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1. Ελέγχουν τετράοδη ή τρίοδη βάνα μέσω σερβοκινητήρα. Οι 

αντισταθμίσεις αυτές ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του νερού προς τα σώματα, 

αναμειγνύοντας το νερό που θερμαίνεται στο λέβητα με το νερό που 

επιστρέφει από τα σώματα. Το ποσοστό της ανάμειξης καθορίζει και τη 

θερμοκρασία που θα έχει το νερό που θα πάει στα σώματα. Tη 

θερμοκρασία του νερού στο λέβητα τη ρυθμίζουμε στους 85 – 90 οC, και 

έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος να παρουσιαστούν στο λέβητα ανεπιθύμητα 

φαινόμενα συμπύκνωσης των υδρατμών της καύσης. Και εδώ η παροχή του 

νερού προς τα σώματα είναι σταθερή και αυξομειώνεται μόνο η 

θερμοκρασία. Ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ βάνας και σωμάτων.  
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2. Ελέγχουν την παροχή του νερού μέσω τρίοδης βάνας και 
σερβοκινητήρα. Στα συστήματα αυτά ο έλεγχος της θερμοκρασίας του 

σώματος επιτυγχάνεται με αυξομείωση της παροχής νερού προς τα 

σώματα. Ο κυκλοφορητής τοποθετείται μεταξύ λέβητα και τρίοδης βάνας. 

 

 
 

 

H ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 
Η ηλεκτρονική συσκευή είναι το μυαλό – ο νους του συστήματος. 

Τοποθετείται συνήθως στο 

λεβητοστάσιο ή σε εύκολα 

προσβάσιμο σημείο στο 

οποίο δεν επικρατούν 

ακραίες τιμές υγρασίας και 

θερμοκρασίας. Συνδέεται 

απαραιτήτως με δύο 

τουλάχιστον αισθητήρια, το 

εξωτερικό αισθητήριο και 

το αισθητήριο νερού. 

   Τα αισθητήρια αυτά δεν είναι τύπου  ON – OFF, είναι ημιαγωγοί των οποίων η 

αντίσταση μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία. Συνδέονται με τη συσκευή με 

μονοκόμματο καλώδιο 2 Χ 1,5 mm, από το οποίο περνάει ρεύμα με χαμηλή τάση. Η 

ένταση του ρεύματος μεταβάλλεται ανάλογα με την μεταβολή της θερμοκρασίας και η 

ηλεκτρονική συσκευή ενημερώνεται για την αλλαγή των θερμοκρασιών, καθώς και 

για την ταχύτητα της αλλαγής αυτής. 
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Το εξωτερικό αισθητήριο πρέπει να τοποθετείται στη βορινή πλευρά του κτιρίου, σε 

σημείο που να μην επηρεάζεται η θερμοκρασία του από την ηλιακή ακτινοβολία ή 

από θερμά ρεύματα που μπορεί να προέρχονται από καμινάδες, πόρτες ή 

παράθυρα.  Το ύψος τοποθέτησής του είναι στη μέση του τοίχου. 

Το αισθητήριο νερού μπορεί να είναι βαπτιζόμενο ή επαφής. Τοποθετείται στην 

προσαγωγή του νερού προς τα σώματα μετά τη βάνα ανάμειξης και πληροφορεί την 

ηλεκτρονική συσκευή για τη θερμοκρασία του νερού που πηγαίνει στα σώματα. 

 

Η ρύθμιση της ηλεκτρονικής συσκευής. 
Η ηλεκτρονική συσκευή έχει σαν αποστολή να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του νερού με 

το οποίο τροφοδοτούνται τα σώματα, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές 

συνθήκες. Οι περισσότερες από αυτές τις συσκευές ενσωματώνουν χρονοδιακόπτη 

μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, με τον οποίο επιλέγουμε τις ώρες της ημέρας 

κατά τις οποίες επιθυμούμε μεγαλύτερη θερμοκρασία σε σχέση με κάποιες άλλες 

ώρες που θέλουμε χαμηλότερη θερμοκρασία.  

Η ρύθμιση της συσκευής έχει να κάνει με τη ρύθμιση τεσσάρων παραμέτρων, που 

γίνεται με αντίστοιχα χειριστήρια. Παρακάτω περιγράφεται η ρύθμιση μιας τέτοιας 

συσκευής. 

 
Η ώρα που θα αρχίσει η περίοδος της υψηλής θερμοκρασίας επιλέγεται με την 

τοποθέτηση στην αντίστοιχη οπή του χρονοδιακόπτη μιας κόκκινης καρφίτσας, που 

έχει και μεγαλύτερο μήκος από την μπλε. Με τις μπλε καρφίτσες καθορίζουμε τη 

χρονική στιγμή που το σύστημα θα αρχίσει να εργάζεται για θερμοκρασία χώρου 

χαμηλή. 
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Χειριστήριο Α.   

 Με το κουμπί αυτό επιλέγουμε την καμπύλη 

λειτουργίας της συσκευής. Η καμπύλη λειτουργίας 

καθορίζει τη θερμοκρασία του νερού που θα πάει στα 

σώματα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Το ποια καμπύλη θα 

επιλέξουμε έχει να κάνει με τη θερμομόνωση του 

κτιρίου. 

Στην οριζόντια γραμμή, στο κάτω μέρος του διαγράμματος, αναγράφονται οι 
εξωτερικές θερμοκρασίες, ενώ 
 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ 
ΒΙΒΛΙΟ 


