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Információk a kezelési útmutatóhoz 

Kérjük figyelmesen olvassa át ezt a dokumentációt! 

Ez hivatkozásul szolgál Önnek és fontos információkat 
tartalmaz a főtési berendezés felépítéséhez, biztonságához, 
kezeléséhez, karbantartásához és gondozásához. 

Termékeink és dokumentumaink folyamatos javításán 
fáradozunk. Megjegyzéseit és ötleteit elıre is köszönjük. 
 

 

 

GUNTAMATIC Főtéstechnikai GmbH 

Bruck 7 

A-4722 PEUERBACH 

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 

Fax: 0043 (0) 7276 / 3031 

Email: office@guntamatic.com 

Azokat a megjegyzéseket, melyeket saját 
érdekében mindenképpen figyelembe kell 
vennie, a továbbiakban ezekkel az ábrákkal 
jelöljük! 

Ezen dokumentum teljes tartalma a GUNTAMATICm valamint 
az ÖkoValentia Kft. tulajdonát képezi és szerzıi jogvédelem 
alatt áll. Mindennemő sokszorosítása, harmadik félnek 
továbbadása vagy bármilyen más célú felhasználása a 
tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos. 
 

A technikai változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk. 
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1 Bevezetés PRO-01-00-00-00-02-BAHU 

A GUNTAMATIC terméke jó választás volt az Ön részérérıl. 

A GUNTAMATIC termékeit sok-sok év tervezési, gyártási, és 
üzemeltetési tapasztalat ötvözi. A GUNTAMATIC cég 
szeretné, hogy vásárlói a faelgázosító kazán mőködésével 
tökéletesen elégedettek legyenek, és  a termék minden 
elınyét élvezzék. 

Az alábbi leírás arra szolgál, hogy a kezelésben és a 
karbantartásban váljék az Ön hasznára. Kérjük, gondoljon 
arra, hogy a legjobb kazánnak is szüksége van ápolásra és 
karbantartásra, ezért olvassa el a kezelési útmutatót pontosan 
és bízzon meg egy, a GUNTAMATIC által felhatalmazott 
szakembert a berendezés elsı üzembehelyezésével! 
Különösen fontos, hogy a 2. fejezetben olvasható biztonsági 
elıírásokat kövesse. 

1.1 Rövid leírás  

A PRO tüzelıberendezés. A tüzelıanyagot a tárolóhelyiségbıl 
a csigás kihordó, a rugós keverımő segítségével hordja ki. 

1.2 Típusmeghatározás  

A berendezés megfelel az EN 303-5 szabvány 3-as 
osztálybesorolásának, valamint  az osztrák megyék  a kis 
tüzelıberendezések biztonságtechnikai elıírásiról szóló  Art. 
15a BVG elıírásoknak. Az eredeti típusbesorolási és 
megfelelıségi dokumentumok a gyártónál megtekinthetık. 

A kazán kialakítása megfelel az MSZ EN 303-5 szabványnak. 

1.3 További információk  

A berendezés dokumentációja a következı kötetekbıl áll: 

• Szerelési útmutató  

• Tervezési és szerelési útmutató  

• Bekötési rajzok 

• Kezelési útmutató 

Kérdésével kérem, hívja technikai információs vonalunkat! 
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2 Fontos megjegyzések PRO-02-00-00-00-01-BAHU 

A tüzelı berendezés a technika legújabb állása szerint és az 
elismert biztonságtechnikai elıírások alapján készül. Ennek 
ellenére a helytelen kezelés, a nem engedélyezett 
tüzelıanyagok használata, vagy egy szükséges javítás 
elhagyása személyi sérüléshez, vagy anyagi kárhoz vezethet. 
Elkerülheti a veszélyes helyzeteket, ha a tüzelı berendezést 
csak arra használja, amire készült, szakszerően kezeli, 
tisztítja és tartja karban. Csak akkor helyezze üzembe, ha 
biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban van! 

2.1 Felhasználási terület  

A tüzelı berendezés központi főtésként főtıvíz melegítésére 
szolgál, és központi főtésre való. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Főtıberendezés mőködtetése  

A főtıberendezést csak bizonyítottan iskolázott személy 
(ellenırzı lista szerint) üzemeltetheti be és tisztíthatja. 
Gyerekek, feljogosítatlan személyek vagy szellemileg 
akadályozott személyek a főtı helyiségbe csak az arra 
feljogosított személy jelenlétében léphetnek be. Felügyelet 
nélkül a főtı helyiséget ill. főtıanyag raktárat be kell zárni, és 
a kulcsot úgy kell elrakni, hogy ezek a személyek ne férjenek 
hozzá. 

 
 
 
 
 
 

2.3 Garancia és felelısség  

A jótállás és a felelısség személysérülés vagy anyagi kár 
esetén kizárt, ha ezek az alábbi okok egyikére, vagy közülük 
többre visszavezethetık: 

• A kazán nem megfelelı használata. 

• A dokumentációban megadott megjegyzések 
figyelmen kívül hagyása. 

• A kazán nem megfelelı üzembehelyezése, kezelése, 
karbantartása és javítása. 

• A kazán mőködtetése hibás biztonsági berendezések 
mellett. 

• Önhatalmú szerkezeti változtatások a kazánon. 

 

Figyelem: Ne használja a főtıkazánt hulladék 
elégetésére! 

A hulladékégetés erıs 
környezetszennyezéshez vezet, a masszív 

korrózió a kazán élettartamának 
csökkenéséhez vezet! 

Figyelem: A karbantartási- és javítási munkákat csak az 
arra feljogosított szakcégek végezhetik el! 
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2.4 Biztonsági figyelmeztetések  

A sérülések megelızése érdekében ne engedje gyermekeit a 
kazánházba bemenni és felügyelet nélkül ne hagyja ıket ott! 
Vegye figyelembe az alábbi biztonsági figyelmeztetéseket! 
Ezekkel sérülést elızhet meg és elkerülheti a kazán 
meghibásodását is. 

 Fıkapcsoló   

 

 Hálózati dugalj   

 
 Javítási munkák   

Vészhelyzet: Áramütés esetén az áramellátást azonnal meg 
kell szakítani (főtés fıkapcsoló, biztosíték), 
elsısegélyt kell nyújtani és mentıt kell hívni! 

 Zavar elhárítás   

 

 Kazán kezelési mód   

Fontos: A kazánon lévı fıkapcsolónak üzemszerően 
mindig felkapcsolva kell lennie, csak a kazán 

esetleges hosszabb üzemszünete esetén 
szabad lekapcsolni! 

Veszély: Áramütés életveszély! 

A kazán az áramellátását ezen a vezetéken 
keresztül kapja. Ez a csatlakozó akkor is 

feszültség alatt marad, ha a kezelıfelületen 
kikapcsolja a fıkapcsolót! 

Veszély:      A javítási munkákat csak arra 
felhatalmazott szakember végezheti 

 Feszültség alatt levı elemek érintése 
életveszélyes! A hálózati kapcsoló „KI” (AUS) 
állása esetén egyes alkatrészek feszültség 
alatt vannak. A javítási munkák esetén ezért 
szükséges a „hálózati dugalj” vagy biztosító 
automata (kismegszakító) segítségével a 

főtıberendezés áramellátását megszakítani! 

Fontos: Hiba esetén a hibaüzenet elolvasását 
követıen (F.) elıször az okot kell 
megszüntetni, majd ezt követıen lehet a hibát 
a „Quit.“ gombbal nyugtázni. 

Fontos: Ne hajtson végre nem tervezett változást a 
beállításokon és átalakítást a berendezésen! 

Szavatosság és garanciavesztés! 
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 Karbantartás   

 

 Hamuürítés   

 

 Kazántisztítás   

 

 Füstgáz ventilátor   

 

 Tömítések   

Vészhelyzetben: Füstmérgezés esetén az áldozatot 
azonnal friss levegıre kell vinni és mentıt kell hívni!! 

 
 Égési levegı ellátás   

Figyelem: Ha több tüzelıberendezés üzemel egy 
helyiségben, ügyelni kell a megfelelı égési levegı 
ellátásról! 

Megjegyzés: Végezze el a karbantartást rendszeresen, 
vagy vegye igénybe ügyfélszolgálatunkat! 

Karbantartás alatt az áramellátást meg kell 
szakítani! 

 

Figyelem: A maradék parázs tüzet okozhat! 

A hamut üríteni a kazánból és tárolni csak 
nem éghetı edényben szabad! 

Figyelem: A forró felületek érintése égési 
sérüléshez vezethet! 

A kazán tisztítását csak a teljes kihőlést 
követıen szabad megkezdeni! 
(Füstgázhımérséklet < 50°C). 

Vigyázz: A forgó rész sérülést okozhat! 

A ventilátort csak áramtalanítás után 
(kikapcsolt állapotban) szabad megérinteni! 

Figyelem: Tömítetlenségek esetén füstgázok juthatnak 
a kazánhelyiségbe! 

A füstgáz mérgezés életveszélyes! 

A tömítéseket rendszeresen ellenırizni kell! 
A hibás tömítések cseréjét csak arra 
felhatalmazott szakember végezheti! 

 

Figyelmeztetés: Fulladásveszély léphet fel oxigén 
hiányos környezetben! 

Az oxigén hiány életveszélyes! 

Mindig biztosítani kell a megfelelı 
mennyiségő égési levegıt! 
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 Kéményhuzat szabályozó   

 

 Biztonsági távolságok   

 

Tüzelıanyag raktárba való belépés   

 

 Raktárhelyiség töltése   

 
 

Figyelmeztetés:  Bellobbanási veszély! 
Egy robbanócsappantyúval ellátott 

huzatszabályzó (légbeszívó berendezés) 
beépítése szükséges! 

 

Figyelem:  Figyelem tőzveszély! 

A kazán közelében gyúlékony anyag 
tárolása tilos! 

A helyi tőzbiztonsági elıírásokat 
be kell tartani! 

Figyelem: Figyelem, sérülés veszély! 

A tárolóhelyiségbe csak a 
berendezés kikapcsolt állapota 

mellett szabad belépni! Belépés elıtt 
az áramellátást meg kell szakítani! 

A helyiség ajtaját mindig zárva kell tartani!�Az 
ajtóra figyelmeztetı táblát kell helyezni! 

Figyelem: Éghetı gázok a tároló helyiségben 

A tüzelıanyag tároló feltöltése 
tartálykocsival vagy ventilátorral történik. 
A berendezést ki kell kapcsolni! (Prog. KI). 

Ennek megszegése esetén gyúlékony és 
mérgezı gázok kerülhetnek a 

tárolóhelyiségbe. 
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 Fagyvédelem   

 

 Vész-oltóberendezés   

 

 Tőzoltó készülék   

 
 

Fontos: Fagyvédelmi funkció! 

A rendszer csak akkor képes fagyvédelmi 
funkcióban üzemelni, ha elegendı 

tüzelıanyag áll rendelkezésre, és nincs zavar. 

Tanács: Tőzoltó készüléket készenlétben 
kell tartani! 

Tanácsos tőzoltó készüléket tartani a tároló 
helyiség elıtt. 

Fontos: Ha a vészhelyzeti oltóberendezés 
mőködésbe lép, az minden esetben 
üzemelési hibára vezethetı vissza. 

Saját érdekében azonnal vegye fel a 
kapcsolatot vevıszolgálatunkkal! 
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3 A kazán részei PRO-03-00-00-00-01-BAHU 

3.1 A PRO metszete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.) Lépcsıs rostély – primer levegı 
2.) Fordítókamra kupola építési módban 
3.) Fotószenzor 
4.) Tisztító fedél 
5.) Wirbulátorok 
6.) Hıcserélı 
7.) Füstgázventilátor  
8.) Automatikus tisztítóberendezés 
9.) Füstcsı  
10.) Lambda-szonda 
11.) Füstgáz érzékelı 
12.) Rostélyhajtómő 
13.) Hamu-győjtıberendezés 
14.) Érintıképernyıs kezelı felület 
15.) LED-üzemállapot kijelzı 
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4 Biztonsági berendezések PRO-04-00-00-00-01-BAHU 

Hogy a kazán túlmelegedését elkerüljük, a szabályozás 
csökkenti a főtıteljesítményt. Ha ennek ellenére túlmelegedés 
fenyegeti a kazánt, a szabályozás több biztonsági szintet 
különböztet meg. 

 1-es biztonsági szint 10°C-kal a kívánt kazánhımérséklet felett 

A hajtómotor megállítja a tüzelıanyag behordást és a 
füstgázventilátor megáll. 

 2-es biztonsági szint Kazán hımérséklet 90°C felett 

Az összes főtı szivattyú és tároló töltı szivattyúja a hı 
elszállítására aktiválódik. 

 3-as biztonsági szint Kazán hımérséklet 100°C felett 

A biztonsági hımérséklet korlátozó (STB) reagál és minden 
kazánfunkciót leállít, a szivattyúvezérlés aktív marad! A 
berendezés kikapcsolva marad, akkor is, amikor a kazán 
hımérséklete 90°C alá csökken. A rendszert csak akkor 
szabad újra üzembe helyezni, ha az összes lehetséges zavart 
megszüntettük és a kazánt átvizsgáltuk. 

 Áramkimaradás A vezérlés, a füstgáz ventilátor és az összes keringetı 
szivattyú kikapcsolnak elektromos energia híján. A rostélyon 
lévı parázs a természetes kéményhuzattal tovább ég. Mivel 
ez az állapot nem a legkedvezıbb, nagy hamuképzıdés 
marad a rostélyon.  Mihelyt az elektromos energia újra 
rendelkezésre áll, a rendszer automatikusan elindul. A 
szabályzás azután átveszi újra a tüzelés ellenırzését. 

 Borítás ajtó nyitása 

• A hajtómotorok megállítják a tüzelıanyag behordást; 

• A füstgáz ventilátor 100%-os fordulatszámra emelkedik; 

• Ha borítás ajtó 60 másodpercen belül be van csukva, 
akkor az égetés folytatódik. 

 A behordó csatornánál A behordó csatorna és az átadó tartály a tőzcsappantyúig 
teljesen tömített. Ez gátolja a visszaégést, mert oxigénhiány 
lép fel, a tőz befullad. A tőzvédelmi csappantyú, mint 
visszaégés - védelmi eszköz (RSE) van bevizsgálva. Az 
állítómotor zárja és nyitja a csappantyút. A tüzelıanyag 
szállítása csak akkor kezdıdik el, ha a csappantyú teljesen 
kinyílt. Üzemzavar és áramkimaradás esetén a csappantyú 
magától zár. Mőködés közben a vezérlés a tüzelıanyag 
továbbításával gátolja meg a visszaégést a behordó 
csatornában. Ezen kívül egy érzékelı figyeli a behordó 
csatornán belüli hımérsékletet. Így az izzó parazsat mindig 
kitolja a gép a csigacsatornából. Ez a visszaégést gátló 
rendszer mindig mőködik, kivéve, ha a berendezés 
áramellátása megszőnik. 
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 A kihordó egységnél Minden országban elıírás! 

Ezen kívül a kiszállítóegység vége és az RSE között van egy 
sprinkleregység a TÜB helyettesítéseként maximum 50m³ 
tüzelıanyag tároló méretig, amely 55°C hımérsékleten 
bekapcsol. Ezt a ferdén elhelyezkedı szállítócsiga házat – 
amely egyébként a visszaégést gátló berendezésként (RHE) 
szolgál – elárasztja vízzel. Ehhez 20 liter vizet kell 
készenlétben tartani. Amint a hımérséklet 55°C alá csökken, 
a befecskendezés megáll. 
 

 
 Túltöltésvédelem 

A túltöltés elleni védelem az ejtıaknában levı szintérzékelı 
által, vagy a túltöltés elleni fedélen levı TKS kapcsoló által 
aktiválódik. Ha a  szintérzékelı old ki, akkor az A1 csiga 
megáll és a G1 megy tovább. Amennyiben az érzékelı 10 
percnél tovább jelez, kiváltja a túltöltés zavart. Ha a  a túltöltés 
elleni fedél kapcsol, 3 másodperc múlva az A1 csiga megáll 
és azonnal  kiváltja a túltöltés zavart. 

 Tüzelıanyagtároló > 50 m³ Osztrák elıírás! 

A csiga csatorna, a tüzelıanyag tároló és főtıhelyiség közötti 
faláttörésénél hıérzékelıt kell beépíteni a tüzelıanyag tároló 
oldalán, és ezt egy figyelmeztetı berendezésre kötni (ez a 
TÜB). 70°C-nál a jelzırendszer bekapcsol. 

Kézzel indítható oltórendszer (HLE) 
Ez az oltóberendezés a tüzelıanyag tárolóban, -bunkerben, - 
silóban, a csigacsı faláttörésének közelében keletkezett 
tőzfészek oltására szolgál és kézi irányítású. 
Ez a berendezés egy üres csıvezetékbıl áll legalább DN 20-
as átmérıvel és közvetlenül a szállítóvezeték felett, a fal elıtt, 
vagy a mennyezeten kell elhelyezni úgy, hogy a 
leghatékonyabban oltsa a tüzet. Az ürítı csöveket közvetlenül 
egy nyomás alatt álló vízellátórendszerre kell csatlakoztatni és 
egy, a főtıhelyiségben lévı zárócsappal ellátni. 
Ezt a csapot táblával kell jelölni „Tőzoltó berendezés a 
tüzelıanyag tárolóhoz”. 
Az oltóberendezést úgy kell kivitelezni, hogy a tüzelıanyag 
tároló feltöltésekor, illetve a tüzelıanyag szállításakor ne 
sérülhessen. 
 

Figyelem: A sprinklert – a helyi szabályozásoktól 
függetlenül -  minden berendezésre rá 

kell kötni! 
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5 Kapcsoló mezı leírása PRO-05-00-00-00-01-BAHU 

A berendezés egy nagy érintı képernyıs kezelıfelülető 
menüvezérléssel rendelkezik. Minden beállítási lehetıség és 
lekérdezés a nagy display-en jelenik meg. Az érintı display-en 
lévı „gombok” megnyomásával minden beállítás könnyen 
elvégezhetı. A lehetséges megjegyzések és hibák a display-
en jelennek meg. 

 
 

1-2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hálózati kapcsoló(1) Normál esetben mindig be van kapcsolva. A fıkapcsolót csak 
üzemen kívüli állapotban szabad kikapcsolni! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STB (2) Túlmelegedés esetén a biztonsági korlátozó (STB) kiold; → a 
berendezés főtıüzeme megszakad. 
Felmelegedés után a hiba okát meg kell szüntetni és az STB-t 
(gombot) egy hegyes tárggyal mélyen be kell nyomni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Érintı-képernyı (3) A gombokat az ujjunk hegyével könnyen meg tudjuk nyomni, 
így érhetjük el a szinteket, menüket és almenüket. Minden 
beállítást az érintı-képernyın keresztül érhetünk el. 
 
 
 
 
 
 
 

Figyelem: Az érintı-display használatához ne 
használjunk hegyes dolgokat, mint pl.: 
golyóstoll és hasonló tárgyak! 

Figyelem: Javítás vagy karbantartási munkák alatt   
hálózati csatlakozó segítségével is 

áramtalanítani kell! 

Figyelem: A berendezést csak azután szabad ismét 
üzembehelyezni, ha minden hiba el lett 

hárítva, és a kazán felülvizsgálata 
megtörtént! Szükség esetén szakembert 

kell hívni! 
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6 Menük és szintek áttekintése PRO-06-00-00-00-01-BAHU 

 
         

Hiba oldal         
          

Információ állapot         
          

Információ kazán         
          

Információ MK0         
          

nformáció MK1         
          

nformáció MK2         
          
puffer HP0         

          
         
▲   Kazánengedélyezés     

Felhasználói szint 

     
Szerviz szint 

 ▼ Információs szint 
 Program  

Paramétermenü 
 ▼   

      ▼     
   Felhasználói szint       
            
   Szerviz szint    KÓD  Felhasználói menü 

            Programszint 
  Paramétermenü  KÓD  Reset adatok  Főtıkör 0 

▼             
     Kazán paraméter  Hiba lista  Főtıkör 1 
   ▲         

Ki      Tesztprogram  Főtıkör 2 
   

Üzemeltetıi szint 
        

Normál      Üzembe helyezés  Főtıkör 3 
            

Meleg víz      Paraméter FK0  Főtıkör 4 
            

Főtés      Paraméter FK1  Főtıkör 5 
            
Csökkentett      Paraméter FK2  Főtıkör 6 
            

Csökkentés –ig      Paraméter FK3  Főtıkör 7 
            

HMV-utántöltés      Paraméter FK4  Főtıkör 8 
            
Kézi üzem      Paraméter FK5  Meleg víz 0 

            
Rostély tisztítás      Paraméter FK6  Meleg víz 1 

           
      Paraméter FK7  Meleg víz 2 
           

 Paraméter FK8  Puffer szivattyú HP0 
      
 Paraméter HMV0  Kazánkaszkád 
      
 Paraméter HMV1  Felhasználói menü 
      
 Paraméter HMV2  Részlet leírások 
      
 Paraméter HP0  Dátum/Idı 
     

 Berendezés 
beállítása   

    
    
    

Megjegyzés: 

•••• A szaggatott vonallal keretezett menük csak akkor 
jelennek meg, ha azok üzembe helyezéskor aktiválva 
vannak! 

•••• A szerviz és paraméter szintekben csak akkor 
változtathat, ha azokat korábban a GUNTAMATIC 
jóváhagyta! 

    
         

 
 
 
 

Az érintı képernyıs kezelıfelület felépítése 

 
Fejléc Görgetı fogás Görgetı gombok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szimbólumok Kiválasztó gomb 
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6.0 Információs szint  

A „görgetı gombok“ segítségével tud fel és le navigálni. 

A „ház“ gomb rövid megnyomásával elérheti a „házszintet“. 

 
1) Figyelem: Csak akkor jelenik meg, ha a hálózati  kör szabályozás, vagy főtésszabályozás aktiválva van. 

Csak a hálózati kör szabályzó, vagy a főtés szabályzó funkció programozható: 
Mindkét funkció egyidejőleg nem alkalmazható a kazánon! 

2) Az információs szinten csak a felsı és alsó pufferérzékelık jelennek meg. 

(az 5-érzékelıs puffermanagement  aktiválásakor a puffer középsı érzékelık a részletek kimutatása menüben láthatók) 
 

  Zavar → legfelsıbb prioritás 
   
  A világosan meghatározott hibajelentéseket megmutatja és eltárolja a hiba 
  fellépésének idejét és dátumát 
   
   A hiba nyugtázását a „Quit“ gombbal tudja megtenni 
    

1)  Információs szint 
   
  a tárolt idı lejáratakor feloldódik. 
   
   
   Az idı elıtti deaktiválást a „Quit“ gombbal tudja megtenni. 
    
  Információs szint - állapot 
  Kazánhımérséklet kijelzése 
  Kazán üzemi állapotának kijelzése 
  Programválasztás kijelzése 
  Kazán teljesítmény kijelzése 

1)   Külsı hımérséklet kijelzése → zárójeles érték = átlaghımérséklet 
    
  Információs szint - kazán 
  Füstgáz hımérséklet kijelzése 
  CO2 érték kijelzése 
  Hatásfok kijelzése 
  A hamuürítés figyelmeztetésig hátralevı idı 
   Tüzelıanyag beállítás kijelzése 
    

1)  Információs szint  hálózati kör szabályzó → (NKR) 
  Meleg víz hımérséklet és a tartály 0 üzemi státuszának kijelzése 
  Hálózati kör 0 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús kör 
  Hálózati kör 1 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús- vagy kevert hálózati kör 
  Hálózati kör 2 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús- vagy kevert hálózati kör 
    
    

1)  Információs szint - szabályzás 0 → főtıköri  szabályozó 0 (HKR 0) 
  Meleg víz hımérséklet és a tartály 0 üzemi státuszának kijelzése 
  Főtıkör 0 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús kör 
  Főtıkör 1 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús- vagy kevert hálózati kör 
  Főtıkör 2 üzemi státuszának kijelzése  → szivattyús- vagy kevert hálózati kör 
    
    
    
    

1) ▼  Információs szint 1-es szabályozó → főtıköri  szabályozó 1 (HKR 1) 
    
    

1) ▼  Információs szint 2-es szabályozó → főtıköri  szabályozó 2 (HKR 2) 
    
    
    

2)  Információs szint – puffer tartály → (HP0) 
  Puffer felsı hımérsékletének kijelzése 
  Puffer alsó hımérsékletének kijelzése 
  Pufferszivattyú üzemállapotának kijelzése 
  A töltésprogram kijelzése 
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6.1 Üzemeltetıi szint  

A baloldali „gomb“ megnyomásával tud a „menübe“ belépni. 

Az „info“ gomb rövid megnyomásával elérheti a „információs szintet“. 

 

 
 

6.1.1 Kazánengedélyezés  

A „Kazánengedélyezés“ „Ki“-re állításával a kazán égetése megáll. 

„Hálózati kör“ vagy a „főtıkör“ továbbra is mőködik. 

 

 
3) kiválasztás → AUTO Kazánengedélyezés a kazán alaplap 22/23 engedélyezı kontaktusától függ 

( Kazánengedélyezés zárva > az égı követelmény szerint aktív, főtésszabályzás aktív) 
(Kazánengedélyezés nyitva > égı kikapcsol, főtésszabályzás aktív) 

→ KI nincs kazánengedélyezés függetlenül a kazán alaplap 22/23 engedélyezı kontaktusától 
(Kazánengedélyezés zárva  > égı kikapcsol, főtésszabályzás aktív) 
( Kazánengedélyezés nyitva > égı kikapcsol, főtésszabályzás aktív) 

 
 

6.1.2 Program  

A baloldali „gomb“ megnyomásával tudja a programot kiválasztani. 

  
4) A fagyvédelmi funkció csak „KI” programban aktív; 

5) További nyomógombok csak aktív hálózati kör vagy főtıkör esetén láthatók; 

   

  Kazánengedélyezés…………………………………….. ld. fejezet 6.1.1 
  Program   ……………………………………………….. ld. fejezet 6.1.2 
  Felhasználói szint.……………………………………… ld. fejezet 6.1.3 
  Szerviz szint → KÓD szükséges   ………………………... ld. fejezet 6.1.4 
   Paramétermenü → KÓD szükséges   …………………….. ld. fejezet 6.1.5 
    

   

3)  
3)  

Kazánengedélyezés beállítási lehetısége 

   

   

 
 

  

    

   

4)  Főtésüzem és HMV-készítés kikapcsolva → fagyvédelmi funkció aktív 
  Főtésüzem aktív hálózati kör vagy főtésszabályozás nélkül 
  Lépcsıs rostély kézi kapcsolása tisztítás céljából 
   

    

    
    
 további funkciógombok: 
    

5) → Program NORMÁL………………………………. Főtésüzem és melegvíz-készítés    (HMV idıprogram szerint) 

5) → Program MELEG VÍZ…………………….......… melegvíz-készítés idıprogram szerint  HMV-nyár 

5) → Program FŐTÉS………………………………... Főtésüzem éjjel és nappal   (HMV idıprogram szerint) 

5) → Program CSÖKKENT…………………………… Csökkentett üzem éjjel és nappal    ((HMV idıprogram szerint.) 

5) → Program CSÖKKENT..-IG………………………. Csökkentett üzem egy megadott idıpontig  (HMV idıpr. szerint) 

5) → Program MELEG VÍZ UTÁNTÖLTÉS......…….. a programozott töltési idın kívül  (max. 90 perc) 
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6.1.3 Felhasználói szint  

A menük száma a konfigurációtól függ. 

 
6) Figyelem: Csak a hálózati kör szabályzó, vagy a főtés szabályzó funkció programozható: 

Mindkét funkció egyidejőleg nem alkalmazható a kazánon; 

7) Funkciók csak aktivált külsı főtésszabályozó esetén látszanak. 

 
 

6.1.3.1 Menü felhasználói szint  

A funkciók száma a konfigurációtól függ. 

 
8) Miután a hamutartó ki lett ürítve (Box vagy automatikus-hamu kiszívórendszere), azt a  „Hamu ürítve“ menüben az „Igen“ és 

„OK“ gombokkal kell megerısíteni; 

9) Kiválasztás: Pellet 1 ENplus A1 minıség (szabványos minıség) 

Pellet 2 ENplus A2 minıség 

Apríték 1 puha fa   (W > 25%  -  gyenge minıség) 
Apríték 2 vegyes fa  (W 15-30%  -  szabványos minıség) 
Apríték 3 kemény fa   (W < 15%  -  kiváló minıségő) 

 

   

  Felhasználói menü  → Ügyfélbeállítások   ………………….. ld. fejezet 6.1.3.1 
  Menü Pufferszivattyú HP0..…………………………….. ld. fejezet 6.1.3.2 
  Menü Részletek kimutatása 
  Menü Dátum/Idı 
    

    
    
 további funkciógombok: 
    

6) → Menü hálózati kör 0-2  ………………………………………………………………… ld. fejezet  6.1.3.3 

6) → Menü hálózati kör 0-8  ………………………………………………………………… ld. fejezet  6.1.3.4 

 → Menü melegvíz-tároló 0-2   …………………………………………………….. ld. fejezet  6.1.3.5 

7) → Menü kiegészítı melegvíz-tároló 0-2   ……………………………………………. ld. fejezet  6.1.3.5 

7) → Menü áthordó szivatyú 0-2  …………………………………………………………... ld. fejezet  6.1.3.6 

7) → Menü töltıszivattyú 0-2  ……………………………………………………………… ld. fejezet  6.1.3.6 
 → Menü kazánkaszkád   …………………………………………………………………. ld. fejezet  6.1.3.7 

    

 funkciógombok: 
  

8) → Hamu ürítve funkció  
 → Hamu figyelmeztetés funkció    → idıintervallum a hamufigyelmeztetéshez   (beállítható) 

 → Hamu ürítés funkció  → a hamuürítés kézi indítása 

9) → Tüzelıanyag paraméter  
 → HKR 0 engedélyezési funkció  → csak a távvezeték funkciót befolyásolja 

 → HKR 1 engedélyezési funkció   → csak a távvezeték funkciót befolyásolja 

 → HKR 2 engedélyezési funkció   → csak a távvezeték funkciót befolyásolja 
 → Csigatöltés funkció   → a folyamat nem  áll le automatikusan 
 → Füstgázmérés funkció   → szabályozó az RGT (füstgáz hımérséklet) mérésre / CO2 mérésre 
 → Kihordócsiga funkció   →  A1a/b átváltás – aktiválás a berendezés beállításban 
 → Hamuzás zárásidı funkció  
 → Nyelv funkció  
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6.1.3.2 Menü pufferszivattyú HP0  

 
10) Puffertartály töltése csak a menüben engedélyezett töltési idıben. 

11) A kazán lineáris teljesítménycsökkentése a beállított részterhelés határ túllépése esetén. 
 
 

6.1.3.3 Menü hálózati kör  

 
 

6.1.3.4 Menü főtıkör  

 
12) Kiválasztás → Auto a hálózati/főtıkört az igénytıl és idıprogramozástól függıen KI/BE kapcsolja; 

 → Ki a hálózati/főtıkör ki van kapcsolva; 

 → Tartós a hálózati/főtıköri szivattyú folyamatosan mőködik; kevert hálózati/főtıkörnél  nincs keverési igény. 

13) A „parancsolt nappali hımérsékletre” való szabályzás csak egy analóg vagy digitális távvezérlıvel összeköttetésben 
 lehetséges; a parancsolt hımérséklet emelésével, ill. csökkentésével a főtés görbét párhuzamosan el lehet tolni; 

14) A „parancsolt éjszakai hımérsékletre” való szabályzás csak egy analóg vagy digitális távvezérlıvel összeköttetésben 
 lehetséges;plusz a menüpont „éjszaka ki AT” alatt beállított külsı hımérséklet alatt kell maradnia (Hiszterézis 2°C) 

15) Kiválasztás → 0% nincs helyiségbefolyás programozva 

 → 25% helyiség hımérséklet szabályzás 25%-ra a helyiség hımérséklet szerint és 75%-ra a külsı 
  hımérséklet szerint; 
 → 50% … 

 → T 1°C a kívánt helyiség hımérséklet 1 °C-kal történı túllépésekor a főtıkör szivattyú kikapcsol 

 → T 2°C … 

16) Egy magasabb főtésgörbe érték ugyanolyan külsı hımérsékletnél emeli az elıremenı hımérsékletet; 

17) Ha a csökkentett program közben a beállított hımérséklet alatt marad, akkor a „kívánt éjszakai hımérséklet”-et tartja; 

18) Ha főtési program közben a beállított hımérsékletet meghaladja, a főtıkör kikapcsol. 

 

 funkciógombok: 
  
 → Szivattyú üzem funkció  

10) → Puffer idıprogram paraméterei 
 → Puffer kívánt hım. beállításának lehetısége → puffer kívánt hım a puffer felsı-érzékelıre hat (T3) 

 → Puffer minimum hım. beállításának lehetısége   → puffer minimum hım. a puffer felsı-érzékelıre hat (T3) 

 → Puffertöltés minimum 

11) → Részterhelés határ paraméter  
   

 funkciógombok: 
  

12) → Szivattyú üzem funkció  
 → Idıprogram paraméterei   → főtési és csökkentett üzem beállítási lehetısége 

 → Nappali talppont paraméter 
 → Éjszakai talppont paraméter 

16) → Főtési görbék paraméterei 
17) → Éjszakai KI funkció, külsı hımérséklet szerinti lekapcsolás (éjszaka ki AT) 

18) → KI funkció külsı hımérséklet szerinti lekapcsolás (főtés ki AT) 

   

 funkciógombok: 
  

12) → Szivattyú üzem funkció  
 → Idıprogram paraméterei   → főtési és csökkentett üzem beállítási lehetısége 

13) → Nappali kívánt hımérséklet paramétere 

14) → Éjszakai kívánt hımérséklet paramétere 

15) → Helyiségbefolyás paramétere 

16) → Főtési görbe paramétere 

17) → Éjszakai KI funkció, külsı hımérséklet szerinti lekapcsolás  (éjszaka ki AT) 

18) → KI funkcióm külsı hımérséklet szerinti lekapcsolás (főtés ki AT) 
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6.1.3.5 Menü meleg víz  

kiegészítı meleg víz 

 
19) Kiválasztás → Auto a töltı szivattyút a követelménytıl és programozástól függıen a KI/BE kapcsolja 

→ Ki a töltı szivattyú ki van kapcsolva 

→ Tartós a töltı szivattyú folyamatosan üzemel 

20) Minden „meleg víz idıprogramban” beállított töltési idı aktív, ha a programban a „normál” beállítás szerepel 

21) Minden „HMV nyári idıprogramban” beállított töltési idı aktív, ha a programban „meleg víz” beállítás szerepel 

22) Kiválasztás → Nem a meleg víz töltés alatt a főtıkört/hálózati kört is engedélyezi  

 → Igen a meleg víz töltés alatt a főtıkört /hálózati kört nem engedélyezi (gyári beállítás = ajánlott) 

 
 

6.1.3.6 Menü adagoló szivattyú  

töltıszivattyú 

 
23) Kiválasztás → Auto a töltı szivattyút a követelménytıl és programozástól függıen a KI/BE kapcsolja 

 → Ki a töltı szivattyú ki van kapcsolva 

 → Tartós a töltı szivattyú folyamatosan üzemel 

24) Kiválasztás → Tele a puffert teljesen feltölti - 
  töltés ki,0 ha a puffer kíván hımérsékletet a T3 eléri, és a T2 puffer kívánt hımérséklet mínusz a  
 Plent-Kki paraméter(10°C) eléri. 

 → Rész a puffertartályt részben tölti fel - 
  töltés ki, ha a puffer kívánt hımérsékletet a T3 eléri (= paraméter Pfent-Kki) eléri. 

25) A puffertartály töltése csak a „puffer idıprogram“-ban megadott töltési idıtartamban. 

 
 

 funkciógombok: 
  

19) → Szivattyú üzem funkció  
20) → Meleg-víz idıprogram paraméterei 
21) → Meleg-víz nyár idıprogram paraméterei 

 → Meleg-víz parancsolt hımérséklet paramétere 

22) → Meleg-víz elıny paramétere 

 → Meleg-víz utántöltés funkció   → maximum  90 perc 

   

 funkciógombok: 
  

23) → Szivattyú üzem funkció  
24) → Töltıprogram paraméterei  
25) → Idıprogram paraméterei 

 → Puffer kívánt hım. beállításának lehetısége → puffer kívánt hım a puffer felsı-érzékelıre hat (T3) 

 → Puffer minimum hım. beállításának lehetısége   → puffer minimum hım. a puffer felsı-érzékelıre hat (T3) 
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6.1.3.7 Menü kazánkaszkád  

A „kazánkaszkád“ menü csak az A kazánon látható. 

 
26) a beállított idı  lejáratakor a kazánt a legkisebb üzemidıvel a kaszkádban mint elsıt indítja; 

27) Kiválasztás → P BE amikor a már elindult kazán a „P BE“ paraméterben beállított teljesítményét eléri, a 
„bekapcsolási    idı“  aktiválódik – a kazán a „bekapcsolási idı“  
szerint mindig a „P BE“ paraméterben beállított    teljesítménynél a 
következı kazánt indítja; 

 → P KI ha az üzemelı kazánok összteljesítménye  a „P KI“  paraméterben beállított teljesítmény alá esik. a 
legutolsónak indított kazánt leállítja; 

28) a beállított külsı hımérséklet túllépése esetén minden  kazánt leállít; 

29) amint a mőködı kazán a „P KI EXT Hyst.“ paraméterben beállított érték alá megy, az EXTERN kimeneten vezérelt kazánt 
leállítja (pl. csúcskazánt); 

amennyiben több kazán mőködik, a mőködı kazánok teljesítményét összegzi. 
 
 

6.1.4 Szerviz szint     (Szakember)  

A menük száma a konfigurációtól függ. 

 
 

 funkciógombok: 
  

26) → kazáncsere funkció   → 0h = nincs kazán csere 

 → bekapcsolási idı paramétere 

27) → bekapcsolási teljesítmény paramétere 

28) → AT (kül. hım.) engedélyezés funkció  → ez a funkció csak akkor alkalmazható, ha az A kazánhoz külsı érzékelı van rendelve 

 → EXTERN (külsı) üzem funkció  → egy külsı kazánt (pl. .csúcskazán) tud tartósan lekapcsolni 

29) → A külsı kazánfokozat kikapcsolási hiszterézisének paramétere  
   

   

  visszaállítás menü   → Szervizparaméter / szoftverfrissítés ……… ld. fejezet 6.1.4.1 
  hibaoldal menü 
  tesztprogram menü 
  üzembehelyezés menü …………………………………….. ld. fejezet 6.1.4.2 
   HP0 paraméter menü  → Puffertartály HP0   ……………….. ld. fejezet 6.1.4.3 
    
   

  berendezésbeállítás menü   → Szervizparaméter   ………………. ld. fejezet 6.1.4.4 
   
   
   
    
    
    
 további funkciógombok: 
    
 → hálózati kör paraméter (NK) 0-2...…………………………………………………….. ld. fejezet 6.1.4.5 

 → főtıkör paraméter (HK) 0-8   ……………...………………………………………….. ld. fejezet 6.1.4.6 

 → melegvíz-tároló paraméter 0-2   …..........……………………………………………. ld. fejezet  6.1.4.7 

 → kiegészítı melegvíz-tároló paraméter 0-2   ……………………………………… ld. fejezet 6.1.4.7 

 → távvezeték paraméter (FL) 0-2   ……………………………………………………… ld. fejezet 6.1.4.8 

 → visszakeverı paraméter (RLM)   …………………………………………………. ld. fejezet 6.1.4.9 
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6.1.4.1 Szervíz menü resetadatok  

 
 

6.1.4.2 Szervíz menü beüzemelés  
 

 
 

 funkciógombok: 
  
 → Felhasználói paraméterek betöltése funkció!   → A tárolt felhasználói adatok szükség esetén beolvashatók 

 → Felhasználói paraméterek tárolása funkció. 
 → Üzemi paraméterek betöltése funkció!   → csak egy új szoftver  megváltozott vagy új paramétereit olvassa be; 

 → Üzemidı reset funkció  → az üzem óraszámlálóját 0 órára állíthatjuk 

 → Szervizidı reset funkció   → a szerviz idıszámlálót 0 órára állíthatjuk. 

 → Vezérlés reset funkció  → Figyelem: a gyári beállítások betöltıdnek 

 → Lambda kalibrálás funkció  → Minden lambda-szonda csere után a kalibrálást resetálni kell! 

 funkciógombok: 
  
 → Berendezés: kiválasztás: PRO 

 → Típus: kiválasztás: 175kW / 250kW 

 → Kitárolás kiválasztás: FLEX / RW 

 → Adagoló csiga  kiválasztás: Nem / Igen 

 → Hamukihordás kiválasztás: Szívó  / BOX 

 → Tüzelıanyag kiválasztás: Pellet 1 / Pellet 2 / Apríték 1 / Apríték 2 / Apríték 3 

30) → NKR rend. áll → hálózati kör szabályzó  kiválasztás: Nem / Igen 

   → HMV rendelkezésre áll 0 kiválasztás: Nem / Igen 

   → Üzem NK 0 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú 

   → Üzem NK 1 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem NK 2 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

30) → HKR 0 rend. áll   → főtıköri szabályozó kiválasztás: Nem / Igen 

   → HMV rendelkezésre áll 0 kiválasztás: Nem / Igen 

31)  → Üzem HK 0 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem HK 1 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem HK 2 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Forrás  → csak LAP esetén kiválasztás: Puffer HP0 

32)  → Távvezeték üzem 0 kiválasztás: Nincs/ ZUP / LAP 

33)  → Kiegészítı 0 kiválasztás: Nincs/ HMV-sziv. / Külsı 

 → HKR 1 rend. áll   → főtıköri szabályozó kiválasztás: Nem / Igen 

   → HMV rendelkezésre áll 1 kiválasztás: Nem / Igen 

31)  → Üzem HK 3 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem  HK 4 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem  HK 5 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Forrás  → csak LAP esetén kiválasztás: Puffer HP0 

32)  → Távvezeték üzem 1 kiválasztás: Nincs / ZUP / LAP / ERW (kiterjsztés) 

33)  → Kiegészítı  1 kiválasztás: Nincs/ HMV-sziv. / Külsı 

 → HKR 2  rend. áll   → főtıköri szabályozó kiválasztás: Nem / Igen 

   → HMV rendelkezésre áll 2 kiválasztás: Nem / Igen 

31)  → Üzem HK 6 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem HK 7 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Üzem HK 8 kiválasztás: Nincs/ Szivattyú / Keverı 

   → Forrás  → csak LAP esetén kiválasztás: Puffer HP0 

32)  → Távvezeték üzem 2 kiválasztás: Nincs / ZUP / LAP / ERW (kiterjsztés) 

33)  → Kiegészítı 2 kiválasztás: Nincs/ HMV-sziv. / Külsı 

 → HP0 üzem  kiválasztás: Pufferszivattyő 

 → Visszatérı keverı  kiválasztás: Nem / Igen 

 → Csiga töltés  kiválasztás: KI / BE 

 → Ügyfélparaméterek tárolása kiválasztás: Nem / Igen 
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30) Megjegyzés : a kazánon csak a hálózati köri szabályozót, vagy a főtıköri szabályozót lehet beprogramozni; 
Hálózati vagy főtıkör üzem 

→ Nincs a kör deaktiválva van; 

→ Szivattyú a szivattyút a beállított idıprogram vezérli; 

→ Keverı a szivattyút és a keverıt az óra programon keresztül lehet idıre vezérelni; 

Távvezérlı  (csak főtıköri szabályozásnál lehetséges) 
→ Nincs nincsen távvezérlı csatlakoztatva; 

→ RFF analóg helyiség készülék csatlakoztatva van; 

→ RS-Tele digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetıség az összes főtéskörre); 

→ RS-HK digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetıség csak a kijelölt főtıkörökre); 

→ RS-HKR digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetıség csak egy főtıkörre); 

31) a főtıkör csak akkor aktiválható „kevert  főtıkörként“, ha a „kiegészítı“  és a „távvezeték“ nem aktív; 

32) a „távvezeték üzem” funkció akkor aktiválható, ha a főtıkör 0 nem mint „kevert főtıkör” van programozva; 

→ ZUP a távvezeték szivattyút mint tápszivattyút vezérli (beállítást ld. séma); 

→ PUP a távvezeték szivattyút mint pufferszivattyút vezérli  (beállítást ld. séma); 

→ LAP a távvezeték szivattyút mint töltıszivattyút vezérli  (beállítást ld. séma); 

33)  a „kiegészítı 0” funkció akkor aktiválható, ha a főtıkör 0 nem mint „kevert főtıkör” van programozva; 

→ Nincs a funkció deaktivált; 

→ HMV-Sziv egy kiegészítı melegvíz-tartály aktiválható; 
→ Extern egy külsı főtıkazán (pl. olajkazán) kaszkád funkción keresztül indítható 

 
 

6.1.4.3 Szervíz menü HP0 paraméterei  

 
34) A kazán elindul, ha a pufferhımérséklet lent a főtıköri szabályozó legmagasabb kívánt hımérséklete mínusz a „P fent-töltés  

BE“ paraméter beállított érték alá csökken; 

Példa: főtıköri szabályozó legmagasabb kívánt hımérséklete  = 55°C 
 „P fent-töltés  BE“ paraméter                                           =   6°C 

 a kazán (T3) puffer fent hımérséklet 49°C-nál indul 

35) A kazán a résztöltés programnál leáll, ha a puffer kívánt hımérséklet plusz a „P fent- töltés  KI“ paraméter beállított értéket a 
puffertartály fent (T3) eléri;; 

Példa: puffer kívánt hımérséklete                                               = 70°C 
„P fent-töltés  KI“ paraméter beállítás                              =   5°C 

 a kazán (T3) puffer fent hımérséklet 75°C-nál leáll 

36) A kazán a teljes-töltés programnál leáll, ha a puffer kívánt hımérséklet lent (T2) csak a „Plent- töltés  KI“ paraméterben beállított 
értékkel kisebb, mint a puffer fent (T3)  hımérséklet; 

Példa: pufferhımérséklet fent (T3)                                              =  70°C 
 „P lent-töltés  KI“ paraméter beállítás                               = -10°C 

 a kazán (T2) pufferlent  hımérséklet 60°C-nál leáll 

37) ebben a paraméterben kerül beállításra, hogy a HP0 puffer érzékelık melyik szabályozó egységhez vannak csatlakoztatva;  
amennyiben a pufferérzékelık egy főtıköri szabályozóhoz vannak rendelve, ahhoz analóg távvezérlı nem alkalmazható; 

38) ezzel a funkcióval lehet az 5-érzékelıs puffermanagementet aktiválni(Nem = 2-érzékelıs puffermanagement). 

 

 funkciógombok: 
  
 → Funktion Betrieb HP0 Auswahl: Pufferpumpe 

 → Parameter Freigabe HP0   → Freigabetemperatur des Ausgang HP0 

34) → Parameter Po-Ladung EIN   → Kesselanforderung über Fühler T3 

35) → Parameter Po-Ladung AUS   → Kesselabschaltung über Fühler T3 bei Ladeprogramm TEIL 

36) → Parameter Pu-Ladung AUS   → Kesselabschaltung über Fühler T2 bei Ladeprogramm VOLL 

 → Parameter Delta-T Fern   → Temperaturverlust Fernleitung 

 → Parameter Diff. K-Pu   → Differenztemperatur Kessel - Puffer unten 

37) → Parameter Fühler HP0 Auswahl: Kessel / HKR 0 / HKR 1 / HKR 2 

38) → Funktion Zusatzfühler Auswahl: Nein / Ja 
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6.1.4.4 Szervíz menü berendezés beállításai  

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
39) Kiválasztás: → Terminal adatok lekérdezése Windows Hyper terminálon keresztül/ megjelenítés 

 → DAQ adatok lekérdezése online írón keresztül (csak gyári megoldásban alkalmazható) 

 → GSM-Modul adatok lekérdezése, jelentések és kazánszabályzás GSM-modulon keresztül 

 

 funkciógombok: 
  
 → Berendezés: kiválasztás: PRO 

 → Típus: kiválasztás: 175kW / 250kW 

 → Kitárolás: kiválasztás: FLEX / RW 

 → A1/G1 Pellet 1, Pellet 2, … kiválasztás: A1 csiga aránya G1-hez 

 → Adagoló csiga kiválasztás: Nem / Igen 

 → A2/A1 Pellet 1, Pellet 2, … kiválasztás: A2 csiga aránya A1-hez  (ha az adagoló csiga aktiválva van) 

 → A1a/b átváltás kiválasztás: Nem / Igen 

 → Hamukihordás kiválasztás: SZÍVÓ; BOX 

 → Szint A1 kiválasztás: Nem / Igen 

 → Szint A2 kiválasztás: Nem / Igen 

 → FW létezik kiválasztás: Nem / Igen 

 → FW kalibrálás kiválasztás: KI / BE 

 → FW korrekció  kiválasztás: Fotószenzor korrekció 

 → Légcsappantyú kiválasztás: Nem / Igen 

 → Kazánkaszkád kiválasztás: Nem / A / B / C / D 

 → Rostély hajtómő kiválasztás: Benzler / ABM 

 → Szívó huzat kiválasztás: Takt 

 → NKR létezik kiválasztás: Nem / Igen 

 → HKR 0, 1 ,2 létezik kiválasztás: Nem / Igen 

 → Külsı érzékelı  kiválasztás: Nem / Igen 

 → Lambda-szonda kiválasztás: Nem / NGK / Bosch 

 → Lambda főtés kiválasztás: AUTO / Tartós 

 → Lambda kalibrálás kiválasztás: KI / BE 

 → Lambda korrektúra kiválasztás: Korrektúra Lambda-szonda 

 → Lambda jelleggörbe kiválasztás: 0,0% / 0,5% /     - 3,0% 

 → TK korr 80°C kiválasztás: Korrektúra TK 

39) → PC-felügyelet kiválasztás: Terminal / DAQ / GSM-Modul 

 → GSM hívószám 1 kiválasztás: hívószám megadása 

 → GSM hívószám 2 kiválasztás: hívószám megadása 

 → SD-Logging kiválasztás: KI / BE   - Paraméter tárolás 

 → SD-adatok kiválasztás: felmérés 

 → CID-adatok kiválasztás: gyártmány felismerés  

 → Hálózat  kiválasztás: Nem / Igen 

 → DHCP kiválasztás: manuális / per DHCP   (ha a hálózat aktív) 

 → IP-cím kiválasztás: 10.0.0.25   (ha DHCP manuális) 

 → Subnet-Mask kiválasztás: 255.255.255.0   (haDHCP manuális) 

 → Gateway kiválasztás: 10.0.0.1   ( haDHCP manuális) 

 → Pri DNS-Server kiválasztás: 10.0.0.1   ( haDHCP manuális) 

 → Sec DNS-Svr kiválasztás:    ( haDHCP manuális) 

 → NetBIOS kiválasztás: Kazán0001   ( ha DHCP manuális) 

 → ABS szivattyú idı  kiválasztás: a beállított idıtartamra az összes szivattyú heti aktiválására 
blokkolás ellen  

 → HKP kényszer be kiválasztás: a kazán vagy puffer túlhımérséklete esetén az összes főköri 
szivattyút bekapcsolja 

 → Maradék hı kihasználás kiválasztás: HP0 szivattyú addig megy, amíg a  kazán hımérséklete nem megy 
alá 

 → HKP fagy TA   csak idı. függ. szabályzóval kiválasztás: csak KI programban – az összes főtıköri szivattyú megy, ha a 
külsı hım. ez alá megy 

 → HKP fagy TV   csak idı. függ. szabályzóval kiválasztás: elıremenı parancsolt hımérséklet, ha a HKP fagy TA aktív 

 → TÜV funkció kiválasztás: a kazán hım. növelése addig, amíg az STB meg nem szólal 

 → ▼▼   Hibaüzenetek  ▼▼   
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6.1.4.5 Szerviz menü hálózati kör paraméterei  

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
40) KIválasztás → Szivattyú  Hálózati kör beállítása keverıszabályozás nélkül (Séma PRO-01-02-01); 

→  Keverı Hálózati kör beállítása keverıszabályozással ( Séma PRO-01-02-02); 

41) a duplaszivattyú funkció aktiválása esetén egy visszatérı érzékelıt kell a szabályzáshoz alkalmazni; 

42) minden hálózati kört egy 0-10 V jellel lehet egy külsı szabályozó segítségével kezelni, ill. leállítani. 

 
 

6.1.4.6 Szerviz menü főtıkör paraméterei  

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
 

FIGYELEM:  Az esztrichparaméter beállításait meg kell beszélni a padlózat 
lerakójával! 

A meghatározott kívánt hımérséklet betartása alapvetıen nem a direkt 
üzemben lehetséges, hanem csak az automatikus keverıvel. Az elıírt 
kívánt hımérséklet betartása  nem garantálható 100%-osan – különbözı 
biztonsági kapcsolásokon és speciális kazán funkción keresztül kivételes 
esetben lényeges hımérséklet túllépés jöhet létre. Amennyiben ez 
építészeti oldalról problémát jelent, az esztrichfőtést kézzel kell szabályozni! 
 

 funkciógombok: 
  

40) → NK0-2 üzem funkció  kiválasztás: Nincs  / Szivattyú  / Keverı 

 → Keverı futásidı paramétere 

 → Elıremenı hımérséklet min. paraméter   → csak kevert kör esetén 

 → Elıremenı hımérséklet 1-2 max. paraméter   → csak kevert kör esetén 

 → Kazántúlfutás paraméter  
 → NKP 0-2 engedélyezési paramétere 

 → Párhuzamos eltolás paramétere 

41) → Duplaszivattyú funkció  kiválasztás: Nem / Igen 

  → Duplaszivattyú paraméter Ki differencia 

  → Duplaszivattyú paraméter Be differencia 

42) → Külsı NK-engedélyezés kiválasztás: Nem / Igen 

   

 funkciógombok: 
  
 → HK 0-8 üzem funkció  kiválasztás: Nincs  / Szivattyú  / Keverı 

 → 0-8 távvezérlı funkció  kiválasztás: Nincs  / RFF / RS-Tele / RS-HK / RS-HKR 

 → Keverı futásidı paramétere  
 → Elıremenı hımérséklet min. paraméter   → csak kevert kör esetén 

 → Elıremenı hımérséklet 1-2 max. paraméter   → csak kevert kör esetén 

 → Kazántúlfutás paraméter  
 → HKP 0-8 engedélyezési paramétere 

 → Párhuzamos eltolás paramétere 

 → Esztrichfőtés funkció  kiválasztás: Nem / Igen 

  → Elıremenı növekedés paraméter 
  → Elıremenı növekedés ...után Idı beállítási lehetısége a következı hım. emelkedésig 

  → Esztrich elıremenı min. paramétere 

  → Esztrich elıremenı max. paramétere 

  → Esztrich tartási idı paraméter   → max. elıremenıt a megadott napig tartja 

  → Esztrichfőtés indítás funkció kiválasztás: Nem / Igen 
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6.1.4.7 Szerviz menü meleg víz paraméterei  

kiegészítı meleg víz paraméterei 

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
43) ha a tárolóban a hiszterézissel a beállított hımérséklet alá esik a hımérséklet, a melegvíztározót ismét felfőti 

 
 

6.1.4.8 Szerviz menü adagoló szivattyú paraméterei  

töltı szivattyú paraméterei 

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
 

6.1.4.9 Szervíz menü visszatérı keverı paraméterei  

A paraméterek száma a konfigurációtól függ. 

 
44) Kiválasztás: → Állandó A visszatérı hımérséklet szabályozása parancsolt értékre; 

→ Keverı  A visszatérı hımérséklet szabályozása parancsolt értékre puffertöltöttség függvényében; 

45) Hımérséklet különbség beállítása a kazánhımérséklet és a visszatérı-hımérséklet között; 

46) Hımérséklet különbség beállítása a kazánhımérséklet és a visszatérı-hımérséklet között 100% puffertöltöttség esetén 

 
 

 funkciógombok: 
  
 → Meleg-víz funkció rendelkezésre áll kiválasztás: Nem / Igen / Extern (külsı) 

43) → Meleg-víz  hiszterézis paramétere 

 → Meleg-víz szivattyú engedélyezés paramétere  
 → Kazántúlfutás paraméter  
   

 funkciógombok: 
  
 → Távvezeték üzem paramétere kiválasztás: Nincs / ZUP / LAP 

 → Távvezeték engedélyezés paraméterei   → távvezeték szivattyú engedélyezési hımérséklete  

 → Pfent-töltés BE paraméter   → távvezeték szivattyú igénye T3 érzékelın 

 → Pfent-töltés KI paraméter    → távvezeték szivattyú  kikapcsolása T3 érzékelı által töltıprogram Rész esetén 

 → Plent-töltés KI paraméter    → távvezeték szivattyú  kikapcsolása T3 érzékelı által   töltıprogram Tele esetén 

 → Forrás paramétere kiválasztás: Puffer 0 / Puffer 1 / Puffer 2 / Puffer HP0 

 → Delta-T távvezeték paramétere   → távvezeték hımérséklet vesztesége 

 → Diff. K-Plent paraméterei  → kazán - puffer lent hımérséklet különbség 
   

 funkciógombok: 
  

44) → Visszatérı keverı üzem paraméter kiválasztás: ÁLLANDÓ/  AUTO / NYIT  / ZÁR  / KI 

 → Visszatérı keverı futásidı paramétere 

 → Visszatérı parancsolt hımérséklet paramétere 

45) → Visszatérı keverı  delta -T paraméter  
46) → Visszatérı keverı  delta -T min. paraméter  

 → Lágy indítás paramétere kiválasztás: Nem / Igen 
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7 Felhasználói beállítások PRO-07-00-00-00-01-BAHU 

7.1 Főtési program aktiválása  

Menjen végig lépésrıl lépésre az alábbi pontokon, hogy a „NORMÁL” programot aktiválni tudja: 

 
 

   

  
  
  
  
 

 
 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“     

    
   

  
  
  
  
 

 
 

2) → Érintse meg a gombot „Program“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

3) → Érintse meg a gombot „Program Normál“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

4) → Érintse meg a gombot „vissza“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

5) → Érintse meg a gombot „Info“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

6) → Az „Információs szinten“ most a program „NORMÁL“ jelenik meg 
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7.2 Főtési program deaktiválása  

Menjen végig lépésrıl lépésre a következı pontokon, hogy a „NORMÁL” programot kikapcsolja: 

 
 

   

  
  
  
  
 

 
 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

2) → Érintse meg a gombot „Program“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

3) → Érintse meg a gombot „Program KI“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

4) → Érintse meg a gombot  „vissza“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

5) → Érintse meg a gombot „Info“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

6) → Az „Információs szinten“ most a program „KI“ jelenik meg. 
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7.3 Főtési idıprogram beállításai  

Az itt megmutatott példa szerint így lehet az 1-es főtıkör idıprogramját beállítani: 

 
 

7.3.1 Tömbprogramozás 

A tömbprogramozás segítségével a hét összes napjára ugyanazt a be - ill. kikapcsolási idıt tudja beállítani. 

 
 

   

  
  
  
  
 

 
 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

3) → Érintse meg a gombot „Főtıkör 1“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

4) → Érintse meg a gombot „Idıprogram 1“    

    
  
  
  
  
  
 

 

 

5) → Érintse meg a megváltoztatandó hétköznap gombját 

6) → Érintse meg a megváltoztatandó bekapcsolási idıt  „BE” ill. „KI” 

7) → Ezekkel a gombokkal       és       állítsa be az idıt 

8) → Mentéshez érintse meg a gombot    
    

  
  
  
  
  
 

 
 

A tömbprogram aktiválásához érintse meg 2x egymás után ugyanannak a 
napnak a gombját; minden nap ki lesz jelölve, így egyszerre be tudja állítani 
ugyanazt az idıt. 
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7.4 Főtési jelleggörbe megváltoztatása  

Az itt megmutatott példa szerint így lehet az 1-es főtıkör főtési jelleggörbéjét megváltoztatni: 

 
 
 
 

Főtési diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   

  
  
  
  
 

 
 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

3) → Érintse meg a gombot „Főtıkör 1“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

4) → Érintse meg a gombot „Főtési jelleggörbe 1“    

    
  
  
  
  
  
 

 
 

5) → A gombokkal      és      lehet a főtési görbét megváltoztatni. 

6) →  Mentéshez érintse meg a gombot    
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7.5 Meleg víz hımérséklet megváltoztatása  

Az itt bemutatott példa szerint így lehet a 0-s meleg víz tároló parancsolt hımérsékletét 
megváltoztatni: 

 
 

    
   

  
  
  
  
 

 
 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“    

    
   

  
  
  
  
 

 
 

3) → Érintse meg a gombot „Meleg víz 0“    

    
   
  
  
  
  
 

 
 

4) → Érintse meg a gombot „HMV parancsolt hım. 0“    

    
  
  
  
  
  
 

 
 

5) → A gombokkal      és      meg tudja változtatni a 
hımérséklet normáját 

6) → Mentéshez érintse meg a gombot    
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7.6 Analóg távvezérlı  

 Szerelési hely A távirányítót 1 m -1,5 m magasságban kell egy belsı falra 
szerelni! Célszerő olyan helyiségbe telepíteni, amelyben a 
lakók a legtöbb idıt töltik el. Ebben a helyiségben a 
radiátorokra nem szabad termosztátfejes szelepeket szerelni 
(szelepet teljesen ki kell nyitni). 

Figyelem: Ne telepítse a helyiség távvezérlıt napsütötte 
felületre, vagy cserépkályha közelébe! A lényeg, 
hogy a tényleges szobahımérséklet legyen 
mérvadó. 

 Helyiséghım. megváltoztatása A helyiség távvezérlın lehetısége nyílik a szoba 
hımérsékletét beállítani a tekerıgombbal. A „+” ütközésnél a 
szobahımérséklet 3°C-kal emelkedik, a „-„ ütközésnél 3°C-kal 
csökken. 

Figyelem: Ezzel a beavatkozással a részletes nézetben 
mutatott szobahımérséklet meghamisítódik. A 
tényleges szobahımérséklet csak a kézi 
szabályzó középsı állásánál lép érvénybe. 

 Csökkenés: Főtésüzem KI 
(ha a külsı hımérséklet a „KH éjszaka KI hımérsékletnél magasabb 

Főtésüzem BE  → éjszakai parancsolt hımérsékletre 
(ha a külsı hımérséklet a „KH éjszaka KI hımérsékletnél alacsonyabb) 

 Normál: Főtés és csökkentett üzemmód 
(Főtıüzemmód idızítés szerint.) 

 Főtés: Tartós főtés→ nappali parancsolt hımérsékletre 
(nappal és éjszaka főt csökkentett üzemmód nélkül) 

7.7 Digitális távvezérlı  

A digitális távvezérlı különbözı alkalmazási lehetıségeket 
nyújt, melyeket a beüzemeléskor kell meghatározni. 

Ha a távvezérlıt szobahımérséklet szabályozásra használjuk,  
ugyanazokat a funkciókat kínálja, mint az analóg távvezérlı. 

A berendezés adatait mint pl. kazánüzemmód, 
pufferhımérséklet stb. lehet továbbá lekérdezni rajta. 

 Kezelési útmutató A távvezérlıhöz saját útmutató van csomagolva. 
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8 A főtıberendezés mőködése PRO-08-00-00-00-01-BAHU 

8.1 Üzembehelyezés / berendezés leállítás 

 Elsı üzembehelyezés Az elsı üzembe helyezést és az alap beállításokat csak a 
GUNTAMATIC szakmai személyzete vagy a GUNTAMATIC 
partnere végezheti el. 

 Újra üzembehelyezés Az ıszi/téli bekapcsolást megelızıen a szabályozó és a főtési 
rendszer biztonsági elemeinek mőködését ellenırizni kell (pl. 
biztonsági szelep, tágulási tartály)! Ajánlott a főtésszerelıvel 
vagy a márkaszervizzel karbantartási szerzıdést kötni a 
rendszeres, évente legalább egy alkalommal történı 
átvizsgálás céljából. 

 Napi üzemeltetés Tisztítsa a kazánt pontosan a tisztítás/ápolás elıírások 
alapján (9. fejezet). A tisztítási igény erısen függ attól, hogy 
milyen a felhasznált tüzelıanyag minısége, a gyengébb 
minıségő főtıanyag felhasználása gyakoribb tisztítást kíván 

 Berendezés kikapcsolása A főtıberendezés kikapcsolása csak a főtési szezon végén, 
hiba esetén vagy az üzemanyag tároló utántöltése esetén 
szükséges. Ehhez a „KI“ programra állítsa a berendezést és 
várjon kb. 120 percet, hogy kihőljön! Utána kapcsolhatja ki a 
berendezést. 

  Hosszabb üzemszünet esetén (nyár) kiegészítésképpen 
válassza le a főtıberendezést a hálózati csatlakozóval a 
hálózatról, hogy a szükségtelen villámkárokat elkerüljük! 

8.2 Főtıberendezés ellenırzése 

Rendszer nyomásának ellenırzése Az üzemi nyomás normál esetben 1 bar és 2,5 bar között van. 
Alacsony nyomás hibához vezethet. Ha szükséges, főtıvizet 
kell utána tölteni. 

Figyelem A rendszer teljes feltöltését vagy leürítését, vagy  
fagyállóval ill. kezelt vízzel feltöltött rendszerek 
utántöltését bízza szakemberre (szerelı, technikus 
vagy mérnök)! 

Főtıvíz utántöltése 
• Utántöltést csak lehőlt, 40°C vízhımérséklet alatti 

rendszerbe szabad végezni! 
• A vizet lassan kell betölteni, amíg a kívánt nyomás a 

barométeren megjelenik! 

• A főtési rendszert légtelenítsük! 

• A nyomást még egyszer ellenırizzük, és ha szükséges 
töltsünk még hozzá vizet! 

 Termikus lefolyás biztosító A piros gombot a lefolyó szelepen hosszan be kell nyomni! → 
túlmelegedés esetén lehőti a kazánt a házi vízrendszerbıl 
való hideg vízzel; → hibás funkció vagy tömítetlenség esetén, 
szerelıt kell hívni! 
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 Sprinklerberendezés A piros gombot a sprinklerszelepen  hosszan be kell nyomni! 
→ egy esetleges visszaégés esetén a kihordó szerkezetet 
oltja; → hibás funkció esetén vagy tömítetlenség esetén, 
szerelıt kell hívni! 

 Kézi oltó berendezés (HLE) Oltóvíz ellátást ill. készletet ellenırizni; → a kihordóegységben 
levı tőz elleni védelmet szolgálja. 

 Biztonsági szelep  A piros fordítható gombot a biztonsági szelepen elfordítani! → 
a tömítettséget és funkciót vizsgálni; → hibás funkció esetén 
vagy ha nem tömített, szerelıt kell hívni! 

 Tágulási tartály Nagy nyomás ingadozásnál meleg és hideg főtési rendszer 
között a levegı elınyomását tágulási tartályban  ellenırizni 
kell; →  hibás funkció vagy tömítetlenség esetén szerelıt kell 
hívni! 

 Főtıhelyiség szellıztetése Ellenırizni kell, hogy az égési levegı bevezetése szabad-e! 

8.3 A tüzelıanyag tulajdonságai  

A problémamentes főtés érdekében, csak megfelelı 
minıségő tüzelıanyagot szabad használni!! 

A GUNTAMATIC kazánt G30/G50-es faapríték, maximum 
35%-os nedvességtartalmú (W35), és pellet égetésére 
tervezték.  
Berendezéseink legfeljebb 30%os nedvességtartalmú (W30) 
tüzelıanyagokkal dolgoznak. A nedves tüzelıanyagok 
elégetése nem hatékony, mert az energia nagy részét a 
nedvesség elpárologtatására kell fordítani. A hamu 
mennyisége nagy mértékben függ a tüzelıanyag 
szennyezettségétıl. A faapríték megmaradó része megnı, ha 
több benne a korhadt fa, tőlevelek, fő stb. Száraz 
tüzelıanyagok hatékonyabb főtést tesznek lehetıvé. 

 
 
 

Figyelem: A füstgáz porkibocsájtása a tüzelıanyag 
minıségével függ össze! 

A száraz tüzelıanyag lényegesen jobb 
hatásfokot tesz lehetıvé! 
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8.4 Tüzelı anyagok  

8.4.1 Faapríték  

A faaprítékot erdészeti hulladékfából vagy fából készítik, 
aminek a nedvességtartalma a 35%-t nem lépheti túl, hogy 
raktározható legyen! Az aprítékolandó fát kivágás után 
legalább egy nyáron keresztül egy szellıs, napos helyen kell 
száradni hagyni! 

A faapríték ideális víztartalma =< 20% 

Figyeljen arra, hogy a tüzelıanyag átlagos mérete a G30 és a 
G50-nél elıírtakat ne lépje túl, mert az a csigahajtómő 
blokkolásához vagy zajképzıdéshez vezethet! Hosszú, vastag 
darabok a tárolóhelyiségbıl való kihordásnál okozhatnak 
zavart, és ez teljesítmény vesztéshez vezethet. 

A G30 átlagos hossza = 30 mm 

A G50 átlagos hossza = 50 mm 

G50 esetén csak kiváló minıségő aprítékkal főtsön! 

 Energia tömörség/térfogat Srm = ömlesztett térfogat (méter) 
1 Srm lucfenyı 750 kWh 
1 Srm Erdei fenyı 880 kWh 
1 Srm vörösfenyı 960 kWh 
1 Srm tölgy 1050 kWh 
1 Srm bükk 1050 kWh 

 Minıség osztályok 

 nedvességtartalom értékesség 

W20 légszáraz <20% 120% 
W30 tárolható >20% <30% 110% 
W35 korlátozottan tárolható >30% <35% 100% 
W40 nedves >35% <40% 85% 
W50 frissen vágott >40% <50% 65% 

 Tulajdonságok 
Főtıérték 3,3 – 4,0 kWh/kg 
Ömlesztett súly 180 kg – 270 kg/Srm 
Elsıdleges energiafaktor fP = 0,2 

 
 

FAAPRÍTÉK G30    ÖNORM M7133 szerint 

 

Durva frakció → max. 20%-a 
az egésznek 

keresztmetszet max. 3 cm² 
maximális hossz: 8,5 cm 

Többség    → 60-tól 100%-ig 
 

névleges hossz: 30 mm 
keresztmetszet   2,8 és 16 mm között 

       Finom frakció   → max. 20% 
(abból max. 4% legfinomabb részl) keresztmetszet 1 mm alatt 

 

FAAPRÍTÉK G50    ÖNORM M7133 szerint 

 

Durva frakció → max. 20%-a 
az egésznek 

keresztmetszet max. 5 cm² 
maximális hossz: 12 cm 

Többség    → 60-tól 100%-ig 
 

névleges hossz: 50 mm 
keresztmetsz.  5,6 és 31,5 mm között 

       Finom frakció   → max. 20% 
(abból max. 4% legfinomabb részl) keresztmetszet 1 mm alatt 
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8.4.2 Pellet  

Pellet használatakor néhány dolgot figyelembe kell venni, 
hogy a minıség megfelelı legyen. Csak jó minıségő pellet 
használata biztosít megbízható és zavartalan mőködést a 
kazán, valamint a szállító berendezés számára. Ezért erısen 
ajánlott, hogy csak minıségbiztosított termékeket használjon 
és erre a gyártó garanciáját igényelje! 

 Fontos minıségi követelmények 
• lehetıleg kicsi portartalom, 

• a felületnek fényesnek és keménynek kell lennie, 

• nincs adalék és kötıanyag 

• a 20 mm hossz az optimális! 

A pelletet mindig a minıségi követelmények alapján kell 
értékelni. Ha a minıségi követelményeknek nem felel meg,  
égési és szállítási zavarokhoz, megnövekedett kopáshoz és 
pelletfelhasználáshoz vezethet! Ne vegyen át olyan minıségő 
anyagot, mely a fenti követelményeket nem elégíti ki! 

 Tulajdonságok 
Főtıérték 4,9 kWh/kg 
Ömlesztett súly >650 kg/m³ 
Pelletnagyság (hossz) 5 – 30 mm 
Pellet átmérı 5-6 mm 
Nedvesség tartalom 8 – 10 % 
Megmaradó hamu < 0,5 % 

 
 
 

 A pellet minıségbiztosítása Europa ENplus A1/A2 

Austria: ÖNORM M 7135 

Németország: DIN 51731 

Svájc: SN 166000 
 
 
 
 
 
 

Fontos: A kazán füstgázában levı poremisszió erısen 
összefügg a tüzelıanyag portartalmával. 
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8.5 Tüzelıanyag töltése / újratöltése  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elsı feltöltés Az elsı feltöltéskor és minden teljes kiürítés után a 
tüzelıanyag tárolót nem szabad teljesen feltölteni! 

 Tüzelıanyag betöltése A tüzelıanyagot legfeljebb 50 cm magasságig kell feltölteni 
egyenletesen a keverı szerkezet és a rugós karok felett. 
Ezután a „Menü, felhasználói szint – csiga feltöltése” 
választásával a keverıgépet rövid ideig be kell indítani, hogy 
a keverıgép fedlapja alá húzhassák magukat a rugós karok . 
Ezután a tároló a megengedett szintig feltölthetı. 

 Tüzelıanyag utántöltése A tároló feltöltése és különösen az újratöltése elıtt a tároló és 
a maradék tüzelıanyag állapotát ellenırizni kell. Maradék 
tüzelıanyagokat idınként teljesen fel kell használni és adott 
esetben a tárolót portalanítani kell, hogy megakadályozza a 
maradék tüzelıanyag és a por éveken át tartó felgyülemlését. 
A lehullott vakolat, faldarabok, idegen tárgyak, mint fadarabok, 
kövek, fémdarabok stb. zavarokat és/vagy károkat okozhatnak 
az egész berendezésben. 

 Maximális feltöltési szint 
Faapríték max. 5,0 m magasság 
Pellet max. 2,5 m magasság  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figyelem: Az üzemanyag tárolót töltés elıtt legalább 1 
órával a főtıberendezést „KI“ programra kell 

állítani! 
Az üzemanyag tárolót semmiképpen sem 

szaban főtési üzem közben tölteni! 

 

Figyelem: Ha ezt nem veszi figyelembe, kárt okozhat a 
keverıgépben és a szállítóegységben! 
Mindennemő garancia és jótállás 

megszőnik! 
 

Figyelem: Sérülésveszély a forgó alkatrészeknél! 

A tárolóba belépni csak akkor szabad, ha a 
berendezés kikapcsolt állapotban van! Az 

áramellátást mindig szakítsa meg! 
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8.6 Égéslevegı-ellátás  

 A PRO-főtıberendezés esetében nem szükséges égéslevegı 
beállítást végrehajtani. A következı ábra csupán azok 
elhelyezkedésének megmutatását szolgálja. 
 
 
 

 Primerlevegı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A primerlevegı hozzávezetés (A) a kazán elején elıre be van 
állítva, és nem szabad megváltoztatni. 
 
 
 

 Szekunder-levegı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szekunder-levegı hozzávezetést (B) a kazán hátulsó 
oldalán egy szervomotor elektronikusan szabályozza. 
 



Kezelési útmutató PRO 

 39 

8.7 A hamu eltávolítása  

 Egy 250 kW főtıberendezés esetén napi kb. 10 óra teljes 
terheléső üzem mellett a kazán hátsó oldalán levı hamutartót 
a tüzelıanyag minıségének megfelelıen néhány napitól 8 
hétig tartó idıintervallumban üríteni kell! Ez különösen 
érvényes alacsony minıségő tüzelıanyagok esetében, 
melyeknek nagy a hamurészük (pl. fakéreg). Pellet 
tüzelıanyag esetén az ürítési intervallum 100 napig is 
elmehet. 

 
 
 
 
 
 
 

 Eljárás módja A berendezés „Kazánengedélyezés“-ét a 
„Kazánengedélyezés“ menüben „KI“-re kell állítani, és várni 
kell, míg az üzemállapot kijelzı „KI“-re áll! A hamuládát  
kireteszelve a hamucsatornáról hátrafelé le lehet húzni. A 
hamuládát a hordozófül felemelése, és a záróelem 
felhelyezése után az ürítési helyre lehet vinni. A kijelzın 
megjelenik a  „Hamutartó nyitva“ jelentés 

A hamutartót az ürítés után ismét fel kell helyezni a 
hamucsatornára, és rögzíteni kell! A „Hamutartó nyitva“  
jelentés kialszik. 

Kérjük, fordítson különös figyelmet a tömítettségre! 

Végezetül a berendezés „Kazánengedélyezés“-ét a 
„Kazánengedélyezés“ menüben ismét állítsa „AUTO“-ra! 

 Hamufigyelmeztetés visszaállítása Ha a figyelmeztetés aktív, vissza kell állítani! Ehhez nyomja 
meg a menü gombot, nyissa meg a ”Felhasználói szintet”! Az 
almenüben állítsa a „Hamu kiürítve“ pontot „igen”-re, majd 
igazolja az „OK” gombbal! 

 A figyelmeztetés megjelenése a tüzelıanyag függvényében 
elıre beállított, és a menü – felhasználói szinten igazítható. 

A „Hamufigyelmeztetés“ megjelenéséig tartó idıtartam a 
”Felhasználói szinten” a  „Hamufigyelmeztetés“ alatt az 
igényeknek megfelelıen igazítható. 
 
 

Vigyázat: Tőzveszély a maradék parázstól! 

A hamut kizárólag nem éghetı anyagú 
edénybe ürítsék ill. tartsák!! 
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9 Tisztítás / karbantartás PRO-09-00-00-00-01-BAHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tisztítás Az automatikus tisztítórendszernek köszönhetıen a 
GUNTAMATIC főtıberendezéseknél lényegesen csökkentett 
idıigénye van a tisztításnak. Csupán a hamutartókat néha 
üríteni kell. 

A szokott tisztítási idıkben a füstcsövet is meg kell tisztítani a 
szállóhamutól! 

A szennyezettség mértékétıl függıen, ami nagy mértékben 
függ a tüzelıanyag fajtájától és minıségétıl, köztes tisztítások 
is szükségesek lehetnek, amik a „köztes tisztítás“ fejezetben 
vannak leírva. 

A berendezés nagy terhelése esetén fél évente, de legalább 
évente kell elvégezni „általános tisztítást“, aminek a lépései a 
következı oldalakon le vannak leírva.  

 Ápolás Ha szennyezıdések lépnek fel a burkolaton vagy a 
kezelıfelületen, távolítsa el ezeket puha, nedves ronggyal! 
Csak lágy, hígítómentes tisztítószereket használjon. Alkohol, 
mosóbenzin vagy hígító nem használható, mert ezek 
megtámadják a berendezés felületét. 
 
 

Figyelem: 

Biztonsági okokból csak kihőlt állapotban és 
kikapcsolt – hálózatról leválasztott - 
berendezésen végezhetık tisztítási és 
karbantartási munkák. 

Ha be kell mászni a tárolóhelyiségbe, vagy 
bunkerbe, ezt egy második személy 
felügyelete mellett tegye! Egy esetleges 
szénmonoxid mérgezés az életét 
veszélyeztetheti! 

Az üzemanyag tárolóban a szénmonoxid 
feldúsulás lehetısége életveszélyt jelent! 

Vegye figyelembe a 2. fejezetben írt 
biztonsági utasításokat! 
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9.1 Az üzemanyag tároló tisztítása   

A kihordó csigát és az üzemanyag tárolót 3 évenként legalább 
egyszer maradéktalanul ki kell üríteni (kiporszívózni), ezzel a 
kihordó rendszerben a porlerakódás miatti zavarokat ki lehet 
zárni! 

9.2 Köztes tisztítás  

A köztes tisztítást a főtıberendezés terhelése és az elégetett 
tüzelıanyag fajtája, minısége és a szennyezıdés mértéke 
függvényében kell kb. 2 hét és 3 hónap közötti idıszakokban 
az alábbi lépések szerint elvégezni: 
 
 
1. Állítsa a berendezést a „Kazánengedélyezés“ menüben 

„KI“-re és hagyja min. 1 órát kihőlni! 
 
2. A köztes tisztítás elıtt a ”Felhasználói szinten” a 

„Hamuzás”-t indítsa el, és várjon míg a berendezés ezt a 
folyamatot magától leállítja! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Az égıkamra ajtó 4 csavarját oldja meg, és nyissa ki az 

égıkamra ajtót! 
 
4. A hamut a lépcsıs rostélyról (A) tisztítsa le, és a rostély 

nyílásokat pl. egy csavarhúzóval tisztítsa meg! 
 
5. Az égıkamra oldalát (B) bal és jobboldalt a mellé szállított 

tisztító eszközzel (piszkavassal) a lerakódásoktól tisztítsa 
meg!  

 
6. A tőztér burkolati köveket (C) vegye ki! 
 
7. Mindkét kupola sort (D), lent és fent tisztára porszívózza 

le! 
 
8. A tőztér burkolati köveket (C) újból helyezze vissza! 
 
9. Az égıkamra ajtó zárja vissza, és a biztosító csavarokkal 

rögzítse! 
 
10. Állítsa a kazánengedélyezést  a „Kazánengedélyezés“ 

menüben „AUTO“-ra! 
 
 

Figyelem: Sérülésveszély mozgó alkatrészek miatt! 

Ne hajtson végre további tisztítási és 
karbantartási munkálatokat amíg a 

„hamuzás“ funkció tart! 
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9.3 Általános tisztítás  

A berendezés terheltségétıl függıen félévente, de legalább 
évente általános tisztítást kell végrehajtani. 
 
1. Minden a „köztes tisztítás“ pont alatt leírt  lépést el kell 

végezni! Ezen felül az alábbi lépéseket végezze el az 
általános tisztítás során: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Válassza le a berendezést az elektromos hálózatról! 
 
3. A hamukihordó szervizfedelét (B) nyissa ki! 
 
4. A belsı teret nagyjából takarítsa ki, és az esetlegesen 

elıforduló idegen tárgyakat pl. köveket távolítsa el! 
 
5. A keresztszállító csiga hamucsappantyúját (C) szintén 

ellenırizze, hogy  idegen tárgyaktól mentes-e, és könnyő 
járású-e! 

 
6. A kazán tetején levı mindkét szervizfedelet (D) nyissa ki, 

és a füstgázkamrát porszívózza ki – a füstcsövet és a 
füstgázventilátort is porszívózza ki! 

 
7. A kazán hátoldalán levı szervizfedelet (E) nyissa ki, és a 

belsı oldalát ellenırizze, a durva részektıl tisztítsa meg! 
 
8. A fotószenzort (F) húzza le a tartóról és egy puha 

ronggyal tisztítsa meg – az égıkamrába való nyílást 
ugyanúgy ellenırizze ill. tisztítsa meg! 

 
9. Végezetül minden szerviznyílást újra alaposan és 

tömören zárjon vissza! 
 

10. A lambda-szondát (G) vegye ki, egy ecsettel tisztítsa meg 
és újból szilárdan rögzítse a helyére! 

 
11. A kihordó egység szervizfedelét nyissa ki, és a jelölt 

helyen (H) a port távolítsa el! 
 

12. Állítsa a kazánengedélyezést  a „Kazánengedélyezés“ 
menüben „AUTO“-ra! 

 
 

9.4 Tisztítás a főtési szezon végén  

Ha a nyári hónapokban hosszabb idıre kikapcsolja a kazánt, 
akkor egy általános tisztítást kell elvégeznie az elızıek 
szerint. 

Ha a takarítással végzett, minden fém tárgyat a tőztérben, 
hıcserélıben és füstgáz dobozban fújjon be konzerváló 
(olajos) sprayvel! 
 

Figyelem: Sérülésveszély mozgó alkatrészek miatt! 

A berendezést az összes pólusával a 
hálózatról le kell válaszni! Csak utána 

végezzen tisztítási munkálatokat a 
főtıberendezésen! 
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10 Üzemzavar elhárítás PRO-10-00-00-00-01-BAHU 

 Hiba Ok /Funkció Elhárítás 

Nem lehet bekapcsolni a 
kezelıfelületet 

• Áramellátás megszakítva 
 

• Biztosíték hibás 

• Ellenırizze a külsı hálózati 
csatlakozót és/vagy az áramellátást 
szolgáló kábelt a lemezbugák 
között!  

• Ellenırizze a biztosítékot a 
tápkábelnél és a kapcsolótáblán! 

 

Füstgáz szivárgás a főtı 
helyiségben 

• A kazán szerviznyílásai 
tömítetlenek 

• A füstcsı nem tömített. 

• A kazán huzatszabályzó rosszul 
van felszerelve. 

• A kémény nem szabad 

• Nincs elég huzat a kéményben 
 

• Szüntesse meg a tömítetlenséget! 
• Szüntesse meg a tömítetlenséget! 
• Vegye fel a kapcsolatot a kémény 

építıjével! 
• Ellenırizze a kéményt! 
• Ellenırizze a kéményt! 

 

Alacsony főtıteljesítmény • A kazán erısen szennyezett. 
• A főtırendszernek elégtelenek a 

beállításai. 
• A kéményhuzat túl kicsi. 

 

• Végezzen általános tisztítást! 
• A főtési rendszert és a szivattyúkat 

állítsa be! 
• Adott esetben növelje a 

kéményhuzatot! 

Puffogás • Puffogó égés csak túltöltött égéstér 
esetén fordulhat elı.  

 

• Végezze el az általános tisztítást, 
vagy adott esetben hívjon 
szakembert! 

A teljesítményt nehezen 
lehet csökkenteni 

• A kéményhuzat túl nagy 
 

• Erıs ingadozások a hıigényekben 
 

• Állítsa be a kéményhuzat 
szabályzóját 

• A hımennyiségeket ossza 
fokozatokra idıbeállítások alapján! 

Túlhevülés  
Hibajelentés F04 

STB kioldott 

• Az elıállított hımennyiséget nem lehet 
elszállítani – lehet, hogy kiesett egy 
főtıszivattyú vagy nem futott még ki.  

• Állapítsa meg a túlhevülés okát! 
• Esetleg hívjon szakembert! 
• Ellenırizze a kazánlemezen a 

biztosítékokat! 
•  

A meghajtás túl hangos • Hangátvitel jelentkezik. • Állítsa a berendezés csavarlábait 
gumialátétekre! 
 

A ventilátor túl hangos • A ventilátor elszennyezıdött. 

• A ventilátor, vagy a szárnyai lazák. 

• Hangképzıdés kanyarokban, vagy 
merev füstcsıbetorkollásoknál a 
kéménybe. 

• A ventilátor csapágyai tönkrementek. 

 

• Tisztítsa meg a ventilátort! 
• Szüntesse meg a hiba okát! 
• Szigetelıt/karmantyút építsen be! 

 

• Rendeljen cseremotort! 
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11 Figyelmeztetések- / Hibajelentések PRO-11-00-00-00-02-BAHU 

 Kategória Kiváltó ok Jelentés Nyugtázás Lehetséges okok 

F01 Üzemzavar TKS1 bemenet hosszabban mint „t bizt“ 
nyitva (Ajtó érintkezéskapcsoló) 

Tőztérajtó vagy hamudoboz 
nyitva 

(F01) 
automatikus 

Az ajtó érintkezéskapcsoló elromlott, 
vagy ennek bekötése nem megfelelı, 
az ajtó vagy a hamudoboz nyitva van. 

F03 Üzemzavar CO2-ellenırzés: a "szabályozás"-ban, 
idıparaméter szerint  

"t nachzünd" ha tovább mint "t sich min" 
CO2 ist < "CO2 sich" 

Égési zavar a tüzelıanyagnál 

(F03) Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag, rossz 
levegıbeállítás, rossz kéményhuzat, a 

lambda-szonda elromlott 

F04 Üzemzavar Kazán hımérséklet 
TKist > „KTW“ 

Kazán hımérséklet túl magas 

Kéményhuzatot és kazán 
érzékelıjét ellenırizni (F04) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Zavar a kazán- vagy pumpák 
mőködésében, kazán érzékelıje 

elromlott 

F05 Üzemzavar Füstgázellenırzés a „Szabályozásban", 
idı paraméter szerint "X25"ha 

hosszabban mint "t sich min"  RGT  
+0,5xTK  < "RGTk" - "RGT sich"  

(zw. P=30-100%) 

Égési zavar a tüzelıanyagnál, 
rostély, 

légtolattyút ellenırizni 

 (F05) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag, rossz 
levegıbeállítás, rossz kéményhuzat, a 

lambda-szonda elromlott 

F06 Üzemzavar Fotószenzor érték  a "T sich. F06" 
folyamatosan nagyobb vagy egyenlı 

„FW”-nél 

 Nincs tüzelıanyag, vagy  a 
tőztér túltöltött 

(F06) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag, fotószenzor 
elkoszolódott vagy tönkrement,  

szenzornyílás elkoszolódott, tőztér 
túltöltött 

F07 Üzemzavar A "t nachzünd" idıintervallumban a 
szabályozás kezdetétıl 2 utógyújtás 

mellett egy további utógyújtási feltétel 
áll fenn 

Gyújtás nem lehetséges! 
Ellenırizze a tüzelıanyagot! 

(F07) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag,  gyújtófúvóka 
elromlott, levegıbeállítás rossz, 

lambda-szonda elromlott, csatlakozás 
hibás 

F09 Hiba Tárolóhelyiség szintje túl alacsony 
(opcionális) 

Tüzelıanyag tárolót 
ellenırizni! 

(F09) 
automatikus 

Töltöttség érzékelı (opcionális) 
tönkrement, nincs áthidalás a 28-30 -as 

csatlakozók között 

F10 Üzemzavar A tőzcsappantyú nem nyílik a „t 
tőzcsappantyú” ideje alatt 

Tőzcsappantyú nem nyílik 

Ejtıaknát ellenırizni! 

(F10) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Ejtıkamra eltömıdött, tőzvédelmi motor 
elromlott (ellenırizze a teszt 

programban)! 

F11 Üzemzavar Nincs visszajelzés az A1 tisztító motor 
érzékelıjétıl a „t sich. A1” 

idıparaméterben 

A tisztítómotor nehezen megy, 
vagy megszorult 

(F11) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Megtelt a hamudoboz, tisztító blokkolva, 
rostély blokkolva, motor, vagy kábel 

elromlott ( a tesztprogramban 
ellenırizni) 

F13 Üzemzavar Túltöltöttségi fedél hosszabban, mint 
„tsich .” a "KI"-programban: A1=0% 

Kiszállítócsiga túltöltött 

(F13) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 
Ejtıakna túltöltıdött, ejtıaknát 

ellenırizni! 

F14 Üzemzavar Töltöttség érzékelı az ejtıaknában 
G1>0 – nál hosszabb mint a  
„t_Unten“  „BE“-re paraméter  

Ejtıakna túltöltıdött, 

(F14) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

Ejtıaknát ellenırizni, töltöttség érzékelı 
elkoszolódott , töltöttség érzékelı 

tönkrement  

F15 Üzemzavar Tőzcsappantyú nem zár a „tsich” idı 
alatt 

Tőzcsappantyú nem 
zár.Bukóaknát ellenırizni! 

(F15) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Bukólépcsı eltömıdött, tőzvédelmi 
motor elromlott (a tesztprogramban 

ellenırizni)! 

F16 Üzemzavar STB kioldott Figyelem, túlmelegedés, STB 
kioldott  

(F16) 

STB –t 
megnyomni, 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Kazán- ill. szivattyú funkciók nem jók, 
biztosítékokat ellenırizni,  

STB tesztelni! 

F17 Üzemzavar A G1 elérte a maximális fordulatot  

Túllépte a túláramot 

G1-es meghajtás túlterhelés 

(F17) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 
Az adagoló feltét nehezen megy, idegen 

test került a rendszerbe. 

F18 Üzemzavar Az A1 elérte a maximális fordulatot  

Túllépte a túláramot 

A1-es meghajtás túlterhelés 

 (F18) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 
Kiszállítócsiga nehezen megy- idegen 

test került a rendszerbe. 

F19 Hiba Param. „O2-szondakorr.“ ill. korrigált 
érték a paraméter határai felett. „mv 

oben" ill. "mV unten" 

Lambda-szonda érték a határ 
felett! Lambda-szondát 

tesztelni! 

(F19) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A lambda-szonda szennyezıdött, vagy 
elromlott, tesztelje a lambda-szondát! 

Tisztítsa meg a szondát! 

F20 Hiba TKS hamuláda hosszabb mint 
20 perc (=fix)  „KI“-re 

Hamuláda nyitva 

(F20) 
automatikus 

Hamuláda nyitva 

TKS hamuláda tönkrement  

F21 Üzemzavar A lambda megállási ideje hosszabb 
mint "t Stop" 

Idıtúllépés a lambda-stop-ban 

 Lambda-szondát tesztelni! 

(F21) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A lambda-szonda értéke rossz, Bekötés 
nem megfelelı.  (Tesztelje a lambda-

szondát!) Ellenırizze a kéményhuzatot! 
(füstgázhımérséklet túl alacsony) 
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Figyelmeztetések- / Hibajelentések 

 Kategória Kiváltó ok Jelentés Nyugtázás Lehetséges okok 

F23 Üzemzavar A hamud láda nem lett kiürítve a 
beállított tisztítási idıben 

Hamudobozt ürítse ki! 

(F23) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

Nem ürítette ki a hamudobozt, vagy 
nem állította vissza a számlálót az 

ürítés után 

F24 Üzemzavar Adagoló feltét hımérséklet magasabb, 
mint   "T Stoker" 

Adagoló feltét hımérséklet 
túl magas 

Ellenırizze a bukóaknát! 

(F24) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A tőzcsappantyú nem légmentesen 
lezárt, a szervizfedél nem 

légmentesen zár a bukóaknánál 

F25 Üzemzavar Hamudoboz tele van, vagy a kiszállító 
motor blokkolt 

Hamucsiga nehezen megy, 
vagy megszorult 

(F25) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A hamudoboz megtelt, idegen test 
blokkolja a hamucsatornát 

F26 Üzemzavar A hamudobozban magasabb a 
hımérséklet, mint „T max Tonne“ 

Túlmelegedés a 
hamudobozban! Ellenırizze 

a hamudobozt! 

(F26) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Parázs van a hamudobozban, vagy a 
hamuürítı rendszer nem szigetelt 

(tároló, szívócsövek, ellenırzı 
nyílások) 

F27 Üzemzavar Túltöltési fedél hosszabban, mint 
„tsich“  „KI“ A1=0% 

Beszállítócsiga túltöltve 
Ellenırizze az átadóállomást 

(F27) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Bukólépcsı túltelítve, idegen test 
került a rendszerbe. 

F28 Üzemzavar Töltöttségérzékelı az ejtıaknában 
(átadó állomás)  A1>0 -nál hosszabb   

mint „t_Unten“  „KI“-re 

Átadóállomás túltöltıdött 

(F28) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

Bukólépcsı túltelítve, idegen test 
került a rendszerbe. 

F29 Üzemzavar A2-nél maximum fordulat túllépve A2 meghajtómotor túláram 

(F29) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

Nehezen megy 
idegen test került a rendszerbe. 

F30 Üzemzavar G1 meghajtómotor szállítómodul nincs 
bekötve 

G1 szállítómodul nincs 
bekötve 

(F30) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

 

F31 Üzemzavar Szállítómodul meghajtómotor A1 nincs 
bekötve 

A1 szállítómodul nincs 
bekötve 

(F31) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

 

F32 Üzemzavar Szállítómodul meghajtómotor A2 nincs 
bekötve 

A2 szállítómodul nincs 
bekötve 

 (F32) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

 

F33 Üzemzavar G1 motorvédelem kioldott Szállítómodul motorvédelem 
G1 kioldott 

(F33) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 

F34 Üzemzavar A1 motorvédelem kioldott Szállítómodul motorvédelem 
A1 kioldott 

 (F34) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 

F35 Üzemzavar A2 motorvédelem kioldott Szállítómodul motorvédelem 
A2 kioldott 

 (F35) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 

F40 Üzemzavar Füstgázventilátor motor nem éri el az 
adott fordulatszámot 

Füstgázventilátor 
fordulatszám ellenırzı 

(F40) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Füstgázventilátor megszorult, vagy 
tönkrement 

F42 Üzemzavar A hıcserélı tisztítóban a hımérséklet 
túl magas „TWK max“ 

Hıcserélı tisztító 
túlhımérséklet 

(F42) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Rostélyhamu csappantyú nyitva, vagy   
megszorult; idegen test került a 

rendszerbe; érzékelı tönkre ment. 

F45 Hiba A hıcserélı tisztító „Rein Nachlauf““-
on belül nem tudja a pozícióját elérni 

Hıcserélı tisztító blokkolt, 
vagy megszorult 

(F45) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Meghajtómotor tönkrement  
TKS-Rein tönkrement  

Hıcserélı tisztító nehezen jár. 
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12 Biztosítékcsere PRO-12-00-00-00-01-BAHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hogy melyik komponens melyik biztosítékkal van biztosítva, a 
mindenkori elektromos kapcsolótervben a berendezés 
útmutatóban elérhetı. 

 Biztosíték csere 
1. A készüléket a programban „KI“-re állítsuk, 

legalább 10 percig hagyjuk hőlni! 

2. A hálózati kapcsolót „0“-ra kapcsoljuk és a 
hálózati csatlakozót összes pólusával a hálózatról 
leválasztjuk! 

3. A vezérlés fedelét biztosítsa ki és nyissa ki! 

4. A szerelési útmutatóban szereplı kapcsolási 
séma alapján a meghibásodott biztosítékot meg 
kell keresni és ki kell cserélni! 

5. A biztosíték tartót egy közepesen nagy 
csavarhúzóval 2-3 mm-t benyomni, egy 
félfordulatot balra fordítani és a biztosíték tartót 
oldani! Ezáltal a biztosítéktartó a biztosítékkal egy 
pár mm-t kijjebb húzódik. 

6. A meghibásodott biztosítékot kivenni és egy újat a 
helyére rakni! 

7. A biztosítéktartót visszarakni, 2-3 mm-t benyomni, 
egy fél fordulatot jobbra fordítani és újra rögzíteni! 

 
 

Veszély:  A javítási munkákat csak arra 
felhatalmazott szakember végezheti 

Feszültség alatt levı elemek érintése 
életveszélyes! 

A hálózati kapcsoló „KI” (AUS) állása esetén 
egyes alkatrészek feszültség alatt vannak. 

A javítási munkák esetén ezért szükséges a 
„hálózati dugalj” vagy biztosító automata 

(kismegszakító) segítségével a 
főtıberendezés áramellátását megszakítani! 
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13 Berendezés ellenırzı könyv PRO-13-00-00-00-01-BAHU 

KONTROLKÖNYV 

AUTOMATIKUS FAELTÜZELİ BERENDEZÉSEKHEZ 

A H118-as megelızı tőzvédelmi elıirányzatok szerint 
 
 
 
 
 
 
 

A berendezés kezelıje: …………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

A berendezést telepítette: …………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

Tüzelıberendezés: 

Gyártmány:  …………………………………………………............................. 
 

Típus:  ………………………………………………………...................... 
 

Gyártási év :……………………………………………………………………… 
 

Teljesítmény ………………………………………………………………………. 
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Az üzemeltetınek a következı ellenırzéseket kell elvégeznie a tüzelıberendezésen 
rendszeresen a használati idı alatt: 

13.1 Heti szemrevételezés: 

Heti egyszeri alkalommal a teljes berendezést beleértve a tüzelıanyag tárolót is át kell nézni! 
Az észrevett hibákat azonnal meg kell szüntetni!  

13.2 Havi ellenırzés: 

Havonta a következı ellenırzéseket kell elvégezni és a kontrolkönyvbe vezetni: 

• A füstgázelvezetés tisztasága (Füstgázhuzat a főtıkazánban, csatlakozás és 
füstbefogás). 

• A vezérlés és szabályozás rendes mőködése. 

• A hibaüzenetek mőködése / figyelmeztetı berendezés(ek) 

• Az égési levegı- és huzatventilátorok rendes mőködése. 

• A tőztér megfelelı állapota. 
 

• A hordozható tőzoltókészülék állapota és bevethetısége. 
 
• A hamutárolás rendes mőködése. 
 
• A főtıhelyiségben nincs-e éghetı anyag, vagy ennek lerakódása. 
 
• A tetın nincsenek-e lerakódva éghetı anyagok. 
 
• Tőzzárók állapota (Tőzvédelmi ajtók – maguktól záródnak-e). 

 

13.3 Karbantartás: 

A főtıberendezést a helyi, regionális, vagy országos elıírásoknak megfelelıen  kell karban 
tartani.  
 
Tanácsos, hogy az éves karbantartást egy erre felhatalmazott szakember (Céges 
ügyfélszolgálat, betanított szervizpartner, vagy telepítı) végezze el. 
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Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  

január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
 

             

 
 
 
 

Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  

január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
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Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  

január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
 

             

 
 
 
 

Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  

január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
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Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
 

             

 
 
 
 

Év: 
……………………………. 

Üzembentartó: 
……………………………………............................................ 

Felügyelı: 
……………………………………………………………………………….. 

Havi  
ellenırzés  január febrá. márc. ápr. május június július aug. szept. okt. nov. dez. Megjegyzések 

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzvédelmi lezárások  
 

             

Füstgázrendszer tisztítása 
             

Aláírás / Megnevezés  
 

             

 
 
 
 
 A további berendezés könyv oldalakat másolni kell! 
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 BS-E-00-00-00-01-BADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH 
A – 4722 PEUERBACH Bruck 7 

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0 
Fax: 0043 (0)7276 / 3031 

Email: office@guntamatic.com 
 

Nyomdai hibák és mőszaki változtatások joga fenntartva 
 
 

 

 


