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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések
osztályozása az alábbiak szerint figyelmez-
tető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges
veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak
Veszély!
Közvetlen életveszély vagy súlyos
személyi sérülések veszélye

Veszély!
Áramütés miatti életveszély

Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérülés veszélye

Vigyázat!
Anyagi és környezeti károk kocká-
zata

1.2 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű
használat esetén a felhasználó vagy harma-
dik személy testi épségét és életét fenyegető
veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék,
vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék arra készült, hogy zárt fűtési rend-
szerekben és melegvíz-készítés során hőter-
melőként szolgáljon.

A szóban forgó útmutatóban megnevezett
termékek csak a kapcsolódó dokumentumok-
ban felsorolt levegő-/égéstermék-elvezető
rendszer tartozékokkal együtt telepíthetők és
üzemeltethetők.

Kivételek: C63 és B23P telepítési módok
esetén kövesse a szóban forgó útmutató
előírásait.

A rendeltetésszerű használat a következőket
jelenti:

– a termék , valamint a rendszer összes to-
vábbi komponenseihez mellékelt üzemel-
tetési, szerelési és karbantartási útmutatói-
nak figyelembe vétele

– a termék- és rendszerengedélynek megfe-
lelő telepítés és összeszerelés

– az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és
karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentieken
kívül az IP osztálynak megfelelő szerelést
is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól
eltérő vagy az azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem
rendeltetésszerű használatnak minősül a
termék minden közvetlenül kereskedelmi és
ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő használat
tilos.

1.3 A szivárgó gáz életveszélyt jelent

Ha az épületben gázszag érezhető:
▶ Kerülje el, hogy a helyiségben gázszag

keletkezhessen.
▶ Nyissa ki az ajtókat és ablakokat és gon-

doskodjon huzatról.
▶ Kerülje nyílt láng (pl. öngyújtó, gyufa)

használatát.
▶ Tilos a dohányzás.
▶ Ne használjon villamos kapcsolót, háló-

zati csatlakozódugót, csengőt, telefont és
egyéb hangszórós kaputelefont az épület-
ben.

▶ Zárja el a gázóra gázcsapját vagy a köz-
ponti gázelzáró csapot.

▶ Ha lehetséges, csatlakoztasson gázelzáró
csapot a termékre.

▶ Kopogással vagy hangos szóval figyel-
meztesse a ház lakóit.

▶ Haladéktalanul hagyja el az épületet és
akadályozza meg, hogy mások bemenje-
nek.

▶ Amint kijutott az épületből, értesítse a tűz-
oltókat és a rendőrséget.

▶ Értesítse a gázszolgáltató vállalat ügyele-
tét egy, az épületen kívül elhelyezett tele-
fonkészülékről.
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1.4 Életveszély ledugult vagy nem tömör
égéstermék elvezetés miatt

A telepítés során elkövetett kivitelezési hibák,
a bekövetkező sérülések, illetve a nem meg-
felelő telepítési hely esetén a készülékből
égéstermék juthat ki, amely mérgezést okoz-
hat.
Ha az épületben égéstermék szag érezhető:
▶ Nyisson ki minden hozzáférhető ajtót és

ablakot, és gondoskodjon huzatról.
▶ Kapcsolja ki a terméket.
▶ Ellenőrizze a termék és az épület égéster-

mék elvezető rendszerét.

1.5 A szekrényszerű beépítés miatti
életveszély

Helyiséglevegőtől függő üzemeltetés esetén
a szekrényszerű beépítés veszélyes helyze-
tet okozhat.
▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék

az égéshez elegendő frisslevegőt kap.

1.6 A robbanékony és lobbanékony
anyagok életveszélyt jelentenek

▶ Ne használjon, és ne tároljon a termék fel-
állítási helyén robbanékony vagy lobbané-
kony anyagokat (pl. benzint, papírt, festé-
ket).

1.7 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint
meg, akkor fennáll az áramütés miatti életve-
szély.
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az összes áramellátás kikapcsolásával

kapcsolja feszültségmentesre a terméket
(legalább 3 mm érintkezőnyílású elektro-
mos leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy
vezetékvédő kapcsoló segítségével).

▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
▶ Várjon legalább 3 percet, míg a kondenzá-

torok kisülnek.
▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

1.8 Életveszély hiányzó biztonsági
berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található váz-
latokon nem szerepel minden, a szakszerű
telepítéshez szükséges biztonsági berende-
zés.
▶ Telepítse a szükséges biztonsági berende-

zéseket a rendszerben.
▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és

nemzetközi szabványokat, irányelveket és
törvényeket.

1.9 Mérgezés és égési sérülések
veszélye a kilépő forró égéstermékek
miatt

▶ A terméket csak a teljesen felszerelt le-
vegő-égéstermék elvezető vezetékkel üze-
meltesse.

▶ A terméket csakis felszerelt és zárt elülső
burkolattal üzemeltesse, kivéve a rövid
ideig tartó vizsgálatok alatti működtetést.

1.10 Mérgezés veszélye az égési levegő
nem megfelelő hozzávezetése miatt

Feltételek: A helyiség levegőjétől függő üze-
meltetés

▶ Biztosítsa a termék felállítási helyiségé-
ben a tartósan akadálytalan és elegendő
mennyiségű levegő beáramlását a vonat-
kozó légellátási követelményeknek megfe-
lelően.

1.11 Égési vagy forrázási sérülések
veszélye a forró alkatrészek miatt

▶ Minden alkatrészen csak akkor végezzen
munkát, ha az már lehűlt.

1.12 Nehéz tömeg miatti sérülésveszély a
termék szállítása közben

▶ A termék szállítását legalább két személy
végezze.
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1.13 Korrózió okozta károsodás veszélye a
helyiség nem megfelelő levegője vagy
a rossz égési levegő miatt

A spray-k, oldószerek, klórtartalmú tisztító-
szerek, festékek, ragasztók, ammóniave-
gyületek, porok és hasonlók a termék, ill. a
levegő-égéstermék elvezető vezeték korrózi-
óját okozhatják.
▶ Biztosítsa, hogy a friss-levegő vezetékébe

ne kerülhessen fluor, klór, kén, porok stb.
▶ Gondoskodjon róla, hogy a felállítás he-

lyén ne tároljanak vegyi anyagokat.
▶ Gondoskodjon róla, hogy a friss-levegő

ne a régi olajkazán kéményén keresztül
érkezzen a termékbe.

▶ Ha a terméket fodrászatokban, festő- vagy
asztalosműhelyekben, tisztítóüzemekben
vagy ehhez hasonló körülmények között
kívánják felszerelni, akkor olyan elszepa-
rált felállítási helyiséget kell választani,
amelyben az égéshez szükséges friss-le-
vegő teljesen mentes a vegyi anyagoktól.

1.14 Anyagi károk kockázata
szivárgáskereső sprayek és
folyadékok miatt

A szivárgáskereső sprayek és folyadékok el-
tömítik a térfogatáram-érzékelő szűrőjét a
Venturi-csövön, és így tönkreteszik a térfoga-
táram-érzékelőt.
▶ A javítási munkálatok során ne hordjon fel

szivárgáskereső sprayeket és folyadékokat
a Venturi-cső szűrőjének takarófedelére.

1.15 Anyagi kár veszélye fagy miatt

▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes
helyiségbe.

1.16 Anyagi kár kockázata nem megfelelő
szerszám használata révén

▶ A csavarkötések meghúzásához és oldá-
sához mindig megfelelő szerszámot hasz-
náljon.

1.17 Előírások (irányelvek, törvények,
szabványok)

▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat,
szabványokat, irányelveket és törvényeket.
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2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységei-
hez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

▶ Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvé-
nyes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Termék - cikkszám
VUW 240/5-3 (H-HU) 0010016511

3 A termék leírása

3.1 CE-jelölés

 

A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az adattábla szerinti ké-
szülékek megfelelnek a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető
követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

3.2 Adatok az adattáblán

Az adattábla gyárilag a termék alsó részén van elhelyezve.

Adatok az adattáblán Jelentés

→ „CE-jelölés” fejezet

Olvassa el az útmutatót!

→ „Újrafeldolgozás és ártal-
matlanítás” fejezet

VUW Típusjelölés

24 Készülékteljesítmény

/5 Készülékgeneráció

-3 = pro Készüléktípus

V Névleges feszültség

W Teljesítményfelvétel

Hz Hálózati frekvencia

MPa Max. vezetéknyomás

IP Védettség/érintésvédelmi
osztály

Kat. (pl. II 2H3P) Engedélyezett gázkategória

Típusok (pl. C13) Engedélyezett égéstermék-
elvezetési módok

2H, G20 - 13 mbar (1,3 kPa) Gyári gázcsoport és csatlako-
zási gáznyomás

Adatok az adattáblán Jelentés

hh/éééé (pl. 11/2014) Gyártás dátuma: hét/év

PMW (pl. 10 bar (1 MPa)) A melegvízkészítés maximáli-
san megengedett nyomása

PMS (pl. 3 bar (0,3 MPa)) A fűtési üzem maximálisan
megengedett nyomása

ED 92/42 Hatásfokra vonatkozó aktuális
irányelv 4*-gal teljesítve

P Névleges hőteljesítmény
tartomány

Tmax. (pl. 85 °C) Max. előremenő hőmérséklet

Q Hőterhelési tartomány

D Névleges melegvíz-csapolási
mennyiség

Fűtési üzem

Melegvízkészítés

Vonalkód sorozatszámmal,
a 7–16. számjegy alkotja a
cikkszámot

3.3 Felépítés

3.3.1 Felépítés

1

23

4

5

1 Membrános tágulási
tartály

2 Hidraulikus blokk

3 Elektronikai
doboz/kapcsolódoboz

4 Égő

5 Primer hőcserélő
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3.3.2 A hidraulikus egység felépítése

8

1 2 3 4

567

1 Gázarmatúra

2 Szekunder HMV hőcse-
rélő

3 Gyors-légtelenítő

4 Manométer

5 Biztonsági szelep

6 Fűtőköri keringető
szivattyú

7 Túláram-szelep

8 Nyomásérzékelő

4 Szerelés

4.1 A termék kicsomagolása

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Távolítsa el a védőfóliákat a termék minden részéről.

4.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése

▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét.

Darab-
szám

Megnevezés

1 Hőtermelő

1 Készüléktartó

1

Zacskó kábelátvezetőkkel és hálózati csatlako-
zódugókkal

– Kábelvédő cső 2-szeres
– Kábelvédő cső 3-szoros
– 3-pólusú csatlakozódugó

1

zacskó apró alkatrészekkel:

– 2 csavar
– 2 tipli
– 2 alátét
– 4 tömítés

1 Zacskó csatlakozóanyaggal

– Roppantógyűrűs csavarkötés, gáz
– 2 karbantartó csap
– Hidegvízelzáró szelep

1 Töltőcsap fogantyú

1 Csatlakozókábel

1 Hozzácsomagolt dokumentáció:

– Kezelési útmutató
– Szerelési és karbantartási útmutató
– Sablon
– Garanciajegy

4.3 Méretek

12
518
0

33
8

18
29

75
2

440

220

80
0

100

3535

100

14
7,
5

5

6

4321

5

4

3

2

1

7

1 Fűtés előremenő

2 Melegvíz-csatlakozó

3 Gázcsatlakozó

4 Hidegvíz-csatlakozó

5 Fűtés visszatérő

6 Készüléktartó

7 Égéstermék-elvezetés
csatlakozó
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4.4 Minimális távolságok

BB

A

C

Minimális távolság

A 400 mm

B 10 mm

C 250 mm

4.5 Éghető alkatrészektől való távolságok

Nincs szükség a termék bizonyos távolságára égethető al-
katrészű részegységektől.

4.6 A szerelősablon használata

▶ A szerelősablont azoknak a helyeknek a meghatározá-
sára használja, ahol furatokat kell fúrnia, és áttöréseket
kell készítenie.

4.7 A termék felakasztása

1. Ellenőrizze, hogy a fal teherbírása megfelelő-e a termék
üzemi tömegéhez.

2. Ellenőrizze, hogy a mellékelt rögzítőanyagok használ-
hatók-e a falhoz.

Feltételek: A fal teherbíró képessége elegendő, A rögzítőanyag megen-
gedhető a falhoz

▶ Akassza fel a terméket a leírtak szerint.

Feltételek: A fal teherbíró képessége nem elegendő

▶ A telepítés során gondoskodjon teherbíró felfüggesztő
szerkezetről. Használjon pl. különálló állványt vagy elő
falazatot.

▶ Ha nem készíthető teherbíró felfüggesztő szerkezet,
akkor ne akassza fel a terméket.

Feltételek: A rögzítőanyag a falhoz nem megengedett

▶ Akassza fel a terméket a leírtak szerint a helyszínen
biztosított, megengedett rögzítőanyaggal.
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4.8 Az elülső burkolat leszerelése/felszerelése

4.8.1 Az elülső burkolat leszerelése

B

C

A

▶ Szerelje le az elülső burkolatot, ahogy az ábra mutatja.

4.8.2 Az elülső burkolat felszerelése

B

A

C

▶ Szerelje fel az elülső burkolatot, ahogy az ábra mutatja.

4.9 Az oldalsó rész leszerelése/felszerelése

4.9.1 Az oldalsó rész leszerelése

1. Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)

D

B

C

A

2. Szerelje le az oldalsó részt, ahogy az ábra mutatja.



Összeállítás 5

0020193998_00 atmoTEC pro Szerelési és karbantartási útmutató 11

4.9.2 Az oldalsó rész felszerelése

C
A

D

B

▶ Szerelje fel az oldalsó részt, ahogy az ábra mutatja.

5 Összeállítás

Veszély!
Forrázás- és/vagy sérülésveszély a szak-
szerűtlen telepítés és az ennek következté-
ben kilépő víz miatt!

A csatlakozó vezetékek feszülései tömítetlen-
ségeket okozhatnak.

▶ Ügyeljen rá, hogy szerelés közben a csat-
lakozó vezetékek ne feszülhessenek meg.

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye szennyezett vezeté-
kek miatt!

A vízvezetékekben lévő idegen testek, mint a
hegesztési maradványok, tömítésmaradvá-
nyok vagy szennyeződések károkat okozhat-
nak a termékben.

▶ A telepítés előtt alaposan öblítse át a fű-
tési rendszert.

Vigyázat!
Sérülésveszély a szakszerűtlen gázbekötés
miatt!

A próbanyomás vagy az üzemi nyomás túllé-
pése károkat okozhat a gázarmatúrában!

▶ Ellenőrizze a gázarmatúra tömörségét
1,1 kPa (110 mbar) maximális nyomással.

▶ Ügyeljen arra, hogy az üzemi nyomás ne
lépje túl a 0,3 kPa (30 mbar) értéket föld-
gáznál, és a 0,45 kPa (45 mbar) értéket
PB-gáznál.

Vigyázat!
Károk veszélye korrózió miatt!

A diffúziónak ellen nem álló műanyagcsövek
miatt a fűtési rendszerben a levegő behatol a
fűtővízbe, és korróziót okoz a termék hőter-
melő körében és a fűtőkészülékben.

▶ A diffúziónak ellen nem álló műanyagcsö-
vek használata esetén létesítsen a fűtési
rendszerbe egy rendszerszétválasztást,
ehhez szereljen be egy külső hőcserélőt a
fűtőkészülék és a fűtési rendszer közé.

Vigyázat!
Hőátadás miatti anyagi kár veszélye for-
rasztáskor!

▶ Ne forrasszon a csatlakozóidomoknál, ha
azok össze vannak csavarozva a karban-
tartó csapokkal.

5.1 A telepítés előfeltételei

5.1.1 Fontos információk a PB-gázos üzemhez

A termék gyárilag arra a gázcsoportra van előzetesen be-
állítva, amely a típustáblán is szerepel. Amennyiben Ön a
földgáz üzemű termékét PB-gázzal szeretné működtetni, a
készüléket át kell állítani. Ehhez átállító készlet szükséges.
Az átállítással kapcsolatos tudnivalókat egy, az átállító kész-
lethez mellékelt útmutató tartalmazza.

5.1.1.1 Életveszély a talajszint alatt összeszerelt
berendezés tömítetlensége miatt!

A PB-gáz összegyűlik a talajszinten. Ha a terméket a talaj-
szint alatt szerelik össze, akkor tömítetlenség esetén a PB-
gáz összegyűlhet a helyiségben. Ebben az esetben robba-
násveszély áll fenn.

▶ Biztosítsa, hogy a PB-gáz semmi esetre se juthasson ki a
termékből vagy a gázvezetékből.
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5.1.1.2 Hibára történő leállás a propántartály
helytelen légtelenítése miatt

Rosszul légtelenített tartály esetén gyújtási problémák jelent-
kezhetnek.

A rendszer megismételt telepítésekor vegye figyelembe a
következőket:

▶ A termék felszerelése előtt győződjön meg róla, hogy
légtelenítve van-e a gáztartály.

▶ Forduljon a tartály feltöltőjéhez, ill. a cseppfolyós gáz
szállítójához.

5.1.1.3 Hibára történő lekapcsolás a nem megfelelő
cseppfolyós gáz miatt

A nem megfelelő gázfajta használata a termék zavar miatti
lekapcsolásait okozhatja. Ezenkívül gyújtási és égési zajok
keletkezhetnek a termékben.

5.1.2 Alapvető munkák a telepítéshez

▶ Szerelje be a termékkel együtt szállított gázelzáró csapot
a gázvezetékbe.

▶ Ellenőrizze, hogy a beépített tágulási tartályok térfogata
elegendő-e a fűtési rendszerhez.

▶ Ha a beépített tágulási tartály térfogata nem megfelelő,
akkor szereljen be egy kiegészítő tágulási tartályt a fűtés
visszatérő ágába a termékhez a lehető legközelebb.

▶ Ha egy kiegészítő tágulási tartályt épít be, akkor szerel-
jen be a termék kimenő ágába (fűtési előremenő) egy
visszacsapószelepet, vagy helyezze üzemen kívül a
belső tágulási tartályt.

▶ Telepítés előtt alaposan mossa ki a tápvezetékeket.

▶ Szereljen be egy visszafolyásgátlót és egy elzárócsapot
a hidegvízvezetékbe.

5.2 A gázcsatlakozó és a fűtési előremenő /
visszatérő ág szerelése

1

2
3

1. A termékkel együtt szállított elzárócsap segítségével
szerelje fel a gázvezetéket a gázcsatlakozóra (2) feszü-
lés-mentesen.

2. A szabványoknak megfelelően szerelje fel a fűtési elő-
remenő (3) és visszatérő (1) ágakat.

3. Adott esetben használja a szállítási terjedelemben talál-
ható karbantartó csapokat.

4. Légtelenítse a gázvezetéket.
5. Ellenőrizze az összes csatlakozó tömítettségét.

5.3 Vízcsatlakozók szerelése

5.3.1 Hideg- és melegvíz csatlakozás telepítése

1

2

▶ A szabványoknak megfelelően szerelje fel a hidegvíz-
csatlakozót (1) és a melegvíz-csatlakozót (2) a termékkel
együtt szállított csövek és csatlakozócsonkok segítségé-
vel.

5.4 A lefolyócső csatlakoztatása a termék
biztonsági szelepére

1

1. Szereljen fel egy lefolyótömlőt (1) az ábrán látható mó-
don.

2. Úgy képezze ki a lefolyótömlő végét, hogy víz vagy
gőz kilépésekor személyi sérülés ne történjen, és az
elektromos szerkezeti elemek ne sérülhessenek meg.

3. Biztosítsa, hogy a tömlő vége megfigyelhető legyen.
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5.5 Elektromos bekötés

Az elektromos installálást csak megfelelő végzettségű elekt-
romos szakemberek végezhetik el.

Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

A hálózati csatlakozó L és N kapcsán állandó
feszültség van, akkor is, ha a termék ki van
kapcsolva:.

▶ Kapcsolja le az áramellátást.
▶ Biztosítsa az áramellátást visszakapcso-

lás ellen.

5.5.1 Elektronika doboz nyitása/zárása

5.5.1.1 Elektronikai doboz nyitása

1. Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)

A

B

C

2. Nyissa ki az elektronikai dobozt, ahogy az ábra mutatja.

5.5.1.2 Elektronika doboz zárása

▶ Zárja be az elektronikai dobozt, ahogy az ábra mutatja.

5.5.2 A kábelezés

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye szakszerűtlen telepí-
tés esetén!

A nem megfelelő csatlakozókapcsokra kötött
hálózati feszültség tönkreteheti az elektroni-
kát.

▶ Ne csatlakoztasson hálózati feszültséget
az eBUS (+/−) kapcsokra.

▶ Kizárólag a megfelelően megjelölt kap-
csokra csatlakoztassa a hálózati csatlako-
zóvezetéket.

230V

24V / eBUS

1. Vezesse át a bekötni kívánt komponensek vezetékeit a
kábelátvezetőn, a termék alján a bal oldalon.

2. Vágja megfelelő méretűre a csatlakozóvezetékeket.

30 mm max.

3. A hajlékony vezetékek külső szigetelését maximum 30
mm hosszan blankolja le, hogy egy huzal kiszabadulá-
sakor elkerülje a rövidzárlatot.

4. Ügyeljen rá, hogy blankoláskor a belső erek szigetelése
ne sérüljön meg.

5. A belső erek szigetelését csak annyira távolítsa el, hogy
jó, stabil bekötéseket tudjon készíteni.

6. Hogy az egyes erek meglazulása esetén ne keletkez-
hessenek rövidzárlatok, az erek lecsupaszított végeire
helyezzen érvéghüvelyeket.

7. Csavarozza fel a mindenkori csatlakozódugót a csatla-
kozóvezetékre.

8. Ellenőrizze, hogy minden ér megfelelően stabilan van-e
rögzítve a csatlakozódugó kapcsaiban.

9. Dugja a csatlakozódugót a nyomtatott áramköri lap hoz-
zátartozó csatlakozóhelyére.

10. Rögzítse a kábelt a húzásmentesítőkkel az elektronika
dobozában.

5.5.3 Az áramellátás bekötése

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat névleges fe-
szültsége 230 V.

2. Nyissa ki az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
3. A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy leg-

alább 3 mm érintkezőnyílású leválasztó készüléket (pl.
biztosíték vagy teljesítménykapcsoló) kell használni.
– Hálózati csatlakozóvezeték: flexibilis vezeték
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4. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 13)
5. Zárja be az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
6. Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozóhoz mindig hozzá

lehessen férni, ne legyen letakarva vagy eltorlaszolva.

5.5.4 Az áramellátás kialakítása nedves
helyiségekben

Veszély!
Áramütés miatti életveszély!

Ha a terméket olyan helyiségekbe telepíti,
ahol jellemző a nedvesség, pl. fürdőszobába,
akkor vegye figyelembe az elektromos tele-
pítésre vonatkozó elismert nemzeti szabályo-
zásokat. Ha pl. a gyárilag felszerelt, védőé-
rintkezős hálózati csatlakozóval ellátott kábelt
használja, akkor életveszélyes áramütés ve-
szélye áll fenn.

▶ Nedves környezetbe telepítéskor soha
ne használja az adott esetben gyárilag
felszerelt, védőérintkezős csatlakozóval
ellátott kábelt.

▶ A készülék bekötéséhez egy fix csatlako-
zót és egy legalább 3 mm érintkezőnyí-
lású leválasztó készüléket (pl. biztosíték
vagy teljesítménykapcsoló) kell használni.

▶ Hálózati kábelként hajlékony vezetéket
használjon, amelyet a kábelátvezetőn
keresztül a termékbe vezet.

▶ Vegye figyelembe az összes hatályos
előírást.

1. Nyissa ki az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
2. Húzza le a csatlakozódugót a hálózati csatlakoztatás

paneljének csatlakozójáról.
3. Szerelje le a csatlakozót az adott esetben gyárilag

összeszerelt hálózati csatlakozókábelről.
4. Használjon szabványos, háromeres hálózati kábelt az

adott esetben gyárilag mellékelt, védőérintkezős csatla-
kozóval ellátott kábel helyett.

5. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 13)
6. Zárja be az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)

5.5.5 Szabályozó csatlakoztatása az
elektronikához

1. Szükség szerint szerelje fel a szabályzót.
2. Nyissa ki az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)

– +
24V=
RT BUS

Burner
off

3. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 13)

Feltételek: Időjárásfüggő szabályozó vagy szobatermosztát csatlakoztatása
az eBUS segítségével

▶ Csatlakoztassa a szabályozót az eBUS-csatlakozóhoz.
▶ Hidalja át a „24 V = RT” csatlakozót, ha nincs áthidalva.

Feltételek: Kisfeszültségű szabályozó (24 V) csatlakoztatása

▶ Csatlakoztassa a szabályozót a „24 V = RT” csatlakozó-
hoz.

Feltételek: Maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát csatlakoztatása
padlófűtéshez

▶ Csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlátozó
termosztátot a „Burner off” csatlakozóhoz.

4. Zárja be az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
5. A többkörös szabályozóhoz állítsa át a D.18 Szivattyú

üzemmódja diagnosztikai kódot 0 értékről (szakaszos
szivattyú) 2 értékre (továbbműködő szivattyú).

5.6 További komponensek csatlakoztatása

A multifunkcionális modul segítségével további két kompo-
nens vezérelhető.

5.6.1 Multifunkcionális modul (2/7) beszerelés

1. Szerelje be a multifunkcionális modult a mellékelt útmu-
tató szerint az elektronikai dobozba.

Feltételek: Komponens csatlakoztatása az 1. relére

▶ Válassza ki a D.27 Tartozék relé 1 paramétert a Diag-
nózis menü alatt, hogy az 1. reléhez funkciót rendeljen
hozzá.

Feltételek: Komponens csatlakoztatása az 2. relére

▶ Válassza ki a D.28 Tartozék relé 2 paramétert a Diag-
nózis menü alatt, hogy a 2. reléhez funkciót rendeljen
hozzá.
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5.6.2 A cirkulációs szivattyú beszerelése

1. Kösse be a cirkulációs szivattyút a „Szabályozó csatla-
koztatása az elektronikához” (→ Oldal: 14) fejezetben
foglaltakkal analóg módon.

2. Kösse össze a külső gomb csatlakozóvezetékét a sza-
bályozóhoz mellékelt X41 peremes csatlakozódugó 1
(0) és 6 (FB) kapcsival.

3. Dugja a peremes csatlakozódugót a termékben a ve-
zérlőpanel X41 csatlakozóhelyére.

6 Kezelés

6.1 Kezelési koncepció

A kezelési koncepció, a termék kezelésének leírása és az
üzemeltetői szint leolvasási és beállítási lehetőségeinek leí-
rásai az Üzemeltetési útmutatóban találhatók.

A szakember szint leolvasási és beállítási lehetőségeinek át-
tekintését a függelékben lévő „Szakember szint – áttekintés”
táblázatban találja.

Szakember szint – áttekintés (→ Oldal: 27)

6.2 Szakember szint lehívása

1. Navigáljon a Menü → Szakember szint menübe, és
nyugtázza a gombbal.

2. Állítsa be a 17 értéket (kód), és nyugtázza a gomb-
bal.

6.3 Állapotkódok (Élő monitoring)

Menü → Élő monitoring

Állapotkódok – áttekintés (→ Oldal: 35)

7 Üzembe helyezés

7.1 A termék bekapcsolása

▶ Nyomja meg a termék be/ki gombját.

◁ A kijelzőn megjelenik az alapkijelzés.

7.2 Telepítővarázsló futtatása

A telepítővarázsló a termék első bekapcsolásakor indul el.

A telepítővarázsló indulását nyugtázni kell. Ha nem nyug-
tázza az installációs asszisztens indítását, akkor 10 másod-
perc elteltével ismét az alapkijelzés jelenik meg.

A szóban forgó nyugtázás után a termék összes igényét
blokkolja a rendszer. Ez az állapot addig áll fenn, míg a te-
lepítővarázsló befejeződik, ill. amíg meg nem szakítják.

7.2.1 Nyelv beállítása

1. Állítsa be a forgatógomb segítségével a kívánt nyelvet.
2. Nyugtázza kétszer a gombbal.

7.2.2 Feltöltő mód

A töltő üzemmód (P.06 ellenőrző program) automatikusan
aktiválva van az installációs asszisztensben, amíg a kijelzőn
a töltő üzemmód látható.

▶ Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 17)

7.2.3 Légtelenítés indítása

1. Forgassa el a forgatógombot a rendszer légtelenítésé-
hez (→ Oldal: 17) (P.00 ellenőrző program).

2. Ha a légtelenítendő kört meg szeretné változtatni,
nyomja meg a gombot.

7.2.4 Előírt előremenő hőmérséklet beállítás

1. Forgassa el a forgatógombot, amíg a kijelzőn megjele-
nik a kívánt előírt előremenő hőmérséklet.

2. Nyugtázza a gombbal.

7.2.5 A használati melegvíz-hőmérséklet beállítása

1. Forgassa el a forgatógombot, amíg a kijelzőn megjele-
nik a kívánt melegvíz-hőmérséklet.

2. Nyugtázza a gombbal.

7.2.6 Komfortüzem beállítása

1. Forgassa el a forgatógombot, amíg a kijelzőn megjele-
nik a komfortüzem.

2. Nyugtázza a gombbal.

7.2.7 Fűtési részterhelés

A termék fűtési részterhelése gyárilag önálló üzemre van
beállítva. Ez a beállítás utólagosan módosítható a Diagnózis
menü alatt.

7.2.8 Komponensek hozzárendelése a kiegészítő
reléhez és a tartozék (1 és 2) relékhez

1. Ha kiegészítő komponenseket csatlakoztatott a termék-
hez, rendelje hozzá ezeket a komponenseket a Tarto-
zék relé (1 és 2) funkciójához.

2. Nyugtázza mindig a gombbal.

7.2.9 Kontakt adatok rögzítése

1. Amennyiben kívánja, a menüben megadhatja telefon-
számát (max. 16 számjegy, szóköz nem megengedett).

2. Nyugtázza a gombbal.

7.2.10 Installációs asszisztens befejezés

▶ Ha sikeresen futtatta az installációs asszisztenst, nyug-
tázza a gombbal.

◁ Az installációs asszisztens le van zárva, és a termék
következő bekapcsolásakor már nem indul el.

7.2.11 Installációs asszisztens ismételt indítása

1. Navigáljon az Inst. assziszt. ind. menübe.
2. Nyugtázza a gombbal.
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7.3 Tesztprogramok

Menü → Szakember szint → Tesztprogramok

Az installációs asszisztens kiegészítéseként az üzembe he-
lyezéshez, karbantartáshoz és hibaelhárításhoz lehetősége
van a következő Tesztprogramok lehívására is:

– Ellenőrző programok
– Funkciómenü
– Elektronika önteszt

7.4 Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt
víz ellenőrzése és előkészítése

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata a csekélyebb értékű
fűtővíz miatt

▶ Gondoskodjon megfelelő minőségű fűtő-
vízről.

▶ Mielőtt a rendszert feltölti vagy utánatölti, ellenőrizze a
fűtővíz minőségét.

A fűtővíz minőségének ellenőrzése
▶ Vegyen ki egy kevés vizet a fűtőkörből.
▶ Ellenőrizze a fűtővíz kinézetét.
▶ Ha leülepedő anyagokat talál, a rendszert iszaptalanítani

kell.
▶ Ellenőrizze mágnesrúddal, hogy van-e jelen magnetit

(vasoxid).
▶ Amennyiben magnetitet talál, tisztítsa ki a rendszert, és

tegyen megfelelő intézkedéseket a korrózióvédelem ér-
dekében. Vagy építsen be egy mágneses szűrőt.

▶ Ellenőrizze a kivett víz pH-értékét 25 °C-on.
▶ Ha az értékek 8,2 alatt vagy 10,0 felett vannak, tisztítsa

ki a rendszert, és készítse elő a fűtővizet.

▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy nem juthat oxigén a fűtő-
vízbe. (→ Oldal: 20)

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőr-
zése
▶ Mielőtt a rendszerbe töltené, mérje meg a feltöltéshez és

utántöltéshez használt víz keménységét.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészí-
tése
▶ A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítése-

kor vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti előírásokat és
műszaki szabályokat.

Ha a nemzeti előírások és műszaki szabályok nem támasz-
tanak szigorúbb követelményeket, az alábbiak érvényesek:

A fűtővizet elő kell készíteni,

– ha a feltöltéshez és utántöltéshez használt teljes víz-
mennyiség a rendszer használatának időtartama alatt
túllépi a fűtési rendszer névleges térfogatának háromszo-
rosát, vagy

– ha az alábbi táblázatban megadott irányértékeket nem
tartja be, vagy

– ha a fűtővíz pH-értéke 8,2 alatt vagy 10,0 felett van.

Teljes
fűtési tel-
jesítmény

Vízkeménység a következő fajlagos
rendszertérfogat esetén

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 50 l/kW

> 50 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

> 50 és ≤
200-ig

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02

> 200 és
≤ 600-ig

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) névleges űrtartalom literben/fűtési teljesítmény; többkazános
rendszereknél a legkisebb egyedi teljesítményt kell figyelembe
venni.

Vigyázat!
Anyagi kár kockázata nem megfelelő adalé-
kanyagokkal dúsított fűtővíz miatt!

A nem megfelelő adalékanyagok változá-
sokat okozhatnak a szerkezeti elemeken, a
fűtési üzemben zajokat kelthetnek, és adott
esetben további károkhoz vezethetnek.

▶ Ne használjon nem megfelelő fagyálló és
korrózióvédő anyagokat, biocidokat és
tömítőanyagokat.

Az alábbi anyagok rendeltetésszerű használata esetén ter-
mékeinknél eddig nem állapítottak meg összeférhetetlensé-
geket.

▶ A használat során mindenképpen kövesse az adaléka-
nyag gyártójának útmutatóit.

A fűtési rendszer egyéb részeiben használt adalékok össze-
férhetősége és hatékonysága kapcsán a semmilyen felelős-
séget nem vállalunk.

Adalékanyagok tisztításhoz (a folyamat végén átöblí-
tés szükséges)
– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Adalékanyagok tartós használatra a rendszerben
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Fagyálló adalékanyagok tartós használatra a rend-
szerben
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Amennyiben a fent nevezett adalékanyagokat használta,
tájékoztassa az üzemeltetőt a szükséges intézkedések-
ről.

▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt a fagyvédelem érdekében
szükséges tevékenységekkel kapcsolatban.
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7.5 A túl alacsony víznyomás elkerülése

A fűtési rendszer szabályszerű működéséhez az oszlopgra-
fikának kb. a kijelző közepén kell lennie (a pontozott határ-
értékek között). Ez 0,1 MPa és 0,2 MPa (1,0 bar és 2,0 bar)
közötti rendszernyomásnak felel meg.

Ha a fűtési rendszer statikus magassága több emeletre ter-
jed ki, akkor szükség lehet nagyobb nyomásra is, hogy a fű-
tési rendszer ne tudjon fellevegősödni.

Ha a töltőnyomás kevesebb, mint 0,08 MPa (0,8 bar), a ter-
mék jelzi a nyomáshiányt, ilyenkor villog a kijelzőn a nyo-
más értéke. Ha a töltőnyomás értéke 0,05 MPa (0,5 bar) alá
csökken, a termék kikapcsol. A kijelzőn ilyenkor az F.22 jele-
nik meg.

▶ Töltsön a rendszerbe fűtővizet a termék ismételt üzembe
helyezéséhez.

◁ A kijelzőn mindaddig villog a nyomás értéke, míg a
nyomás el nem éri a 0,11 MPa (1,1 bar) vagy maga-
sabb értéket.

7.6 A fűtési rendszer feltöltése

1. Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
2. Feltöltés előtt öblítse át a fűtési rendszert.
3. Hajtsa le az elektronikai dobozt.

4. Lazítsa meg a gyorslégtelenítő sapkáját.
– Fordulatszám: 1 … 2

5. Hajtsa fel az elektronika dobozát.
6. Válassza ki a P.06 ellenőrző programot.

◁ Az előnykapcsoló váltószelep középhelyzetbe áll, a
szivattyúk nem indulnak el és a termék nem kapcsol
fűtési üzemre.

7. Nyissa ki az összes fűtőtest termosztátszelepet és adott
esetben a karbantartó csapokat.

8. Lassan forgatva nyissa meg a berendezés alján talál-
ható töltőcsapot, hogy a víz a fűtési rendszerbe áramol-
jon.

9. Egészen addig légtelenítse a legmagasabb ponton el-
helyezkedő fűtőtestet, amíg a légtelenítő szelepen már
csak víz áramlik ki, légbuborékok nélkül.

10. Légtelenítse a többi fűtőtestet, amíg a fűtési rendszer
teljesen megtelik fűtővízzel.

11. Addig töltsön fűtővizet a rendszerbe, amíg a fűtési
rendszer nyomása el nem éri a szükséges értéket.

12. Zárja el a berendezés alján található töltőcsapot.

13. Ellenőrizze az összes csatlakozó tömítetlenségét a
fűtési rendszerben.

7.7 A fűtési rendszer légtelenítése

1. Válassza ki a P.00 ellenőrző programot.

◁ A termék nem kezd üzemelni, a belső szivattyú sza-
kaszosan jár, és a választásnak megfelelően lég-
teleníti a fűtőkört és a melegvízkört, ill. a tárolótöltő
kört.

◁ A kijelzőn a fűtési rendszer töltőnyomása látható.

2. Ha a légtelenítendő kört meg szeretné változtatni,
nyomja meg a gombot.

3. Ügyeljen arra, hogy a fűtési rendszer töltőnyomása ne
essen a minimális töltőnyomás alá.
– ≥ 0,08 MPa ( ≥ 0,80 bar)

4. Ellenőrizze, hogy a fűtési rendszer töltőnyomása lega-
lább 0,02 MPa (0,2 bar) értékkel nagyobb-e a tágulási
tartály (TT) ellennyomásánál ( Prendszer ≥ Ptágulási tartály +
0,02 MPa (0,2 bar)).
A fűtési rendszer töltőnyomása túl alacsony
▶ Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 17)

5. Ha a P.00 ellenőrző program befejezése után még túl
sok levegő van a fűtési rendszerben, indítsa el még
egyszer az ellenőrző programot.

7.8 Melegvízrendszer feltöltés és légtelenítés

1. Nyissa ki a hidegvízelzáró szelepet a terméken, és
nyisson ki minden melegvíz-vételező csapot.

2. Töltse fel a melegvízrendszert, amíg víz lép ki.

◁ A melegvízrendszer fel van töltve és légtelenített.

3. Ellenőrizze az összes csatlakozó és a teljes melegvíz-
rendszer tömítettségét.

7.9 A gáz beállításának ellenőrzése és beállítása

7.9.1 A gyári gázbeállítás ellenőrzése

A termék égését gyárilag teszteltük, és előzetesen beállítot-
tuk az adattáblán megadott gázfajtára.

▶ Ellenőrizze az adattáblán megadott gázfajtát, és hason-
lítsa össze a szerelési helyen rendelkezésre álló gázfaj-
tával.

Feltételek: A termék kivitele nem felel meg a helyi gázfajtának

▶ Ne helyezze üzembe a terméket.
▶ Más gázfajtára történő átállításhoz használjon átállító

készletet, és vegye figyelembe az átállítási útmutatót is.
▶ Végezze el a gáz átállítását a terméken az átszerelési

utasításban leírtak szerint.

Feltételek: A termék kivitele megfelel a helyi gázcsoportnak

▶ Járjon el az alább leírtak szerint.
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7.9.2 Csatlakozási gáznyomás (gázáramlási
nyomás) ellenőrzése

Vigyázat!
Anyagi károk veszélye nem megfelelő csat-
lakozási gáznyomás miatt!

Ha a csatlakozási gáznyomás a megengedett
tartományon kívül van, az üzemzavarokat
okozhat és a termék károsodásához vezet-
het.

▶ Ne végezzen beállításokat a terméken.
▶ Ne helyezze üzembe a terméket.

1. Zárja el a gázelzáró csapot.
2. Hajtsa le az elektronikai dobozt.

A

B

3. Csavarhúzóval lazítsa meg a tömítőcsavart a gázarma-
túra mérőcsonkján.

4. Csatlakoztasson egy manométert a mérőcsonkra.
– Munkaanyag: U-csöves manométer
– Munkaanyag: Digitális manométer

5. Hajtsa fel az elektronika dobozát.
6. Nyissa ki a gázelzáró csapot.
7. Helyezze a terméket üzembe a P.01 ellenőrző pro-

grammal.
8. Mérje meg a gáz csatlakozási nyomását az atmoszferi-

kus nyomáshoz képest.

Megengedett csatlakozási nyomás
Magyaror-
szág

Földgáz G20 1,7
… 2,5 kPa
(17,0
… 25,0 mbar)

G25.1 1,8
… 3,3 kPa
(18,0
… 33,0 mbar)

PB-gáz G31 2,5
… 3,5 kPa
(25,0
… 35,0 mbar)

A gáz csatlakozási nyomása nincs a megengedett tarto-
mányban
▶ Ha nem tudja elhárítani a hibát, akkor értesítse a

gázszolgáltató vállalatot.
▶ Zárja el a gázelzáró csapot.

9. Helyezze rövid időre üzemen kívül a terméket.
10. Zárja el a gázelzáró csapot.
11. Vegye le a manométert.
12. Csavarja be és húzza meg a mérőcsonk csavarját.
13. Nyissa ki a gázelzáró csapot.
14. Ellenőrizze a mérőcsonk gáztömörségét.

7.9.3 Maximális hőterhelés ellenőrzése

1. Helyezze rövid időre üzemen kívül a terméket.
2. Hajtsa le az elektronikai dobozt.

A

B

3. Lazítsa meg a tömítőcsavart.
4. Csatlakoztasson egy manométert a mérőcsonkra.

– Munkaanyag: U-csöves manométer
– Munkaanyag: Digitális manométer

5. Hajtsa fel az elektronika dobozát.
6. Helyezze üzembe a terméket.
7. Indítsa el a P.01 ellenőrző programot.

Ellenőrző programok (→ Oldal: 35)
8. Ellenőrizze az értéket a nyomásmérőn.
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Műszaki adatok – gázbeállítási értékek, hőterhelés (fú-
vókanyomás) (→ Oldal: 39)
Érték a megengedett tartományon kívül
▶ Ellenőrizze, hogy szabályszerűen van-e beszerelve

a megfelelő égőfúvóka.
Műszaki adatok – égőfúvókák (→ Oldal: 39)

▶ Végezze el a következő lépéseket.

9. Távolítsa el a szelepfedelet.

10. Egy csavarkulccsal állítsa be a maximális hőterhelést.

7.9.4 Minimális hőterhelés ellenőrzése

1. Rövid időre helyezze üzemen kívül a terméket.
2. Hajtsa le az elektronikai dobozt.

A

B

3. Lazítsa meg a tömítőcsavart.
4. Csatlakoztasson egy manométert a mérőcsonkra.

– Munkaanyag: U-csöves manométer
– Munkaanyag: Digitális manométer

5. Hajtsa fel az elektronika dobozát.
6. Helyezze üzembe a terméket.
7. Indítsa el a P.02 ellenőrző programot.

Ellenőrző programok (→ Oldal: 35)
8. Ellenőrizze az értéket a nyomásmérőn.

Műszaki adatok – gázbeállítási értékek, hőterhelés (fú-
vókanyomás) (→ Oldal: 39)
Érték a megengedett tartományon kívül
▶ Ellenőrizze, hogy szabályszerűen van-e beszerelve

a megfelelő égőfúvóka.
Műszaki adatok – égőfúvókák (→ Oldal: 39)

▶ Végezze el a következő lépéseket.

9. Egy csavarhúzóval állítsa be a minimális hőterhelést.
10. Helyezze üzemen kívül a terméket.
11. Zárja el a gázelzáró csapot.
12. Ismét szerelje fel a szelepfedelet.
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13. Rögzítse a szelepfedelet kábelkötözővel vagy lakkal.
14. Csavarja fel erősen újra a tömítőcsavart a mérő-

csonkra.
15. Nyissa ki a gázelzáró csapot.
16. Ellenőrizze a mérőcsonk gáztömörségét.
17. Ismét ellenőrizze a maximális hőterhelést (→ Oldal: 18).

A minimális hőterhelés beállítása után a maximális hő-
terhelésre vonatkozó értékek eltérhetnek az előzően
beállított értékektől.

7.10 Működés és tömörség ellenőrzése

Mielőtt a terméket átadja az üzemeltetőnek:

▶ Ellenőrizze a gázvezeték, az égéstermék-elvezető rend-
szer, a fűtési rendszer és a használati melegvízvezeté-
kek tömörségét.

▶ Ellenőrizze a levegő-/égéstermék-elvezető rendszer kifo-
gástalan összeállítását.

▶ Ellenőrizze az elülső burkolat szabályszerű felszerelését.

7.10.1 A fűtési üzem ellenőrzése

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy van fűtési igény.
2. Navigáljon az Élő monitoring menüponthoz, és nyug-

tázza a gombbal.

◁ Ha a termék kifogástalanul működik, a kijelzőn az
S.04 állapotkód jelenik meg.

7.10.2 A használati melegvízkészítés ellenőrzése

Feltételek: Termék melegvízkészítéssel

▶ Nyissa ki teljesen a melegvízcsapot.
▶ Navigáljon az Élő monitoring menüponthoz, és nyug-

tázza a gombbal.

◁ Ha a melegvízkészítés megfelelően működik, a kijel-
zőn az S.14 állapotkód jelenik meg.

Feltételek: Melegvízkészítés külső melegvíztárolón keresztül

▶ Bizonyosodjon meg róla, hogy a tároló szabályozóján
beállított értékek alapján szükség van-e használati me-
legvíz-készítésre.

◁ Ha a melegvíztároló kifogástalanul töltődik, a kijelzőn
az S.24 állapotkód jelenik meg.

Feltételek: Melegvízkészítés külső melegvíztárolón keresztül, Szabályozó-
készülék csatlakoztatva

▶ Állítsa be a melegvíz-hőmérsékletet a fűtőkészüléken a
maximálisan lehetséges hőmérsékletre.

▶ Állítsa be a csatlakoztatott használati melegvíz-tároló
előírt hőmérsékletét a szabályzón.

◁ A fűtőkészülék átveszi a szabályozónál beállított
kívánt hőmérsékletet.

8 Beállítás a fűtési rendszerhez

A következő menüpontok segítségével a rendszer paraméte-
rei még egyszer beállíthatók/módosíthatók:

Menü → Szakember szint → Telepítővarázsló ind.

Az installációs asszisztenst bármikor újraindíthatja és futtat-
hatja.

Menü → Szakember szint → Készülék konfig.

A Készülék konfig. menüpontban beállíthatja/módosíthatja a
rendszer legfontosabb paramétereit.

Menü → Szakember szint → Diagnózis menü

A Diagnózis menü menüpontban beállíthatja/módosíthatja a
rendszer további paramétereit.

A berendezés összes paraméterének áttekintése a „Szak-
ember szint – áttekintés” táblázatban található a függelék-
ben.

Szakember szint – áttekintés (→ Oldal: 27)

8.1 Égőtiltási idő

Az égő gyakori be- és kikapcsolásának elkerülése, és ezzel
az energiaveszteség megakadályozása érdekében az égő
minden kikapcsolása után bizonyos időre egy elektronikusan
ismételt bekapcsolási tiltás aktiválódik. Az égőtiltási idő csak
fűtési üzemben aktív. Folyamatban lévő égőtiltási idő alatt a
melegvízkészítés nem befolyásolja az időtagot (gyári beállí-
tás: 20 perc).

8.1.1 Az égőtiltási idő beállítása

1. Navigáljon a Menü → Szakember szint → Diagnózis
menü → D.002 Max. fűtési üzemszüneti idő menübe,
és nyugtázza a gombbal.

2. Állítsa be az égőtiltási időt, és nyugtázza a gombbal.

Telőre

(elő-
írt)
[°C]

Beállított maximális égőtiltási idő [perc]

2 5 10 15 20 25 30

20 2 5 10 15 20 25 30

25 2 4 9 14 18 23 27

30 2 4 8 12 16 20 25

35 2 4 7 11 15 18 22

40 2 3 6 10 13 16 19

45 2 3 6 8 11 14 17

50 2 3 5 7 9 12 14

55 2 2 4 6 8 10 11

60 2 2 3 5 6 7 9
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Telőre

(elő-
írt)
[°C]

Beállított maximális égőtiltási idő [perc]

2 5 10 15 20 25 30

65 2 2 2 3 4 5 6

70 2 2 2 2 2 3 3

75 2 2 2 2 2 2 2

Telőre

(elő-
írt)
[°C]

Beállított maximális égőtiltási idő [perc]

35 40 45 50 55 60

20 35 40 45 50 55 60

25 32 36 41 45 50 54

30 29 33 37 41 45 49

35 25 29 33 36 40 44

40 22 26 29 32 35 38

45 19 22 25 27 30 33

50 16 18 21 23 25 28

55 13 15 17 19 20 22

60 10 11 13 14 15 17

65 7 8 9 10 11 11

70 4 4 5 5 6 6

75 2 2 2 2 2 2

8.1.2 Visszamaradó égőtiltási idő nullázása

1. Navigáljon a Menü → Égőtiltás Reset menübe.

◁ A kijelzőn megjelenik az aktuális égőtiltási idő.

2. Nyomja meg a gombot az égőtiltási idő visszaállítá-
sához.

3. Alternatíva
▶ Nyomja meg a hibatörlő gombot.

8.2 Karbantartási időközök beállítása

1. Navigáljon a Menü → Szakember szint → Diagnózis
menü → D.084 Karbantatás -n menübe, és nyugtázza a

gombbal.
2. Állítsa be a karbantartási időintervallumot (üzemórák) a

következő karbantartásig, és nyugtázza a gombbal.

Hőigény
Szemé-

lyek
száma

Irányértékek a következő ellenőr-
zésig/karbantartásig hátralévő égő
üzemórákhoz éves átlagos üze-
meltetési idő mellett (a készüléktí-
pustól függően)

5,0 kW
1 ‑ 2 1.050 h

2 ‑ 3 1.150 h

10,0 kW
1 ‑ 2 1.500 h

2 ‑ 3 1.600 h

15,0 kW
2 ‑ 3 1.800 h

3 ‑ 4 1.900 h

20,0 kW
3 ‑ 4 2.600 h

4 ‑ 5 2.700 h

25,0 kW
3 ‑ 4 2.800 h

4 ‑ 6 2.900 h

Hőigény
Szemé-

lyek
száma

Irányértékek a következő ellenőr-
zésig/karbantartásig hátralévő égő
üzemórákhoz éves átlagos üze-
meltetési idő mellett (a készüléktí-
pustól függően)

> 27,0 kW
3 ‑ 4 3.000 h

4 ‑ 6 3.000 h

8.3 Szivattyúteljesítmény beállítása

▶ Navigáljon a Menü → Szakember szint → Diagnózis
menü → D.019 Szivattyú üzemmódja Kétfokozatú sziv.
menübe, és nyugtázza a gombbal.

▶ Állítsa be a szivattyúteljesítményt, és nyugtázza a
gombbal.

8.3.1 Szivattyú-jelleggörbe
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A Maradék szállítómagas-
ság [mbar]

B Szállított mennyiség
[l/perc]

1 1. szivattyúfokozat

2 2. szivattyúfokozat

8.4 Túlfolyószelep beállítás

1. Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
2. Hajtsa le az elektronikai dobozt.

3. Szabályozza be a nyomást a beállítócsavarral (1).
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A beállítócsavar ál-
lása

Nyo-
más,
MPa
(mbar)

Megjegyzés/alkalmazás

Jobb végállás (telje-
sen betekerve)

0,035
(350)

Ha a radiátorok a gyári
beállításnál nem elég me-
legek. Ebben az esetben
állítsa a szivattyút a max.
fokozatra.

Középállás (5 fordulat
balra)

0,025
(250)

Gyári beállítás

A középállásból to-
vábbi 5 fordulat balra

0,017
(170)

Ha zajok keletkeznek
a radiátorokban vagy a
radiátorszelepekben

4. Hajtsa fel az elektronika dobozát.
5. Szerelje fel az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)

8.5 Szolár utánafűtés beállítás

1. Navigáljon a Menü → Szakember szint → Diagnózis
menü → D.058 Szolár utánfűtés menübe, és nyugtázza
a gombbal.

2. Állítsa be a szolár utánafűtést, és nyugtázza a
gombbal.
– Beállítási tartomány: 60 … 80 ℃

9 A termék átadása az üzemeltetőnek

▶ A telepítés befejezése után ragassza fel a mellékelt mat-
ricát az üzemeltető nyelvén a termék elejére.

▶ Ismertesse az üzemeltetővel a biztonsági berendezések
elhelyezkedését és működését.

▶ Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését.
▶ Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a bizton-

sági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt

időközönként karban kell tartani.
▶ Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tar-

tozó összes útmutatót és dokumentumot.
▶ Ismertesse az üzemeltetővel az égéshez szükséges le-

vegő ellátás és az égéstermék elvezetés kialakításával
kapcsolatban elvégzett műveleteket és hívja fel rá a fi-
gyelmét, hogy tilos bármit módosítania.

10 Ellenőrzés és karbantartás

10.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök
betartása

▶ Tartsa be a minimális felülvizsgálatai és karbantartási
időintervallumokat. A felülvizsgálat eredményeitől füg-
gően korábbi karbantartás válhat szükségessé.
Ellenőrzési és karbantartási munkák – áttekintés
(→ Oldal: 32)

10.2 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a megfelelőségi vizsgálat ke-
retében a termékkel együtt tanúsították. Ha a karbantartás
vagy a javítás során nem a termékkel együtt tanúsított ere-
deti Vaillant pótalkatrészeket használja, akkor a termék meg-
felelősége érvényét veszíti. Ezért nyomatékosan ajánljuk
az eredeti Vaillant pótalkatrészek beszerelését. A rendel-
kezésre álló, eredeti Vaillant pótalkatrészekkel kapcsolatos
információkat a hátoldalon feltüntetett elérhetőségeken sze-
rezheti be.

▶ Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre
van szüksége, akkor kizárólag eredeti Vaillant pótalkat-
részt használjon.

10.3 Funkciómenü

Menü → Szakember szint → Tesztprogramok → A funkciók
menüje

A funkciók menüjében lehetősége van a fűtőberendezés
egyes komponenseinek vezérlésére és ellenőrzésére.

Kijelzés Tesztprogram Akció

T.01 A belső szivattyú
ellenőrzése

Kapcsolja be és ki a belső
szivattyút.

T.02 3-utas szelep
ellenőrzése

A belső előnykapcsoló váltó-
szelepet fűtési vagy meleg-
víz állásba kapcsolja.

T.03 Ventilátor ellen-
őrzés

A ventilátor be- és kikapcso-
lása. A ventilátor maximális
fordulatszámmal forog.

T.04 A tárolótöltő
szivattyú ellenőr-
zése

A tárolótöltő szivattyú be- és
kikapcsolása.

T.05 A cirkulációs
szivattyú ellenőr-
zése

A cirkulációs szivattyú be- és
kikapcsolása.

T.06 A külső szivattyú
ellenőrzése

A külső szivattyú be- és
kikapcsolása.

T.08 Az égő ellenőr-
zése

A termék elindul és minimá-
lis terhelésen működik. A
kijelzőn megjelenik az előre-
menő hőmérséklet.

10.4 Elektronika önteszt

Menü → Szakember szint → Tesztprogramok → Elektronika
önteszt

Az elektronika önteszttel ellenőrizheti a vezérlőpanelt.

10.5 A tisztítási munkák előkészítése

▶ Átmenetileg helyezze üzemen (→ Oldal: 26) kívül a ter-
méket.

▶ Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
▶ Hajtsa le az elektromos dobozt, és védje a fröccsenő víz

ellen az elektromos dobozt.
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10.5.1 A hőcserélő tisztítása

1. Lazítsa meg a csavarokat a fűtőakna lemezén, és ve-
gye ki a lemezt.

B

C

A

1

2

3

1

2. Oldja a kapcsokat az előremenő és visszafolyó csövön
(1).

3. Szerelje le a felső előremenő és visszafolyó csövet (2).
4. Húzza ki előrefelé a hőcserélőt (3).
5. Tisztítsa meg a hőcserélő bordáit az égési maradvá-

nyoktól.
6. Tolja vissza a hőcserélőt.
7. Szerelje fel a felső előremenő és visszafolyó csövet (2).
8. Rögzítse a kapcsokat az előremenő és visszafolyó csö-

vön (1).
9. A csavarok segítségével csavarozza fel erősen a fűtő-

akna lemezét.

10.5.2 Égő tisztítás

1. Lazítsa meg a csavarokat a fűtőakna lemezén, és ve-
gye ki a lemezt.

2. Tisztítsa meg az égőt az égési maradványoktól.
3. Csavarozza fel erősen a fűtőakna lemezét.

10.5.3 A szűrő tisztítása a hidegvízbemenetben

1. Zárja el a hidegvízelzáró-szelepet.
2. Ürítse ki a termék melegvíz oldalát.

1

2

3

3. Lazítsa meg az anyát (1) termék házán.
4. Lazítsa meg a hollandi anyát (2).
5. Vegye ki a csövet (3) a termékből.
6. Öblítse át a szűrőt vízsugárral a folyásiránnyal ellenté-

tes irányban.
7. Ha a szűrő sérült vagy már nem tisztítható megfelelően,

akkor cserélje ki.
8. Helyezze vissza a csövet.
9. Használjon mindig új tömítéseket és csavarja vissza a

hollandi anyát.
10. Nyissa ki a hidegvíz elzárócsapját.
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10.6 A tisztítási munkák befejezése

▶ Hajtsa fel az elektronika dobozát.
▶ Szerelje fel az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
▶ Nyissa meg a gázelzáró csapot és a kombinált termékek-

nél a hidegvízelzáró szelepet.
▶ Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 15)

10.7 Az égéstermék szenzorok ellenőrzése

1. Rövid időre helyezze üzemen kívül a terméket.
2. Zárja el az égéstermékek útját egy égéstermék-re-

tesszel.
3. Helyezze üzembe a terméket.

1 / 2
A termék 5 percen belül automatikusan kikapcsol.
20 perc után a termék automatikusan ismét bekapcsol.
Az égéstermék szenzorok kifogástalanul működnek.
2 / 2
A termék nem kapcsol ki 5 percen belül automatikusan.

Veszély!
Mérgezésveszély az égéstermékek
miatt!
▶ Azonnal helyezze üzemen kívül a

terméket.

▶ Azonnal helyezze üzemen kívül a terméket.

10.8 A termék leürítése

1. Zárja el a karbantartó csapokat a terméken.
2. Zárja el a gázelzáró csapot.
3. Indítsa el a P.06 Töltő üzemmód ellenőrző programot

(elsőbbségi átkapcsoló szelep középállás).
4. Nyissa meg a leürítő szelepeket.
5. Bizonyosodjon meg róla, hogy a belső szivattyún a

gyorslégtelenítő sapkája ki van nyitva, hogy a termék
teljesen leürüljön.

10.9 A tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése

1. Zárja el a karbantartó csapokat, és ürítse le a terméket.
2. Mérje meg a tágulási tartály előnyomását a tartály sze-

lepénél.

Feltételek: Előnyomás < 0,075 MPa (0,75 bar)

▶ Töltse fel a tágulási tartályt a fűtési rendszer statikus
magasságának megfelelően ideális esetben nitrogénnel,
egyébként levegővel. Bizonyosodjon meg arról, hogy az
ürítőszelep az utánatöltés közben nyitva van.

3. Ha a tágulási tartály szelepénél víz lép ki, a tágulási
tartályt ki kell cserélni.

4. Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 17)
5. Légtelenítse a fűtési rendszert. (→ Oldal: 17)

10.10 Az ellenőrzési és karbantartási munkák
befejezése

▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását (gáznyomást).
(→ Oldal: 18)

11 Zavarelhárítás

11.1 Hibák elhárítása

▶ Ha az (F.XX) hibaüzenetek lépnek fel, szüntesse meg a
hibát a függelékben található táblázat ellenőrzése alapján
vagy a Funkciómenü (→ Oldal: 22), ill. az Ellenőrző pro-
gramok (→ Oldal: 35) segítségül hívásával.
Hibaüzenetek – áttekintés (→ Oldal: 33)

Ha egyidejűleg több hiba keletkezik, akkor a kijelzőn két má-
sodpercenként váltakozva jelennek meg a vonatkozó hibaü-
zenetek.

▶ A termék ismételt üzembe helyezéséhez nyomja meg a
hibatörlő gombot (max. 3-szor).

▶ Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítania és az a hi-
baelhárítási próbálkozás után is újból jelentkezik, akkor
forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.

11.2 Hibatároló lehívás/törlés

Ha hibák léptek fel, a hibatárolóban rendelkezésre áll a 10
utolsó hibaüzenet.

▶ Navigáljon a Menü → Szakember szint → Hibalista me-
nübe, és nyugtázza a gombbal.

◁ A kijelzőn megjelenik a fellépett hibák száma, a hiba-
szám és a hozzátartozó szöveg.

▶ Hívja le az egyes hibaüzeneteket a forgatógomb segítsé-
gével.

▶ Nyomja meg kétszer a gombot a hibalista törléséhez.

11.3 Paraméterek visszaállítása a gyári
beállításokra

1. Navigáljon a Menü → Szakember szint → Diagnózis
menü → D.096 Gyári beállítások visszaállítása? me-
nübe, és nyugtázza a gombbal.

2. Állítsa be az értéket a forgatógomb segítségével 1 ér-
tékre, és nyugtázza a gombbal.

11.4 Javítás előkészítése

1. Átmenetileg helyezze üzemen (→ Oldal: 26) kívül a ter-
méket.

2. Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
3. Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
4. Zárja el a karbantartó csapokat a fűtési előremenő, a

fűtési visszatérő és a hidegvízvezetékben.
5. Ha a termékben vizet vezető alkatrészeket akar cse-

rélni, akkor ürítse le a terméket (→ Oldal: 24).
6. Biztosítsa, hogy az elektromos alkatrészekre (pl. elekt-

ronika doboz) ne csöpöghessen víz.
7. Csak új tömítéseket használjon.
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11.4.1 Az égő cseréje

1. Lazítsa meg a csavarokat a fűtőakna lemezén, és ve-
gye ki a lemezt.

B

A

2. Oldja a csavarokat a gázelosztó csövön (2).
3. Oldja a gyújtó- és lángőr-elektróda (3) csavarját az

égőn .
4. Húzza ki előrefelé az égőt (1).
5. Helyezze be az új égőt.
6. Csavarozza fel erősen a gyújtó- és lángőr-elektródát

(3).
7. Csavarozza fel erősen az új égőt (1).
8. Csavarozza fel erősen a fűtőakna lemezét.

11.4.2 A hőcserélő cseréje

1. Lazítsa meg a csavarokat a fűtőakna lemezén, és ve-
gye ki a lemezt.

B

A

1

2

3

1

2. Oldja a kapcsokat az előremenő és visszafolyó csövön
(1).

3. Szerelje le a felső előremenő és visszafolyó csövet (2).
4. Húzza ki előrefelé a hőcserélőt (3).

5. Helyezze be az új hőcserélőt.
6. Cserélje ki az összes tömítést.
7. Szerelje fel a felső előremenő és visszafolyó csövet (2).
8. Rögzítse a kapcsokat az előremenő és visszafolyó csö-

vön (1).
9. Csavarozza fel erősen a fűtőakna lemezét.

11.4.3 Tágulási tartály csere

1. Ürítse le a terméket. (→ Oldal: 24)
2. Lazítsa meg az anyát a tágulási tartály alatt.
3. Húzza ki a tágulási tartályt felfelé.
4. Helyezze be az új tágulási tartályt a termékbe.
5. Csavarozza fel erősen az anyát a tágulási tartály alatt.

Ehhez használjon új tömítést.
6. Töltse fel (→ Oldal: 17) és légtelenítse (→ Oldal: 17) a

terméket, és adott esetben a fűtési rendszert.

11.4.4 A vezérlőpanel vagy a kijelző cseréje

1. Nyissa ki az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
2. Cserélje ki a panelt vagy a kijelzőt a mellékelt szerelési

és telepítési útmutatóknak megfelelően.
3. Ha kicseréli a vezérlőpanelt, akkor húzza le a kódoló

ellenállást („X24” csatlakozó) a régi vezérlőpanelről, és
dugja a csatlakozódugót az új vezérlőpanelre.

4. Zárja be az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)

11.4.5 A panel és a kijelző cseréje

1. Nyissa ki az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
2. Cserélje ki a panelt és a kijelzőt a mellékelt szerelési és

telepítési útmutatóknak megfelelően.
3. Húzza le a kódoló ellenállást („X24” csatlakozó) a régi

vezérlőpanelről, és dugja a csatlakozódugót az új ve-
zérlőpanelre.

4. Zárja be az elektronika dobozát. (→ Oldal: 13)
5. Hozza létre az áramellátást.
6. Kapcsolja be a terméket. (→ Oldal: 15)

◁ A bekapcsolás után a kijelzőben eltérően közvetle-
nül a nyelv beállítására szolgáló menü jelenik meg.

7. Válassza ki a kívánt nyelvet, és nyugtázza a gomb-
bal.

8. Állítsa be a mindenkori terméktípusnak megfelelő he-
lyes értékeket, és nyugtázza a gombbal.
Kijelzőszám

VUW 240/5-3 (H-HU) 16

◁ Az elektronika most be van állítva a termék típusá-
hoz és minden diagnosztikai kód paraméterei meg-
felelnek a gyári beállításoknak.

◁ Elindul az installációs asszisztens.

9. Végezze el a rendszerre jellemző beállításokat.

11.4.6 A javítás befejezése

1. Szerelje fel az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)
2. Állítsa helyre az áramellátást, ha ez még nem történt

meg (→ vezérlőpanel és kijelző csere).
3. Kapcsolja be ismét a terméket (→ Oldal: 15), ha ez még

nem történt meg (→ vezérlőlap és kijelző csere).
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4. Nyissa ki az összes karbantartó csapot és a gázelzáró
csapot.

5. Ellenőrizze a termék működését és tömítettségét
(→ Oldal: 20).

12 Üzemen kívül helyezés

12.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése

▶ Nyomja meg a be/ki gombot.

◁ A kijelző kialszik.

▶ Zárja el a gázelzáró csapot.
▶ A kombinált készülékeknél és a melegvíztárolóval össze-

kapcsolt készülékeknél kiegészítésképpen zárja el a hi-
degvízelzáró szelepet is.

12.2 A termék üzemen kívül helyezése

▶ Nyomja meg a be/ki gombot.

◁ A kijelző kialszik.

▶ Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
▶ Zárja el a gázelzáró csapot.
▶ A kombinált készülékeknél és a melegvíztárolóval össze-

kapcsolt készülékeknél kiegészítésképpen zárja el a hi-
degvízelzáró szelepet is.

▶ Ürítse le a terméket. (→ Oldal: 24)

13 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi
képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött
Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári ga-
rancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a
javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát,
illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket
építettek be!

14 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolást előírásszerűen ártalmatlanítsa.
▶ Tartson be minden erre vonatkozó előírást.
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Melléklet

A Szakember szint – áttekintés

Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, választás, magyarázat
Gyári beál-
lításmin. max.

Szakember szint →

Kód megadása 00 99 – 1 (szakember kód 17) –

Szakember szint → Hibalista →

F.XX - F.XX¹ aktuális érték – – –

Szakember szint → Tesztprogramok → Ellenőrző programok →

P.00 Légtelenítés – – – Igen, Nem –

P.01 Max. terhelés – – – Igen, Nem –

P.02 Min. terhelés – – – Igen, Nem –

P.04 Reset – – – Igen, Nem –

P.05 STB teszt – – – Igen, Nem –

P.06 Töltő üzemmód – – – Igen, Nem –

Szakember szint → Tesztprogramok → Funkciómenü →

T.01 Belső szivattyú – – – BE, KI –

T.02 Váltószelep – – – BE, KI –

T.03 Ventilátor – – – BE, KI –

T.04 Tároló töltőszivattyú – – – BE, KI –

T.05 Cirkulációs sziv. – – – BE, KI –

T.06 Külső szivattyú – – – BE, KI –

T.07 Szolár szivattyú – – – BE, KI –

T.08 Gyújtó elektróda – – – BE, KI –

T.09 Égő – – – BE, KI –

T.10 2. szolárszivattyú – – – BE, KI –

T.11 Legionella ell. véd. szivattyú – – – BE, KI –

Szakember szint → Tesztprogramok →

Elektronika önteszt – – – Igen, Nem –

Szakember szint → Készülék konfig. →

Nyelv – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Ne-
derlands, Castellano, Türkce, Magyar, Pусский,
Українськa, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hr-
vatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Portu-
guês, Srpski

English

Kív. fűt. előrem. hőm. 30 75 ℃ 1 –

Melegvíz hőmérséklet 30 60 ℃ 1
Termék melegvízkészítéssel

–

Komfortüzem
– –

– BE, KI
Termék melegvízkészítéssel

–

¹ A hibalisták csak akkor állnak rendelkezésre, és csak akkor törölhetők, ha hibák léptek fel.
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, választás, magyarázat
Gyári beál-
lításmin. max.

Tartozék relé 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

2

Tartozék relé 1 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

1

Tartozék relé 2 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

2

Fűtési részterhelés – – kW csak részterhelés, csak teljes terhelés, automata Automata

Gyári beállítás – – – BE, KI –

Szivattyú üzemmód 0 1 – 0 = lekapcsolás relével
1 = lekapcsolás PWM-mel

0

Max. tárolóhőmérséklet ter-
mék-
függő

ter-
mék-
függő

℃ 1 –

Szakember szint → Diagnózis menü →

D.000 Fűtési részterhelés ter-
mék-
függő

ter-
mék-
függő

kW 1 Teljes
terhelés

D.001 Szivattyú utánfutás Fűtés 2 60 min 1 5

D.002 Max. fűtési üzemszüneti idő 2 60 min 1 20

D.003 Melegvíz hőfok tényleges érték aktuális érték ℃ – –

D.004 Tároló hőfok tényleges érték aktuális érték ℃ – –

D.008 Szabályozó 3 4 aktuális érték – 0: nyitva= nincs hőszükséglet
1: zárva = hőszükséglet

–

D.009 eBUS szabályozó kívánt érték aktuális érték – – –

D.010 Belső szivattyú aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.011 Külső szivattyú aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.012 Tárolótöltő sziv. aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

¹ A hibalisták csak akkor állnak rendelkezésre, és csak akkor törölhetők, ha hibák léptek fel.
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, választás, magyarázat
Gyári beál-
lításmin. max.

D.013 Cirkulációs sziv. aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.017 Szabályozás módja 0 1 – 0 = előremenő
1 = visszatérő (átállítás padlófűtéshez). Ha ak-
tiválta a visszatérő hőmérséklet szabályozását,
akkor a fűtőteljesítményt automatikusan meghatá-
rozó funkció nem aktív.

0

D.018 Szivattyú üzemmódja 0 3 – 0 = a szivattyú az égő fűtési üzemmódja esetén
működik
1 = a szivattyú addig működik, amíg fűtésszük-
séglet áll fenn
2 = a szivattyú folyamatosan működik
3 = a szivattyú az égő fűtési üzemmódja után
automatikusa működik

3

D.019 Szivattyú üzemmódja Kétfoko-
zatú sziv.

aktuális érték – 0: Égő BE, fokozat = 2
1: Fűtés=1, HMV=2
2: Fűtés = automata, HMV = 2
3: mindig 2. fokozat

2

D.020 Max. HMV hőmérséklet kívánt
érték

50 60 ℃ 1 60

D.021 Komfortüzem aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.022 Használati melegvíz igény aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.023 Fűtés üzemmód állapot aktuális érték – 0: blokkolva
1: engedélyezve

–

D.024 Nyomásérzékelő aktuális érték – – –

D.025 Külső eBUS jel: tároló töltése aktuális érték – 0: KI
1: BE

–

D.027 Tartozék relé 1 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

1

D.028 Tartozék relé 2 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

2

D.035 Váltószelep állás 0 100 1 0: fűtési üzem
40: párhuzamos üzem (középállás)
100: melegvíz üzem

–

D.036 Melegvíz átfolyási menny. aktuális érték l/min – –

D.039 Szolár bemenő hőm. tényleges
érték

aktuális érték ℃ – –

¹ A hibalisták csak akkor állnak rendelkezésre, és csak akkor törölhetők, ha hibák léptek fel.
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, választás, magyarázat
Gyári beál-
lításmin. max.

D.040 Előremenő hőm. tényleges
érték

aktuális érték ℃ – –

D.041 Visszatérő hőm. tényleges
érték

aktuális érték ℃ – –

D.043 Fűtési görbe aktuális érték – – –

D.044 Ionizációs áram tényleges ér-
ték

aktuális érték – > 800 = nincs láng
< 400 = jó lángkép

–

D.045 Fűtési görbe eltolás aktuális érték – 1 –

D.047 Aktuális külső hőmérséklet aktuális érték ℃ – 45

D.052 Min. gázszelep lépés eltolás 0 99 – 1 -25

D.053 Max. gázszelep lépés eltolás 0 99 – 1 –

D.062 Éjszakai csökkentés 0 30 – 1 0

D.064 Átlagos gyújtási idő aktuális érték s – –

D.065 Max.gyújtási idő aktuális érték s – –

D.066 Komfortüzem 0 1 – 0: KI
1: BE

0

D.067 Fűtés hátralévő égőtiltási ideje aktuális érték min – –

D.068 Első gyújtási kísérlet száma aktuális érték – – –

D.069 Második gyújtási kísérlet
száma

aktuális érték – – –

D.070 Váltószelep üzem 0 2 – 0: normál
2: csak fűtés

0

D.071 Fűtési előremenő max. kívánt
értéke

45 80 ℃ 1 75

D.072 Tárolótöltő szivattyú utánfutás 0 10 min 1 2

D.073 Komfortüzem kívánt érték elto-
lás

−15 15 K 1 0

D.077 Melegvíz üzem részterhelés ter-
mék-
függő

ter-
mék-
függő

kW 1 Teljes
terhelés

D.080 Fűtési üzemóra szám aktuális érték h – –

D.081 Melegvíz készítés üzemóra
szám

aktuális érték h – –

D.082 Égő begyújtások száma fűtési
üzemben

aktuális érték – – –

D.083 Égő begyújtások száma HMV
üzemben

aktuális érték – – –

D.084 Karbantatás -n „– – –” 300 10
h

1
„– – –” = deaktiválva

„– – –”

D.085 Min. teljesítmény ter-
mék-
függő

ter-
mék-
függő

kW 1 –

D.088 Min. melegvíz átfolyás 0 1 – 0 = 1,5 l/óra (nincs késleltetés)
1 = 3,7 l/óra (2 s késleltetés)

0

D.090 eBUS szabályozó aktuális érték – 0: nincs felismerve
1: felismerve

–

D.093 Készülék felismerés beállítás 0 99 – – –

D.094 Hibalista törlés 0 1 – 0: nem
1: igen

–

D.095 Szoftver verzió Pebus részt-
vevő

– – – 0: BMU
1: AI
2: APC
3: SMU

–

¹ A hibalisták csak akkor állnak rendelkezésre, és csak akkor törölhetők, ha hibák léptek fel.
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Beállítási szint Értékek Mérték-
egység

Lépésköz, választás, magyarázat
Gyári beál-
lításmin. max.

D.096 Gyári beállítás visszaállítása? – – – 0: nem
1: igen

–

Szakember szint → Inst. assziszt. ind. →

Nyelv – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Ne-
derlands, Castellano, Türkce, Magyar, Pусский,
Українськa, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hr-
vatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Portu-
guês, Srpski

English

Feltöltő mód váltószelep középállás-
ban

0 2 – 0 = Normál üzem
1 = középállás (párhuzamos üzem)
2 = tartós fűtési üzem helyzet

–

Légtelenítő program kör választás – – – inaktív, fűtőkör, melegvíz kör, aktív –

Kív. fűt. előrem. hőm. 30 75 ℃ 1 –

Melegvíz hőmérséklet 35 60 ℃ 1
Termék melegvízkészítéssel

–

Komfortüzem
– –

– BE, KI
Termék melegvízkészítéssel

–

Fűtési részterhelés – – kW csak részterhelés, csak teljes terhelés, automata Automata

Tartozék relé 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

2

Tartozék relé 1 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

1

Tartozék relé 2 1 10 – 1 = cirkulációs szivattyú
2 = külső szivattyú
3 = tárolótöltő szivattyú
4 = elszívó ventilátor
5 = külső mágnesszelep
6 = külső hibajelző
7 = szolár szivattyú (nem aktív)
8 = eBUS távvezérlés (nem aktív)
9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív)
10 = szolár szelep (nem aktív)

2

Kontakt adatok Telefonszám – 0-9 –

Telepítővarázsló befejezése? – – – Igen, Nem –

¹ A hibalisták csak akkor állnak rendelkezésre, és csak akkor törölhetők, ha hibák léptek fel.
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B Ellenőrzési és karbantartási munkák – áttekintés
Az alábbi táblázat a gyártó követelményeit sorolja fel a minimális ellenőrzési és karbantartási időintervallumokkal kapcso-
latban. Ha a nemzeti előírások és irányelvek rövidebb ellenőrzési és karbantartási intervallumokat követelnek meg, akkor a
gyártó előírásai helyett ezeket kell figyelembe venni.

szám. Munkák
Ellenőrzés

(éves)

Karbantartás
(legalább 2

évente)

1
Ellenőrizze a levegő / égéstermék-elvezető vezetéket, hogy megfelelően tömített-e, és megfele-
lően van-e rögzítve. Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs eldugulva vagy nem sérült meg, és a
vonatkozó szerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően szerelték fel.

X X

2
Ellenőrizze a termék általános állapotát. Távolítson el minden szennyeződést a termékről és a
tűztérkamrából.

X X

3
Szemrevételezéssel ellenőrizze a teljes hőcella általános állapotát, különösen figyeljen a korró-
zióra, koromlerakódásokra és egyéb károsodásokra. Ha bármilyen problémát tapasztal, végezze
el a karbantartást.

X X

4
Ellenőrizze a csatlakozási nyomást maximális hőterhelésnél. Ha a gáz csatlakozási nyomása
nincs a megfelelő tartományban, végezzen el egy karbantartást.

X X

5
Válassza le a terméket az elektromos hálózatról. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és a
dugaszolható csatlakozásokat kifogástalan érintkezés szempontjából, és adott esetben korrigálja
az illeszkedést.

X X

6 Zárja el a gázelzáró csapot és a karbantartási golyóscsapokat. X X

7
Ürítse le a terméket vízoldalról (vegye figyelembe a nyomásmérőt). Ellenőrizze a tágulási tartály
előnyomását, adott esetben töltse utána a tágulási tartályt (kb. 0,03 MPa/0,3 bar a rendszer
töltőnyomása alatt).

X

8 Tisztítsa meg a hőcserélőt. X

9 Ellenőrizze az égő sérüléseit, és adott esetben cserélje ki az égőt. X

10
Ha a vízmennyiség nem elegendő, vagy a kimenő hőmérséklet elérése nem sikerül, cserélje ki
adott esetben a szekunder hőcserélőt (csak termék melegvízkészítéssel).

X

11

Tisztítsa meg a szűrőt a hidegvízbemenetben. Ha a szennyeződések már nem távolíthatók el
megfelelően, vagy a szűrő sérült, akkor cserélje ki. Ebben az esetben ellenőrizze a lapátkerekes
érzékelő elszennyeződését és sérüléseit is, tisztítsa meg az érzékelőt (ne használjon sűrített
levegőt!), és sérülések esetén cserélje ki az érzékelőt.

X

12
Nyissa ki a gázelzáró csapot, csatlakoztassa a terméket ismét az elektromos hálózathoz, és
kapcsolja be a terméket.

X X

13
Nyissa ki a karbantartó csapokat, töltse fel a terméket/fűtési rendszert 0,1 - 0,2 MPa/1,0 - 2,0
bar nyomásig (a fűtési rendszer statikus magasságától függően), és indítsa el a P.00 légtelenítő
programot.

X

14
Végezze el a termék és a fűtési rendszer próbaüzemét a melegvízkészítést is beleértve (ha
van), és amennyiben szükséges, légtelenítse még egyszer a rendszert.

X X

15 Végezze el a gáztípus ellenőrzést. X

16 Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyújtási és az égési folyamatot. X X

17
Ellenőrizze, hogy a termék gáz, égéstermék és melegvíz vezetékei megfelelően tömítettek-e, ha
tömítetlenséget talál, azt javítsa meg.

X X

18 Ellenőrizze az égéstermék szenzort, és adott esetben cserélje ki. X X

19 Jegyzőkönyvezze az elvégzett ellenőrzést/karbantartást. X X
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C Hibaüzenetek – áttekintés

Hibakód Jelentés Lehetséges kiváltó ok

F.00 Előremenő hőmérséklet-érzékelő szaka-
dás

Az NTC-csatlakozó nincs bedugva, vagy laza, a panelen a csatlakozó nem
megfelelően van csatlakoztatva, szakadás a kábelkötegben, NTC hiba

F.01 Visszatérő hőmérséklet-érzékelő szaka-
dás

Az NTC-csatlakozó nincs bedugva, vagy laza, a panelen a csatlakozó nem
megfelelően van csatlakoztatva, szakadás a kábelkötegben, NTC hiba

F.02 HMV érzékelő szakadás Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás dugaszolható csatlakozás az NTC-n,
hibás dugaszolható csatlakozás a tároló elektronikán

F.03 Tárolóhőmérséklet-érzékelő szakadás Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás dugaszolható csatlakozás az NTC-n,
hibás dugaszolható csatlakozás a tároló elektronikán

F.05 Külső égéstermék érzékelő szakadás Érzékelő meghibásodott, csatlakozódugó nincs csatlakoztatva, kábel meghi-
básodott

F.06 Belső égéstermék érzékelő szakadás Érzékelő meghibásodott, csatlakozódugó nincs csatlakoztatva, kábel meghi-
básodott

F.10 Előremenő hőmérséklet-érzékelő rövi-
dzárlat

NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között

F.11 Visszatérő hőmérséklet-érzékelő rövi-
dzárlat

NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között

F.12 HMV kim. érzékelő rövidzárlat NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között

F.13 Tárolóhőmérséklet-érzékelő rövidzárlat NTC hiba, rövidzárlat a kábelkötegben, a kábel/ház között

F.15 Külső égéstermék érzékelő rövidzárlat Kábel rövidzárlat a ház felé, érzékelő meghibásodott

F.16 Belső égéstermék érzékelő rövidzárlat Kábel rövidzárlat a ház felé, érzékelő meghibásodott

F.20 Biztonsági lekapcsolás: biztonsági hő-
mérséklethatároló

A kábelköteg és a termék közötti testkapcsolat nem megfelelő, az előremenő
vagy visszatérő NTC hibás (rossz érintkezés), leszikrázás a gyújtókábelnél,
a gyújtás csatlakozónál vagy a gyújtó elektródánál

F.22 Biztonsági lekapcsolás: vízhiány Nincs, vagy túl kevés víz van a termékben, a víznyomás-érzékelő meghibá-
sodott, a szivattyú vagy a víznyomás-érzékelő kábele laza/nincs csatlakoz-
tatva/hibás

F.23 Biztonsági lekapcsolás: a hőmérséklet-
eltérés túl nagy

Szivattyú blokkolva, szivattyú teljesítménye nem megfelelő, levegő a termék-
ben, az előremenő és a visszatérő NTC fel van cserélve

F.24 Biztonsági lekapcsolás: a hőmérséklet
növekedése túl gyors

Szivattyú blokkolva, szivattyú teljesítménye nem megfelelő, levegő a ter-
mékben, a rendszer nyomása túl alacsony, a gravitációs fék blokkolva / nem
megfelelően van beépítve

F.26 Hiba: a gázarmatúra nem működik Nincs csatlakoztatva a gázarmatúra tekercse, a többpólusú csatlakozó nincs
megfelelően csatlakoztatva a vezérlőpanelhez, szakadás a kábelkorbácsban,
a gázarmatúra tekercse meghibásodott, az elektronika meghibásodott

F.27 Biztonsági lekapcsolás:lángkialvás utáni
láng

Nedvesség az elektronikában, az elektronika (lángőr) hibás, a gáz mág-
nesszelep szivárog

F.28 Hiba indításkor: sikertelen gyújtás A gázóra meghibásodott vagy a gázhiány-kapcsoló kioldott, a gáz levegős, a
gázáramlási nyomás túl alacsony, a termikus elzárószerkezet (TAE) kioldott,
nem megfelelő égőfúvóka, nem megfelelő gázarmatúra, hiba a gázarmatúrá-
nál, a vezérlőpanelen a többpólusú csatlakozó nincs megfelelően csatlakoz-
tatva, szakadás van a kábelkorbácsban, a gyújtóberendezés (gyújtótransz-
formátor, gyújtókábel, gyújtáscsatlakozó, gyújtóelektróda) meghibásodott,
megszakadt az ionizációs áram (kábel, elektróda), a termék földelése hibás,
az elektronika meghibásodott

F.29 Kiesés üzem közben: sikertelen ismételt
gyújtások

A gázbevezetés időszakosan megszakadt, égéstermék-recirkuláció, a ter-
mék földelése hibás, a gyújtótrafó nem gyújt

F.33 Levegőnyomáskapcsoló hiba A csatlakozó a ventilátoron nincs megfelelően csatlakoztatva, a panelen a
csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva, szakadás a kábelkötegben, a
ventilátor blokkolva, a Hall-érzékelő hibás,az elektronika hibás

F.36 Égéstermék kilépés felismerve Égéstermék vezető hibás/eldugult, hiányos frisslevegő-ellátás, visszaáramlás
az elhasznált levegő ventilátoron/páraelszívó fedélen keresztül

F.42 Kódoló ellenállás rövidzárlat

F.45 Melegvíz bemeneti érzékelő hiba Melegvíz-érzékelő meghibásodott

F.46 Melegvíz bemeneti érzékelő rövidzárlat

F.47 Melegvíz kimeneti érzékelő szakadás
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Hibakód Jelentés Lehetséges kiváltó ok

F.48 Melegvíz kimeneti érzékelő rövidzárlat

F.49 eBUS hiba Rövidzárlat az eBUS-ban, eBUS túlterhelés vagy két különböző polaritású
feszültségellátás az eBUS-on

F.51 Az égéstermék szenzor huzatot észlelt a
termék csövéből

F.61 Gázarmatúra vezérlés hiba Rövidzárlat/testzárlat a gázarmatúra kábelkorbácsában, a gázarmatúra
meghibásodott (testzárlat a tekercsekben), az elektronika meghibásodott

F.62 Gázarmatúra lekapcsolási késleltetés
hiba

A gázarmatúra késleltetett kikapcsolása, a lángjel késleltetett megszűnése,
tömítetlen gázarmatúra, az elektronika meghibásodott

F.63 EEPROM hiba Az elektronika hibás

F.64 Elektronika / NTC hiba Előremenő- vagy visszatérő NTC hiba, az elektronika hibás

F.65 Panelhőmérséklet hiba Az elektronika külső hatás miatt túl meleg, az elektronika hibás

F.67 Elektronika/láng hiba Elfogadhatatlan lángjel, az elektronika hibás

F.68 Instabil lángjel hiba A gáz levegős, a gázáramlási nyomás túl alacsony, rossz levegőszám, nem
megfelelő gázfúvóka, az ionizációs áram szakadása (kábel, elektróda)

F.70 Érvénytelen készülékjelzés (DSN) A kijelzőt és a vezérlőpanelt egyidejűleg cserélte, és a készülékjelzést nem
állította be újra, a teljesítménynagyságok kódoló ellenállása hiányzik vagy
hibás

F.71 Előremenő hőmérséklet érzékelő hiba Az előremenő hőmérséklet érzékelője állandó értéket jelez: az előremenő
hőmérséklet érzékelője nem fekszik fel megfelelően az előremenő csövön,
az előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott

F.72 Előremenő és/vagy visszatérő hőmérsék-
let-érzékelő hiba

Előremenő/visszatérő NTC hőmérséklet-különbség túl nagy → Előremenő
és/vagy visszatérő hőmérséklet-érzékelő meghibásodott

F.73 Víznyomás-érzékelő rövidzárlat Víznyomás-érzékelő szakadás/rövidzárlat, szakadás a testnél/testzárlat a
víznyomás-érzékelő vezetékében vagy a víznyomás-érzékelő hibás

F.74 Víznyomás-érzékelő hiba A víznyomás-érzékelő és az 5 V/24 V között rövidzárlat van vagy víznyo-
más-érzékelő belső hiba

F.75 Hiba: nem érzékelhető nyomásugrás a
szivattyú indításakor

A víznyomás-érzékelő vagy/és a szivattyú hibás, levegő a fűtési rendszer-
ben, túl kevés a víz a termékben; ellenőrizze a beállítható megkerülő vezeté-
ket, csatlakoztasson külső tágulási tartályt a visszatérő ágba

F.77 Égéstermék csappantyú/kondenzvíz
szivattyú hiba

Nincs visszajelzés, az égéstermék csappantyú meghibásodott

F.80 actoSTOR bemeneti érzékelő hiba Az NTC hibás, NTC kábel hibás, hibás dugaszolható csatlakozás az NTC-n,
hibás dugaszolható csatlakozás a tároló elektronikán, a csatlakozódugónak
testzárlata van az érzékelőnél a ház felé, rövidzárlat a kábelkorbácsban, az
érzékelő meghibásodott

F.81 Tárolótöltő szivattyú hiba A tároló bizonyos idő után nincs teljesen feltöltve: ellenőrizze a tárolótöltő
érzékelőt és a tárolóérzékelőt, a tárolószivattyú levegős, ellenőrizze a ká-
belkorbácsot a szivattyú felé, ellenőrizze a lapátkerekes érzékelőt és/vagy
a határolót a termékben, az elsőbbségi átkapcsoló szelep meghibásodott, a
szekunder hőcserélő eldugult, a szivattyú meghibásodott

F.83 Előremenő és/vagy visszatérő hőmérsék-
let-érzékelő hőmérséklet-változás hiba

Az égő indításakor a rendszer nem érzékel hőmérséklet-változást, vagy túl
kis hőmérséklet-változást érzékel az előremenő vagy a visszatérő hőmérsék-
let-érzékelőnél: túl kevés víz van a termékben, az előremenő vagy a vissza-
térő hőmérséklet érzékelője nem fekszik fel megfelelően a csövön

F.84 Hiba:előremenő / visszatérő hőmérsék-
let-érzékelő hőmérséklet különbség elfo-
gadhatatlan

Az előremenő és visszatérő hőmérséklet érzékelője elfogadhatatlan értéke-
ket jelez: az előremenő és visszatérő hőmérséklet érzékelője fel van cse-
rélve, az előremenő és visszatérő hőmérséklet érzékelője nincs megfelelően
felszerelve

F.85 Hiba: rosszul felszerelt előremenő vagy
visszatérő hőmérséklet érzékelők

Az előremenő és/vagy visszatérő hőmérséklet-érzékelők ugyanazon / rossz
csőre vannak felszerelve

F.86 Padlófűtés érintkező nyitva (burner off
input)

Az égő leállító-érintkezőjének kioldása (pl. biztonsági termosztát a padlófű-
téshez).

F.90 Megszakadt a kommunikáció a tárolómo-
dullal

Ellenőrizze a kábelkorbácsot a terméktől a tárolómodul felé (PEBus), ha a
terméket actoSTOR modul nélkül kívánja üzemeltetni, állítsa be a D.092 = 0
értéket.

F.91 Érzékelő-/működtetőhiba a tárolómodul-
ban
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D Ellenőrző programok
Menü → Szakember szint → Tesztprogramok → Ellenőrző programok

Kijelzés Jelentés

P.00 Légtelenítés ellenőrző program: a fűtőkör és a melegvíz kör légtelenítése egyidejűleg történik. A fűtőkör és a melegvíz kör
légtelenítése a gyorslégtelenítőn keresztül történik (a gyorslégtelenítő sapkáját meg kell lazítani).

P.01 Maximális terhelés ellenőrző program: a termék sikeres gyújtás után maximális hőterheléssel üzemel.

P.02 Minimális terhelés ellenőrző program: a termék sikeres gyújtás után minimális hőterheléssel üzemel.

P.06 Töltő üzemmód ellenőrző program: az elsőbbségi átkapcsoló szelep középállásba áll. Az égő és a szivattyú kikapcsol (a
termék feltöltéséhez és leürítéséhez).

E Állapotkódok – áttekintés
Az itt fel nem sorolt állapotkódok a kezelési utasításban láthatók.

Állapotkód Jelentés

S.33 Levegő-ellenőrzés nem kapcsol

S.36 A szabályozó kívánt értéke 20 °C alatt van

S.39 „burner off contact” aktiválódott (pl. rendszertermosztát vagy kondenzvízszivattyú)

S.41 Víznyomás > 2,8 bar

S.42 Az égéstermék-csappantyú visszajelzése blokkolja az égő fűtési üzemmódját (csak ha össze van kötve a multi-
funkcionális modul tartozékkal), vagy meghibásodott a kondenzvízszivattyú, a hőigény blokkolva.

S.51 Az átfolyás az égő fűtési üzemmódja közben akadályoztatva van.

S.52 Az égéstermék hőmérséklete túl magas

S.53 A termék a modulációs tiltás/üzemblokád-funkció várakozási idején belül túl alacsony víznyomás miatt (az előre-
menő-visszatérő eltérés túl nagy)

S.54 A termék az önteszt várakozási idején belül van.

S.59 Melegvízhiány

S.60 Várakozási idő lángvesztés után

S.91 Kiállítási mód

S.96 Visszatérő ági érzékelő teszt fut, fűtési igények blokkolva.

S.98 Előremenő / visszatérő ági érzékelő teszt fut, fűtési igények blokkolva.

S.99 Töltő üzemmód fut
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G Műszaki adatok
Műszaki adatok – teljesítmény/terhelés, G20

VUW 240/5-3
(H-HU)

Névleges hőteljesítmény-
tartomány (P) 80/60 °C-
nál

9,0
… 24,0 kW

Legnagyobb hőteljesít-
mény melegvízkészítés-
nél

24,0 kW

Legnagyobb hőterhelés,
fűtésoldali

26,7 kW

Legkisebb hőterhelés,
fűtésoldali

10,7 kW

Műszaki adatok – fűtés
VUW 240/5-3
(H-HU)

Maximális előremenő
hőmérséklet

85 ℃

Max. előremenő hőmér-
séklet beállítási tarto-
mány (gyári beállítás:
75 °C)

30 … 80 ℃

Megengedett teljes túl-
nyomás

0,3 MPa
(3,0 bar)

Keringtetett vízmennyi-
ség (ΔT= 20 K-re vonat-
koztatva)

1 032 l/h

Szivattyú maradék szállí-
tási magasság (névleges
keringtetett vízmennyi-
ség esetén)

0,022 MPa
(0,220 bar)

Műszaki adatok – melegvíz üzem
VUW 240/5-3
(H-HU)

Legkisebb vízmennyiség 1,5 l/min

Vízmennyiség
(ΔT = 30 K esetén)

11,5 l/min

Megengedett túlnyomás 1,0 MPa
(10,0 bar)

Legkisebb hálózati nyo-
más

0,015 MPa
(0,150 bar)

Kifolyó melegvíz hőmér-
séklet-tartomány

35 … 65 ℃

Műszaki adatok – általános információk
VUW 240/5-3
(H-HU)

Engedélyezett gázkate-
góriák

II2HS3B/P

Készülékoldali gázcsatla-
kozó

G 1/2″

Készülékoldali előre-
menő/visszatérő fűtés-
csatlakozók

G 3/4″

Készülékoldali hideg- és
melegvíz csatlakozás

G 3/4″
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VUW 240/5-3
(H-HU)

Biztonsági szelep csatla-
kozócső (min.)

G 1/2″

Tágulási tartály űrtarta-
lom

6 l

Gázfogyasztás 15 °C
hőmérsékleten és
1013 mbar nyomáson
(adott esetben
melegvízkészítésre
vonatkoztatva), G20

2,9 m³/h

Min. égéstermék-töme-
gáram (G20)

21,73 g/s

Max. égéstermék-töme-
gáram (G20)

24,20 g/s

Csatlakozási érték 15 °C
hőmérsékletnél és
1013 mbar nyomásnál
(adott esetben
melegvízkészítésre
vonatkoztatva), G25.1

3,3 m³/h

Csatlakozási érték 15 °C
hőmérsékletnél és
1013 mbar nyomásnál
(adott esetben
melegvízkészítésre
vonatkoztatva), G30

0,82 m³/h

Min. égéstermék-töme-
gáram (G30)

22,40 g/s

Max. égéstermék-töme-
gáram (G30)

24,59 g/s

Gázfogyasztás 15 °C
hőmérsékleten és
1013 mbar nyomáson
(adott esetben
melegvízkészítésre
vonatkoztatva), G31

1,0 m³/h

Min. égéstermék-töme-
gáram (G31)

22,35 g/s

Max. égéstermék-töme-
gáram (G31)

24,81 g/s

Min. égéstermék hőmér-
séklet

87 ℃

Max. égéstermék hőmér-
séklet

114,9 ℃

Engedélyezett égéster-
mék-elvezetési módok

B11BS

NOx-osztály 3

Készülék méret, széles-
ség

440 mm

Készülék méret, magas-
ság

800 mm

Készülék méret, mélység 338 mm

Nettó tömeg kb. 39 kg
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Műszaki adatok – elektromos berendezések
VUW 240/5-3
(H-HU)

Elektromos csatlakozta-
tás

220 V / 50 Hz

Beépített biztosíték
(lassú)

2 A

Max. elektromos teljesít-
ményfelvétel

93 W

Védettség IP X4 D

Műszaki adatok – gázbeállítási értékek, hőterhelés (fúvókanyomás)
VUW 240/5-3 (H-HU)

H földgáz (G20) 0,18 … 0,99 kPa
(1,80 … 9,90 mbar)

H földgáz (G25.1) 0,18 … 1,01 kPa
(1,80 … 10,10 mbar)

Cseppfolyós gáz, bután
(G30)

0,44 … 2,45 kPa
(4,40 … 24,50 mbar)

Cseppfolyós gáz, propán
(G31)

0,60 … 2,84 kPa
(6,00 … 28,40 mbar)

Műszaki adatok – égőfúvókák
VUW 240/5-3 (H-HU)

H földgáz (G20) 16 x 1,20

H földgáz (G25.1) 16 x 1,30

Cseppfolyós gáz, bután
(G30)

16 x 0,70

Cseppfolyós gáz, propán
(G31)

16 x 0,70



Címszójegyzék

40 Szerelési és karbantartási útmutató atmoTEC pro 0020193998_00

Címszójegyzék

A
A cirkulációs szivattyú beszerelése..................................... 15
A cirkulációs szivattyú vezérlése......................................... 15
A fűtési rendszer feltöltése .................................................. 17
A fűtési rendszer légtelenítése ............................................ 17
A fűtési üzem ellenőrzése ................................................... 20
A gázbeállítás ellenőrzése .................................................. 17
A gázcsatlakozó szerelése.................................................. 12
A hibatároló törlése ............................................................. 24
A hőcserélő cseréje............................................................. 25
A hőterhelés ellenőrzése............................................... 18–19
A karbantartási időközök beállítása..................................... 21
A kijelző cseréje .................................................................. 25
A szűrő tisztítása ................................................................. 23
A termék bekapcsolása ....................................................... 15
A termék kicsomagolása ....................................................... 8
A termék kikapcsolása ........................................................ 26
A vezérlőpanel cseréje ........................................................ 25
Az égéstermék szenzor ellenőrzése ................................... 24
Az égéstermék szenzorműködésének ellenőrzése............. 24
Az égő cseréje..................................................................... 25
Az égő tisztítása .................................................................. 23
Az elektronikai doboz kinyitása ........................................... 13
Az elektronikai doboz zárása .............................................. 13
Az elülső burkolat felszerelése............................................ 10
Az elülső burkolat leszerelése............................................. 10
Az oldalsó rész leszerelése................................................. 10
Á
Áramellátás ......................................................................... 13
Átadás, üzemeltető.............................................................. 22
B
Befejezés, javítás ................................................................ 25
Biztonsági berendezés .......................................................... 5
C
CE-jelölés .............................................................................. 7
Csere, tágulási tartály.......................................................... 25
Csomagolás ártalmatlanítása.............................................. 26
Csomagolás, ártalmatlanítás............................................... 26
D
Dokumentumok ..................................................................... 7
E
Elektromos bekötés............................................................. 13
Elektromosság....................................................................... 5
Ellenőrzési munkák ....................................................... 22, 32
Előírások ............................................................................... 6
Előírt előremenő hőmérséklet beállítás ............................... 15
Elülső burkolat, zárt állapotban ............................................. 5
Elzáró berendezések........................................................... 26
É
Égési levegő hozzávezetése................................................. 5
Égéstermék elvezetés ........................................................... 5
Égőtiltási idő ........................................................................ 20
Égőtiltási idő beállítás.......................................................... 20
Égőtiltási idő nullázás.......................................................... 21
F
Fagy ...................................................................................... 6
Felállítási hely.................................................................... 5–6
Feltöltő mód......................................................................... 15
Felülvizsgálati munkák befejezése...................................... 24

Feszültség ............................................................................. 5
Friss-levegő........................................................................... 6
Frisslevegő bevezetés........................................................... 5
Funkciók tesztelése............................................................. 22
Fűtési előremenő ág szerelése ........................................... 12
Fűtési részterhelés .............................................................. 15
Fűtési visszatérő ág szerelése ............................................ 12
Fűtővíz előkészítése ........................................................... 16
G
Gázszag ................................................................................ 4
H
Hálózati csatlakozás............................................................ 13
Használati melegvíz-hőmérséklet beállítása....................... 15
Hibakódok ........................................................................... 24
Hibatároló lehívás................................................................ 24
Hibaüzenetek ...................................................................... 24
Hideg-víz csatlakozás ......................................................... 12
Hőcserélő tisztítása ............................................................. 23
Hőterhelés, maximális ......................................................... 18
Hőterhelés, minimális .......................................................... 19
I
Installációs asszisztens befejezés....................................... 15
Installációs asszisztens indítás ........................................... 15
J
Javítás befejezése............................................................... 25
Javítás előkészítése ............................................................ 24
K
Kábelezés............................................................................ 13
Kapcsolódoboz bezárása .................................................... 13
Kapcsolódoboz kinyitása..................................................... 13
Karbantartási munkák ................................................... 22, 32
Karbantartási munkák befejezése....................................... 24
Kezelési koncepció.............................................................. 15
Kiegészítő relé..................................................................... 15
Kikapcsolás ......................................................................... 26
Komfortüzem ....................................................................... 15
Kontakt adatok rögzítése..................................................... 15
Korrózió ................................................................................. 6
L
Lefolyócső, biztonsági szelep.............................................. 12
Légtelenítés......................................................................... 15
Levegő-/égéstermék elvezető rendszer ................................ 5
M
Melegvíz csatlakozás .......................................................... 12
Melegvízrendszer feltöltés................................................... 17
Melegvízrendszer légtelenítés............................................. 17
Minimális távolság ................................................................. 9
N
Nyelv beállítása ................................................................... 15
O
Oldalsó rész felszerelés ...................................................... 11
P
PB-gáz................................................................................. 11
Pótalkatrészek..................................................................... 22
R
Rendeltetésszerű használat .................................................. 4
S
Szabályozókészülék csatlakoztatása.................................. 14
Szakember szint lehívása ................................................... 15
Szállítás................................................................................. 5
Szerszám .............................................................................. 6



Címszójegyzék

0020193998_00 atmoTEC pro Szerelési és karbantartási útmutató 41

Szivárgáskereső spray .......................................................... 6
Szivattyúteljesítmény beállítása .......................................... 21
T
Tágulási tartály csere .......................................................... 25
Tágulási tartály előnyomás ellenőrzés ................................ 24
Tartozék relé 1 .................................................................... 15
Tartozék relé 2 .................................................................... 15
Telepítés.............................................................................. 11
Termék leürítés ................................................................... 24
Tesztprogramok .................................................................. 16
Többfunkciós modul ............................................................ 15
Tömeg ................................................................................... 9
Túlfolyószelep beállítás ....................................................... 21
U
Utánafűtés beállítás............................................................. 22
Ü
Üzemen kívül helyezés ....................................................... 26
Üzemen kívül helyezés, átmeneti........................................ 26
V
Vázlat .................................................................................... 5







0020193998_00   20.04.2015

Vaillant Saunier Duval Kft.
1117 Budapest   Hunyadi János út. 1.
Tel 1 464 78 00   Telefax 1 464 78 01
vaillant@vaillant.hu   www.vaillant.hu

© Ezek az útmutatók, vagy ezek részei szerzői jogi védelem alatt állnak, és kizárólag a gyártó írásos beleegye-
zésével sokszorosíthatók, illetve terjeszthetők.


	Tartalom
	1 Biztonság
	1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések
	1.2 Rendeltetésszerű használat
	1.3 A szivárgó gáz életveszélyt jelent
	1.4 Életveszély ledugult vagy nem tömör égéstermék elvezetés miatt
	1.5 A szekrényszerű beépítés miatti életveszély
	1.6 A robbanékony és lobbanékony anyagok életveszélyt jelentenek
	1.7 Áramütés miatti életveszély
	1.8 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt
	1.9 Mérgezés és égési sérülések veszélye a kilépő forró égéstermékek miatt
	1.10 Mérgezés veszélye az égési levegő nem megfelelő hozzávezetése miatt
	1.11 Égési vagy forrázási sérülések veszélye a forró alkatrészek miatt
	1.12 Nehéz tömeg miatti sérülésveszély a termék szállítása közben
	1.13 Korrózió okozta károsodás veszélye a helyiség nem megfelelő levegője vagy a rossz égési levegő miatt
	1.14 Anyagi károk kockázata szivárgáskereső sprayek és folyadékok miatt
	1.15 Anyagi kár veszélye fagy miatt
	1.16 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén
	1.17 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

	2 Megjegyzések a dokumentációhoz
	2.1 Tartsa be a jelen útmutatóval együtt érvényes dokumentumokban foglaltakat
	2.2 A dokumentumok megőrzése
	2.3 Az útmutató érvényessége

	3 A termék leírása
	3.1 CE-jelölés
	3.2 Adatok az adattáblán
	3.3 Felépítés
	3.3.1 Felépítés
	3.3.2 A hidraulikus egység felépítése


	4 Szerelés
	4.1 A termék kicsomagolása
	4.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése
	4.3 Méretek
	4.4 Minimális távolságok
	4.5 Éghető alkatrészektől való távolságok
	4.6 A szerelősablon használata
	4.7 A termék felakasztása
	4.8 Az elülső burkolat leszerelése/felszerelése
	4.8.1 Az elülső burkolat leszerelése
	4.8.2 Az elülső burkolat felszerelése

	4.9 Az oldalsó rész leszerelése/felszerelése
	4.9.1 Az oldalsó rész leszerelése
	4.9.2 Az oldalsó rész felszerelése


	5 Összeállítás
	5.1 A telepítés előfeltételei
	5.1.1 Fontos információk a PB-gázos üzemhez
	5.1.1.1 Életveszély a talajszint alatt összeszerelt berendezés tömítetlensége miatt!
	5.1.1.2 Hibára történő leállás a propántartály helytelen légtelenítése miatt
	5.1.1.3 Hibára történő lekapcsolás a nem megfelelő cseppfolyós gáz miatt

	5.1.2 Alapvető munkák a telepítéshez

	5.2 A gázcsatlakozó és a fűtési előremenő / visszatérő ág szerelése
	5.3 Vízcsatlakozók szerelése
	5.3.1 Hideg- és melegvíz csatlakozás telepítése

	5.4 A lefolyócső csatlakoztatása a termék biztonsági szelepére
	5.5 Elektromos bekötés
	5.5.1 Elektronika doboz nyitása/zárása
	5.5.1.1 Elektronikai doboz nyitása
	5.5.1.2 Elektronika doboz zárása

	5.5.2 A kábelezés
	5.5.3 Az áramellátás bekötése
	5.5.4 Az áramellátás kialakítása nedves helyiségekben
	5.5.5 Szabályozó csatlakoztatása az elektronikához

	5.6 További komponensek csatlakoztatása
	5.6.1 Multifunkcionális modul (2/7) beszerelés
	5.6.2 A cirkulációs szivattyú beszerelése


	6 Kezelés
	6.1 Kezelési koncepció
	6.2 Szakember szint lehívása
	6.3 Állapotkódok (Élő monitoring)

	7 Üzembe helyezés
	7.1 A termék bekapcsolása
	7.2 Telepítővarázsló futtatása
	7.2.1 Nyelv beállítása
	7.2.2 Feltöltő mód
	7.2.3 Légtelenítés indítása
	7.2.4 Előírt előremenő hőmérséklet beállítás
	7.2.5 A használati melegvíz-hőmérséklet beállítása
	7.2.6 Komfortüzem beállítása
	7.2.7 Fűtési részterhelés
	7.2.8 Komponensek hozzárendelése a kiegészítő reléhez és a tartozék (1 és 2) relékhez
	7.2.9 Kontakt adatok rögzítése
	7.2.10 Installációs asszisztens befejezés
	7.2.11 Installációs asszisztens ismételt indítása

	7.3 Tesztprogramok
	7.4 Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőrzése és előkészítése
	7.5 A túl alacsony víznyomás elkerülése
	7.6 A fűtési rendszer feltöltése
	7.7 A fűtési rendszer légtelenítése
	7.8 Melegvízrendszer feltöltés és légtelenítés
	7.9 A gáz beállításának ellenőrzése és beállítása
	7.9.1 A gyári gázbeállítás ellenőrzése
	7.9.2 Csatlakozási gáznyomás (gázáramlási nyomás) ellenőrzése
	7.9.3 Maximális hőterhelés ellenőrzése
	7.9.4 Minimális hőterhelés ellenőrzése

	7.10 Működés és tömörség ellenőrzése
	7.10.1 A fűtési üzem ellenőrzése
	7.10.2 A használati melegvízkészítés ellenőrzése


	8 Beállítás a fűtési rendszerhez
	8.1 Égőtiltási idő
	8.1.1 Az égőtiltási idő beállítása
	8.1.2 Visszamaradó égőtiltási idő nullázása

	8.2 Karbantartási időközök beállítása
	8.3 Szivattyúteljesítmény beállítása
	8.3.1 Szivattyú-jelleggörbe

	8.4 Túlfolyószelep beállítás
	8.5 Szolár utánafűtés beállítás

	9 A termék átadása az üzemeltetőnek
	10 Ellenőrzés és karbantartás
	10.1 Ellenőrzési és karbantartási időközök betartása
	10.2 Pótalkatrészek beszerzése
	10.3 Funkciómenü
	10.4 Elektronika önteszt
	10.5 A tisztítási munkák előkészítése
	10.5.1 A hőcserélő tisztítása
	10.5.2 Égő tisztítás
	10.5.3 A szűrő tisztítása a hidegvízbemenetben

	10.6 A tisztítási munkák befejezése
	10.7 Az égéstermék szenzorok ellenőrzése
	10.8 A termék leürítése
	10.9 A tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése
	10.10 Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése

	11 Zavarelhárítás
	11.1 Hibák elhárítása
	11.2 Hibatároló lehívás/törlés
	11.3 Paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra
	11.4 Javítás előkészítése
	11.4.1 Az égő cseréje
	11.4.2 A hőcserélő cseréje
	11.4.3 Tágulási tartály csere
	11.4.4 A vezérlőpanel vagy a kijelző cseréje
	11.4.5 A panel és a kijelző cseréje
	11.4.6 A javítás befejezése


	12 Üzemen kívül helyezés
	12.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése
	12.2 A termék üzemen kívül helyezése

	13 Vevőszolgálat
	14 Újrahasznosítás és ártalmatlanítás
	Melléklet
	A Szakember szint – áttekintés
	B Ellenőrzési és karbantartási munkák – áttekintés
	C Hibaüzenetek – áttekintés
	D Ellenőrző programok
	E Állapotkódok – áttekintés
	F Bekötési kapcsolási rajz
	G Műszaki adatok

	Címszójegyzék
	A
	Á
	B
	C
	D
	E
	É
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	Ü
	V


