνωσης: σε περίπτωση βλάβης, ένας Κωδικός Βλάβης θα 
ανάψει 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. 

 
03 

Διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας (το νερό δεν 
τρέχει όταν αποκατασταθεί η σύνδεση). 

Κλείστε όλες τις στρόφιγγες και αποσυνδέστε 
ενδεχόμενες αντλίες ανακυκλοφορίας. Πιέστε το 
πλήκτρο ON/OFF δύο φορές. 

 
10 

 
Μη επαρκής αέρας καύσης. 

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

11 Αδυναμία ανάφλεξης Ελέγξτε τη στρόφιγγα του αερίου και τον Μειωτή 
πίεσης. 
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Σβήσιμο φλόγας 

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

14 Διακόπτης υπερθέρμανσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

16 Ειδοποίηση υπερθέρμανσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

25 Φραγή εκκένωσης συμπύκνωσης Ελέγξτε τον αγωγό. Καλέστε την τεχνική 
εξυπηρέτηση. 

32 Βλάβη του Θερμίστορα νερού εξόδου Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

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

52 Βλάβη της βαλβίδας διαμόρφωσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

61 Βλάβη του ανεμιστήρα καύσης Καλέστε την τεχνική εξυπηρέτηση. 

65 Βλάβη του Ρυθμιστή ροής (δεν ρυθμίζει 
σωστά τη ροή) 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. 

 
*Ο κωδικός βλάβης πιθανόν να σβήσει κλείνοντας τη στρόφιγγα του νερού. Αν αυτή η διαδικασία δεν 
λύσει το πρόβλημα, δοκιμάστε πιέζοντας το πλήκτρο ON/OFF δύο φορές σβήνοντας και ανάβοντας 
ξανά το τηλεχειριστήριο. Αν ο κωδικός βλάβης παραμένει, καλέστε το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης 
Rinnai. 
**Βλάβες που οφείλονται σε ανεπαρκή ροή αερίου/νερού, σε κακή ποιότητα νερού ή σε λάθη 
στην εγκατάσταση ΔΕΝ καλύπτονται από την εγγύηση. 
***Η οθόνη θα εμφανίζει με εναλλαγή τη θερμοκρασία και τον κωδικό LC και θα εκπέμψει ένα «μπιπ». 
Ο κωδικός “LC” εξαφανίζεται σβήνοντας και ανάβοντας ξανά την Infinity. 
. 
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΗΣ 
 

 

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

 

Διαγνωστική 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. 
Καθαρίστε το φίλτρο του κρύου νερού εισόδου 
Ελέγξτε τη στρόφιγγα του νερού εισόδου στη συσκευή. 

Η συσκευή ανάβει και σβήνει αμέ- 
σως 

Ελέγξτε τη στρόφιγγα του αερίου και τον μετρητή. 

Καθαρίστε το φίλτρο του κρύου νερού εισόδου 
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 του κρύου νερού εισόδου 
Ανοίξτε μια δεύτερη στρόφιγγα του ζεστού νερού. 

 
 
 

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

 
 

Εγκατάσταση με Αντλίες Ανακυκλοφορίας 
 

Με εγκατεστημένο τηλεχειριστήριο. 
 

Κατά την ανάφλεξη ή μετά από διακοπή του ηλεκτρικού, 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. 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, ανάψτε τη συσκευή. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά την αντλία ανακυκλοφορίας. Αυτή είναι μια λειτουργία ασφαλείας. 

 
Εναλλακτικά, μπορείτε να αφαιρέσετε αυτή τη λειτουργία ασφαλείας και να αφήσετε την Infinity να ανάψει 
ξανά αυτόματα μόλις επιστρέψει η παροχή ηλεκτρικού: πρέπει ο εγκαταστάτης να απενεργοποιήσει αυτή 
τη λειτουργία ασφαλείας στη βασική ηλεκτρονική πλακέτα. 

 

Χωρίς εγκατεστημένο τηλεχειριστήριο. 
 

Η συσκευή ενεργοποιείται ξανά αυτόματα μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικού και παράγει ζεστό 
νερό στη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στην ηλεκτρονική πλακέτα. 
. 
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ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

 

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

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) Διακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού 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 της συσκευής και επαναλάβατε τη διαδικασία από την αρχή. 
Όπου είναι συνδεδεμένο κάποιο τηλεχειριστήριο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να αφαιρέσετε αυτή τη 
λειτουργία ασφαλείας και να αφήσετε την Infinity να ανάψει ξανά αυτόματα μόλις επιστρέψει η παροχή 
ηλεκτρικού: πρέπει ο εγκαταστάτης να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία ασφαλείας στη βασική 
ηλεκτρονική πλακέτα. 

 
 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Συντήρηση 
Για να διατηρήσετε στις καλύτερες συνθήκες απόδοσης και ασφαλείας τη συσκευή, 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 εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Rinnai. Σε αντίθετη 
περίπτωση η εγγύηση ακυρώνεται. Σας προσκαλούμε στα γραφεία μας για να γνωρίσετε το δικό σας 
εξειδικευμένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Rinnai. 

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 που εξαρτάται από την 
ποιότητα του νερού με το οποίο τροφοδοτείται η Infinity. 
Η θέση του φίλτρου μπορεί να γίνει διακριτή από το σχήμα στη σελίδα 20-21. 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. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOP 

Το παρακάτω τμήμα αυτού του εγχειριδίου απευθύνεται απο- 
κλειστικά 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 προκα- 

λέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά. 
 

Πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να μελετή- 
σετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. 

 
Σε περίπτωση αμφιβολίας για το πώς θα προχωρήσετε στην ε- 

γκατάσταση, επικοινωνήστε με τη Rinnai ή τον μεταπωλητή 
σας. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

 

 
 

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 46/90 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις του. Μη εξειδικευμένο προσωπικό 
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να εγκαταστήσει αυτή τη συσκευή. 

 
2) Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που αφορούν στο σχεδι- 

ασμό, 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) Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλή χώρο, για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση. 

Πιθανόν η εγκατάσταση να πρέπει να συμμορφωθεί και με άλλους κανονισμούς που δεν αναφέρο- 
νται σ’ αυτό το εγχειρίδιο. 
Είναι ευθύνη του εγκαταστάτη να βεβαιωθεί ότι η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους κανονι- 
σμούς. 

 
 

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και τηρείτε κάθε κανονισμό και νόμο, πριν εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή. 
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ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

 

 
 

 

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 Θερμίστορα 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 
Διαμόρφωσης 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 Θερμίστορα 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. 

 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. 

 Μέσα στη συσκευασία θα βρείτε μια άλλη   συσκευασία 
με εξαρτήματα. Ένα τηλεχειριστήριο Standard 
συμπεριλαμβάνεται στον εξοπλισμό κάθε Infinity 
Condensing. 

 Βεβαιωθείτε   ότι   η   συσκευή   που   αγοράσατε   είναι 
κατάλληλη για τον τύπο του αερίου με το οποίο θα 
λειτουργήσει. Συμβουλευτείτε την ετικέτα που βρίσκεται 
στο αριστερό πλευρό της συσκευής. 

 Βγάλτε   τη   συσκευή   και   τα   εξαρτήματα   από τη 
συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει τίποτα. Το 
τηλεχειριστήριο διαθέτει fast-on για τη σύνδεση 

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Infinity REU-VRM1120WD - REU-VRM1420WD 

REU-VRM1720WD  - REU-VRM2024WD 



21 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 
Infinity REU-VRM1120WD  -  REU-VRM1420WD  - REU-VRM1720WD 
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 

 
Infinity REU-VRM2024WD 
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ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

 
 

1. Εξαρτήματα τροφοδοσίας του Αερίου 
 

1.1 Βαλβίδα Διαμόρφωσης 
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. Διατηρεί 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 σβήνει διακόπτεται η τροφοδοσία του αερίου. Ο Αι- 
σθητήρας τροφοδοτείται με τάση ρεύματος AC. Τα ηλεκτρόνια μπορούν να περάσουν από τον αισθητή- 
ρα στον καυστήρα (γειωμένο) 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 αμέ- 
σως 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. Διακόπτης Υπερθέρμανσης (Διμεταλλικός Διακόπτης) 
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 Ανε- 
μιστήρα είναι περισσότερο ή λιγότερο από τις παραμέτρους για τη συγκεκριμένη ταχύτητα, η Infinity 
σβήνει. 

 
6. Αισθητήρας και Ρυθμιστής Ροής και Βαλβίδα By-pass 
6.1 Αισθητήρας Ροής 
Ο Αισθητήρας Ροής είναι κατασκευασμένος με τουρμπίνα που γυρίζει, όταν το νερό τρέχει, μόνο στη 
σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε πτερύγιο της τουρμπίνας υπάρχει μαγνήτης του οποίου το σήμα ανιχνεύε- 
ται 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 λειτουργί- 
α. 
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 μη- 
χανικής 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 θερ- 
μικού άλματος 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 απαιτούμε- 
νες 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 ρυθ- 
μίζει αυτή την ανάδευση για να εξασφαλίσει στην έξοδο της Infinity ακριβώς την απαιτούμενη θερμοκρα- 
σία του ζεστού νερού, ανάλογα με τη ροή που μπορεί να ποικίλει. Όπου έχει ρυθμιστεί θερμοκρασία ίση 
ή μεγαλύτερη από 60°C η βαλβίδα by-pass κλείνει εντελώς και αυτόματα, περιορίζοντας τη ροή της 
Infinity. Τα οικιακά μοντέλα δεν διαθέτουν τη βαλβίδα by-pass. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

Μοντέλα εξωτερικού χώρου 
Η Infinity 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, αντικείμενα ή 
σωματίδια που θα εμπόδιζαν την ελεύθερη αποβολή του καπνού. 
Το τερματικό απορροής της συσκευής πρέπει να μην εμποδίζεται από εξωτερικά αντικείμενα ή σώματα 
που εμποδίζουν τη σωστή απορροή των καπνών και να είναι προστατευμένο ώστε να μην μπορεί κα- 
νείς να έρθει σε επαφή με αυτό κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία του: μπορεί να υπερθερμανθεί 
και να προκαλέσει εγκαύματα. 

 
Η θέση του τερματικού απορροής πρέπει να τηρεί τις ελάχιστες αποστάσεις, σύμφωνα με τους εθνι- 
κούς και τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς, από άλλες εγκατεστημένες συσκευές, ανοίγματα, αρχιτεκτο- 
νικά στοιχεία, όρια. 

 
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 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 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 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. 
. 
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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 προ- 
ϊόντα: 

Αποστάσεις σε μμ. από εύφλεκτα προϊόντα μη εύφλεκτα προϊόντα 
Ανω 300 50 

Όπισθεν 0 0 

Ενώπιων 600 600 

Πλαγιά 150 15 

Κάτω 300 50 

Καπνοδόχος - - 

 
Τροφοδοσία από το δίκτυο ύδρευσης 
Εκεί που η πίεση του δικτύου ύδρευσης υπερβαίνει τα 10 bar πρέπει να εγκαταστήσετε ειδικούς μειωτές 
πίεσης, εφαρμοσμένους στην είσοδο κρύου νερού της συσκευής. 
Για να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση πρέπει η Infinity να τροφοδοτείται με ελάχιστη πίεση 2,2 bar. Η συ- 
σκευή μπορεί να λειτουργεί και με χαμηλότερη πίεση, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη απόδο- 
ση. Πολλές εφαρμογές απαιτούν να γίνεται η παραγωγή ζεστού νερού σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνο- 
ντας τη ροή του παραγόμενου νερού και ελαττώνοντας την αναγκαία πίεση. Έτσι, απαιτείται μικρότερη 
πίεση του νερού εισόδου. Συμβουλευτείτε τον πίνακα στη σελίδα 49. Οι σωληνώσεις του νερού πρέπει 
να έχουν τις σωστές διαστάσεις για να εξασφαλίσετε τη σωστή ροή που απαιτεί η συσκευή. Όλες οι σω- 
ληνώσεις που αφορούν το 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 ανά- 
σχεσης και ένα φίλτρο στο στόμιο εισόδου του κρύου νερού και μια βαλβίδα ανάσχεσης με θυρίδα δια- 
φυγής 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 συνδέσε- 
ων  με  νερό  και  αέριο  υποδεικνύονται  στη  σελίδα  38.  Αν  η  συσκευή  εγκατασταθεί  σε  περιοχή  με 
«σκληρό» νερό, πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αποσκληρυντή για να περιορίσετε την εναπόθεση αλά- 
των στον εναλλάκτη. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από άλατα. Παρακάτω υποδει- 
κνύονται οι οριακές τιμές. Αν το νερό υπερβαίνει αυτές τις τιμές, η συσκευή πρέπει να προστατευτεί με 
ειδικό σύστημα επεξεργασίας νερού. 

 
 

Περιγραφή 
 

pH 
Συνολικά Στε- 

ρεά Υπολείμμα- 
τα (TDS) MAX 

Ολική 
Σκληρότητα 

MAX 

 
Χλωρίδιο MAX 

 
Μαγνήσιο MAX 

 
Ασβέστιο MAX 

 
Νάτριο MAX 

 
Σίδηρο MAX 

Μέγιστα επιτρεπόμενα 
επίπεδα 6.5 - 8.5 600 mg/λίτρο 

150 mg/ 
lλίτρο 300 mg/λίτρο 10 mg/λίτρο 20 mg/λίτρο 150 mg/λίτρο 1 mg/λίτρο 

 
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 Condensing αναφέρεται στις σελίδες 42-43. Συμβουλευτείτε τους 
πίνακες που αναφέρει ο κανονισμός UNI 7129. Πρέπει να εξασφαλίσετε πίεση 20 mbar για το Αέριο Με- 
θάνιο (30 mbar για το GPL) στην είσοδο της συσκευής με όλες τις συσκευές στη μέγιστη απόδοση. Ανε- 
παρκής 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 ακολουθήστε τις οδηγίες 
στη σελ. 23. 
Τροφοδοσία με Ηλεκτρικό ρεύμα 
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι γειωμένη. 
Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται με 220V AC – 50Hz. 
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Κλειστά κυκλώματα (Δακτύλιος Ανακυκλοφορίας ή Συσσωρευτής) 

 
Στα κλειστά κυκλώματα (με δακτύλιο ανακυκλοφορίας ή με σύνδεση με συσσωρευτή) συνιστάται να ε- 
γκαταστήσετε τα εξαρτήματα που περιγράφονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Γενικές πληροφορίες 
Συνήθως στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις δεν εγκαθίστανται τα τηλεχειριστήρια: γι’ αυτές τις εφαρμο- 
γές 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: 
Όταν η απαιτούμενη θερμοκρασία δεν είναι δυνατόν να επιλεχθεί με τους διακόπτες (π.χ. 41οC ή 47 οC). 
Όταν απαιτείται η κυκλική χρήση διαφορετικών θερμοκρασιών. 
Σε οικιακές εφαρμογές όπου πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές θερμοκρασίες σε διάφορα σημεία χρή- 

σης. 
Στις περιπτώσεις 1 και 2 το τηλεχειριστήριο πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους που προορίζονται για 
συντήρηση και έχει πρόσβαση εξειδικευμένο προσωπικό ή είναι προστατευμένοι σε κλειστούς χώρους 
με κλειδαριά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται επίσης να τοποθετηθεί ο «Commercial Dip Switch» 
σε θέση ΟΝ (σελ. 36). 

 
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 και να ανάψει 
ακόμη κι αν περνάει νερό μέσα από τη συσκευή. Όπου το σύστημα δεν είναι 
συνδεδεμένο πρέπει να οπλιστεί ξανά χειροκίνητα (πλήκτρο ΟΝ/OFF στο τηλεχειρι- 
στήριο) 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 τηλεχειρι- 
στήριο Standard είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να μη διαβάζει θερμοκρασίες μεγαλύτε- 

ρες από 50 οC. Πρέπει να ρυθμιστεί η ανάγνωση σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες κρατώντας πιε- 
σμένα τα πλήκτρα «Transfer και  «ΟΝ/OFF» ταυτόχρονα για περίπου 5 δευτερόλεπτα (σελ. 11). 

 
Για την καλύτερη τοποθέτηση 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 σό- 

μπες, θερμαντικά σώματα, φούρνους ή παρόμοιες συσκευές. 
 Αποφύγετε, όταν υπάρχει η δυνατότητα, την εγκατάσταση σε χώρους ηλιόλουστους. 
 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 εγκατά- 

σταση: μη συνδέετε τα τηλεχειριστήρια σε σειρά. 
 

Σε περίπτωση που χρειαστεί, μπορείτε να κόψετε το καλώδιό τους στο μήκος που επιθυμείτε και να ε- 
φαρμόσετε 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 κα- 
λώδιο με κάποιο κατάλληλα θωρακισμένο. Είναι 
καλό η απόσταση να μην ξεπερνά τα 50m. 
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Τηλεχειριστήριο Standard – MC-91Q 
Επιλέξτε την καλύτερη τοποθεσία για την εγκατάσταση. 
Κάντε 3 τρύπες στον τοίχο (εικ. 1), μια για το καλώδιο, δύο για τις βίδες στερέωσης. Βάλτε υποστηρίγμα- 

τα αν χρειάζεται. 
Βάλτε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στην τρύπα, αφού βεβαιωθείτε ότι το τερματικό με τον ακροδέκτη 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνδεση ενός ή δύο τηλεχειριστηρίων 
1. Διακόψτε την τροφοδοσία ηλεκτρικού. 
2. Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης του Ταχύ Ακροδέκτη των καλωδί- 

ων που βρίσκεται στη βάση της συσκευής (εικ. 5). 
3. Περάστε το/τα ηλεκτρικό/α καλώδιο/α του τηλεχειριστηρίου μέσα 

από το στόμιο (Α), χώνοντας αρκετό καλώδιο για να μπορεί να 
στερεωθεί με το κολάρο του στο σημείο (Β) (εικ. 6 και εικ. 7). 

4. 4Χαλαρώστε τις βίδες στερέωσης των σημείων (C) και (D). Συν- 
δέστε εκεί τους ακροδέκτες του ηλεκτρικού καλωδίου και σφίξτε 
τις αντίστοιχες βίδες. Δεν 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. 

 
 

Σύνδεση τριών τεσσάρων τηλεχειριστηρίων 
 Επαναλάβατε τα βήματα 1 έως 3 της προηγούμενης διαδικασί- 

ας. 
 Κόψτε τους ακροδέκτες και από τα τέσσερα ηλεκτρικά καλώδια 

που θα συνδέσετε (κόψτε συνολικά 4 ακροδέκτες). Συνδέστε 
τους τέσσερις ηλεκτρικούς πόλους δύο καλωδίων σε νέους α- 
κροδέκτες (F) (διατίθενται μαζί με τα τηλεχειριστήρια) (εικ. 10) 

 Επαναλάβατε τα βήματα 4 έως 5 της προηγούμενης διαδικασί- 
ας. 
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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. 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 ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. 

 

9. Ξανακλείστε τις στρόφιγγες του ζεστού νερού. 

10. Ελέγξτε το φίλτρο στην είσοδο του κρύου νερού. αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται 

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. 
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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 (εικ. 1 ΣΕΛ 33).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): 

 Αποσυνδέστε τους συνδετήρες του ηλεκτρόδιου (Ε) 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Εικ. 2  

 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1 

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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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 GAS 11e 14e 17e 20e 

NG G20 1.68 1.68 1.68 1.72 

Aria / 
Propano G230 2.21 2.21 2.21 2.23 

GPL 
PROP. 

G30 
G31 

1.55 
1.55 

1.55 
1.55 

1.55 
1.55 

1.78 
1.78 

(pressioni espresse in 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 GAS 11e 14e 17e 20e 

NG G20 3.95 6.33 9.26 8.68 

Aria / 
Propano G230 5.54 8.87 13.0 12.2 

GPL 
PROP. 

G30 
G31 

3.91 
3.91 

6.09 
6.09 

7.59 
8.62 

8.27 
8.27 

(pressioni espresse in 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. 

ψ20τε. Ανά τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή αερίου 
Βάλτε ξανά στη θέση του το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής. 



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 

33 

 

 

 
 

Μικροδιακοπτών στη Ηλεκτρονική Πλακέτα Επεξήγηση Θέσεων Μικροδιακοπτών 
 

OFF ON SW1  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
  1 - Επιλογή Μοντέλο Η μαύρη επιλογή υποδεικνύει την Θέση 
  2 - Θερμοκρασία OFF ON  SW1 
  3 - Θερμοκρασία 1 off 
  4 - Θερμοκρασία  
  5 - Θερμοκρασία  
  6 - Dip Switch Προ-Θερμ. DIP SWITCH ΠΡΟ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
  7 - Εξαναγκασμένη καύση Αν ενεργοποιηθεί, μειώνει την ελάχιστη παροχή 
  8 - Εξαναγκασμένη καύση OFF ON   SW1   όταν η θερμοκρασία του 
    6 νερού στην είσοδο είναι 
OFF ON SW2  κοντά στην προκαθορισμένη 

  
1 - Τύπου Αερίου. OFF = +3°C (εργοστασιακή επιλογή) 

  2 - Τύπου Αερίου. ON = Το Infinity κλείνει όταν η θερμοκρασία 
  3 - Επιλογή Μοντέλο. εξόδου του νερού είναι +6°C 
  4 - Επιλογή Μοντέλο. COMMERCIAL DIP SWITCH 
  5 - Commercial Dip Switch Αυτόματη επανεκκίνηση όταν επανέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα. 

  6 - Μην διαθέσιμο (OFF) OFF  ON SW2  OFF = ΟΧΙ Autoreset 
    6 ON = Autoreset 

 

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΚΑΥΣΗ 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

OFF ON  SW1 OFF ON  
SW 
1 OFF ON  SW1 

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

           

ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΙΟΥ           

 

GPL (G30) ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ(G20) ΑΕΡΑ/ΠΡΟΠΑΝΙΟ(G230) 

OFF ON  SW2 OFF ON  
SW 
2 

OFF ON  SW2 

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

 

ΤΥΠΟΣ INFINITY 
 

REU-VRM1120WD 
OFF ON  SW2 

REU-VRM1420WD 
OFF ON  SW2 

REU-VRM1720WD 
OFF   ON  SW2 

REU-VRM2024WD 
OFF ON  SW2 

3 off   3 on   3 off   3 on 
4 off   4 on   4 on   4 off 
5 on   5 off   5 off   5 off 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Η μαύρη επιλογή υποδεικνύει την Θέση του Μικροδιακοπτη 

OFF ON OFF ON 
OFF ON 
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Infinity REU-VRM1120WD - REU-VRM1420WD 

REU-VRM1720WD  - REU-VRM2024WD 

 
 

Επιλεγμένες Θερμοκρασίες με ή Χωρίς Συνδεδεμένο Τηλεχειριστήριο 
 
 

OFF ON SW1 OFF ON SW1 OFF ON SW1 
 2   2   2 
 3   3   3 
 4   4   4 
 5   5   5 

 

40°C 42°C 50°C 
 
 
 
 
 
 

OFF ON SW1 OFF ON SW1 OFF ON SW1 
 2   2   2 
 3   3   3 
 4   4   4 
 5   5   5 

 

55°C 60°C 65°C 
εργοστασιακή επιλογή 

 
 
 
 

OFF ON   SW1 
2 
3 
4 
5 

 
75°C 
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Infinity REU-VRM1120WD  - REU-VRM1420WD 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Infinity REU-VRM1120WD  - REU-VRM1420WD 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
 

 

 

Infinity REU-VRM1120WD  - REU-VRM1420WD 



ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
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Infinity REU-VRM1120WD - REU-VRM1420WD 

REU-VRM1720WD  - REU-VRM2024WD 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
 

 

 

Infinity REU-VRM1120WD - REU-VRM1420WD 

REU-VRM1720WD  - REU-VRM2024WD 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕ 
 

 

 

 



43 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

 
 
 

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ο εγκαταστάτης βεβαιώνεται ότι έχει ελέγξει: 

 
Ότι ο σωλήνας του αερίου είναι καθαρός πριν συνδεθεί με την infinity. 

 
Ότι έχουν καθαριστεί από σωματίδια και ακαθαρσίες οι συνδέσεις του κρύου και του ζεστού 

νερού, ο μεικτής του ντους, οι βρύσες των βαλβίδων ανάμιξης κτλ, πριν τη σύνδεση των 

σωληνώσεων με την infinity. 
 

Ότι οι βάνες δεν έχουν συνδεθεί κατευθείαν στην infinity αλλά 

παρεμβάλλεται ένα αφαιρούμενο συνδετικό ανάμεσα στη βαλβίδα 

και στο στόμιο. 

Ότι οι υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι σωστές. 
 

Ότι η infinity τροφοδοτείται ηλεκτρικά με τη σωστή τάση. 
 

Ότι η πίεση του αερίου είναι η κατάλληλη. (με όλα τα σημεία χρήσης 

με αέριο να λειτουργούν) 

Ότι τα τηλεχειριστήρια κουζίνας και μπάνιου έχουν εγκατασταθεί) 

είναι σωστά εγκατεστημένα και λειτουργούν σωστά. 

Ότι έχει ελεγχθεί η θερμοκρασία του νερού σε όλα τα σημεία χρήσης. 
 

Ότι είναι καθαρό το φίλτρο του νερού στο στόμιο εισόδου του κρύου νερού. 
 

Ότι έχει δείξει στον πελάτη πως λειτουργούν τα τηλεχειριστήρια. (αν έχουν εγκατασταθεί) 
 

Ότι έχει εξηγήσει στον πελάτη τα πλεονεκτήματα των τηλεχειριστηρίων (αν έχουν εγκατασταθείσα 

ότι μπορούν να συνδεθούν και αργότερα. 

Ότι έχει πληροφορήσει τον πελάτη για την ελάχιστη απαιτούμενη ροή για να τεθεί σε λειτουργία η 

μονάδα. 
 

Ότι έχoυν ελέγξει οι αποστάσεις στομίων εκπομπή καυσαερίων από ανοίγματα κ.τ.π.. 
 

Ότι έχει ενημερώσει τον πελάτη για την ενδεχόμενη φθορά και τα μέτρα προστασίας από τα 

άλατα του νερού. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΟΤΙ: Η παρούσα εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί και να χρεωθείτε 

έξοδα τεχνικής υποστήριξης σε περίπτωση βλαβών ή δυσλειτουργίας λόγω κακής εγκατάστασης. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ «ΕΛ-GR» 
 

 

 
Αξιότιμε Πελάτη, 
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα Rinnai. 
Με την αγορά  του ταχυθερμοσίφωνα Rinnai, σας παρέχεται η ακόλουθη υπό όρους εγγύηση 

 
 Εναλλάκτης Λοιπά εξαρτήματα 

 Ανταλλακτικά Ανταλλακτικά 

Οικιακή χρήση 2 χρόνια 2 χρόνια 

Επαγγελματική χρήση 1 χρόνια 1 χρόνια 

 
Η εγγύηση αρχίζει με την εγκατάσταση του προϊόντος στο χώρο του χρήστη. Το τιμολόγιο ή η νόμιμη 

απόδειξη αγοράς υποδεικνύουν την ημερομηνία εγκατάστασης. Αν το στοιχείο αυτό χαθεί, ο σειριακός 

αριθμός της συσκευής δίνει τη δυνατότητα αναγωγής στο μήνα και στο έτος παραγωγής. Στην περίπτω- 
ση αυτή, συμβατικά, η εγγύηση θα αρχίσει έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραγωγής. 
Ορισμός Οικιακής Χρήσης 
Η περίοδος εγγύησης αυτής της κατηγορίας, αφορά όλες τις οικιακές και μικρές επαγγελματικές εγκατα- 
στάσεις. Εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις με ανακυκλοφορία νερού, με συνδυασμό θερμικού συσσωρευτή, 

ή με ρύθμιση της θερμοκρασίας σε τιμές μεγαλύτερες των 55oC. Οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις 

καλύπτονται από τους όρους εγγύησης της κατηγορίας επαγγελματική χρήση. 
Ορισμός Επαγγελματικής Χρήσης 
Η περίοδος εγγύησης αυτής της κατηγορίας, αφορά τις επαγγελματικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Η εγγύηση Επαγγελματικής Χρήσης αφορά : 
Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνα για παροχή σε κεντρικά ντους. 
Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνα για παροχή σε κουζίνες, με χρήση στην προετοιμασία φαγητού. 

Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνα με ρύθμιση θερμοκρασίας άνω των 55oC. 
Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνα με χρήση σε εμπορικές ή βιομηχανικές διαδικασίες. 
Οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους Ταχυθερμοσίφωνες Rinnai σε συνδυασμό με συσσω- 
ρευτές νερού. 
Οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιεί τους Ταχυθερμοσίφωνες Rinnai με ανακυκλοφορία. 

Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνα ως μέρος κεντρικού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού. 

 
Όροι Εγγύησης 

 
Σε περιοχές που υπάρχει «σκληρό» νερό, συνίσταται η χρήση κατάλληλου συστήματος επεξεργασίας 

νερού, όπως προβλέπεται από τους εθνικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, για να ισχύει η εγγύηση, το 

νερό θα πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις 
 

 
Περιγραφή 

 
pH Σύνολο στερεών 

υπολειμμάτων 

Ολική 

Σκληρότη- 
τα 

 
Χλωρίδιο Μαγνήσι- 

ο 
Ασβέ- 
στιο 

 
Νάτριο 

 
Σίδηρος 

Μέγιστα επιτρεπό- 
μενα όρια 

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 

 
 

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη από κακές συνθήκες μεταφο- 
ράς ή αποθήκευσης της συσκευής, από λάθος εγκατάσταση, κακή ποιότητα καυσίμου, από λειτουργία 

με τις τιμές του νερού να βρίσκονται εκτός των προαναφερθέντων ορίων, από υδραυλικά εξαρτήματα και 

εν γένει εξωτερικούς παράγοντες για τους οποίους η Rinnai δεν είναι υπεύθυνη. 
 

Οι εργασίες επισκευής λόγω των ανωτέρω θα χρεώνονται. 

Η συσκευή θα πρέπει να συντηρείται ετησίως. 
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ΕΓΓΥΗΣΗ «ΕΛ-GR» 
 

 

 
Τι καλύπτετε ; 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα, εφόσον η συσκευή τοποθετήθηκε 

και λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Rinnai και του παρόντος «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑ- 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ» , μέσα στα χρονικά πλαίσιά της. Η εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα που έχουν τοποθετη- 
θεί από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Λάθος εγκατάσταση μπορεί να ακυρώσει την παρούσα εγγύ- 
ηση. Η εγγύηση ισχύει και για μελλοντικούς χρήστες, πέραν του αγοραστή, αν και εφόσον η συσκευή 

παραμένει στον αρχικό χώρο εγκατάστασης. Η παρούσα εγγύηση τερματίζεται εάν η συσκευή μετακινη- 
θεί ή τοποθετηθεί σε νέα θέση. 
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.  
 

 
Τι προσφέρει η Rinnai 

 
Η «italtherm» θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τη συσκευή ή οποιοδήποτε εξάρτημα διαπιστωθεί ως 

ελαττωματικό. Σε όλες τις απαραίτητες εργασίες επισκευής/αντικατάστασης πρέπει να χρησιμοποιούνται 

αυθεντικά προϊόντα Rinnai. Όλες οι απαραίτητες εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευ- 
μένο τεχνικό προσωπικό. Η αντικατάσταση της συσκευής ή του εναλλάκτη της συσκευής θα πρέπει να 

εγκριθεί από τη «italtherm» . Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα εξάρτημα δεν επιδέχεται επισκευή, 

η Rinnai αναλαμβάνει την αντικατάστασή του. Σε περίπτωση που ένα εξάρτημα που έχει αποσταλεί στη 

Rinnai ως ελαττωματικό διαπιστωθεί ότι είναι άρτιο κατασκευαστικά και δεν έχει υποστεί βλάβες κατά  

την τοποθέτησή του, δεν ισχύει η κάλυψη λόγω εγγύησης. 

 
Πως παρέχετε τεχνική υποστήριξη ; 

 
Επικοινωνήστε με τη italtherm ή το μεταπωλητή σας. 
Επιδείξτε το τιμολόγιο ή τη νόμιμη απόδειξη αγοράς για να λάβετε τις υπηρεσίες εντός εγγύησης. 

 
Τι δεν καλύπτετε ; 

 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες ή δυσλειτουργίες λόγω κακών συνθηκών μεταφοράς, ατυχη- 
μάτων, κακομεταχείρισης, λάθος χρήσης, λάθος εγκατάστασης, θεομηνίες, ανεπαρκή ή λάθος συντήρη- 
ση, αλάτων, ψύξης, κακής σύνδεσης της βαλβίδας ασφαλείας και του συστήματος εκκένωσης, από 

πλημμύρα λόγω θραύσης των σωληνώσεων,  από επέμβαση μη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού,  

ή άλλες βλάβες προς τρίτα πρόσωπα ή περιουσίες γενικά. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα των οποίων ο σειριακός αριθμός ή η ημερομηνία κατα- 
σκευής έχουν αλλοιωθεί. 
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως μέσα θέρμανσης σε πισίνες ή 

σπα. 
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
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ΕΠΑΦΕΣ 

 
Italtherm 
ΟΛΒΙΝΟ ΚΟΣΣΙΟ και ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 84 & ΖΑΡΙΦΗ 
17124 Ν. ΣΜΥΡΝΗ -ΑΘΗΝΑ- 

Tel.  +30 210 9026005 
Fax.+30 210 9011150 
E-mail. info@italtherm.com 
Web. www.italtherm.com 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Κωδικός Συσκευής    

Συριακός Αριθμός    

Ημερομηνία Αγοράς    

mailto:info@italtherm.com
mailto:info@italtherm.com
http://www.italtherm.com/


 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


