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Παρακαλούµε, διαβάστε όλες τις σηµαντικές πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν 

χρησιµοποιήσετε τη συσκευή. Η ARTE, δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για ζηµιές ή τραυµατισµούς 

από τη µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες που ακολουθούν. Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο που παρέχεται 

µε τη σειρά COSY LINE, δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες για τα συγκεκριµένα τζάκια. 
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1. Κύρια µέρη συσκευής & συσκευασίας 

Τα τζάκια της σειράς COSY LINE αποτελούνται από τα ακόλουθα: 

• Το κύριο σώµα του τζακιού. 

• 3 αγωγούς (2τµχ Ø15cm x 3m, 1τµχ Ø10cm x 3µ) µε τους σφικτήρες τους. 

• Το µοτέρ µε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου (µε ψηφιακή οθόνη). 

• 3 ρυθµιζόµενες γρίλιες (τετράγωνες 15x15cm). 

• 1 ρυθµιζόµενη γρίλια µε εσωτερικό κάλυµµα σήτας (τετράγωνη 15X15cm). 

 

2. Εγκατάσταση-Γενικές Πληροφορίες 

• Αφαιρέστε το τζάκι από την παλέτα. 

• Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση. 

• Υπάρχει µια βίδα στην πίσω πλευρά της µονάδας, η οποία χρησιµοποιείται για την γείωση. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε ένα καλώδιο (2,5 έως 6 mm2) για τη γείωση. 

• Μετακινήστε το τζάκι στο τόπο εγκατάστασης. 

• Ρυθµίστε το ύψος & αλφαδιάστε το τζάκι µε τις ρυθµιζόµενες βίδες της βάσης. 

• Συνδέστε το µοτέρ. 

• Συνδέστε τους σωλήνες των καυσαερίων (καπνοδόχος). 

• Αφαιρέστε την βίδα που συγκρατεί την µαντεµένια σχάρα (Εικ. 1). Αφαιρέστε την σχάρα, τον πάτο και το 

σταχτοδοχείο και βιδώστε την µικρή άλλεν (Εικ. 2). Τοποθετήστε µε τη σειρά τον πάτο, το σταχτοδοχείο και 

τη σχάρα. 

Αεραγωγός 

Καπνοδόχος 

Ρύθµιση πρωτεύοντος 

αέρα καύσης 

Μοτέρ 

Βίδες ρύθµισης ύψους & 

αλφαδιάσµατος του τζακιού 

A.D.F 

Ρυθµιζόµενο ντάµπερ 
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 Εικ. 1 Εικ. 2 

3. Καµινάδα 

  

Εικ. 3: Σωστή τοποθέτηση καπνοδόχων & συσκευών θέρµανσης Εικ. 4: Σωστή τοποθέτηση σε επίπεδη στέγη 

 

Εικ. 5: Καµινάδα σε εξωτερικό τοίχο 

• Πρώτον, ελέγχουµε την καταλληλότητα των καπναγωγών  

• Εάν η καπνοδόχος έχει χρησιµοποιηθεί προηγουµένως, είναι απαραίτητο να καθαριστεί πριν τη χρήση 

του  

• Είναι σηµαντικό να καλυφτεί η καπνοδόχος, για όλα το ύψος της, µε µονωτικό υλικό όπως ο 

πετροβάµβακας ή ο υαλοβάµβακας (3cm πάχος) 

• Εγκαταστήστε την καµινάδα ψηλότερα από το ψηλότερο µέρος της οροφής. Οι σωστές αποστάσεις 

καπνοδόχων περιγράφονται στην Εικ. 3. 

• Εάν υπάρχουν περισσότερες από µια καπνοδόχοι στην ίδια στέγη τότε πρέπει να διατηρηθεί µεταξύ τους 

ελάχιστη απόσταση (µεγαλύτερη από 2m στο Χ-άξονα και 0.5m στο Υ-άξονα (Εικ. 3). 

Σχάρα 

Πάτος 

ΟΧΙ 
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• Σε επίπεδη στέγη: 0.5m είναι το ελάχιστο ύψος καµινάδας πάνω από κάθε εµπόδιο, όπως τοίχους ή άλλη 

καµινάδα (Εικ. 4). 

• Σε επικλινή στέγη: 0.5m είναι το ελάχιστο ύψος της καπνοδόχου πάνω από τη ράχη (το ανώτερο σηµείο) 

(Εικ. 6). 

• Στην άνω πλευρά της καπνοδόχου πρέπει να τοποθετήσετε ένα καπέλο καµινάδας για να αποφευχθεί η 

συγκέντρωση υλικών και η εισροή νερού. 

• Το ύψος της καπνοδόχου είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για µια τέλεια εγκατάσταση. 

Προφανώς, όσο ψηλότερη καµινάδα τόσο καλύτερα, παρέχει µεγαλύτερο ελκυσµό, λόγο διαφορικής 

πίεσης που είναι αποτέλεσµα της ψηλότερης στήλης θερµού αέρα στο εσωτερικό της καπνοδόχου. 

 

Εικ. 6: Σωστή τοποθέτηση σε επικλινή στέγη 

 

 Κατά την εγκατάσταση της καπνοδόχου, κάθε 

εµπόδιο, όπως γωνίες, ή τµήµατα, κ.α. πρέπει να 

αποφεύγονται εντελώς (Εικ. 7). Εάν η καπνοδόχος δεν 

µπορεί να είναι συνέχεια ευθεία, το καµπυλωτό τµήµα 

της (Εικ. 8) πρέπει να είναι το µέγιστο γωνία 45ο. 

 Εικ. 7: Αποφύγετε κάθε εµπόδιο Εικ. 8: καµπύλη καπνοδόχου 

!!!!    
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4. Τζάκι χωρίς σύστηµα θερµού αέρα (µοτέρ) 

Το τζάκι χωρίς µοτέρ χρειάζεται ένα εξωτερικό 

άνοιγµα για να πάρει αέρα για το χώρο καύσης. Για 

το λόγο αυτό πρέπει να ανοιχτεί µια τρύπα Ø10cm 

όπως φαίνεται στην Εικ. 9. 

Αυτό το άνοιγµα είναι συνδεδεµένο µε έναν αγωγό 

Ø10cm, που οδηγεί τον φρέσκο αέρα µέσα στο 

θάλαµο καύσης. 

Επίσης, χρειάζεται ένα εσωτερικό άνοιγµα στο κάτω 

µέρος της επένδυσης, το οποίο θα πρέπει να 

καλύπτεται µε γρίλια (15cm x 15cm) (βλ. Εικ.9) Ή 

χρησιµοποιήστε το χώρο για ξύλα, εάν υπάρχει. 

 Εικ. 9 

5. Τζάκι µε σύστηµα θερµού αέρα (µοτέρ)  (40m2 έως 60m2) 

• Ανοίξτε στον τοίχο, τρύπα τετράγωνη 15Χ15 για εξωτερική εισαγωγή αέρα θέρµανσης (Εικ.10) και 

καλύψτε την µε µία ρυθµιζόµενη γρίλια µε σήτα.(ανοιχτή/κλειστή) 

• Ανοίξτε στον τοίχο άλλη µία τρύπα Ø10cm, για να οδηγήσει τον αέρα εντός του θαλάµου καύσεως 

(Εικ.10). 

• Αυτές οι δύο εξωτερικές τρύπες πρέπει να έχουν µεταξύ τους απόσταση min 50cm (Εικ 10). 

Εικ. 10: Πίσω πλευρά του τζακιού µε µοτέρ 

Ø 10cm 

Γρίλια 
Χώρος 

ξύλων 

Αγωγός Ø15cm 

Εξωτερική γρίλια 

Αγωγός Ø15cm 

Αγωγός Ø10cm 

Εσωτερική γρίλια 
Μοτέρ 
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6. Τζάκι µε σύστηµα θερµού αέρα (µοτέρ) (µέχρι 120m2) 

 

Εικ. 11: Τζάκι µε σύστηµα θερµού αέρα (µοτέρ) 

•   A  Ανοίξτε µια τρύπα Ø15cm στην κάτω επένδυση του τζακιού, για το κύκλωµα του µοτέρ και 

καλύψτε το µε µία ρυθµιζόµενη γρίλια. 

•   B  Ανοίξτε µια τρύπα Ø15cm (όπως έχει γίνει στο Α) ή ανοίξτε σε εσωτερικό τοίχο πλαϊνού 

δωµατίου (εκτός από κουζίνα, υπνοδωµάτιο, µπάνιο), (Εικ.11), για το κύκλωµα του µοτέρ και καλύψτε την 

µε µια γρίλια. 

•   C  Ανοίξτε ακόµα µία τρύπα Ø10cm στον εξωτερικό τοίχο, (Εικ.11), Για να οδηγήσει τον αέρα µέσα 

στο θάλαµο καύσης και καλύψτε το µε µία σήτα. 

Για παράδειγµα, το ακόλουθο σχήµα (Εικ 12) 

περιγράφει τον κύριο αγωγό (διανοµέα) θερµού αέρα 

που θερµαίνει περισσότερα από ένα δωµάτια. Το 

µέγιστο µήκος του διανοµέα είναι έως 12m, όταν οι 

δύο µπροστινοί αγωγοί του τζακιού ενώνονται σε ένα 

µείκτη/διασταύρωση (φτιαγµένο από γαλβανιζέ-λείο 

φύλλο). Επίσης χρησιµοποιούµε λείο µεταλλικό 

σωλήνα και για τα υπόλοιπα 12m σε ένα µονό αγωγό 

(Εικ 12) ή 6+6m σε µια µορφή δύο αγωγών (Εικ 13). 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 

ΑΛΛΟ ∆ΩΜΑΤΙΟ 

∆ΩΜΑΤΙΟ 

ΜΕ ΤΖΑΚΙ 

Αγωγός 

Ø10cm 

Αγωγός 

Ø15cm 
Αγωγός 

Ø15cm 

Εξωτερική 

γρίλια 

Εσωτερική 

γρίλια 

Εξωτερική 

γρίλια 
C 

A 

B 

Αγωγοί 

Εικ. 12: Τζάκι µε σύστηµα θερµού αέρα 

(µοτέρ) (µέχρι 120m2) 

Εικ. 13 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ 

ΥΠΝΟ∆ΩΜΑΤΙΟ 

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕΙΚΤΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 

ΚΡΥΟΣ ΑΕΡΑΣ 

ΖΕΣΤΟΣ ΑΕΡΑΣ 

ΓΡΙΛΙΑ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
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Ο αγωγός από το τζάκι προς τον µείκτη/διασταύρωση, µπορεί να είναι από εύκαµπτο σωλήνα αλουµινίου 

(max 3m ανά αγωγό). 

Όλοι οι σωλήνες και οι µείκτες/διασταυρώσεις πρέπει να καλύπτονται µε υαλοβάµβακα (τουλάχιστον 3cm). 

Επίσης, υπάρχουν γρίλιες αερισµού στο κατώτερο σηµείο των θυρών, για την κυκλοφορία του αέρα, ώστε 

όλα τα δωµάτια να έχουν την ίδια θερµοκρασία. 

7.  Σύνδεση του τζακιού µε τον αγωγό των καυσαερίων 

Στην κουκούλα υπάρχουν έξι κλειστά προ-σχηµατισµένα 

ανοίγµατα για αγωγούς και µία έξοδο καπνού,  Εικ. 14. Το ένα 

στο κέντρο της µονάδας είναι η έξοδος για το καπνό (Α) και τα 

άλλα έξι (1 έως 6), είναι οι έξοδοι του αέρα θέρµανσης. Είναι 

αναγκαίο να ανοίξουν κατ’ ελάχιστον δύο από αυτούς ή κατά 

µέγιστο τέσσερις από αυτούς. 

Παραδείγµατα συνδυασµών: 

• 2 αγωγοί Ø15 cm (1, 2) ή 

• 3 αγωγοί Ø10 cm (1, 2, 3 ή 4 ή 5 ή 6) ή 

• 4 αγωγοί Ø8 cm (1, 2, 3 ή 4, ή 4 ή 5 ή 6 

 Οι αγωγοί µπορούν να είναι ευθύγραµµοι ή καµπύλοι 

(κλίσης =45o). Οι αγωγοί (1 & 2) είναι πιο αποτελεσµατικοί για 

θέρµανση. 

• Για τον αγωγό (Α): Είναι 

απαραίτητο να συνδεθεί ο 

σωλήνας καυσαερίων µε έναν 

πιστοποιηµένο αγωγό Ø20cm 

και να µονωθεί µε πετροβάµβακα πάχους 4 cm µε εξωτερικό φύλλο αλουµινίου. 

Μην χρησιµοποιείτε υαλοβάµβακα ή µόνωση µε βάση το χαρτί. Επίσης, µην 

χρησιµοποιείτε εύκαµπτους µεταλλικούς αγωγούς από λεπτό τοίχωµα ή 

σωλήνες αµιάντου. Ο αγωγός αυτός θα πρέπει να είναι απόλυτα 

σφραγισµένος. Ο σωλήνας καυσαερίων πρέπει να είναι επαρκώς µονωµένος 

σε όλο του το µήκος. Επίσης, δείτε Εικ. 15 για τις σωστές διαστάσεις. 

•  Για τους αεραγωγούς (1 έως 6), ανάλογα τον συνδυασµό: Ανοίξτε τις τρύπες 

µε ένα σφυρί και συνδέστε τα ακροφύσια εξόδου (όπως Εικ 16), συνδέστε τους 

αγωγούς του ζεστού αέρα και σταθεροποιήστε τους µε τους σφιγκτήρες. Είναι, 

επίσης, αναγκαίο να τους µονώσετε µε πετροβάµβακα, όπως και τον αγωγό 

(Α). Επίσης, καλύψτε όλες τις εξόδους στην επένδυση, µε ρυθµιζόµενες γρίλιες. 

(ανοιχτές/κλειστές/δεξιά/αριστερά). 

 Χρησιµοποιείτε µόνο τους αυθεντικούς αγωγούς και τους σφιγκτήρες που περικλείονται στa τζάκιa 

ARTE©. Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται µόνο από ειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 

Εικ. 14 

!!!!    

Εικ. 15 

Εικ. 16 
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8. Σύνδεση των αεραγωγών µε το µοτέρ 

• Τοποθετήστε τους αγωγούς Ø15 cm στα άκρα του ανεµιστήρα (δεξιά, αριστερά) και σφίξτε τους µε τους 

σφιγκτήρες (Εικ. 17) 

 

• Συνδέστε & εγκαταστήστε τον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου µε το µοτέρ (Εικ. 18) 

 

Σφιγκτήρας 

Εικ. 17: Σύνδεση αγωγών 

Γείωση 

Καλώδιο 

θερµοστάτη 

Καλώδιο για 

µοτέρ 

Καλώδιο 

παροχής 

Εικ. 18: Συνδεσµολογία θερµοστάτη 

& µοτέρ 

~15cm 

Ο θερµοστάτης πρέπει να 

εγκατασταθεί στον αεραγωγό, 

περίπου 15cm  πάνω από την 

κουκούλα του τζακιού. 

Ανάλογα την πλευρά από την οποία 

τροφοδοτείται µε εξωτερικό αέρα το 

µοτέρ, ο θερµοστάτης πρέπει να 

εγκατασταθεί στον αντιδιαµετρικό 

αεραγωγό (βλ. παρακάτω εικόνα). 

2 

1 

� 
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• Όταν η συνδεσµολογία έχει ολοκληρωθεί, εφαρµόστε µία στρώση σιλικόνης υψηλής θερµοκρασίας 

στην φλάντζα του µοτέρ (Εικ. 19). Το µοτέρ πρέπει να είναι τέλεια σφραγισµένο. 

 

• Στη συνέχεια, τοποθετήστε το µοτέρ σπρώχνοντας το στην ειδική εσοχή (Εικ. 20) 

• Τοποθετήστε τις 2 βίδες στις υποδοχές και σφίξτε (Εικ. 21) 

 

 Εικ. 20 Εικ. 21 

Μην αφήνετε αποσυνδεδεµένο το µοτέρ µε τους αγωγούς, υπάρχει κίνδυνος  ο καπνός από το 

θάλαµο καύσεως να εισέρχεται στον αέρα θέρµανσης. 

Εικ. 19 

Στήριγµα 

Βίδες 

ΠΙΕΣΤΕ 

!!!!    
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9. Ρύθµιση ύψους & αλφάδιασµα του τζακιού 

• Περιστρέψτε τις βίδες ρύθµισης που βρίσκονται στα πόδια, προκειµένου να ρυθµίσετε το ύψος του 

τζακιού σε σχέση µε την επένδυση (Εικ. 22). 

Attention:  

Ελέγξτε το ύψος µεταξύ του µοχλού καύσης και της επένδυσης (Εικ. 23). Ο µοχλός για την ρύθµιση 

της καύσης πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιµος. Επίσης η επένδυση πρέπει να είναι 

τουλάχιστον (8mm) κάτω από τον µοχλό (Εικ. 22). 

   

 Εικ. 22 Εικ. 23: Ρύθµιση της απόστασης από το πάτωµα 

 Γενικά, επειδή το τζάκι διαστέλλεται, όλη η επένδυση του 

τζακιού πρέπει να έχει ένα διάκενο, τουλάχιστον 5 

χιλιοστών, γύρω από το τζάκι (Εικ. 24). Είναι επίσης 

χρήσιµο, η επένδυση του τζακιού, να έχει µια σχισµή στο 

ύψος της κουκούλας έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση 

στο εσωτερικό για οποιαδήποτε εργασία που µπορεί να 

είναι αναγκαία (Εικ. 25). 

 Εικ. 24 

 Εικ. 25 

!!!!    

!!!!    
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10. Ρύθµιση του ντάµπερ καπνού (Adjustable Damper Fume) 

 

Το σύστηµα A.D.F. είναι ένας µηχανισµός, µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, ο οποίος ανοίγει αυτόµατα την 

πεταλούδα (ντάµπερ) της καπνοδόχου, όταν η πόρτα του τζακιού ανοίγει. Επίσης, εάν η πόρτα κλείσει η 

πεταλούδα της καπνοδόχου θα επιστρέψει αυτόµατα και πάλι στην προγενέστερη θέση της (Εικ. 26) 

• Περιστρέψτε τον οδοντωτό κύλινδρο ως το τέλος προς την αριστερή κατεύθυνση  +  για το άνοιγµα της 

πεταλούδας. Ο καπνός αναρροφάται από την καπνοδόχο και έτσι έχουµε περισσότερη εισροή αέρα στο 

χώρο καύσης και η έντασης της φλόγας µεγαλώνει. 

• Περιστρέψτε τον οδοντωτό κύλινδρο ως το τέλος προς τη δεξιά κατεύθυνση  -  για το κλείσιµο της 

πεταλούδας. Ο καπνός δεν αναρροφάται από την καπνοδόχο και έτσι δεν υπάρχει αρκετή εισροή αέρα 

στον χώρο καύσης και η ένταση της φλόγας µειώνεται. 

• Περιστρέψτε τον οδοντωτό κύλινδρο σε οποιαδήποτε άλλη ενδιάµεση θέση της βαθµονοµηµένης 

κλίµακας µεταξύ κλειστού και ανοικτού. Έτσι ελέγχετε το ρυθµό της καύσης, όπως εσείς επιθυµείτε 

ανάλογα µε τον ελκυσµό της καπνοδόχου ή τις ατµοσφαιρικές συνθήκες.. 

11. Ρύθµιση του αέρα καύσης 

  

 Εικ. 27 

Ο µοχλός ρυθµίζει τον εξωτερικά αέρα που εισέρχεται στον θάλαµο καύσης (Εικ. 27). 

• Μετακινήστε το µοχλό προς τα δεξιά  +  για να επιτραπεί η εισαγωγή αέρα στο χώρο καύσης. 

• Μετακινήστε το µοχλό προς τα αριστερά  -  για να αποτραπεί η εισαγωγή αέρα στο χώρο καύσης. 

• Μετακινήστε το µοχλό σε οποιαδήποτε άλλη θέση µεταξύ κλειστού και ανοικτού για να ελέγξετε το ρυθµό 

της καύσης, όπως εσείς επιθυµείτε ή ανάλογα µε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες. 

βαθµονοµηµένη 

κλίµακα 

Ανοιχτό Κλειστό 

+ - 

Εικ. 26 
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12. Άναµµα του τζακιού 

Πριν το άναµµα, ανοίξτε την πεταλούδα (ντάµπερ) A.D.F. στη µέγιστη θέση (αριστερά) και µετακινήστε το 

µοχλό ρύθµισης του αέρα καύσης δεξιά  +  για να εισάγετε αέρα, επιταχύνοντας έτσι το άναµµα του τζακιού. 

Ανάψτε τη φωτιά χρησιµοποιώντας µικρά ξύλα, κλαδιά ή δαδιά (περίπου 2kg), ποτέ µην χρησιµοποιείτε 

εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευµα, κ.α. (Χρησιµοποιήστε χαρτί ή κύβους προσανάµµατος, 

προτιµούνται οι βιολογικοί) 

Επίσης, καλό είναι, για να µην αλλάξετε τη ρύθµιση της πεταλούδας (ντάµπερ) A.D.F. Kατά το πρώτο βήµα 

της διαδικασίας του ανάµατος, αφήστε την πόρτα λίγο ανοιχτή (1-2 cm) και κρατήσετε την έτσι για τα πρώτα 

λεπτά του ανάµµατος (5-10 λεπτά). Η πόρτα µπορεί να παραµείνει ανοιχτή µόνο όταν ανάβετε το τζάκι, 

ρίχνετε ξύλα στη φωτιά, ή κατά την αφαίρεση στάχτης. Αφήνοντας την πόρτα 1-2 cm ανοικτή το 

ρυθµιζόµενο σύστηµα ντάµπερ A.D.F. ανοίγει αυτόµατα την πεταλούδα και παρέχει µέγιστο ελκυσµό. 

Αντιθέτως, όταν κλείσει η πόρτα, αυτόµατα επανέρχεται και το ντάµπερ A.D.F. στην προηγούµενη του 

ρύθµιση, οπότε µπορεί να ρυθµιστεί στην επιθυµητή θέση. 

Όταν η φωτιά από τα προσανάµµατα φουντώσει, προσθέστε µια κανονική ποσότητα ξύλου (περίπου 2-3kg) 

στην σχάρα, στο κέντρο του θαλάµου καύσης. Ο ρυθµιστής του αέρα καύσης επιτρέπει στον χρήστη να 

ελέγχει την ένταση της φωτιάς, έτσι ώστε αν ο µοχλός είναι στα αριστερά, στη θέση  -  η ένταση της φωτιάς 

να είναι χαµηλή. Αν ο µοχλός ρυθµιστεί προς το µέγιστο  + η ένταση της φωτιάς µεγαλώνει. 

Για το άναµµα ο µοχλός πρέπει πάντα να είναι στη δεξιά θέση (µέγιστη εισαγωγή αέρα) για να ανάψει 

γρήγορα η φωτιά. 

Όταν δεν υπάρχουν πια ορατές κίτρινες φλόγες, και υπάρχουν µόνο κάρβουνα, προσθέστε περισσότερα 

ξύλα στη φωτιά (3-5 κιλά). Η θερµοκρασία µπορεί να τροποποιηθεί προς τα πάνω ή κάτω µε τη χρήση του 

ρυθµιστή αέρα καύσης. Στην ελάχιστη θέση (προς τα αριστερά), η καύση µειώνεται και ο χρόνος καύσης 

επιµηκύνεται. Στην ανώτατη θέση (προς τα δεξιά), η καύση αυξάνεται και ο χρόνος καύσης µειώνεται. Μην 

προσθέτετε νέα ξύλα στη φωτιά µέχρι το στρώµα από κάρβουνα να είναι ικανοποιητικά χαµηλό. 

Τις ηµέρες που ο καιρός και ο άνεµος δεν δηµιουργούν αρκετό ελκυσµό στην καµινάδα, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να ζεσταθεί η καµινάδα όσο το δυνατόν γρηγορότερα µε την δηµιουργία έντονης φλόγας σε µικρό 

χρόνο. Αυτό γίνεται µε το σκίσιµο των ξύλων σε µικρότερα κοµµάτια, χρησιµοποιώντας και επιπλέον 

προσανάµµατα (µικρά ξύλα). 

Όταν καίγονται ξύλα στο τζάκι, η εξωτερική επιφάνεια της κεραµικής πόρτας και το χερούλι είναι 

πολύ ζεστά και έτσι είναι αναγκαίο ο χρήστης του να φοράει ειδικά πιστοποιηµένα πυρίµαχα γάντια. 

(Όπως τα γάντια ARTE© που περικλείονται στην συσκευασία) 

13. ∆ιαρροή καπνού µέσα στο δωµάτιο 

Ελέγξτε τα παρακάτω: 

• Αν οι αγωγοί καυσαερίων είναι απολύτως αεροστεγής. 

• Αν το εσωτερικό της καµινάδας είναι απόλυτα αεροστεγές από πάνω έως κάτω - (Ακόµη και µια µικρή 

ρωγµή ή κενό µπορεί να χαλάσει τη µόνωση). 

• Αν η πεταλούδα από το A.D.F. σύστηµα είναι µπλοκαρισµένη ή έχει επικαθήσει τέφρα στο εσωτερικό του 

σωλήνα πάνω στην πεταλούδα. 

• Αν η καµινάδα είναι κατάλληλη και καθαρή - (Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επισκευάζονται ή να 

καθαρίζονται από έναν επαγγελµατία καπνοδοχοκαθαριστή) 

• Ότι έχετε αποµακρύνει οτιδήποτε εύφλεκτο µακριά από την καπνοδόχο και την συσκευή. 

Οι καπνοί περιέχουν CO (µονοξειδίου του άνθρακα), οπότε η διαρροή καπνού δεν πρέπει ποτέ να 

είναι ανεκτή. Μερικές φορές η έλλειψη οξυγόνου κατά τη καύση είναι µια αιτία του καπνίσµατος, έτσι 

κατά τη διάρκεια της φόρτωσης (µε ξύλα), η πόρτα του τζακιού πρέπει να ανοίξει πλήρως και να 

µην την αφήνουµε ποτέ σε ενδιάµεση θέση. Τα τζάκια της σειράς COSY LINE είναι εξοπλισµένα µε ένα 

σύστηµα δευτερογενούς καύσης που δίνει οξυγόνο στο θάλαµο καύσης και έτσι άλλη µία φλόγα πάνω από 

την κύρια φλόγα λαµβάνει χώρα. Έτσι, το µονοξείδιο του άνθρακα µετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και 

η θερµική απόδοση της συσκευής βελτιώνεται. 

!!!!    

!!!!    
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14. Ρύθµιση & λειτουργία του θερµοστάτη 

 
Εικ. 28 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ON/OFF της διάταξης ελέγχου πιέζοντας το πλήκτρο A. Η κατάσταση ON/OFF 

υποδεικνύεται µέσω της λυχνίας L1. 

• Επιλογές λειτουργιών 

1. ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ (ένδειξη MAN – λυχνία L2) 

Ο ανεµιστήρας λειτουργεί µε την επιλεγµένη ταχύτητα, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του αισθητήρα. 

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ (ένδειξη AUTO – λυχνία L3) 

Ο ανεµιστήρας λειτουργεί στην επιλεγµένη ταχύτητα όταν η θερµοκρασία του αισθητήρα είναι υψηλότερη 

από αυτήν στην οποία είναι ρυθµισµένος ο θερµοστάτης (45oC). 

3. ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ (ένδειξη PROP – λυχνία L4) 

Ο ανεµιστήρας αυξάνει αυτόµατα την ταχύτητά του ανάλογα µε τη θερµοκρασία του αισθητήρα (από 

45oC και άνω). Εάν ξεχάσατε να ενεργοποιήσετε τον θερµοστάτη (δηλαδή παραµένει στη θέση OFF) 

προτού ανάψετε το τζάκι και η θερµοκρασία του αισθητήρα υπερβαίνει τους 100oC, η συσκευή 

ενεργοποιείται (ON) αυτοµάτως και αρχίζει να λειτουργεί σε ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ τρόπο λειτουργίας, µετά όµως 

από 10 δευτερόλεπτα περνά αυτοµάτως στον ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ τρόπο λειτουργίας έως ότου η 

θερµοκρασία πέσει στους 90oC, οπότε και επιστρέφει στον ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ τρόπο λειτουργίας. Η διαδικασία 

αυτή θα επαναλαµβάνεται διαρκώς έως ότου επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία. 

4. Λειτουργία ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 

Αν η θερµοκρασία του αισθητήρα υπερβεί τους 130oC, ενεργοποιείται ηχητικό σήµα. Πιέζοντας ένα 

πλήκτρο µπορείτε να απενεργοποιήσετε το σήµα αυτό για 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά, και εφόσον το 

πρόβληµα δεν έχει ακόµη αποκατασταθεί, το σήµα ενεργοποιείται εκ νέου. 

Αν ξεχάσετε να ανοίξετε το θερµοστάτη (OFF) και έχετε ανάψει το τζάκι όταν η θερµοκρασία στον 

εναλλάκτη γίνει υψηλότερη από τους 100oC η συσκευή λειτουργεί αυτόµατα σε λειτουργία MANUAL, 

και µετά από 10 δευτερόλεπτα η συσκευή µεταβαίνει αυτόµατα σε PROPORTIONAL µέχρις ότου η 

θερµοκρασία γίνει (90οC) οπότε και αλλάζει σε λειτουργία MANUAL. Αυτή η διαδικασία θα συνεχίσει 

να επαναλαµβάνεται µέχρι να επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία. 

• Κύριο Μενού 

1. Επιλογή τρόπου λειτουργίας 

Πιέστε το πλήκτρο D για να δείτε τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας, ο οποίος αναγράφεται στην οθόνη 

και ανάβει η αντίστοιχη λυχνία. Πιέζοντας ξανά το πλήκτρο D, µπορείτε να επιλέξετε κατά σειρά έναν από 

τους τρεις τρόπους λειτουργίας που εµφανίζονται στην οθόνη και υποδεικνύονται µέσω της αντίστοιχης 

λυχνίας. Η ρύθµιση αποθηκεύεται αυτόµατα στη µνήµη µετά από 4 δευτερόλεπτα. Η λυχνία L5 υποδεικνύει 

την κατάσταση του ανεµιστήρα. 

2. Επιλογή ταχύτητας λειτουργίας 

Πιέζοντας τα πλήκτρα B ή C µπορείτε να δείτε ή να τροποποιήσετε την τρέχουσα ταχύτητα του ανεµιστήρα 

!!!!    
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� P0 = OFF (µόνο για χειροκίνητη λειτουργία) 

� P1 = Ελάχιστη ταχύτητα 

� P10 = Μέγιστη ταχύτητα 

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη στον ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟ τρόπο λειτουργίας. 

Στον ΑΥΤΟΜΑΤΟ τρόπο λειτουργίας µπορείτε να επιλέξετε τις ταχύτητες P1 ~ P10 

• Ενδείξεις συναγερµών 

Η διάταξη ελέγχου µπορεί να υποδείξει τυχόν βλάβη του αισθητήρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί να 

εµφανιστούν οι ακόλουθες φωτεινές ενδείξεις: 

� LO: υποδεικνύει χαµηλή θερµοκρασία (θερµοκρασία χαµηλότερη από 0°C): Ανοιχτός ή 

αποσυνδεδεµένος αισθητήρας 

� HI: υποδεικνύει υψηλή θερµοκρασία (θερµοκρασία άνω των 180°C): Βραχυκύκλωµα αισθητήρα 

15. Συντήρηση και Καθαρισµός 

Κατά τη συντήρηση του τζακιού, χρησιµοποιείτε γυαλιά & γάντια ασφαλείας για την προστασία σας. 

Πριν καθαρίσετε το τζάκι, η εστία πρέπει να είναι εντελώς κρύα. Το άτοµο που καθαρίζει το τζάκι πρέπει να 

είναι ενήλικας που έχει ήδη διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο. 

15.1. Εξωτερική συντήρηση 

Η επιφάνεια του τζακιού είναι βαµµένη µε θερµοάντοχη βαφή. Σκουπίστε µε ηλεκτρική σκούπα 

χρησιµοποιώντας το εξάρτηµα µε τη µαλακή βούρτσα ή σκουπίστε µε πανί που δεν αφήνει χνούδι. Με την 

πάροδο του χρόνου, η βαµµένη επιφάνεια ενδέχεται να γίνει ελαφρώς γκρίζα. Στον προµηθευτή σας θα βρείτε 

σπρέι βαφής ARTE® για ανανέωση του χρώµατος. Μπορείτε να το εφαρµόσετε - σύµφωνα µε τις οδηγίες – 

µέσα σε λίγα µόλις λεπτά. Την πρώτη φορά που θα ανάψετε το τζάκι µετά την ανανέωση της βαφής, θα 

αναδύεται µια ελαφρά οσµή καθώς θα στεγνώνει. Βεβαιωθείτε ότι το δωµάτιο αερίζεται επαρκώς κατά τη 

διαδικασία αυτή. 

15.2. Εσωτερική συντήρηση 

15.2.1. ∆ιαχείριση & απόρριψη της στάχτης 

Ο ευκολότερος τρόπος καθαρισµού είναι να σπρώξετε την στάχτη στο σταχτοδοχείο που βρίσκεται στη µέση 

του θαλάµου καύσης µε ένα στεγνό και µαλακό σκουπάκι. 

Όταν η στάχτη µαζευτεί όλη στο σταχτοδοχείο στη συνέχεια εξαγάγετε το από το θάλαµο καύσης (η στάχτη 

πρέπει να αποµακρύνεται από το θάλαµο καύσης συχνά). Το σταχτοδοχείο είναι πιο εύκολο να αδειάσει σε 

σακούλα απορριµµάτων, γυρίζοντάς το ανάποδα µέσα σ’ αυτή. 

Μην αδειάζετε τη στάχτη ενώ το τζάκι είναι σε λειτουργία. Μην χρησιµοποιείτε ποτέ την ηλεκτρική 

σκούπα του σπιτιού ή του καταστήµατός σας για να αποµακρύνετε τη στάχτη. Υπάρχουν ειδικές 

σκούπες στάχτης. Αφαιρείτε και απορρίπτετε τη στάχτη µε τη δέουσα προσοχή. 

15.2.2. Τζάµι 

Καθαρίστε το τζάµι µε ένα µαλακό (βρεγµένο ελαφρά) κοµµάτι από ρούχο, ταµπονάροντας λίγη στάχτη και 

στη συνέχεια τρίψτε το βρώµικο τζάµι. Η εσωτερική πλευρά του τζαµιού για να καθαριστεί πρέπει να ανοίξουµε 

την πόρτα µε ένα κλειδί allen όπως φαίνεται στην Εικ. 29. 

Ποτέ µη χρησιµοποιείτε σκληρά καθαριστικά στην επιφάνεια του τζαµιού. 

Λόγοι για την παρουσία ακαθαρσιών στο τζάµι 

� Υπερβολικά υγρά καυσόξυλα 

� Υπερβολικά µεγάλα ή µη σχισµένα κούτσουρα 

� Καύση σε υπερβολικά χαµηλές θερµοκρασίες 

!!!!    

!!!!    
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Για να µειώσετε τον κίνδυνο θραύσης του τζαµιού, µην χτυπάτε το τζάµι και µην κλείνετε 

δυνατά την πόρτα. Αντικαταστήστε ΑΜΕΣΑ το τζάµι εάν σπάσει. Το τζάκι δεν πρέπει να λειτουργεί 

εάν το τζάµι στην πόρτα παρουσιάζει φθορές. 

15.2.3. Τσιµούχα (υαλοκόρδονα) 

Η τσιµούχα γύρω από την πόρτα µπορεί να σκληρύνει µε την πάροδο του χρόνου και πρέπει να 

αντικατασταθεί όταν είναι πλέον δύσκολο να κλείσετε την πόρτα ή αν διαφεύγει αέρας περιµετρικά, γεγονός 

που δεν σας επιτρέπει να ελέγχετε τόσο καλά τη φωτιά. Στον προµηθευτή σας θα βρείτε τα σετ τσιµούχας της 

ARTE®. 

15.2.4. Εσωτερικά εξαρτήµατα που χρήζουν συντήρησης 

Ο εξοπλισµός που εµπλέκεται στη διαδροµή της φλόγας και αποτελείται από τους βερµικουλίτες, το τζάµι και 

τον εκτροπέα του καπνού, υπόκειται σε ακραίες συνθήκες λειτουργίας λόγω της υψηλής θερµκρασίας της 

φωτιάς. Κατά περιόδους, κάποιο από τα µέρη αυτά θα πρέπει ενδεχοµένως να αντικατασταθεί στο πλαίσιο 

της συντήρησης ρουτίνας.  

Ο εκτροπέας καπνού θα πρέπει να καθαρίζεται, µία φορά το χρόνο, µε πινέλο (Εικ. 30). 

Ο εξοπλισµός που εµπλέκεται στη διαδροµή της φλόγας, η τσιµούχα του κεραµικού τζαµιού και η 

βαφή φινιρίσµατος δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 

  

 Εικ. 29: Η πόρτα ανοίγει για να καθαριστεί  Εικ. 30: Εκτροπέας καπνού για καθάρισµα 

Όλα αυτά τα ανταλλακτικά διατίθενται από τον τοπικό σας προµηθευτή της ARTE® και, για την αποφυγή 

παρεπόµενων φθορών, συνιστάται η άµεση αντικατάσταση των κατεστραµµένων εξαρτηµάτων. 

Εάν ο εκτροπέας παραµορφωθεί λόγω υπερθέρµανσης, το τζάκι θα συνεχίσει να λειτουργεί, µολονότι η 

απόδοσή του θα είναι µειωµένη. Αντικαταστήστε τον το συντοµότερο δυνατόν. 

Παράγοντες επιτάχυνσης της εσωτερικής φθοράς 

� Συστηµατική υπερθέρµανση 

� Συσσωρευµένη αιθάλη και στάχτες 

Να θυµάστε πάντα ότι η εστία πρέπει να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Η στάχτη πρέπει να 

κρυώσει εντελώς πριν από την µετακινήσετε από το τζάκι. Να γνωρίζετε ότι τα κάρβουνα στη 

στάχτη µπορεί να παραµείνουν ζεστά έως και 24 ώρες αφού η φωτιά έχει σβήσει. 

Εάν ο εκτροπέας παραµορφωθεί λόγω υπερθέρµανσης, το τζάκι θα συνεχίσει να λειτουργεί, µολονότι η 

απόδοσή του θα είναι µειωµένη. Αντικαταστήστε τον το συντοµότερο δυνατόν. 
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15.3. Καθαρισµός του τζακιού και του καπνοσωλήνα 

Όταν το ξύλο καίγεται αργά, παράγει πίσσα και άλλους οργανικούς ατµούς που, σε συνδυασµό µε την 

εκλυόµενη υγρασία, σχηµατίζουν κρεόζωτο. Όταν η φωτιά σιγοκαίει, οι ατµοί κρεοζώτου συµπυκνώνονται 

στον σχετικά ψυχρό καπνοσωλήνα της καπνοδόχου. µε αποτέλεσµα τα υπολείµµατα κρεοζώτου να 

συσσωρεύονται στο εσωτερικό του καπνοσωλήνα. Όταν αναφλέγεται το κρεόζωτο παράγει φωτιά εξαιρετικά 

υψηλής θερµοκρασίας. 

Αρχικά, ελέγχετε κάθε µήνα για τυχόν παρουσία αιθάλης πάνω από την πλάκα του εκτροπέα και γύρω από 

την έξοδο του καπνοσωλήνα. Εάν το τζάκι αρχίσει ξαφνικά να λειτουργεί αργά, ελέγξτε για τυχόν έντονη 

παρουσία αιθάλης γύρω από το κολάρο του καπνοσωλήνα ή στο εσωτερικό του καπνοσωλήνα/της 

καπνοδόχου. 

Η καπνοδόχος και ο σύνδεσµος της πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον µια φορά κάθε δύο µήνες κατά 

την περίοδο λειτουργίας του τζακιού για ενδεχόµενο σχηµατισµό κρεοζώτου. Εάν έχει συσσωρευτεί 

κρεόζωτο, πρέπει να αποµακρυνθεί. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης της καπνοδόχου. 

Καθαρίστε τον καπνοσωλήνα/την καπνοδόχο, από το τζάκι έως το τερµατικό σηµείο του καπνοσωλήνα 

πάνω στη στέγη. Μια καλή συνήθεια είναι να καθαρίζετε τον καπνοσωλήνα ούτως ή άλλως µετά από κάθε 

περίοδο λειτουργίας του τζακιού και να τον ελέγχετε πριν από την έναρξη της νέας περιόδου ώστε να 

βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φωλιές πουλιών ή άλλα εµπόδια τα οποία µπορεί να εµφανιστούν στο 

µεσοδιάστηµα. 

Καθαρισµός καπνοδόχου 

Ελέγχετε συστηµατικά το τζάκι κατά την περίοδο λειτουργίας στο πλαίσιο τακτικού προγράµµατος 

συντήρησης. 

Για τον έλεγχο της καπνοδόχου, αφήστε το τζάκι να κρυώσει τελείως. Στη συνέχεια, τοποθετήστε έναν 

καθρέφτη στο εσωτερικό του κολάρου του καπνοσωλήνα και στρέψτε τον προς τα επάνω για να ελέγξετε το 

εσωτερικό του καπνοσωλήνα. 

Καθαρίστε την καπνοδόχο χρησιµοποιώντας µια βούρτσα ίδιου µεγέθους και σχήµατος µε το εσωτερικό της. 

Σπρώξτε τη βούρτσα πάνω-κάτω στο εσωτερικό της καπνοδόχου ώστε όλα τα ιζήµατα να πέσουν στο κάτω 

µέρος της από όπου µπορούν να εκκενωθούν από τον χώρο καύσης.  

Αν δεν µπορείτε να επιθεωρήσετε ή να καθαρίσετε µόνοι σας την καπνοδόχο, απευθυνθείτε στον τοπικό 

προµηθευτή της ARTE® ή σε κάποιον επαγγελµατία καπνοδοχοκαθαριστή. 

Εάν ωστόσο εκδηλωθεί πυρκαγιά στην καπνοδόχο, ενεργήστε αµέσως και: 

� Κλείστε τη διάταξη ελέγχου του αέρα 

� Εκκενώστε το σπίτι 

� Καλέστε την Πυροσβεστική 

15.4. Ετήσια συντήρηση 

Πριν από την περίοδο λειτουργίας, εκτελέστε εξονυχιστικό καθαρισµό, επιθεώρηση και επισκευή του τζακιού: 

� Καθαρίστε προσεκτικά την καπνοδόχο και τον σύνδεσµο της καπνοδόχου 

� Επιθεωρήστε την καπνοδόχο για ενδεχόµενες ζηµιές και φθορά. Σε περίπτωση προκατασκευασµένης 

(µεταλλικής) καπνοδόχου, αντικαταστήστε τα φθαρµένα τµήµατά της. Σε περίπτωση χτιστής 

καπνοδόχου, απευθυνθείτε σε χτίστη για τις απαραίτητες επισκευές. 

� Ελέγξτε τον σύνδεσµο της καπνοδόχου και αντικαταστήστε τυχόν φθαρµένα τµήµατα 

� Ελέγξτε την τσιµούχα για ενδεχόµενες ενδείξεις φθοράς ή συµπίεσης, και αντικαταστήστε την, εφόσον 

χρειάζεται 

� Ελέγξτε το εσωτερικό  τζάµι για ρωγµές και αντικαταστήστε το, εφόσον χρειάζεται 

� Ελέγξτε τη στεγανότητα της πόρτας και της χειρολαβής. Επιδιορθώστε τυχόν προβλήµατα. 
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• Η συντήρηση πρέπει να πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο επαγγελµατία. 

• Θα πρέπει να γίνεται πλήρης καθαρισµός του τζακιού, τουλάχιστον µία φορά κάθε χρόνο από 

εξειδικευµένο επαγγελµατία. 

15.5. Ανενεργό τζάκι για παρατεταµένο χρονικό διάστηµα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το τζάκι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για κάποιο διάστηµα, καθαρίστε το προσεκτικά και 

αφήστε τη διάταξη ελέγχου του αέρα ελαφρώς ανοιχτή για να κυκλοφορεί ο αέρας. Βεβαιωθείτε ότι από τον 

καπνοσωλήνα δεν µπορεί να διεισδύσει το νερό της βροχής. Τοποθετήστε καπέλο καπνοδόχου το οποίο 

όµως δεν πρέπει να φράσει τελείως τον καπνοσωλήνα. 

Τα µέτρα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει µια ελαφρά κίνηση του αέρα µέσω του τζακιού, και ότι το 

σώµα του τζακιού παραµένει στεγνό, όπως και οι γωνίες του. 

Η στάχτη που παραµένει σε ένα τζάκι όταν αυτό δεν χρησιµοποιείται µπορεί να απορροφήσει την υγρασία 

σαν στυπόχαρτο. Εάν η υγρασία επικαθίσει στο εσωτερικό του τζακιού, σχηµατίζεται σκουριά. Όσο η σκουριά 

εγκαθίσταται τόσο πιο πολύ διογκώνεται. Αυτό µπορεί να προκαλέσει υπερβολική πίεση στις αρθρώσεις του 

τζακιού, µε αποτέλεσµα την πρόκληση φθορών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνιστάται να καθαρίζετε προσεκτικά το τζάκι αφότου ολοκληρωθεί η περίοδος λειτουργίας του. Η 

προσθήκη αφυγραντικού στο χώρο καύσης, όπως άµµου για γάτες, βοηθά στην απορρόφηση της 

υγρασίας κατά τους θερινούς µήνες. Φροντίστε να το αφαιρέσετε πριν από την έναρξη της περιόδου 

λειτουργίας. 

 

16. Πυροπροστασία 

• Είναι αναγκαίο να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας κοντά στο τζάκι. 

• Μην πετάτε νερό απευθείας στο τζάκι. 

• Χρησιµοποιείτε µόνο µη εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισµό. 
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17. Τα είδη των ξύλων & η θερµοχωρητικότητα τους 

Ο βαθµός απόδοσης ενός ξύλου δεν εξαρτάται µόνο από το 
είδος του, αλλά και από το ποσοστό υγρασίας του, καθώς 
και τη θερµοκρασία του χώρου καύσης. 

Για αποδοτικότερη και µακρύτερη καύση, χωρίς εκποµπές 
βλαβερών ουσιών, τα ξύλα πρέπει να είναι στεγνά. Ιδανικά, 
το ποσοστό υγρασίας τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 12% µε 
16%. 

Αν η τιµή υπερβαίνει το 20%, η καύση δεν γίνεται σωστά, ενώ 
σε περίπτωση που το ξύλο έχει µόλις κοπεί, η υγρασία 
ξεπερνά το 50% µε αποτέλεσµα αυτό να καθίσταται 
ακατάλληλο. Ο λόγος; Αδύναµη, χλοµή φωτιά µε πυκνό 
καπνό, άκαυτη πίσσα και κρεοζότο, που λερώνουν το 
κεραµικό τζάµι και τον καπναγωγό. 

Είναι προτιµότερο να προµηθεύεστε τα ξύλα κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες και να τα αποθηκεύετε σε στεγασµένο 

και αεριζόµενο χώρο, ώστε να εξασφαλίσετε καλύτερη και 

ποιοτικότερη καύση το χειµώνα. 

Χρήσιµες συµβουλές 

• Επιλέγετε πάντα στεγνά καυσόξυλα. 

• Αποφεύγετε τα ξύλα που σκάνε (καστανιά, κωνοφόρα όπως κέδρος, ερυθρελάτη και πεύκο), γιατί 

µπορεί να καταστρέψετε το τζάκι ή τον καπναγωγό σας. 

• Προσέχετε το µέγεθος των ξύλων. Ένα καλό καυσόξυλο πρέπει να έχει κοπεί τουλάχιστον δυο φορές. 

• Προτιµήστε δρυ, οξιά, ελιά, σκληρά ξύλα µε µεγάλη πυκνότητα για µεγαλύτερη διάρκεια. 

Μπριγκέτες 

Ανάβουν πολύ εύκολα, καίγονται πολύ αργά. Συµφέρουν γιατί καταναλώνονται σε πολύ µικρότερες 

ποσότητες σε σχέση µε τα κοινά καυσόξυλα και αποθηκεύονται εύκολα. 

Σηµύδα 

Μαλακό ξύλο που αρπάζει εύκολα φωτιά µε µεγάλη θερµογόνο δύναµη. ∆ηµιουργεί λιγότερο καπνό και 

στάχτη σε σχέση µε άλλα ξύλα και καίγεται αθόρυβα. Το ίδιο ισχύει για τη φλαµουριά και την καστανιά. 

Οξιά 

Σκληρό ξύλο, ιδανικό καυσόξυλο, που χρειάζεται υψηλή θερµοκρασία για να ανάψει. Έχει µεγάλο βάρος, είναι 

πυκνό και καίγεται µε ήρεµη και µακριά φλόγα για περισσότερο χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για τον δρυ. 

Τύπος Ξύλου 
Θερµοχωρητικότητα 

(Kcal/h-1Kg) 

Μπριγκέτα 5.000 

Σηµύδα 4.800 

Καρυδιά 4.731 

∆ρυς 4.619 

Έλατο 4.588 

Οξιά 4.578 

Βελανιδιά 4.548 

Πεύκο 4.457 

Ελιά 4.100 

Λεύκα 4.022 

860Kcal/h = 1Kw/h 
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18. ∆ιαστάσεις 

  AR65 

  ST65 

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm) 
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  TR65 

 

  COL/COR65 

Όλες οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά (mm) 
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19. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ST65 AR65 TR65 COL65 | COR65 

*Συνολική απόδοση θερµότητας 

Kcal/h 15480 12900 12900 14190 

kW 18 15 15 16.5 

Συνιστώµενη ωριαία κατανάλωση καυσόξυλων Kg/h 5.8 5 5 5.4 

Συνολική απόδοση % 73 71 71 72 

Θερµοκρασία καπνού °C 263 271 278 263 

Εκποµπές CO 
(µε παροχή Ο2 σε ποσοστό 13%) 

% 0.151 0.289 0.289 0.149 

Εύρος απόδοσης 

(ελάχιστη - µέγιστη) 
kW 8.6 - 23 8.6 - 19.5 8.6 - 19.5 8.6 - 21 

Καύσιµη ύλη - Ξύλο, Μπρικέτα 

∆ιαστάσεις συσκευής (Π x Β x Υ) cm 75/62/171 75/64/171 75/62/171 76/62/171 

∆ιαστάσεις χώρου καύσης (Π x Β x Υ) cm 64/51/56 64/51/56 64/51/56 64/51/56 

Ελκυσµός καπνοσωλήνα Pa 12 

Θερµαινόµενο εµβαδόν m2 55 - 165 55 - 145 55 - 145 60 - 160 

Βάρος kg 212 191 195 206 

Είσοδος εξωτερικού αέρα 
Η διατοµή πρέπει να αυξάνεται κατά 20% για κάθε επιπλέον 
µέτρο µετά το 1m 

cm Ø10 

∆ιάµετρος εξόδου καπνού cm Ø20 

**Ελάχιστο ύψος καπναγωγού m 4 

Κατάλληλο για δωµάτια ελάχιστου εµβαδού m2 55 

*Το τζάκι λειτουργεί µε τεχνολογία διαλείπουσας καύσης. Στην περίπτωση αυτή ως διαλείπουσα καύση νοείται η κανονική χρήση του τζακιού, π.χ. νέα 

καυσόξυλα προστίθενται µόλις καούν τα προηγούµενα σχηµατίζοντας επαρκή ποσότητα χόβολης. 

 
**Η εσωτερική διατοµή της καπνοδόχου πρέπει να αυξάνεται κατά 10% ανά 500m υψοµέτρου πάνω από τη στάθµη της θάλασσας. 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες! 

 

Πρ. Μακρυγιάννη, Εύοσµος, 

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

Τ.Κ.: 56410 

Τ.Θ.: 40124(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη) 

Τηλέφωνο: (+30)2310 684148 

Fax: (+30) 2310 684149 

email: info@arte-fireplace.com 
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19. Εγγύηση 

Το νέο σας τζάκι ARTE® COSY LINE συνοδεύεται από διετή εγγύηση η οποία αρχίζει να ισχύει από την ηµέρα εγκατάστασης και δοκιµής του 

τζακιού από τον εξειδικευµένο αντιπρόσωπο, καθώς και µονοετή εγγύηση σε όλα τα ηλεκτρικά µέρη. 

Οι αξιώσεις εγγύησης θεωρούνται έγκυρες µόνο εφόσον έχει καταβληθεί η συµφωνηθείσα τιµή αγοράς του τζακιού και το πιστοποιητικό 

εγγύησης έχει συµπληρωθεί και παραδοθεί εντός των τριάντα επόµενων ηµερών στην ARTE® Γ. Καρνούτσος & ΣΙΑ. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούται έστω και ένας εκ των ως άνω όρων, τότε η εγγύηση ισχύει µόνον έξι µήνες. 

1.1. Όροι εγγύησης 

� Ορθή εγκατάσταση από εξειδικευµένο αντιπρόσωπο  

� Χειρισµός του τζακιού σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας  

� ∆ιαλείπουσα καύση  

� Προστασία από υπερθέρµανση  

� Συστηµατική συντήρηση / καθαρισµός (ετησίως)  

� Η δοµή του τζακιού δεν πρέπει να τροποποιηθεί καθώς ενδέχεται να προκληθεί εσφαλµένη λειτουργία και µόνιµη φθορά  

1.2. Εκτός εγγύησης 

� Μέρη που υπόκεινται σε φθορά όπως βερµικουλίτες, τσιµούχες και τζάµι 

� Ζηµιές από καπνό και αιθάλη 

� Φυσικός αποχρωµατισµός ή αλλοίωση χρωµάτων στην εξωτερική επένδυση 

� Ενδεχόµενες ρωγµές στον θάλαµο καύσης που δεν επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του τζακιού ARTE® NIREAS 

� Ζηµιές λόγω µη συµµόρφωσης προς τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας 

� Ζηµιές καλυπτόµενες από ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή άλλη συµφωνία 

1.3. Ευθύνη 

∆ιά του παρόντος εγχειριδίου η ARTE® παραιτείται από οιαδήποτε ευθύνη, τόσο αστική όσο και ποινική, για ατυχήµατα που ενδέχεται να 

προκληθούν λόγω της ολικής ή µερικής µη συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές του παρόντος. 

Η ARTE® παραιτείται επίσης από οιαδήποτε ευθύνη η οποία απορρέει από τη µη προβλεπόµενη χρήση της συσκευής, από τον εσφαλµένο 

χειρισµό της από τον χρήστη, από µη εξουσιοδοτηµένες τροποποιήσεις και/ή επισκευές ή από τη χρήση µη αυθεντικών ή ακατάλληλων 

ανταλλακτικών για το συγκεκριµένο τζάκι. 

1.4. Έκτακτη συντήρηση 

Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης στο συγκεκριµένο µοντέλο τζακιού, διενεργούνται από εξειδικευµένο προσωπικό. 

1.5. Ευθύνη σχετικά µε την εγκατάσταση 

Η ευθύνη για τις εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του τζακιού δεν βαρύνει την ARTE®. Οι σχετικές εργασίες επιβαρύνουν τον 

εφαρµοστή ο οποίος καλείται να ελέγξει τον καπνοσωλήνα και την εισροή αέρα και να αποφανθεί κατά πόσον οι προτεινόµενες λύσεις 

εγκατάστασης είναι εφικτές για τον εκάστοτε χώρο. Απαιτείται η τήρηση όλων των προτύπων, καθώς και της τοπικής, εθνικής και ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας που ισχύουν στη χώρα εγκατάστασης του τζακιού. 

1.6. Χρήση 

Η χρήση της συσκευής πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε όλα τα πρότυπα ασφαλείας που έχουν θεσπισθεί βάσει των σχετικών νόµων που ισχύουν 

στον τόπο εγκατάστασης του τζακιού, καθώς και σύµφωνα µε τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. 

1.7. Νόµιµη εγγύηση 

Ο χρήστης έχει δικαίωµα αξίωσης της νόµιµης εγγύησης, δυνάµει της ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/44/ΕΚ, εφόσον έχει συµµορφωθεί απόλυτα 

προς τους κανόνες που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο και, συγκεκριµένα: 

� Το τζάκι λειτουργεί εντός των εύλογων ορίων χρήσης του  

� Οι εργασίες συντήρησης διενεργούνται συστηµατικά και µε προσοχή  

� Το τζάκι χρησιµοποιείται µόνο από άτοµα που διαθέτουν επαρκείς ικανότητες και κατάλληλη εκπαίδευση.  

Η µη συµµόρφωση προς τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο συνεπάγονται άµεση ακύρωση της εγγύησης. 

Για να ισχύει η εγγύηση, συµπληρώστε το 

απόκοµµα που βρίσκεται στην τελευταία σελίδα. 
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