Laddomat®
Flue thermostat
Λεηηνπξγία
Χξεζηκνπνηείηαη γηα λα μεθηλήζεη θαη λα ζηακαηήζεη ε
θόξηηζε ηεο αληιίαο κεηαμύ ιέβεηα θαη ηεο
δεμακελήο απνζήθεπζεο.
Ο ζεξκνζηάηεο θαπζαεξίσλ μεθηλά ηελ αληιία κόιηο ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζσιήλα θαπλνύ απμάλεηαη ζε έλα
πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν, κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο
θσηηάο.
ε μύιν ιέβεηεο κε βαιβίδα αλα-θπθινθνξίαο,
απνηξέπεη ηελ επηζηξνθή
θξύνπ λεξό ςύμεο ζην θάησ κέξνο ηνπ ιέβεηα, όηαλ
μεθηλά ε θσηηά. Ο ιέβεηαο ζα θηάζεη ηε ζεξκνθξαζία
ιεηηνπξγίαο πην γξήγνξα. Μηα θαηάιιειε ξύζκηζε
είλαη πεξίπνπ. 50-120 ° C.
Όηαλ ην ηδάθη ζβήλεη, ε αληιία ζηακαηά κόιηο ην
θαπζαέξην θξπώζεη.
εκεηώζηε όηη κε κόλν έλα ζεξκνζηάηε λεξνύ, o
νπνίνο μεθηλά ηελ αληιία θόξηηζεο ζηνπο 80 ° C,
πξνθύπηεη ην εμήο, αλ θαη νη δύν ηνπ ιέβεηα θαη ηεο
δεμακελήο ρξεώλνληαη κέρξη θαη 90 ° C:
Η αληιία δελ ζηακαηά έσο όηνπ ην ζύλνιν ηεο
δεμακελήο θαη ν ιέβεηαο λα έρεη θξπώζεη (πεξίπνπ 75
° C), ιόγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ
ζεξκνζηάηε. Απηό θαηαζηξέθεη ηε ζηξσκάησζε (όξην
κεηαμύ δεζηνύ-θξύνπ λεξνύ)ζηε δεμακελή , θαη
επηηξέπεη κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ λεξνύ κεηαμύ ησλ
75 - 90 ° C (πεξίπνπ ην 30% ηεο απνζεθεπκέλεο
ελέξγεηαο) λα εμαθαληζηνύλ ρσξίο ιόγν.
Σνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα αηζζεηήξα.
Ο θαζεηήξαο ηνπ αηζζεηήξα ηνπνζεηείηαη ζην
εμσηεξηθό ηνπ ζσιήλα κε ηα εμαξηήκαηα
ηνπνζέηεζεο πνπ παξέρεηαη. Ο θαζεηήξαο δελ πξέπεη
λα είλαη κνλσκέλνο από ηελ εμσηεξηθή πιεπξά. ε
ιέβεηεο κε θίλδπλν αλάπηπμεο πςειώλ
ζεξκνθξαζηώλ ζηνλ θαζεηήξα πάλσ από 500 ° C
(θνηλή γηα πάλσ από θαύζε ιέβεηεο), ν
δεηγκαηνιήπηεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί θάησ από ην
ζσιήλα ησλ θαπζαεξίσλ, κε απόζηαζε-πιάθα ζην
ελδηάκεζν. Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε έλα απξνζηάηεπην
θαζεηήξα απεπζείαο ζηελ θαπζαέξηα. Δείηε ζρήκα.

ΗΜΓΙΩΗ: Φσηηά κε ην δηάθξαγκα αλνηρηό κπνξεί
λα δώζεη ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ αεξίνπ 600-700 °

C.

Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε
Σν πιαζηηθό πεξίβιεκα ηνπ ζεξκνζηάηε ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε λα κελ κπνξεί
λα θαηαζηξαθεί από αθηηλνβόιν ζεξκόηεηα από
ζεξκέο επηθάλεηεο.
Μηα θαηάιιειε ηνπνζεζία είλαη θνληά ζηνλ δηαθόπηε,
ν νπνίνο ζα ζπληνκεύζεη ηελ πνξεία ηνπ θαισδίνπ.
Όηαλ ζπλδέεηε έλα ιέβεηα ρσξίο αλα-θπθινθνξία,
είλαη αλαγθαίν λα ηνπνζεηήζεηε έλα ζεξκνζηάηε
λεξνύ. Απηό απνηξέπεη λα βξάδεη ζηελ πεξίπησζε
πνπ έρνπλ κείλεη θάξβνπλα θαη ζηγνθαίνπλ, θαη
ιεηηνπξγεί σο έλα πξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό
αζθαιείαο. Απηόο ν ζεξκνζηάηεο πξέπεη λα νξηζηεί ζε
πεξίπνπ 90-95 ° C. ε ιέβεηεο κε ρακειέο
ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ, ν θαζεηήξαο πξέπεη λα
ηνπνζεηείηαη ζην πιάη ή ζην άλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα
ρσξίο απόζηαζε-πιάθα. Σνπνζεηήζηε θαη ζηεξεώζηε
ηνλ ηξηρνεηδή ζσιήλα, έηζη ώζηε δελ ζα λα
θαηαζηξαθεί από απνηππσηηθό.
Όξνη εγγύεζεο: Μέγηζηε ζεξκ. θαζεηήξα = 500 ° C.

ηηο κνλάδεο όπνπ ππάξρεη ν θίλδπλνο
ππεξζέξκαλζεο ηνπ ζεξκνζηάηε απαγσγήο, ην
αθόινπζν παξάδεηγκα είλαη κία θαιή επηινγή
ηνπνζέηεζεο.
Ο ζσιήλαο βύζηζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από 10
ρηιηνζηά ραιθνζσιήλα, πεπιαηπζκέλνο ζην έλα
άθξν. ην ηέινο έρεη κηα ηξύπα.
Βηδώζηε ην ζσιήλα ραιθνύ κε αζθάιεηα ζην ζσιήλα
θαπλνύ.
Άθξν
Καηά ηελ ηνπνζέηεζε εζηίεο θνπδίλαο κε θξπθό
θαπλνδόρν, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εγθαηάζηαζεο
επηηξέπεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεξκνζηάηε ρσξίο
λα ρξεηάδεηαη λα έρνπκε πξόζβαζε ζην ίδην ην
θαπζαέξην.
ΗΜΓΙΩΗ ----- ΓΞΑΙΡΓΣΙΚΑ ΗΜΑΝΣΙΚΗ
Πνηέ κελ ηνπνζεηείηε αληρλεπηέο ή εκβάπηηζε άκεζα
ζηνλ αγσγό απαγσγήο αεξίνπ.
Ο θαζεηήξαο ζεξκνζηάηεο δελ πξέπεη ΠΟΣΓ λα
εθηίζεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο
κεγαιύηεξε ησλ 500 ° C.
ην θσηηά Πξώηα, ειέγμηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
θαζεηήξα κε ηνλ έιεγρν γηα
ην "θιηθ ζόξπβν». Γπξίζηε ην ρεηξηζηήξην ηνπ
ζεξκνζηάηε εκπξόο θαη πίζσ, όηαλ
ν ιέβεηαο ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ηζρύ.
Γάλ ν ζόξπβνο θξόηνπ εκθαλίδεηαη πάλσ από 450 ° C
ηξαβήμηε ηνλ θαζεηήξα ειαθξώο θαη πξνζπαζήζηε
μαλά.
Σν έξγν ηνπ ζεξκνζηάηε είλαη γηα λα μεθηλήζεη /
ζηακαηήζεη ηελ αληιία ζηελ αξρή / ηέινο ηεο θσηηάο
ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Δελ έρεη ζεκαζία αλ
ππάξρεη, ζε κηα ξύζκηζε 50 / 80 / 100 / 120. Σν πην
ζεκαληηθό πξάγκα είλαη ε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο ζαο.

