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Επιλογή εξοπλισμού εγκατάστασης 

Κόψτε την επιφάνεια εργασίας, σύμφωνα με τα μεγέθη που εμφανίζονται στο 

σχεδιάγραμμα. Για σκοπούς εγκατάστασης και χρήσης, πρέπει να διατηρηθεί χώρος 

τουλάχιστον 5cm γύρω από την οπή. Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της επιφάνειας εργασίας είναι 

τουλάχιστον 30mm. Επιλέξτε υλικό για την επιφάνεια εργασίας που να είναι ανθεκτικό στη 

θερμότητα και μονωμένο (δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξύλο και ανάλογα ινώδη ή 

υγροσκοπικά υλικά για το υλικό της επιφάνειας εργασίας, παρά μόνο αν είναι εμποτισμένα) 

για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και ευρύτερη παραμόρφωση, που προκαλείται από την 

ακτινοβολία θερμότητας από την εστία. Όπως φαίνεται παρακάτω:  

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας μεταξύ των πλευρών της εστίας και των εσωτερικών 

επιφανειών του παγκου εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 3mm. 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι 

δεν είναι φραγμένη η είσοδος και η έξοδος του αέρα. Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία 

είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, όπως φαίνεται παρακάτω. 

Σημείωση: Η απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στη θερμαινόμενη επιφάνεια και τα ντουλάπια 

πάνω από αυτήν πρέπει να είναι τουλάχιστον 760mm. 



 

 

Προειδοποίηση: Διασφάλιση επαρκούς εξαερισμού 

Βεβαιωθείτε ότι η επαγωγική εστία έχει καλό εξαερισμό και ότι δεν είναι φραγμένη η είσοδος 

και η έξοδος του αέρα. Για να αποφύγετε την τυχαία επαφή με το υπερθερμασμένο κάτω 

μέρος της εστίας ή για να μην πάθετε απροσδόκητη ηλεκτροπληξία κατά τη λειτουργία, 

πρέπει να τοποθετείτε ένα ξύλινο ένθεμα, στερεωμένο με βίδες , σε ελάχιστη απόσταση 

50mm από το κάτω μέρος της εστίας. Τηρήστε τις παρακάτω απαιτήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν οπές εξαερισμού γύρω από την εστία, στο εξωτερικό μέρος της. Πρέπει 

υποχρεωτικά να βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οπές δεν φράζουν από την επιφάνεια εργασίας 

κατά την τοποθέτηση της εστίας. 

Σας επισημαίνουμε ότι η κόλλα που ενώνει το πλαστικό ή το ξύλινο υλικό με το έπιπλο 

πρέπει να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασία τουλάχιστον 150οC, για να μην ξεκολλάει το 

πλαίσιο. 

Ο πίσω τοίχος, η πλαϊνή και οι γύρω επιφάνειες πρέπει, επομένως να μπορούν να 

αντέξουν σε θερμοκρασία 90οC.  

Πριν εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι      

• Η επιφάνεια εργασίας (πάγκος) θα πρέπει να είναι τετραγωνική και επίπεδη και να 

μην παρεμβαίνει κανένα δομικό στοιχείο στις απαιτήσεις του χώρου. 

• Η επιφάνεια εργασίας (πάγκος) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από κάποιο 

μονωτικό υλικό, ανθεκτικό στη θερμότητα. 

• Αν η εστία εγκατασταθεί πάνω από εντοιχιζόμενο φούρνο, ο φούρνος θα πρέπει να 

διαθέτει ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης. 

• Η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις κενών και τα 

ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς. 

• ‘Ένας κατάλληλος διακόπτης απομόνωσης που παρέχει πλήρη αποσύνδεση από την 

παροχή ρεύματος, είναι ενσωματωμένος στην  μόνιμη καλωδίωση, τοποθετημένος 

και εγκατεστημένος σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς 

καλωδίωσης. 

• Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να παρέχει 

διαχωρισμό επαφής κενού αέρος 3mm σε όλους τους πόλους ή σε όλους τους 

ενεργούς αγωγούς (φάσης), αν οι τοπικοί κανόνες καλωδίωσης επιτρέπουν αυτή την 

παραλλαγή των απαιτήσεων. 

• Ο διακόπτης απομόνωσης πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος με εγκατεστημένη 

την εστία.  



 

• Συμβουλευτείτε τις τοπικές πολεοδομικές αρχές και υπηρεσίες, για οποιαδήποτε 

αμφιβολία σχετικά με την εγκατάσταση. 

• Χρησιμοποιείστε φινιρίσματα ανθεκτικά στη θερμότητα και εύκολα στον καθαρισμό 

(π.χ. κεραμικά πλακίδια) για τις επιφάνειες των τοίχων γύρω από την εστία. 

Αφού εγκαταστήσετε την εστία, βεβαιωθείτε ότι  

• Δεν υπάρχει πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας μέσω των θυρών των ντουλαπιών 

ή των συρταριών. 

• Υπάρχει αρκετή ροή καθαρού αέρα από το εξωτερικό των ντουλαπιών προς τη βάση 

της εστίας. 

• Αν η εστία είναι εγκατεστημένη πάνω από χώρο συρταριού ή ντουλαπιού, πρέπει να 

εγκατασταθεί φραγμός θερμικής προστασίας κάτω από τη βάση της εστίας.  

• Ο διακόπτης απομόνωσής πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμος. 

Πριν από την τοποθέτηση βραχιόνων στερέωσης  

Η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και ομαλή επιφάνεια (χρησιμοποιήστε τη 

συσκευασία). Μην ασκείτε δύναμη στα χειριστήρια που προεξέχουν από την εστία. 

Ρύθμιση θέσης βραχιόνων  

Στερεώστε την εστία στην επιφάνεια εργασίας, βιδώνοντας τους 2 βραχίονες στο κάτω μέρος 

της εστίας (βλ. εικόνα) μετά την εγκατάσταση. Ρυθμίστε τη θέση των βραχιόνων, ανάλογα με 

το πάχος του πάγκου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι βραχίονες να έρθουν σε επαφή με τις εσωτερικές 

επιφάνειες του πάγκου μετά την εγκατάσταση (βλ. εικόνα).  

Προειδοποιήσεις 

1. Η επαγωγική εστία πρέπει να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή 

τεχνικούς. Μην εκτελέσετε ποτέ τη διαδικασία οι ίδιοι.  

2. Η εστία δεν πρέπει να εγκατασταθεί κοντά ή πάνω από πλυντήριο πιάτων, ψυγείο, 

καταψύκτη, πλυντήριο ή στεγνωτήριο ρούχων, καθώς η υγρασία ενδέχεται να 

καταστρέψει τα ηλεκτρονικά της εστίας. 



 

3. Ο τοίχος και η ζώνη επαγωγικής θερμότητας πάνω από την επιφάνεια του πάγκου 

πρέπει να είναι ανθεκτικά στη θερμότητα. 

4. Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά, η διπλή στρώση και η κόλλα πρέπει να είναι 

ανθεκτικές στη θερμότητα. 

5. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής για τον καθαρισμό των εστιών. 

 Σύνδεση της εστίας στην ηλεκτρική παροχή  

 

• Αν το καλώδιο φέρει ζημιά ή χρήζει αντικατάστασης, η εργασία πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τον τεχνικό με ειδικά εργαλεία, για να αποφευχθούν τυχόν 

ατυχήματα. 

• Αν η συσκευή συνδέεται απευθείας με το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής, θα πρέπει να 

τοποθετήσετε ένα διακόπτη κυκλώματος με ελάχιστο άνοιγμα 3mm μεταξύ των 

επαφών. 

• Ο τεχνικός θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει γίνει σωστή σύνδεση και είναι συμβατή 

με τους κανονισμούς της τάσης ρεύματος. 

• Το καλώδιο δεν θα πρέπει να είναι λυγισμένο η συμπιεσμένο. 

• Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται τακτικά και να αντικαθίσταται μόνο από 

εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. 

Σημείωση: Η κάτω επιφάνεια και το καλώδιο τροφοδοσίας της εστίας δεν πρέπει να είναι 

προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση. 

 


