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Információk az útmutatóhoz

Kérjük figyelmesen olvassa át ezt a dokumentációt!
Ez hivatkozásul szolgál Önnek és fontos információkat tartalmaz a fűtési
berendezés
felépítéséhez,
biztonságához,
kezeléséhez,
karbantartásához és gondozásához.
Termékeink és dokumentumaink folyamatos javításán fáradozunk.
Megjegyzéseit és ötleteit előre is köszönjük.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
a Georg Fischer Csoport tagja

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 Guntamatic, valamint az
ÖkoValentia Kft. tulajdonát képezi és szerzői jogvédelem alatt áll.
Mindennemű sokszorosítása, harmadik félnek továbbadása vagy
bármilyen más célú felhasználása a tulajdonos írásbeli hozzájárulása
nélkül tilos.

A technikai változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk.
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1

Bevezetés

PRO-01-00-00-00-01-IADE

1.1 Biztonsági figyelmeztetések
A GUNTAMATIC fűtőberendezés a technika legújabb állása szerint és az
elismert biztonságtechnikai előírások alapján készül. Helytelen szerelés
életveszélyhez vezethet. A fűtőkazánok tüzeléstechnikai berendezések,
és a helytelen kezelés veszélyforráshoz vezet. Ezért szerelést, első
beüzemelést és szerviztevékenységet megfelelően kiképzett szakember
végezhet az előírások és gyártóművi utasítások betartásával.

1.2 Garancia és szavatosság
A gyártó garanciája és szavatossága a fűtőberendezés szakszerű
szerelését és üzembehelyezését feltételezi. Azok a hibák és sérülések,
melyek szakszerűtlen beüzemelésre és kezelésre vezethetők vissza,
ebből ki vannak zárva. Ahhoz, hogy a berendezés rendeltetésszerűen
működjön, a gyártó utasításait be kell tartani! Továbbá csak eredeti, a
gyártó által kifejezetten jóváhagyott alkatrészek építhetők be a
berendezésbe.

1.3 Üzembehelyezés
A tüzelőberendezés első üzembehelyezését csak a GUNTAMATIC
szakmai személyzete vagy a GUNTAMATIC partnere végezheti el. Ő
ellenőrzi, hogy a rendszer séma szerint épült-e meg, beállítja a
berendezést, és bemutatja az üzemeltetőnek a fűtőberendezés
működését.

1.4 Építési követelmények
Az építési követelmények meghatározásakor feltétlenül a helyileg
érvényes, törvényes,
jogi engedélyezési, építési és kivitelezési
előírásoknak kell megfelelni, valamint a telepítési útmutató, beépítési
példák és műszaki adatok irányadásait kell figyelembe venni! A helyiség
érvényes előírások betartása és az építéssel kapcsolatos intézkedések
megfelelő végrehajtása a rendszer tulajdonosának a felelőssége, és a
garancia és szavatosság előfeltétele. A GUNTAMATIC az építésoldali
munkálatokért nem vállal garanciát, mindig csak a készülékért vállal
szavatosságot, vagy garanciát. A teljesség igénye nélkül vagy a hatósági
előírások hiányában a következő osztrák irányelveket (TRVB H 118)
javasoljuk a következő változatokban:

1.5 Quality Management

QM-Holzheizwerke (Fafűtőmű)
Svájci, német és osztrák szakértők együtt létrehoztak egy minőségi
szabványt fafűtőművek számára. Ez biztosítja, hogy egy olyan projekt,
melyben több vállakozás vesz részt, a minőségi követelményeket előírják
és ellenőrzik.

Információk:

Auszria:

www.qmholzheizwerke.at
www.qm-heizwerke.at
www.umweltfoerderung.at

Németország:

www.qmholzheizwerke.de

Svájc:

www.qmholzheizwerke.ch
www.holzenergie.ch
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Tervezés és szerelés

PRO-02-00-00-00-01-IADE

2.1 Tűzvédelem
Figyelem
A fűtőberendezés kivitelezésének a helyén érvényes tűzvédelmi
előírásokat be kell tartani!
Ezen előírások betartásáért kizárólag az üzemeltető felelős! A
beüzemeléskori ellenőrzéssel nem szabad számolni!
.

Országos előírások:

Ausztria:
Állami törvénylapok
tűzmegelőzés műszaki irányelvei pr TRVB H118
Németország:
Mintaégetési rendelet (M-FeuVO)
Hessen és Saarland – itt a §16 FeuVO Hessen érvényes
Svájc:
Tűzvédelmi előírások (www.vkf.ch)
további exportországok
Illetékes tűzvédelmi hatóság

Ajánlás

A mindenkori országos tűzvédelmi előírások betartása kötelező és az a
GUNTAMATIC minimális tűzvédelmi előírásainak fölé van rendelve.
Amennyiben a fűtőberendezés telepítési helyén nincs érvényes
tűzvédelmi előírás, a GUNTAMATIC minimális tűzvédelmi-előírásait kell
minden esetben betartani!

Minimális tűzvédelmi előírások

Fűtőhelyiség

A padló betonból, nyersen vagy burkolva. Minden anyag a padlóhoz,
falakhoz, mennyezethez F60 (60 perc) tűzállósági fokozatban készüljön!
Fűtőhelyiség ajtó: A fűtőhelyiségek nem lehetnek általánosan
megközelíthetők. A kazánhelyiség bejáratánál jól láthatóan fel van
tüntetve a helyiség célja, illetéktelenek számára tilos a bemenet,
dohányzási tilalom, és nyílt láng használata tilos. Az ajtó, mint tűzvédelmi
ajtó T30 menekülés irányába nyíló, önműködően záródó és kikapcsolható
kivitelű kell legyen! A tüzelőanyag tároló felé vezető ajtónak is T30
menekülés irányába nyíló, önműködően záródónak és kikapcsolható
kivitelűnek kell lennie! Nem lehet közvetlen kapcsolat olyan helyiségek
felé (garázs), melyekben könnyen éghető, vagy gyúlékony anyagot
tartanak!
Fűtőhelyiség ablak: Azoknak az ablakoknak, melyeknél
terjedésének lehetősége fennáll, tűzgátlónak kell lenniük!

a

tűz

Égéslevegő bevezetés: Elegendő égési levegő hozzávezetést kívülről
kell biztosítani!
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Sprinkler: A kihordóegységre egy olyan sprinkleregységet kell
csatlakoztatni, mely 55°C-nál kiold! A vízmennyiségnek ehhez legalább
20 liternek kell lennie.
Figyelem:

Minden berendezésnél a sprinklerrendszert helyi előírásoktól
függetlenül be kell kötni!

Tüzelőanyag tároló

Ugyanazok a minimális-tűzvédelmi-előírások, mint a fűtőhelyiséghez.
Raktárhelyiség nyílás: A raktárhelyiség nyílásainak T30 önzáró és
zárható kivitelűnek kell lenniük! A raktárhelyiség nyílásaira egy utalótáblát
kell kirakni: „Üzemelés közben tilos a belépés“ !
Ellenőrző nyílások:
A kihordócsatorna felett egy F90-es zárható
ellenőrzőnyílást kell elhelyezni!
Töltővezetékek: A tűzveszélyes helyiségeken átmenő töltővezetékeket
F90-es borítással kell ellátni!

Biztonsági berendezések

Apríték

Attól függően, hogy milyen a rendszer kialakítása, fűtőteljesítménye,
milyen a tüzelőanyag és mekkora a tárolt mennyiség Auszriában a
prTRVB H118 szerinti (megelőző tűzvédelem műszaki irányelvei) különböző
biztonsági berendezések szükségesek.
RSE
RZS
SLE
RHE
FÜF
TÜB

= Visszaégés védelmi berendezés (tűzvédelmi csappantyú)
= Visszagyulladás elleni védelem (tűzvédelmi csappantyú)
= Önálló oltóberendezés (Sprinkler)
= Visszaégés gátló berendezés (ferdén álló csiga)
= Lángőrzés a tűztérben (Fotószenzor)
= Hőmérséklet figyelés a tüzelőanyag tárolóban/készlettárolóban
A csigacsatorna tüzelőanyagraktárból a fűtőhelyiségen való átlépésénél egy
hőmérsékletfigyelés kerül beépítésre, és egy optkai és akusztikai figyelmeztető
berendezés van hozzá csatlakoztatva. 70°C meghaladása esetén ezek
aktivizálódnak.

Helyszínen kiépítendő biztonsági berendezés:
HLE = Kézi kioldású oltóberenezés
Ha 50 m³ vagy annál több anyag tárolható, egy kézi kioldású oltóberendezést kell
a fűtőhelyiségből fagymentesen egy nyomás alatt álló vezetékhez csatlakozatva
NA20 üres vezetékkel közvetlenül a kihordócsatorna áttörése fölött, a tüzelőanyag
tárolóba nyílóan beépíteni! Az oltóberendezést egy figyelmeztető táblával kell
megjelölni: „Tüzelőanyagraktár-oltóberendezés“!.

Pellet

RSE = Visszaégés védelmi berendezés (tűzvédelmi csappantyú)
RHE = Visszaégés gátló berendezés (ferdén álló csiga)
Olyan fűtőberendezéseknek melyek > 150kW fűtőtejesítményűek, vagy >
50m³ a tüzelőanyag tároló ezen irányelvtől való eltérés egyedi kivitel esetén
megengedett, ha legalább azonos tűzbiztonságot építenek ki, mint ebben az
irányelvben (prTRVB h118) megkövetelt.

Az eltérést teszteléssel kell megvizsgálni, és egy
vizsgálati jelentést kell mellékelni!
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2.2 A kazánhelyiséggel szembeni követelmények
Égéslevegő bevezetés

A fűtőhelyiségben levő depresszió nem lehet 3 Pa-nál (0,3 mmVO)
nagyobb! A fűtőhelyiség szellőzőnyílásainak legalább 200 cm² szabad
keresztmetszetűeknek, és nem zárhatónak kell lenniük! 50 kW-nál
nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés esetében a szabad
keresztmetszetet az égéslevegő igénynek megfelelően minimum 5 cm²
-re kell növelni kW-onként (névleges teljesítmény)! A légbevezetőknek
közvetlenül a szabadba kell vezetniük. Amennyiben más helyiségen
keresztül kell mennie, a légvezetéket F90-nek megfelelően körül kell
burkolni! Kívül a légbevezető-nyílásokat 5 mm-nél nagyobb nyílású
hálóval kell lezárni! A légbevezető nyílásokat, amennyiben lehetséges a
padló közelében kell elhelyezni, hogy a kazánhelyiség kihűlését
megakadályozzuk!

Elektromos szerelés

A fűtőhelyiségben a világítást és az elektromos vezetékeket fixen rögzítve
kell szerelni! Egy megjelölt menekülő kapcsolót (Vész-Ki) könnyen
hozzáférhető helyen a fűtőhelyiségen kívül, annak ajtaja közelében kell
elhelyezni!

Tűzoltókészülék

Fagyvédelem

Egy kézi oltóberendezés (6 kg töltősúly, EN3) a fűtőhelyiségen kívül
annak ajtaja közelében helyezendő el.

A fűtőhelyiség, a vízzel teli vezetékek esetleg távvezetékek
fagyvédelméről gondoskodni kell!

Minimális helyiség méret
1 modul
2 modul

min. Ho*
min. Ho*
min. Ho*
min. Ho*

270 x Sz* 330 cm
270 x Sz* 430 cm
540 x Sz* 330 cm
440 x Sz* 430 cm

(bal oldalról hozzáférhető)
(egy oldalról és hátulról hozzáférhető)
(minden modul bal oldalról hozzáférhető)
(modulok egy oldalról és hátulról hozzáférhetők)

Ho* = fűtőhelyiség hossza balról jobbra – kazáno(k) szemből nézve
Sz * = fűtőhelyiség szélessége elölről hátrafelé – kazáno(k) oldalról nézve

Minimális helyiség magasság
Beviteli nyílás

Kazánméretek szigetelés nélkül

H 250 cm

(280 cm ideális)

Sz 150 cm x H 230 cm
Sz 125 cm x H 200 cm
Sz 90 cm x H 200 cm
Hőcserélő
Alsó rész

(kazánt szálító fakereten szállítják)
(kazánt szálító több darabban szállítják)
(minden lecsavarozható elemet le kell szerelni)

Ho 160 x Sz 90 x H 200 cm
Ho 160 x Sz 90 x H 70 cm
(minden lecsavarozható elemet le kell szerelni)
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Felállítási hely
Lehetőség szerint a kémény közelébe tervezze a modul(oka)t, hogy a hosszú
füstcsővezetést elkerüljük! A modulnak szervizelhetőség és a hamutartó ürítése miatt ideális
esetben baloldalt vagy hátul hozzáférhetőnek kell lennie! Ha a modul építési okok miatt
csak bal oldalt a falhoz szerelhető, a hamuláda ürítése nem lehetséges. Ebben az esetben
automatikus hamukiszívó berendezést kell beépíteni! Kaszkádberendezéseknél, több modul
esetén általában a hamu kiszívó berendezés telepítése javasolt.

A → Huzatszabályozó Ex-csappantyúval - beépítési változat a füstcsőben
(lehetőség szerint a kéménycsatlakozáshoz közel – helyi előírásokat kell figyelembe venni – porképződés
lehetséges)

B → Beépítési változat huzatszabályozó Ex-csappantyúval a kéménybe helyezve
(kb. 50 cm-rel a kéménycsatlakozás alatt – helyi előírásokat kell figyelembe venni)

C → Kémény (nedvességre érzéketlen samott ajánlott)
D → Sprinklerberendezés 55°C (be kell kötni!)
E → Faláttörés (magasság: 700 mm, szélesség 450 mm)
F → Távolság hátul

→ 1,3 m lehetséges (ha a távolság balról min. 1m )
→ 2,3 m ha a távolság baloldalról kevesebb mint 1 m, vagy több
modult állítunk egymás mellé

G → Biztonsági szelep és termikus biztosító lefolyója
H → hálózati csatlakozás 3 x 400 V 20 A
I → Távolság jobbra

→ 0 cm lehetséges (ha a távolság balról és hátulról min. 1m )
→ 1 m ha a távolság balról kevesebb, mint 1 m

J → Távolság balra

→ 0 cm lehetséges (ha a távolság jobbról és hátulról min. 1m )
→ 1 m, ha a távolság jobbról kevesebb, mint 1 m

K → Tűzoltó palack (6 kg töltősúly EN3 )
L → Menekülő kapcsoló (Vész-Ki)
M → Tűzgátló ajtó (T30 önzáró, kikapcsolható)
N → Faltávolság elöl

→ min. 1 m

O → Égéslevegő bevezetés (5 cm² kW teljesítményenként)
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2.3

A kéménnyel szembeni követelmények
A kéménynek illeszkednie kell a berendezéshez, hogy gazdaságos és
zavartalan legyen az üzem.
Fontos

Alkalmazzon nedvességre érzéketlen hőszigetelt
kéményanyagot (samott vagy nemesacél)!
A füstgázhőmérséklet 105 C° alatt is lehet!

A berendezést csak akkor szabad a kéménybe bekötni, ha az a törvényi
előírásoknak megfelel és kielégíti a műszaki követelményeket! A
kéménynek illeszkednie kell a tüzelés teljesítményéhez, és a DIN 4705
előírásainak megfelelően kell méretezni. Ahhoz, hogy a kéményt
pontosan leméretezzük, a kéményméretezésnél a füstgáz értékeit alapul
kell venni! Új méretezéskor hőszigetelt kéményt (DIN 18160 T1
hőátbocsájtási-ellenállási csoport I), vagy annak megfelelőt kell
alkalmazni, általánosságban az épületekben engedélyezett nedvességre
érzéketlen samott, vagy nemesacél kéményt kell alkalmazni!
Tanácsos a kéményseprőt a tervezési fázisban bevonni, mivel a
kéményt neki kell átvenni!
Amennyiben egy kéményre kettő vagy több modult kell csatlakoztatni,
minden esetben azt előzetesen az illetékes kéményseprővel egyeztetni
kell. Ha a kéményseprőnek kifogása van, a kéményt a törvényes
előírásoknak és műszaki követelményeknek megfelelően a
kéménygyártónak kell méretezni és kivitelezni!
Fontos

Alapvetően tanácsos a kéményseprővel még a tervezési
fázisban egyeztetni, mivel neki kell a kéményt átvenni.

Kéménymagasság

A minimális kéménymagasság a tüzelés teljesítménye után 5 – 10 m
legyen! A kémény kitorkollás a legmagasabb épületrész felett min. 0,5
m-rel legyen! Lapos tető esetén a kémény kitorkollás a tetőfelület felett
1,5 m-rel legyen!

Kéményátmérő

A kéményt a tüzelés teljesítményéhez kell igazítani! A következő adatok
kiindulási értékek, és a tervezéshez felhasználhatók. Ennek ellenére azt
javasoljuk, hogy a kéményméretezést bízza szakemberre!
PRO 175/250

Kéményméretezési adatok

hat. mag. 6 m felett
hat. mag. 6 m alatt

D= 250 mm
D= 300 mm

A kéményt a néveleges teljesítményre kell méretezni!
(a közölt adatok tiszta hőcserélő mellett értendők)

Névleges terhelés

Típus

Füstg. hőm.

CO2

tömegáram

huzatigény

PRO 175

150°C

12,0%

0,144 kg/s

10 Pascal

PRO 250

180°C

12,0%

0,194 kg/s

10 Pascal

Részterhelés
Típus

Füstg. hőm.

CO2

tömegáram

huzatigény

PRO 175

110°C

10,0%

0,051 kg/s

2 Pascal

PRO 250

130°C

10,0%

0,051 kg/s

2 Pascal
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2.4

A tüzelőanyag raktárral szembeni követelmények
Éves igény becslése

Az épület fűtési igényének a következő éves tüzelőanyaggal lehet
számolni kW-onként:
→ kb. 2,00 m³
→ kb. 2,50 m³
→ kb. 0,65 m³

keményfa apríték
puhafa apríték
pellet

(m³ - 1 kW/év)
(m³ - 1 kW/év)
(m³ - 1 kW/év)

Tároló elrendezés

A tárolót lehetőség szerint négyzetesre kell kialakítani, hogy a keverőmű
segítségével optimálisan ki lehessen használni a helyet.

Tárolóhelyiség szellőzése

A tárolóhelyiségeket és tárolótartályokat az életveszélyes CO
koncentráció elkerülése érdekében szellőztetni kell! A szellőző
nyílásoknak a szabadba kell nyílniuk és biztosítaniuk kell, hogy a
légcsere a raktárhelyiség és a környezeti levegő között létrejöjjön.
Amennyiben a természetes termikus áramlás nem elegendő, megfelelő
műszaki megoldást kell alkalmazni!
Ha a töltőcsatlakozások nem a szabadba vezetnek, szellőzésre és
elkülönített szellőzőnyílásra van szükség. Biztosítani kell, hogy a
csapadékvíz ne tudjon a szellőzőnyíláson keresztül a tárolóhelyiségbe
bejutni!
Légáteresztő szövet tárolótartályok (BOX) felállítási helyiségének
szabadba nyíló szellőzőnyílásra van szüksége.
Egy 200 cm² szabad keresztmetszetű szellőző elegendő.
tároló helyiségek 30 t-ig a követelmények akkor teljesülnek, ha:
 a töltőcsonkok a szabadba nyílnak; a szellőztetés
szellőzőnyílással ellátott zárósapkán keresztül történik;


a

a szellőzővezeték átmérője min. 90 mm legyen;


a töltő ill. szellőző vezeték szabad keresztmetszete 2 m hosszig
min. 40 cm² legyen, 2 m hossz felett min. 60 cm² legyen; 2x
zárósapka = 60 cm²;

tároló helyiségek 30 t felett a követelmények akkor teljesülnek, ha
 egy CO-szenzoron alapuló természetes és mechanikus
szellőzés kombinációját kell alkalmazni, vagy egy korszerű
mesterséges szellőzéssel kell a CO veszélyt elkerülni!
Tárolóhelyiség töltése

Az aprítékot többnyire billencsteherautóval szállítják. Ezért a tárolóhoz
kiépített megközelítési út szükséges. Ideális esetben a tárolóhelyiség a
külső fal mentén helyezkedik el, és egy kapun keresztül tölthető. Hogy
megakadályozzuk a keverőmű sérülését az apríték homlokrakodóval
való betolásakor, a töltőnyílásnak minimum 30-40 cm-rel magasabbnak
kell lennie, mint a rugókarok legalacsonyabb pontja. Amennyiben a
tárolóhelyiséget
pneumatikusan
tartálykocsival
töltjük,
a
töltőcsatlakozásokat földelni kell! Ilyen töltési mód alkalmazásakor a
tárolóhelyiség pormentes lezárásáról gondoskodni kell!
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Ajtók/deszkázat

Elektromos szerelés

A föld feletti tüzelőanyag tárolónak rendelkeznie kell egy zárható ajtóval
vagy nyílással, min. 1,80 m² felülettel (kifele nyíló)! Az ellenőrző nyílást a
belső oldalon deszkaborítással kell ellátni, mely kívülről kivehető, ezzel a
nyílás véletlen nyitása esetén az üzemanyag nem ömlik ki! Az üzem alatti
sérülésveszély miatt az ellenőrzőnyílásnak, ajtónak zárhatónak kell
lennie, és az üzem ideje alatt zárva kell tartani! Az ellenőrzőnyílásra,
ajtóra egy figyelmeztető táblát kell elhelyezni „Üzem alatt a belépés tilos!”
felirattal!
Keverőmű
Az üzemanyag tárolóban elektromos szerelés nem megengedett!
Mennyezeti töltőcsiga
A meghajtómotor és a szükséges
raktárhelyiségen kívül kell legyenek!

Töltőszett

elektromos

szerelvények

a

A töltőcsatlakozásokat le kell földelni!.
Min. 2 db töltőcsonkot kell beépíteni!
Minimális távolság 0,5 m – maximális távolság 1,5 m

Statika

Az oldalfalaknak a tárolt üzemanyag és a töltés statikai követelményeinek
meg kell felelnie!

Nedvesség elleni védelem

A tüzelőanyagot védeni kell a vízzel való érintkezéstől, valamint nedves
alapzattól és falaktól! A raktárhelyiségnek egész évben száraznak kell
lennie! Időszakosan nedves falak esetén egy hátul kiszellőztetett előtét
zsaluzatot célszerű a fal elé építeni, és a falat célszerű fával burkolni.

Padlódeszkázat

Pellet üzem esetén egy padlódeszkázat vagy egy betonpadló szükséges.
Kizárólag apríték üzem esetén a padló helyett száraz apríték feltöltése
elegendő.
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Töltőcsiga

A meghajtómotor és a szükséges elektromos szerelvények a
raktárhelyiségen kívül kell legyenek! Egy zárható VÉSZ-KI-kapcsolót
motorvédő funkcióval közvetlenül a töltőakna közelében el kell helyezni! A
raktárhelyiség ajtókat ajtónyitás kapcsolóval kell biztosítani, mely az ajtó
nyitásakor a töltőcsiga áramellátását megszakítja! A töltőaknát egy
ráccsal kell biztosítani!

Faláttörés

A következő mérettáblázatban találhatók a méretek a faláttörés
pozicionálásához a csigahossz függvényében.

faláttörés
szélesség 450 mm
magasság 700 mm

Figyelem

Minden keverő kihordót alapesetben egy
csigavályúval és az adott keverőművel szállítjuk.

kihordó

egységgel,

Alap kitároló:
Keverőmű
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

A méret
kb. 49 cm
kb. 49 cm
kb. 49 cm
kb. 49 cm
kb. 49 cm

B méret
kb. 73 cm
kb. 76 cm
kb. 79 cm
kb. 82 cm
kb. 85 cm

Alap kitároló + kiegészítő 55 cm csigavályú:
Keverőmű
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

A méret
kb. 102 cm
kb. 102 cm
kb. 102 cm
kb. 102 cm
kb. 102 cm

B méret
kb. 62 cm
kb. 65 cm
kb. 68 cm
kb. 71 cm
kb. 74 cm

Alap kitároló + kiegészítő 110 cm csigavályú:
Keverőmű
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

A méret
kb. 156 cm
kb. 156 cm
kb. 156 cm
kb. 156 cm
kb. 156 cm

B méret
kb. 53 cm
kb. 56 cm
kb. 59 cm
kb. 62 cm
kb. 65 cm

Alap kitároló + kiegészítő 220 cm csigavályú:
Keverőmű
3,0 m
3,5 m
4,0 m
4,5 m
5,0 m

A méret
kb. 265 cm
kb. 265 cm
kb. 265 cm
kb. 265 cm
kb. 265 cm

B méret
kb. 42 cm
kb. 45 cm
kb. 48 cm
kb. 51 cm
kb. 54 cm
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2.5

Tüzelőanyag raktár tervezési példák
Fontos →

A pellet üzemhez kiegészítésképpen töltőcsatlakozást biztosítunk!

Tervezési példa 1

A raktárhelyiség oldalt van elrendezve, a töltést egy kapun keresztül egy
homlokrakodóval lehet végezni. A kihordószerkezet maximális hossza a
keverőművel együtt 7 m lehet.

Tervezési példa 2

A raktárhelyiség oldalt van elrendezve, töltést egy mennyezeti töltőcsiga
segítségével egy töltőaknából lehet végezni. A szállítható töltőcsiga
hosszak: 3 m, 4 m, 5 m, 6 m vagy 7 m (nem toldható).

Tervezési példa 3

A raktárhelyiség oldalt van elrendezve, a tüzelőanyag behordás a
raktárhelyiség födémében levő nyíláson keresztül lehetséges. A
kihordószerkezet maximális hossza a keverőművel együtt 7 m lehet.
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Tervezési példa 4

A raktárhelyiség oldalt van elrendezve, a tüzelőanyag behordás a
vízszintesen szerelt keverővel lehetséges.

Tervezési példa 5

A raktárhelyiség a fűtőhelyiség felett helyezkedik el. Az üzemanyag egy
ejtőcső segítségével, födémen keresztül jut a kazánhoz.

Tervezési példa 6

A kitárolás átadó állomás és kiegészítő csiga segítségével történik. A
kiegészítő csiga maximális hossza: 7 m.
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2.6

Szállítás
A fűtőberendezést több részbe csomagolva fóliázva szállítják.
Ellenőrizze a szállítólevél alapján, hogy a szállítmány teljes-e, és
kifogástalan állapotban van-e! Maga kazán egy darabban van, melynek
a teherautóról való lerakodását és a kazánházba való bejuttatását a
helyszínen kell biztosítani (kb. 2200 kg).
Hiány

2.7

Jegyezze fel a hiányt közvetlenül a szállítólevélre és forduljon a
szállítóhoz, fűtésszerelőhöz, ill. ügyfélszolgálatunkhoz!

Bevitel
A berendezés egyes részeit fakeretre szerelve szállítják emelőhátfalas
teherautóval emelik le, így bevihető a felállítási helyre

2.8

A berendezés elhelyezése és igazítása
A berendezés tervezője, a gyártó által megadott minimális
faltávolságokat adja meg. Amennyiben fontos adatok hiányoznak, nézze
meg ezeket a sávokat a „tervezési útmutatóban” vagy kérdezze meg
műszaki szolgálatunknál! Lehetőség szerint a berendezést a kémény
mellé telepítse, hogy a hosszú füstgázvezetést el lehessen kerülni! A
Berendezésnek jobbról vagy balról hozzáférhetőnek kell lennie!
Távolság balról

Távolság jobbról

Távolság elölről
Távolság hátulról

→ 0 cm lehetséges, ha a távolság jobbról és hátulról min. 1 m megvan,
→ 1 m, ha a távolság jobbról kevesebb mint. 1 m,
→ 0 cm lehetséges, ha a távolság balról és hátulról min.1 m megvan,
→ 1 m ha a távolság balról kevesebb mint 1 m,
→ minimum 1 m,
→ 0 cm lehetséges, ha a távolság balról min. 1 m megvan,
→ 1 m , ha a távolság balról kevesebb mint 1 m, vagy, ha több modul
kerül egymás mellé.
Padlótávolság A kazán alján levő csavarozható lábak segítségével egy
min. 35 mm távolságot kell a kazánpadló és a padló között beállítani!

A kazánt emelkedve kell beállítani

A hátsó csavarlábakat egy kicsit kijjebb kell csavarni, hogy a kazán
„hátra emelkedve” legyen beállítva! Ezzel a rendszer töltésekor a
kazánban levő levegő könnyen távozik.
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2.9

Hidraulikus bekötés

A → Biztonsági hőcserélő 3/4“
B → Kazánérzékelő, STB
C → Előremenő 2“
D → Term. bizt. szelep érzékelője 1/2“
E → Visszatérő 2“

(felfele vezetni)

F → Ürítés 2“

Biztonsági hőcserélő

A tüzelés legmagasabb megengedett hőmérséklete 110°C. Hogy a
legmagasabb megengedett hőmérsékletet elkerüljük, egy termikus
lefolyásbiztosítót kell csatlakoztatni, az ÖNORM 8131 és a DIN-Norm
4751 szerint, mely 95°C-nál reagál. A csatlakozási nyomásnak min. 2
barnak és max. 6 barnak kell lennie!

A → Biztonsági hőcserélő hideg-víz
odavezetése
B → Term. bizt. szelep érzékelője 1/2“
C → Term. bizt. szelep 95°C
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Puffertartály

Egy puffertartály beépítése feltétlenül szükséges, mivel az a kazánokat a
terhelés elosztásban támogatja és ezzel a kazán erősen modulálva
használható. Nagyobb létesítmények, több modul esetén megfelelően
nagy pufferre van szükség, hogy a fűtésterhelés csúcsait és a
kazánkövető kapcsolást áthidaljuk. A minimális pufferméret mindig a
kapcsolási sémákon látható.

Figyelem

Az 5-érzékelős puffermanagement aktiválása esetén mindenképpen a
kazánvezérlés által vezérelt visszatérő keverés alkalmazása szükséges.
Vigyázat

A BIMSCHV 2. fokozatának (Németország) betartásához a
20 Liter/kW puffertérfogat szükséges.

Visszatérő hőmérséklet emelés

A tüzelőberendezés visszatérő hőmérsékletének minimum 55°C-nak kell
lenni, melyet a rendszerséma szerinti visszatérő emelő csoport biztosít.
Ennek figyelmen kívül hagyása korróziós veszélyhez vezethet, ami
jótállás- és garanciavesztéssel jár. A visszatérő hőmérséklet emelést
csatlakoztassa pontosan a sémákban előírtak szerint!

Fontos

A visszatérő hőmérséklet-emelő szivattyú csoport értelmezése a
GUNTAMATIC-berendezéssémák
szerint
történjen!
Amennyiben
kiegészítő berendezések kerülnek a hidraulikai rendszerbe, pl.
hőmennyiség mérő, vagy az összes puffervezeték hossza több, mint 25 m
(előremenő és visszatérő), a kazántöltő szivattyú (HP0) újraméretezése
fontos lehet.
Vigyázat A csatlakozási sémákban ajánlott minimális 2” csövezést
alkalmazza, vagy nagyméretű rendszerelemeket lehetőség szerint kicsi
átfolyási ellenállással!

Tágulási tartály

A berendezés zárt rendszerben üzemel, így szükség van automatikus
nyomástartó berendezésre, vagy tágulási tartályra. A tágulási térfogat
kiszámításához ismerni kell a rendszer víztérfogatát hideg állapotban. A
tágulási tartály kiválasztásához a gyártó adatait alkalmazza! A rendszer
tágulási térfogata a következőkből számítható ki:
Rendszertérfogat x tágulási együttható x pót tényező



tágulási együttható fatüzelés esetén = 0,03



pót tényező = 1,5 150 kW feletti berendezéseknél

Számítási példa:

10000 liter x 0,03 x 1,5 = 450 liter

Műanyag vezetékek

Padlófűtések és távvezetékek műanyag csöveit a túl magas
hőmérséklettől óvni kell a keringető szivattyúhoz beépített korlátozó
termosztáttal!

Szivattyú választás

A kivitelezőnek, ill. az épületgépész tervezőnek a szivattyúválasztást a
súrlódási adatoknak megfelelően, a csővezetéki rendszer szükséges
keresztmetszetének és a szállítómagasságnak megfelelően kell
elvégeznie!
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2.10

Töltés és légtelenítés
A rendszer vezetékes vízzel töltendő. Vegye figyelembe a << Korrózió- és
kazánvédelem a fűtőberendezéseknél és használati melegvízrendszereknél >> irányelveit!
A víz tulajdonságai

Vízmelegítő

Az aktuális VDI 2035 tartalmazza a meleg-vizes rendszerek vízminőségét
max. 100°C-os előremenő hőmérsékletig. A VDI 2035 1. rész szerint a
„Meleg-vizes fűtőberendezések károsodásának elkerülése érdekében” a
töltő- és pótvíz feleljen meg a DIN EN12828 előírásainak, előkészített
(lehetőség szerint lágyított) legyen, amennyiben az összkeménység
határértéke [°nk] az össz. fűtőteljesítményre vonatkoztatva (kW)
meghaladja:
•

< 50kW:

•

50-tól 200 kW-ig:

•

200-tól 500 kW-ig: ha °nk > 8,4

•

> 500 kW:

keringető rendszernél, ha °nk > 16,8
ha °nk > 11,2

ha °nk > 0,11

Amennyiben a GUNTAMATIC-tüzelőberendezés mellett egy kiegészítő
vízmelegítő is üzemel, feltöltéséhez annak szerelési útmutatóját kell
figyelembe venni!

A rendszer töltése
•

A rendszer hideg feltöltési nyomásának meg kell felelnie a tágulási
tartály előfeszítési nyomásának!

•

A rendszer nyomását a manométernél ellenőrizni kell!

A rendszer légtelenítése
•

A keringető szivattyúkat kikapcsolni és légteleníteni!

•

A fűtőkazánt légteleníteni kell, melyhez a légtelenítő szelepet a
kazánnál ki kell nyitni, és addig kell hagyni a levegőt távozni, míg víz
nem folyik!

•

A radiátoros kört (amennyiben van) légteleníteni kell, melyhez a
légtelenítő szelepeket minden radiátornál ki kell nyitni, és addig kell
hagyni a levegőt távozni, míg víz nem folyik!

•

A padlófűtési kört (amennyiben van) légteleníteni kell, melyhez
minden fűtési kört ki kell nyitni és alaposan átöblíteni, addig, amíg
légbuborékok a fűtési csövekben már nem láthatók!

•

Fontos, a sorrendet tartsa be!
A pincében, ill. a földszinten kezdje a légtelenítést és a tetőtérben
fejezze be!

•

Ellenőrizze a rendszer nyomását a manométeren, ha szükséges
töltsön utána!

•

A keringető szivattyúkat ismét helyezze üzembe!

Csak megfelelően légtelenített fűtési rendszer
garantálja a problémamentes hőszállítást!
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2.11

Kéménycsatlakozás
A kéménybe való csatlakozás egy füstcsövön keresztül történik, amelyet
gáz-tömören kell csatlakoztatni, és a kazán és a kémény között szigetelni
kell (szigetelés vastagság: 50 mm).
Füstgázcső

A következő átmérőket kell alkalmazni:
•

PRO 175/250

Ø = 250 mm

A füstcső hosszabb, mint 4 m, vagy több, mint 3 ív van:
•

PRO 175/250

Ø = 300 mm

A füstcső csatlakozás faláttörését egy befalazott dupla bélésű csővel
kell ellátni, vagy tűzvédelmi bevonattal kell ellátni! A füstcsövet legalább
6° emelkedéssel kell a kazántól a kéményig vezetni! A füstcső
tisztításához egy tisztítónyílást kell elhelyezni!

A füstcsőcsatlakozás 45/90° -ban
felfele elforgatható

A → szigetelés
B → Kéményhuzat mérési pont
(kazántól való távolság = min. 3x Ø füstcsőátmérő)

C → Füstcső

(min. 6° emelkedés)

D → Kémény huzatszabályozó Ex-csappantyúval
a kéményben (esetleg 2 db)
(ezt a beépítési változatot kell előnyben részesíteni!)

Fontos →
•

A füstcsövet gáz-tömören kell szerelni!

•

Egy energiatakarékos huzatszabályozót
robbanócsappantyúval (RE) be kell építeni!

•

A füstcsövet szigetelni kell!

•

A füstcsövet nem szabad befalazni (hangátvitel)!

•

A füstcső nem nyúlhat be a kéménybe!
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2.12

Energiatakarékos huzatszabályozó és robbanócsappantyú
Az energiatakarékos huzatszabályozó és
robbanócsappantyú beépítése (RE típus) ist kötelező!
Szükség esetén 2 db-t kell beépíteni!

Feladata

Beépítési előírás

•

A kémény szellőztetése, amikor a rendszer üzemen kívül van;

•

A túlnyomás kompenzálása nyomáslökés fellépése esetén;

•

A szállítónyomás korlátozásának szabályozása.

Az
energiatakarékos
huzatszabályozó
és
robbanócsappantyú
beépítésénél a helyi előírásokat kell alkalmazni, kéménybe kb. 0,5 m-rel a
füstcsőcsatlakozás alatt, vagy alternatívaképpen a füstcsőbe a kémény
közelébe.

A szállító nyomás beállítása (kéményhuzat):
•

A kéményhuzat beállítása csak +5°C alatti külső hőmérséklet
esetén célszerű.

•

A rendszernek legalább egy órán keresztül üzemben kell lennie!

•

Hőelvitelt biztosítani kell, úgy, hogy a kazánnak legalább 15
percen keresztül névleges terhelés mellett kell üzemelnie!

•

A szállítónyomást a kazán és a huzatszabályozó között kell
mérni (mérőcsonk távolság → lehetőség szerint 3 x füstcsőátmérő távolságra
a kazán füstcső-csatlakozásától!)

Kéményhuzat

A kéményszámítási adatokban megadott szállítónyomás értékénél max.
+/- 3 Pascallal szabad eltérni! Amennyiben a huzat nem csökkenthető a
szükséges értékre, vagy egy nagyobb huzatszabályozót kell beépíteni,
vagy egy kiegészítő huzatszabályozót kell beépíteni!

Túl nagy szállító nyomás

A füstgázhőmérséklet megnövekszik, az égés felgyorsul. Rossz lesz a
teljesítménybeállítás, növekszik a porkibocsájtás, és zavarok
keletkezhetnek.

Túl kicsi szállító nyomás

Teljesítményproblémák,
zavarokhoz vezethet.

tökéletlen

égéshez

és

a

részterhelésnél
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2.13

Automatikus hamuszívó berendezés
A következők főként a berendezés tervezéséhez
szolgálnak. Az automatikus hamukihordó rendszer
telepítéséhez külön szerelési és kezelési útmutatót
mellékelünk!

Az automatikus hamukihordó berendezés opcionálisan érhető el. A
keletkezett hamu a fűtőberendezésbe épített kihordórendszer
segítségével, fém flexibilis tömlőn keresztül (maximum 20 m szívótömlő
és 20 m levegő visszavezető tömlő) egy 200 literes mozgatható
tartályba jut. A hamuzás ezáltal automatikus.
A berendezés utólagos telepítése

Az automatikus hamukihordó berendezést később is fel lehet szerelni.

A hamutartály méretei

A → 1530 mm
B → 590 mm
C → 720 mm
D → 1070 mm

Telepítési hely

Tervezze a hamutartályt lehetőség szerint a fűtőhelyiségbe a kazán
mellé! A hamutartály telepítésének alapfeltétele a telepítési hely felé
való jó szellőzöttség. A hamutartályt minimum 25 cm-es távolságra kell
elhelyezni éghető anyagoktól. Nem éghető alapon legyen, a tartály
minden oldalról legalább 5 cm-re kiemelve.

A hamutartály nem megengedett telepítési helyei:
→ garázsokban,
→ szabadban

(kivéve fagymentes, jól szellőzött hely),

→ lakáscélra használt helyiségek,
→ éghető folyadékok és gázok tárolására szolgáló helyiségek.
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A hamutartály megengedett telepítési helyei:
→ fűtőhelyiségben

→ fűtőhelyiség mellett

→ és fűtőhelyiség melletti helyiségen átvezetve egy másik helyiségbe

Szívóvezeték átvezetése tűzszakaszhatárokon

A → Fali átvezetés kőzetgyapot csőátvezetéssel;
B → Fali átvezetés egy befalazott acélcsővel;
C → Tűzvédelmi bilincs 54-60 ZUS (maximum 1 m távolságra) ;
D → Fémtömlők (minimum 10 cm-es távolságra);
E→

nem éghető alátét
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2.14 Kitárolás szerelése
2.14.1 A keverő rendszer
1.)

A kazánt a kívánt faltól való távolságokra el kell helyezni a
fűtőhelyiségben, és hátrafelé enyhén emelkedően kell beállítani
(az állítható lábakkal), hogy a kazánban levő levegő a töltés
során könnyen tudjon távozni!

2.)

A kazán felállításakor ügyeljen arra, hogy a kihordó csiga a kazán
jobb oldalára van szerelve, és a kitároló csiga csak kb. 0°-tól 45°ig, ill. 0-tól 90°-ig (max. 110°) fordítható el! (ld. 1. ábra).

3.)

A tárolóhelyiség csak csekély mértékben
helyezkedhet el
alacsonyabban, max. 20 - 30 cm
a fűtőhelyiségnél. A
kihordócsiga maximális lehetséges dőlésszögei az 1. ábrán
láthatók. Nagy lejtésű kihordócsiga esetén a tárolóhelyiséget
ferdén a bolygatóműhöz kell igazítani!

4.)

A leszerelt adagolófeltétnél a bemeneti tömítést (A) (4. ábra) az
adagolófeltét és a kazánperem közé be kell helyezni és a 6 db
M08x30 hatlapfejű csavarral, alátétekkel, biztosító gyűrűkkel és
anyákkal fel kell csavarozni! Az adagolóegység tartólábát (B) (4.
ábra) ki kell csavarni, hogy azzal az adagoló egységet
tehermentesítsük! A gyújtófúvó, túltöltésérzékelő kapcsoló,
tűzvédelmi csappantyú motor, adagolóérzékelő G1 és A1
hajtómotor kábeleit össze kell kötni!

5.)

A meghajtóegységet (C) (4. ábra) az adagolóegységre el kell
helyezni, és a raktárhelyiség irányába kell fordítani! A
meghajtóegység gömbfelületének lég tömören kell a
gumitömítésben (D) (4. ábra) elhelyezkednie!

6.)

A szükséges csigavályú elemek (0,22 m, 0,55 m, 1,10 m, 2,20 m
vagy 2,97 m) a földön szerelendők össze. Az alapkészletben
szállított 1,1 m csigavályú darab (E) (4. ábra) mindig a
faláttörésbe szerelendő. Az egyes vályúelemek M08x30
hatlapfejű csavarokkal, rugós alátétekkel és anyákkal (anélkül,
hogy a vályú belső oldalán ütközés lenne) összecsavarozandók.
Az egyes csigadarabokat úgy kell összeilleszteni, hogy a
csigaemelkedés (F) (4. ábra) megszakítás és ütés nélkül fusson
tovább!
Végezetül
az
előszerelt
kihordó
csigát
a
hajtóműegységbe be kell illeszteni (C) (4. ábra), és össze kell
szerelni!

7.)

A keverőműnek (G) (4. ábra) a kihordócsigához való
csatlakoztatásánál arra kell vigyázni, hogy a csigaemelkedés (F)
(4. ábra) megszakítás és ütés nélkül fusson tovább! Végül a
csigavályúk csatlakozásait szilárdan csavarozzuk össze
egymással!

1. ábra
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2. ábra

8.)

A rugókarok szerelése a keverőműhöz. A keverőmű az órával
egyező irányban forog (2. ábra). A két leghosszabb rugólapot
egymással szemben kell felszerelni! A rugólapoknak 15-20 mmrel kell a kivevő csiga felett futni (I) (4. ábra). A rugókarokon levő
(H) csavarokat (4. ábra) nem szabad feszesen meghúzni! A
keverőmű lábait (J) (4. ábra) úgy kell beállítani, hogy a
leghosszabb rugólap kb. 3-4 cm-rel (K) (4. ábra) fusson a padló
felett!

9.)

A meghajtóegységet a rögzítőcsavarokkal (L) (4. ábra) (M10x100
ill. M10x140 mm) az adagolófeltétre légtömören fel kell
csavarozni!

10.)

A keverőművet úgy kell az üzemanyag tárolóban elhelyezni, hogy
a rugókarok végei a raktár falától néhány cm-re legyenek! A
keverőművet a raktárhelyiség padlójához az állványcsavarokkal
rögzíteni kell!

11.)

A kihordócsigát a tárolóhelyiségben a mellékelt lábakkal a csiga
közepén és a raktárhelyiségből való kilépés előtt le kell
támasztani (6. ábra) - a lábak közötti maximális távolság 120 cm
lehet!
A támasztólábakat úgy kell pozicionálni, hogy hosszanti irányban
ne tudjanak összecsúszni! A lábakat a peremekhez, ill. a csiga
támasztóvilláihoz kell illeszteni! A csillapító alátéteteket, a
hangátvitel megakadályozása érdekében a lábak alá kell
helyezni! A támaszok magasságát úgy kell beállítani, hogy a
csiga jól feküdjön fel! A támaszokat a padlóhoz az
állványcsavarokkal rögzíteni kell!

3. ábra

12.)

A faláttörést (M) H 700 x B 450 mm (4. ábra) a csiga körül
kőzetgyapottal ki kell tölteni, és a nyílást a mellékelt
borítólemezekkel mindkét oldalán le kell zárni! Ha szükséges a
borítólemezeket a perforálásnál ki kell törni!

14.)

Apríték üzemben a ferde padlót nem feltétlenül szükséges
elkészíteni. Pelletüzemben a ferde padlót be kell építeni!
 3 cm vastag, gyalult deszkázatot
forgácslemezt kell használni!

(vörösfenyő),

vagy

 A ferde padlót a kivevőcsiga befogójába kell illeszteni; a
keverőmű mögötti részen egy segédkonstrukcióval a 6. ábra
szerint alá kell támasztani!
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15.)

Fontos →

16.)

A szerviznyílás lezárását (V) (3. ábra) a helyszínen kell
elkészíteni, ez akadályozza meg, hogy az üzemanyag
ellenőrizetlenül a fűtőhelyiségbe folyjon! 40 cm-re a kihordócsiga
felett, 40 cm-re a tároló falától, 80 cm szélesen egy 3 cm vastag
deszkázatot kell kb. 20 o-os szögben felszerelni! A szerkezetnek
és az alátámasztásnak megfelelően szilárdnak kell lennie!
A csigahajtómű 100%-ban légtömören kell, hogy az ejtőkamrára
felfeküdjön! A gumi tömítőgyűrűnek a gömbcsuklót teljes
mértékben tömíteni kell! A hajtóműegységet a hozzáadott
csavarokkal rögzíteni kell!
A kihordórendszerhez egy sprinklerberendezést kell csatlakoztatni, mely 55°C-nál kiold! Kioldáskor a kihordó csiga
teljesen elárasztódik. Ehhez a minimális vízszükséglet: 20 l. 50
m³-nél nagyob tárolóhelyiség esetén a sprinklerberendezéshez
kiegészítésképpen a hőmérséklet-felügyeletet (TÜB) kell a
kihordócsigához a faláttörésnél csatlakoztatni! Amennyiben 50
m³-t, vagy annál nagyobb mennyiséget lehetséges raktározni, egy
kézi kioldású oltóberendezést (HLE), (fagymentesen a
fűtőhelyiségen kívül) egy nyomás alatt álló vízvezetékhez kell
csatlakoztatni , mint NA20 üres csövezésnek a kihordócsiga felett
az üzemanyag tárolóba nyílva kell beépíteni! Az oltóberendezést
egy „tüzelőanyag tároló oltóberendezés” táblával kell megjelölni!

4. ábra

A kazán, kihordócsiga és keverőmű szerelése

5. ábra

A biztonsági berendezések szerelése
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6. ábra

A lejtős padló, menekülő kapcsoló (vész-ki), szellőzés, tűzoltó-berendezés, faláttörés,
biztonsági berendezések szerelése
A lejtős padlót fából vagy betonból a kivitelezés során kell elkészíteni!
Fa esetén a lejtős padlónak 3 cm vastag gyalult deszkázatból (vörös
fenyő) vagy forgácslapból kell készülnie! A tartószerkezetnek 10×10 cmes gerendából kell készülnie a 6. ábra szerint! A támasztólábaknak a
betonon vagy a lemezeken kell állniuk! A rugólapok ferde deszkázattól
való távolságának min. 15-20 mm-nek kell lennie! Betonozott ferde
padló esetén ennek a távolságnak 2-2 cm-nek kell lennie!

6. ábra
O→

Tűzoltókészülék (6 kg) a fűtőhelyiség ajtaja mellett

P→

Fűtőberendezés főkapcsolója (zárható)

Q→

Menekülő kapcsoló

R→

Szellőzés min. 5 cm² kW-onként

S→

Ferde padló fából vagy betonból

T→

Raktárhelyiség szellőzés

U→

Raktárhelyiség biztonsági kapcsolója (zárható)

V→

A kihordócsiga alátámasztása

W→

A fa ferde padló alátámasztása

(vész-ki) a fűtőhelyiségen kívül
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Az ellenőrző nyílás szerelése

1.) A kihordócsigát (A) alul kőzetgyapottal (B) kell kitölteni!

D

B

B

C

A

10. ábra
F

Az ellenőrző nyílás szerelését és a hozzátartozó falburkolat
felhelyezését a következők szerint kell elvégezni! Ez lehetővé teszi,
hogy a raktárhelyiséget a kazánház felől nyitni tudjuk, hogy az
esetlegesen a keverőmű csigában megakadt tárgyakat a zárt csigavályú
előtt eltávolíthassuk. A raktárhelyiségbe épített kizárás (5. ábra)
megakadályozza a tüzelőanyag kifolyását.

E
G

11. ábra

H

2.) A hozzáadott takaró lemezeket (C) kívülről és belülről fel kell
szerelni!

3.) A borítás felső részét (D) tömören a borítólemezzel a falazatban kell
rögzíteni!

4.) A kőzetgyapot(E) a fanyílás méretére vágandó!

5.) A kőzetgyapot (E) mint a 11. ábrán látható a borítólemez (F) és az
ellenőrzőnyílás hátsó oldala (G) közé szerelendő! Ehhez a mellé
adott hatlapfejű csavarokat használja!

6.) Helyezze be az ellenőrző fedelet (H), és a szárnyas anyákkal
rögzítse!

12. ábra
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3

Időjárásfüggő szabályozás

PRO-03-00-00-00-01-IADE

Csak a „Hálózati köri szabályozást“ vagy a „Fűtőköri szabályozást“ lehet aktiválni!

Hálózati köri szab.:

A hálózati köri szabályozás időjárásfüggő, és minden berendezésbe be van
építve. „Hálózati köri szivattyúk“ vagy „Hálózati köri szivattyúk hálózati
keverőkkel“ segítségével juttatható el a fűtővíz a felhasználási helyre
tápvezetéken vagy távvezetéken. Maximum 3 hálózati köri szivattyút vagy 2
hálózati keverőt 2 dupla szivattyúval lehet üzemeltetni. A sémáktól függően
„kiegészítő funkciók“ (ZU) szerint 2 melegvíz-tároló és egy csúcsterhelésű
kazán vezérelhető.
NK
P0
NK
P
1b
ZU

Sémaváltozatok

Jelmagyarázat:
NKP 0
= Hálózati köri szivattyú 0
NKP 1
= Hálózati köri szivattyú 1
NKP 1a
= Hálózati köri dupla szivattyú 1a
NKP 1b
= Hálózati köri dupla szivattyú 1b
MI 1
= Hálózati keverő 1
NKP 2
= Hálózati köri szivattyú 2
NKP 2a
= Hálózati köri dupla szivattyú 2a
NKP 2b
= Hálózati köri dupla szivattyú 2b
MI 2
= Hálózati keverő 2
SLP
= Melegvíz-tároló
ZU → WWP
= Kiegészítő HMV-tároló
ZU → EXTERN = Csúcsterheléses kazán

NK
P2
(a)

MI
1

SLP
NKP
2b

MI
2

Sémaszám:. PRO-01-02-01

Szivattyús hálózati kör 0
Szivattyús hálózati kör 1
Szivattyús hálózati kör 2
Melegvíz-tároló 0
Szivattyús hálózati kör 1
Szivattyús hálózati kör 2
Melegvíz-tároló 0
X = választási pozíció

●

●

●

●

X

●

●

●

Sémaszám:. PRO-01-02-02

Hálózati kör 1 kevert dupla szivattyúval
Hálózati kör 2 kevert dupla szivattyúval

Hálózati kör 1 kevert
Hálózati kör 2 kevert dupla szivattyúval

Hálózati kör 1 kevert
Hálózati kör 2 kevert
Melegvíz-tároló 0
X = választási pozíció

Fűtőköri szabályozás

NK
P1
(a)

●

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

X

●

●

●

●

●

(max. kazánonként 3 Set MK261 fali készülék lehetséges)

Egy HMV-tároló, egy szivattyús kör és 2 kevert kör szabályozható. A
„kiegészítés“ („Zusatz“) -en keresztül minden fali készüléken egy 2. vagy egy
csúcsterhelésű kazán vezérelhető. A „távvezeték üzem” kiválasztásával az LAP
vagy a PUP távvezetéki funkciók választhatók ki.
Megjegyzés

Amennyiben a „kiegészítés“ és a „távvezeték” funkciók kihasználatlanul
maradnak, a 0 fűtőkör harmadik keverő körként csatlakoztatható.

Jelmagyarázat:
HKP 0
= fűtőköri szivattyú 0
HKP 1
= fűtőköri szivattyú 1
HKP 2
= fűtőköri szivattyú 2
MI 1
= keverő 1
MI 2
= keverő 2
ZU → MI 0
= keverő 0 (parancs ZU)
ZU → WWP
= kiegészítő HMV-tároló
ZU → EXTERN = csúcsterhelésű kazán
FL → MI 0
= keverő 0 (parancs BE)
FL → LAP
= távvezetéki funkció
FL → PUP
= távvezetéki funkció
FL → ERW
= fűtőkör bővítése

Sémaváltozatok

Z
U

F
L

S
L
P

H
K
P
0

H
K
P
1

M
I
1

H
K
P

MI
2

2

Fűtőkör 0 szivattyús kör
Fűtőkör 1 kevert
Fűtőkör 2 kevert
melegvíz-tároló 0
X = választási pozíció

X

X

●

●

●

●

●

●

Fűtőkör 0 kevert
Fűtőkör 1 kevert
Fűtőkör 2 kevert
melegvíz-tároló 0

●

●

●

●

●

●

●

●
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4
4.1

Elektromos csatlakozás
A fűtőberendezés elektromos csatlakozásai
Hálózati csatakozás

400V, 50HZ, 20A

PRO-03-00-00-00-01-IADE

(túlfeszültség elleni védelem ajánlott)

Alapfelszereltség:
•

BCE kazán kezelőegység

●

A3 hamukihordó meghajtó (230VAC)

•

KP kazánalaplap

●

A3 Hall

•

TPM transzportmodul (400VAC)

●

Rein tisztító meghajtó

•

SMA hibaüzenet kimenet (24VDC 200mA)

●

SZ füstgázventilátor (230VAC)

•

STB biztonsági hőmérséklet korlátozó

●

SZ Hall

•

T1 kazánérzékelő (KVT20)

●

Rost rostélyhajtómű (230VAC)

•

STF adagoló érzékelő (PT1000)

●

Rost Hall

•

RGT füstgáz érzékelő (termoelem)

●

A1 FÜS töltésszint (kihordás felügyelet)

•

T-WTR tisztítás érzékelő (termoelem)

●

A1 kihordás meghajtó (400VAC)

•

FW tűztér fotófelügyelet

●

G1 adagoló meghajtó (400VAC)

•

Rein-Pos TKS tisztító pozíció (15VDC)

●

ZG gyújtófúvó (230VAC)

•

TKS 1 tűztérajtó érzékelő(24VDC)

●

HP0 kazántöltő szivattyú (230VAC)

•

TKS-Box hamutartó figyelő (230VAC)

●

RLM visszatérő keverő (230VAC)

•

Lambda lambda-szonda (12VDC)

●

RLF visszatérő érzékelő (KVT20)

•

LFK levegő csappantyú (24VDC)

●

SI-LR tárolóhelyiség bizt. kapcsoló (230VAC)

•

BSK tűzvédelmi csappanttyú (24VDC)

●

KFR kazánengedélyező bemenet (230VAC)

●

5 puffertartály érzékelő bemenet (KFT20)

(230VAC)

(fordulatszám-felügyelet)
(230VAC)

(fordulatszám-felügyelet)

(fordulatszám felügyelet)

opcionális felszerelés:
•

VF előremenő érzékelő (KVT20)

●

MI keverő (230VAC)

•

RF visszatérő érzékelő (KVT20)

●

A4 hamukihordó fúvó (230VAC)

•

SF tárló érzékelő (KVT20)

●

ATF hamutartály-érzékelő (KVT20)

•

AF külső érzékelő (KVT20)

●

TKS-AT hamutartály figyelő

•

NKP fűtőköri szivattyúk (230VAC)

●

A2 adagoló csiga

•

HKP hálózati köri szivattyúk (230VAC)

●

NKFR hálózati kör engedélyezés (0-10V)

(400VAC)

Ellenállás értékek:
hőmérséklet
-16C°
-8C°
0C°
10C°
20C°
30C°
40C°
50C°
60C°
70C°

KVT20

1,434 kΩ
1,537 kΩ
1,644 kΩ
1,783 kΩ
1,928 kΩ
2,078 kΩ
2,234 kΩ
2,395 kΩ
2,563 kΩ
2,735 kΩ

hőmérséklet
0C°
10C°
30C°
40C°
50C°
60C°
70C°
80C°
100C°
125C°

PT1000

1,000 kΩ
1,039 kΩ
1,117 kΩ
1,155 kΩ
1,194 kΩ
1,232 kΩ
1,271 kΩ
1,309 kΩ
1,385 kΩ
1,480 kΩ
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4.2

Kábelezési előírások
Túlfeszültség-védelem

A különböző épületek közötti CAN-Bus vezetéket potenciálkiegyenlítés
végett az egyes épületek földvédőit össze kell kötni! Amennyiben a
földelések közötti összeköttetés nem lehetséges, a CAN-Bus kábellel 10
mm-es kerek földelőt kell a talajba letenni! A szalag és kerek földelőket
össze kell egymással kötni!

Érzékelő

2×1mm²

Analog helyiségérzékelő RFF

2×1mm²

CAN-Bus kapcsolat

2×2 x 0,5 mm² párhuzamosan sodort, árnyékolt

RG 0
RG 1

CAN - BCE
SH

-

L H

+

RS (HKR 0)
CAN - B us

RG 2

CAN - B us

További időjárásfüggő vezérlések
csatlakoztatása CAN-Bus kapcsolaton keresztül
lehetséges.

CAN - B us

SH

-

L

H

+

SH

-

L H

+

CAN - BCE

HKR 0 230VAC

BCE
Display

SERVICE

SY- BUS

ETHERN.

SD-CARD

CAN

CAN

KP (T aurus)

EP

N 41 1

EP

N

31 1 2 11 11 1

N EP

0 11 90 1 80 1

N E P 70 1 6 0 1 50 1

N E P 40 1 30 1

N E P 20 1 10 1 0 01

N EP

13 5 N

P E 13 4

13 1 13 0 12 9 12 8

CA N - Bus

1 2 7 PE 1 2 6 1 2 5 PE 1 2 4 1 2 3 PE 1 2 2 1 2 1 1 2 0 1 1 9 1 1 8 1 1 7 1 1 6

5 11

TPM 400VAC

F FO

1 5 4 15 3 15 2 15 1 15 0 1 49 1 48 1 47 1 4 6 1 4 5 1 44 1 43 1 42 14 1 1 4 0 1 39 1 38 1 37 1 36

NO

CAN-Bus lineáris kábelezés

Jelmagyarázat:
BCE
KP
TPM
HKR
RG
RS

→
→
→
→
→
→

kezelőegység
kazán alaplap
Transzportmodul
fűtőköri szabályozó
analóg beltéri távadó
digitális beltéri távadó

A CAN-Bus kapcsolatot lehetőség szerint mindig lineárisan kábelezzék,
azaz a BCE-től a HKR 0-hoz utána a HKR 1-hez...stb. Csillagformájú
kábelezés esetén a CAN-Bus kapcsolati kábelek összes hossza nem
haladhatja meg a 100 m-t. A CAN-BUS +/- és a H/L csatakozásait
mindig párosítva csatlakoztassuk!
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4.3

Elektromos csatlakozás
A berendezés helyszíni elektromos csatlakozásának a kiépítését csak egy
megfelelő engedélyekkel rendelkező villamos kivitelező vállalkozó
végezheti az összes érintett előírás betartása mellett. Ezen kívül figyelni
kell arra, hogy a berendezés elektromos részei hősugárzással szemben
védve legyenek!
A berendezésen belül levő kábelezés üzemileg csatlakozásra kész. A
helyszínen csupán a hálózati csatlakozást és a rendszer kialakításnak
megfelelő, valamint az egyes rendszerelemek kábelezését, mint pl.
Puffertartály, CAN-Bus, fűtőköri szivattyúk, keverőmotorok stb. kell az
elektromos kivitelezőnek elkészíteni.
Hálózati csatakozás

400V, 50Hz, 20A

(túlfeszültség elleni védelem ajánlott)

A hálózati csatlakozást a kazán hátoldalán levő szériaszerű
polaritásbiztos csatlakozón keresztül kell kiépíteni! A berendezést egy
biztosító automatán keresztül tudni kell áramtalanítani – az összes
pólussal a hálózatról leválasztani anélkül, hogy a berendezés
kapcsolómezejének fedelét kinyitnánk, vagy hogy a kazán hátoldalán levő
csatlakozót széthúznánk!
A fázishelyes hálózati csatlakozásra figyelni kell!
Főkapcsoló (fűtőberendezés)

Menekülőkapcsoló

A fűtőberendezést a fűtőhelyiség ajtaja előtt elhelyezett főkapcsolón
keresztül, mely kulcszárással és eltávolítással illetéktelen kapcsolás ellen
biztosított, „0 / KI“ állással választható le összpólussal a hálózatról.

(fűtőberendezés )

A prTRVB H 118 szerint berendezéshez egy menekülő kapcsolót (vész-ki)
kell szerelni, melyet a fűtőhelyiségen kívül, a fűtőhelyiség ajtajához közel
kell elhelyezni! Ennek kikapcsolásakor az égő üzemen kívülre kerül, a
fűtőköri szabályozás és az összes biztonsági berendezés aktív marad. A
22/23 kazánengedélyező kontaktusba (KFR) kell kötni (ld. E-bekötési
rajzok)!

Biztonsági kapcsoló (tárolóhelyiség)

A keverőmű a tárolóhelyiség ajtaja előtt elhelyezett főkapcsolón keresztül,
mely kulcszárással és eltávolítással illetéktelen kapcsolás ellen biztosított,
„0 / KI“ állással választható összpólussal a hálózatról.

Kapcsolómező nyitása

Mielőtt a kapcsolómezőt kinyitjuk, az összpólusú csatlakozóval a kazán
áramellátását az összes pólusán meg kell szüntetni! A berendezésnek
árammentesek kell lennie!
Figyelem:

Ha a kazánt csak a hálózati kapcsolóval kapcsoljuk le, a
kazán számos komponense áram alatt marad.
A kapcsolómezőt nem szabad kinyitni!

•

A kapcsolómező biztosítást meg kell oldani és a panel ajtaját
felhajtva lehet biztosítani;

 az alaplap a hozzátartozó csatlakozókkal és biztosítékokkal (ld.
E-bekötési rajzok) ez alatt található jól hozzáférhető helyen;
• a kábelcsatlakozásokhoz a megfelelő kábelcsatornákat kell
használni!
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Hálózati köri szabályozás

Az
időjárásfüggő
hálózati
köri
szabályozás
a
berendezés
kazánalaplapjába van integrálva. Nagy teljesítményű szivattyúk vagy
keverők általi túlterhelés elkerülése érdekében minden használt kimenetet
csatlakozó relén keresztül kell működtetni!

Időjárásfüggő szabályozás

A Set MK-261 fali készülék időjárásfüggő fűtésszabályozás a falra
szerelendő, és CAN-Bus-szal kapcsolódik a kazán kezelőegységéhez.
Nagy teljesítményű szivattyúk vagy keverők általi túlterhelés elkerülése
érdekében minden használt kimenetet csatlakozó relén keresztül kell
működtetni! A szabályozó kezelése és konfigurációja a kazán
kezelőegységén keresztül történik.
Set-MK261 fali készülék (kazánonként max. 3 Set MK261 fali készülék lehetséges)
Egy Set-MK261fali készülékkel egy HMV tároló egy direkt fűtőkör és két
keverő fűtőkör vezérelhető. A „kiegészítő” („Zusatz“) választása esetén
minden fali készülék egy 2. HMV tárolót vagy kaszkádfunkció
segítségével egy csúcsterhelésű kazánt tud működtetni. A „Távvezeték
Üzem” („Betrieb Fernl.“) kiválasztásával lehet a LAP és PUP távvezetéki
funkciókat beállítani.

Megjegyzés

Amennyiben a „kiegészítő” („Zusatz“) és a „Távvezeték Üzem” („Betrieb
Fernl.“) funkciók nincsenek kihasználva a 0 fűtőkör mint egy harmadik
keverőkör csatlakoztatható a fali készülékhez.
A fali készülék H35 sorkapcsához kell az áramellátást csatlakoztatni és
CAN-Bus segítségével kell a kezelő egységgel összekötni.

Analóg távvezérlő

A távvezérlőt az 1-es és 2-es sorkapcsokkal kell a mindenkori fűtőköri
szabályozó bemenethez csatlakoztatni!

Digitális távvezérlő

A távvezérlőt CAN-Bus-on keresztül kell a kezelőegységgel (BCE), vagy a
Set-MK261 fali készülékkel összekötni!

3. kevert fűtőkör

A 0 fűtőkör csak akkor használható kevert fűtőkörként, ha a „kiegészítő”
és „távvezeték” funkciók nincsenek aktiválva. A keverőmotort 0 (MI 0) a
fali készülék H25 és H26 sorkapcsaira a 0 fűtőköri szivattyút (HKP 0) H33
sorkapcsára kell bekötni!

2. HMV tároló

Aktiválása a kazánon vagy a Set-MKR261fali készüléken lehetséges!
Hálózati köri szabályozás esetén a kazánon „kiegészítő” („Zusatz“) (HMVszivattyú) funkció segítségével a 2. tárolótöltő szivattyút a H33
sorkapocsra és a 2. tároló érzékelőt a H15/H16 (RF1) sorkapcsokra
kötve lehet működtetni.
A Set-MK261 fali készüléken a „kiegészítő 0,1 vagy 2“ -n keresztül
(HMV-szivattyú) a 2. tárolótöltő szivattyút a H25 és a 2. tároló érzékelőt a
H15/H16 (ZSF) sorkapcsokra kötve lehet működtetni.

Csúcsterhelésű kazán

Aktiválása a kazánon vagy a Set-MKR261fali készüléken lehetséges!
Hálózati köri szabályozás esetén a kazánon „kiegészítő” („Zusatz“)
(KÜLSŐ) funkció segítségével a csúcsterhelésű kazánt a H33
sorkapocsra kötve lehet működtetni.
A Set-MK261 fali készüléken a „kiegészítő 0,1 vagy 2“ -n (KÜLSŐ)
funkció segítségéve a csúcsterhelésű kazánt a H25 sorkapocsra kötve
lehet működtetni.

32

PRO tervezés és szerelés
Hálózati köri szivattyúk

Hálózati köri szivattyúk keverővel

Hálózati köri szivattyúk csatlakozása (NKP0-NKP2).
NKP0 = sorkapocs H33 / NKP1 = SK. H28 / NKP2 = SK. H27
Hálózati köri szivattyúkat (NKP1a/b-NKP2a/b) a következő sorkapcsokhoz kell
csatlakoztatni:
NKP1a = sorkapocs H28 / NKP1b = sorkapocs H33
NKP2a = sorkapocs H27 / NKP2b = sorkapocs H34
A keverőket (MI1-MI2) a következő sorkapcsokhoz kell csatlakoztatni:
MI1 = sorkapocs H31-H32 / MI2 = sorkapocs H29-H30.
A visszatérő érzékelőket (RF1 und RF2) a következő sorkapcsokhoz kell
csatlakoztatni:
RF1 = sorkapocs H15-H16 / RF2 = sorkapocs H13-H14.

Kazánkaszkád

Négy fűtőkazánig tudnak kaszkádüzemben (kazánsorrend-kapcsolás)
dolgozni, és a CAN-Bus-on keresztül kell azokat lineárisan összekötni. A
CAN-Bus-vezetéket a + sorkapocs nélkül kell bekötni!
Vegye figyelembe a kábelezési előírások fejezetet, különösen a
„CAN-Bus lineáris kábelezés előírást”!

2 érzékelős puffermanagement

Aktiválása a kazánalaplapon lehetséges!
A kazánalaplapon az alsó pufferérzékelőt (T2) a 31/32-es sorkapcsokra és
a felső pufferérzékelőt (T3) a 33/34-es sorkapcsokra kell csatlakoztatni!
A fali készüléken az alsó pufferérzékelőt (T2) a H17/18-as sorkapcsokra és
a felső pufferérzékelőt (T3) a H19/20-as sorkapcsokra kell csatlakoztatni!

5 érzékelős puffermanagement

Aktiválása a kazánalaplapon lehetséges!
A H1/H2 (T5), H3/H4 (T6) és H5/H6 (T7) sorkapcsokra lehet további
pufferérzékelőket csatlakoztatni.

Megjegyzés

Amennyiben ez az 5 puffermanagement-érzékelő ki van használva, a
fűtési körök analóg távadók nélkül használhatók.

Megjegyzés

Az 5 érzékelős puffermanagement csak a HP0 puffer esetén használható!

Villámvédelem

Villámvédelemként javasoljuk, hogy a házi elosztó rendszerbe egy
túlfeszültség levezető berendezést építsenek be!
Vegye figyelembe a kábelezési előírások fejezetet, különösen a
„túlfeszültség elleni védelmet”!

Potenciál kiegyenlítés

Az egész berendezést a csatlakozó csővezetéken keresztül
szerint egy potenciál kiegyenlítő-sínbe kell kötni!

előírás

Ügyelni kell arra, hogy a potenciál kiegyenlítő-sínbe való
bekötéskor a lehető legrövidebb bekötést alkalmazzuk!
Szükségáramforrás

Csak szabályozott áramellátó használható!
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5

Végső ellenőrzés/Első beüzemelés

BS-04-00-00-00-01-IADE

Végső ellenőrzés
 ellenőrizze még egyszer a berendezés elkészültekor, hogy
minden csavarzat és csővezeték meg van húzva, és
megfelelően tömített;
 ellenőrizze, hogy minden fedél (nyílás) fel van-e szerelve, és
biztosítva van-e;
 ellenőrizze, hogy a csatlakozások (kémény, elektromos...)
megfelelően vannak-e kivitelezve;
 ellenőrizze, hogy minden szükséges biztonsági figyelmeztetés el
van-e helyezve, és adja át a berendezés összes
dokumentációját (kezelési útmutató, szerelési és tervezési
útmutató);
 ellenőrizze, hogy az összes elektromos csatlakozás
megfelelően lett-e kialakítva, mielőtt feszültség alá helyezi a
berendezést;
 tisztítsa meg a berendezést, és takarítsa fel az építkezési
területet;
 hagyjon maga után tiszta területet!
Első üzembehelyezés
Az első üzembehelyezést csak a GUNTAMATIC vagy szakképzett
szakember végezheti! Ennek előfeltétele, hogy a berendezés
kéményseprője, a fűtés-, és elektromos kivitelezője a berendezés
működését jóváhagyták. A GUNTAMATIC által felhatalmazott
szakembernek a következő munkálatokat kell a beüzemelés során
elvégeznie:

Fontos →



az egész berendezés ellenőrzése;



elektromos funkció-ellenőrzés;



a berendezés szabályozójának beállítása;



berendezés üzembehelyezése;



a berendezés funkcióinak,
bemutatása a kezelő felé;



az ügyfél és a berendezés adatainak rögzítése, és a
beüzemelési jegyzőkönyv kiállítása.

kezelésének

és

tisztításának

Az esetlegesen előforduló hiányosságokat írásban fel kell jegyezni, és
garanciafeltételként 4 héten belül azokat meg kell szüntetni!
A teljesen kitöltött beüzemelési-ellenőrző listát azonnal el kell a
GUNTAMATIC-nak küldeni – különben a garancia megszűnik!

Fontos →

Ezt a szerelési útmutatót nem szabad az első beüzemelés után
megsemmisíteni,
hanem
a
kezelési
útmutatóval
együtt
a
fűtőberendezésnél kell tartani!
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6

Szabványok/Előírások

BS-05-00-00-00-02-IADE

A kazán a EN 303-5 szabvány szerint a 3-as osztálynak megfelelően, valamint az osztrák megyék kis
tüzelőberendezéseivel és energiatakarékosság Art. 15a BVG előírásainak megfelelően lett kialakítva. Az
eredeti tanúsítások a gyártónál megvannak. A fűtőkazán csatlakoztatása során a helyi tűzvédelmi és
építéshatósági előírások mellett a következő általánosan érvényben levő szabványokat és biztonsági
előírásokat kell figyelembe venni:
•

ÖNORM / DIN EN 303-5 (MSZ EN 303-5)
Kézi és automatikus megrakású szilárd tüzelésű kazánok 300 kW-ig; fogalmak, követelmények,
vizsgálatok és jelölések;

•

ÖNORM / DIN EN 12828
Épületek fűtési rendszerei, melegvíz-fűtési rendszerek tervezése;

•

ÖNORM / DIN EN 12831
Épületek fűtési rendszere; a fűtési hőterhelés számításának módja;

•

ÖNORM M 7137
A pellettárolás követelményei a felhasználónál;

•

ÖNORM M 7510
Központi fűtési rendszerek felülvizsgálatának irányelvei;

•

ÖNORM H 5195-1 (Ausztria)
Károk, korrózió és vízkőképződés megelőzése meleg-vizes fűtés rendszerekben 100°C üzemi
hőmérsékletig;

•

VDI 2035

(Németország)

Károk elkerülése meleg-vizes fűtés rendszerekben; fűtővízoldali korrózió;
•

SWKI 97-1 (Svájc)
Vízkő és korrózió védelem fűtőberendezésekben;

•

TRVB H 118

(Ausztria az automatikus megrakású berendezésekhez)

Műszaki irányelvek a tűz megelőzésére;
•

DIN 1988
Műszaki szabályozás az ivóvíz szereléshez (TRWI);

•

DIN 4751 Teil 1-4
A fűtőberendezések biztonságtechnikai felszerelései;

•

LRV svájci levegőtisztasági rendelet;

•

svájci kis tüzelőberendezésekkel kapcsolatos rendelet;

•

VKF hőtechnikai berendezések tűzvédelmi irányelvei (Svájc);

•

SIA 384 (Svájc);
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO175/250
helyszínen készített fűtészabályozáshoz

Tel. 07276 / 2441-0

minimum 4000 liter puffertérfogat

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu
1. PRO 175/250 (1 Modul)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló Akkutherm 2000/2PS
árlista alapján
5. GSM Modul
cikkszám: S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő vezetékhossz
esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 5 db pufferérzékelővel, rendelni kell!
cikkszám: S70-003
10. T-idomot minimum 4“-ra kell kialakítani
helyszínen
11. külső érz., hálózati köri szab. esetén rendelendő cikkszám: S70-001

séma szám: PRO-01-01
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Megjegyzés:
Hiálózati köri szabályozás esetén fűtőköri szabályozást nem lehet aktiválni!























































HP0 beállítás = Pufferszivattyú

Hő biomasszából
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PRO 350/425/500
helyszínen készített fűtészabályozáshoz

minimum 10 000 liter puffertérfogat

Tel. 07276 / 2441-0
info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu
1. PRO 350/425/500 (2 Modul)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló minimum 10000 liter
helyszínen
5. GSM Modul
cikkszám: S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő vezetékhossz
esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 5 db pufferérzékelővel, modulonként rendelni kell! cikkszám: S70-003
10. külső érz., hálózati köri szab. esetén rendelendő cikkszám: S70-001
11. Megjegyzés: az elosztóvezetéket az előremenő és visszatérőnél
megfelelő méretű csatlakozókkal kell tervezni!

séma szám: PRO-01-02
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Megjegyzés:
Hiálózati köri szabályozás esetén fűtőköri szabályozást nem lehet aktiválni!
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
hálózati köri szivattyúk funkciója
max. 3 hálózati köri szivattyú lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-02-01

1. hálózati köri szivattyú 0-2
2. külső érzékelő, megrendelendő

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

helyszínen
cikkszám: S70-001

Információ:
- minden hálózati köri szivattyú egy saját időprogram segítségével idő vezérelhető, és ezen
kívül éjszaka ki KH (AT) és KH (AT) lekapcsolás funkciók segítségével vezérelhetők;
- a hálózati kör 1 és hálózati kör 2 keverővel is üzemeltethető;
- egy HMV tároló is tölthető;
- amennyiben a hálózati kör 0 nincs kihasználva, a „kiegészítő“ („Zusatz“) funkción keresztül
egy 2. HMV tároló, vagy egy csúcsterhelésű kazán (EXTERN) vezérelhető;
- 0-10 Volt bemenet a hálózati köri szivattyúk BE/KI..






















Megjegyzés:
A hálózati köri szivattyúk a BE/KI bemeneten 0-10 Volt segítségével kapcsolhatók.
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
hálózati köri szivattyúk funkciója keverővel
max. 4 hálózati köri szivattyú és 2 keverő lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-02-02

1.
2.
3.
4.

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

hálózati köri szivattyú 1a/1b és 2a/2b
keverő 1-2
hálózati körönként 2 db érzékelő szükséges
külső érzékelő, megrendelendő

helyszínen
helyszínen
cikkszám: S70-002
cikkszám: S70-001

Információ:
- minden hálózati köri szivattyú egy saját időprogram segítségével idő vezérelhető, és ezen
kívül éjszaka ki KH (AT) és KH (AT) lekapcsolás funkciók segítségével vezérelhetők;



- minden hálózati köri szivattyúhoz rendelhető egy második hálózati szivattyú, amelyik
automatikusan hálózati előremenő és visszatérő hőmérsékletek közti hőmérséklet
különbségtől függően a szállítóteljesítmény erősítése érdekében bekapcsolható;
- amennyiben a hálózati kör 1 csak 1 hálózati köri szivattyúval üzemel, a „kiegészítő“
(„Zusatz“) funkción keresztül egy 2. HMV tároló, vagy egy csúcsterhelésű kazán (EXTERN)
vezérelhető;



- 0-10 Volt bemenet a hálózati köri szivattyúk BE/KI.











































Megjegyzés:
A hálózati köri szivattyúk a BE/KI bemeneten 0-10 Volt segítségével kapcsolhatók.
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO 175/250
fűtőköri szabályozással – távvezeték nélkül
max. 9 kevert kör és 3 HMV tároló

minimum 4000 liter puffertérfogat

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu
1. 175/250 (1 Modul)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint) árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló Akkutherm 2000/2PS
árlista alapján
5. GSM Modul
cikkszám:S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő
vezetékhossz esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 5 db pufferérzékelővel, modulonként rendelni kell! cikkszám: S70-003
10. T-idomot minimum 4“-ra kell kialakítani
helyszínen

séma szám: PRO-01-03
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO 350/425/500
fűtőköri szabályozással – távvezeték nélkül
max. 18 kevert kör és 6 HMV tároló

minimum 4000 liter puffertérfogat

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-04

1. PRO 350/425/500 (2 Modul)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint) árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló Akkutherm 2000/2PS
árlista alapján
5. GSM Modul
cikkszám:S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő
vezetékhossz esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 2 db NA80 (3”) külön peremet kell rendelni!
árlista alapján
10. 5 db pufferérzékelővel, modulonként rendelni kell! cikkszám: S70-003
11. Megjegyzés: az elosztóvezetéket az előremenő és visszatérőnél
megfelelő méretű csatlakozókkal kell tervezni!

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
időjárásfüggő szabályozás
kazánonként maximum 3 fűtőkör lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-04-01

1. Set-MKR261fali készülék időjárásfüggő vez.
cikkszám: S30-030
Figyelem: A fali készülék maximális terhelhetőségét figyelemebe kell venni!
2. analóg távadó
cikkszám: S70-006
digitális távadó
cikkszám: S60-004
3. keverő motor
cikkszám: S50-501

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Információ:
-

a külső érzékelőt (AF) mindig a HKR-0 -ra kell kötni;

-

minden fűtőkazánhoz (A, B, …) maximum 3 Set-MK261 falkészüléket lehet csatlakoztatni;
a fűtőkörök aztán pl. mint HKR-A0, HKR-B1 stb. vannak jelölve;

-

minden fűtőkörhöz egy analóg távadót (RFF) lehet csatlakoztatni;
minden fűtőkazánhoz maximum 3 digitális távadót (RS) lehet csatlakoztatni;
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO 175/250
minimum 4000 liter puffertérfogat
Objektumok ellátása fűtőköri szabályozóval és távvezetékkel
maximum 3 objektum - kazánonként maximum 3 fűtőköri szabályozó lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu
1. PRO 175/250 (1 Modul)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló Akkutherm 2000/2PS
árlista alapján
5. GSM Modul
cikkszám:S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő
vezetékhossz esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 2 db NA80 (3”) külön peremet kell rendelni!
árlista alapján
10. 5 db pufferérzékelővel, modulonként rendelni kell! cikkszám: S70-003
11. Fontos: a CAN-Bus vezetéket mindig lineárisan kell kötni; csillag
alakú kötés esetén a maximális vezetékhossz 100 m lehet;
12. T-idomot minimum 4“-ra kell kialakítani
helyszínen
13. Megjegyzés: az elosztóvezetéket az előremenő és visszatérőnél
megfelelő méretű csatlakozókkal kell tervezni!

séma szám: PRO-01-05
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO 350/425/500
minimum 4000 liter puffertérfogat
objektumok ellátása fűtőköri szabályozóval és távvezetékkel
maximum 6 objektum - kazánonként maximum 3 fűtőköri szabályozó lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu
1. PRO 350/425/500 (2 Module)
árlista alapján
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
3. visszatérő emelő csoport
HP0 szivattyú - 230V (pl. Wilo-Stratos 50/1-12)
helyszínen
keverőszelep - 2“ (DN50), Kvs>=60 (pl. ESBE)
helyszínen
4. puffertároló Akkutherm 2000/2PS
árlista alapján
5. GSM Modul
cikkszám:S15-002
6. zavarjelző lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
7. vezetékméret 2”
helyszínen
8. 2 x 25 m-nél hosszabb puffer-előremenő és visszatérő
vezetékhossz esetén 3“-ra kell méretezni
helyszínen
9. 2 db NA80 (3”) külön peremet kell rendelni!
árlista alapján
10. Fontos: a CAN-Bus vezetéket mindig lineárisan kell kötni; csillag alakú
kötés esetén a maximális vezetékhossz 100 m lehet;
11. 5 db pufferérzékelővel , modulonként rendelni kell! cikkszám 70-003
12. Megjegyzés: az elosztóvezetéket az előremenő és visszatérőnél
megfelelő méretű csatlakozókkal kell tervezni!

séma szám: PRO-01-06
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
objektumok ellátása fűtőköri szabályozóval és ZUP távvezetéki funkcióval
kazánonként maximum 3 fűtőköri szabályozó lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-06-01

1. Set-MKR261fali készülék időjárásfüggő vez.
cikkszám: S30-030
Figyelem: A fali készülék maximális terhelhetőségét figyelemebe kell
venni!
2. analóg távadó
cikkszám: S70-006
digitális távadó
cikkszám: S60-004
3. keverő motor
cikkszám: S50-501
4. távvezeték és méretezés
helyszínen
5. szivattyú és méretezés
helyszínen
Figyelem: A kimenetek maximális terhelhetőségét figyelembe
kell venni!
6. hidraulikus váltó és méretezés
helyszínen

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Információk:
-

A külső érzékelőt (AF) mindig a HKR-0 -ra kell kötni -HKR-1-t és HKR-2-t külső érzékelő (AF) nélkül
kell kötni; több kazános rendszernél mindig a HKR-A0-ra, HKR-B0-ra egy-egy külső érzékelő (AF)
kötendő.

-

Minden fűtésszabályozó aktív távvezetéki funkcióval a bővítés (ERW) funkcióval egy további
fűtésszabályozóval bővíthető ( kazánonként maximum 3 fűtésszabályozó).

Figyelem:
-

Amennyiben a fűtésszabályozón a (ZUP...LAP) távvezetéki funkciók ki vannak használva, a 0 fűtőkör csak szivattyús körként, keverő nélkül használható;

-

A 0 fűtőkör állandóérték szabályozással használható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez, vagy egy helyiségtávadóval hőmérséklet vezérelve radiátoros
fűtési rendszerhez alkalmazható.







































































































































































































Távvezeték 0 beállítás = ZUP / ERW beállítás – HKR-1 és HKR-2 = HKR-0
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
objektumok ellátása fűtőköri szabályozóval és ZUP távvezetéki funkcióval
kazánonként maximum 3 fűtőköri szabályozó lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
www.okovalentia.hu

séma szám: PRO-01-06-02
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Információk:
-

A külső érzékelőt (AF) mindig a HKR-0 -ra kell kötni -HKR-1-t és HKR-2-t külső érzékelő (AF) nélkül
kell kötni; több kazános rendszernél mindig a HKR-A0-ra, HKR-B0-ra egy-egy külső érzékelő (AF)
kötendő.

Figyelem:

1. Set-MKR261fali készülék időjárásfüggő vez.
cikkszám: S30-030
Figyelem: A fali készülék maximális terhelhetőségét figyelemebe kell
venni!
2. analóg távadó
cikkszám: S70-006
digitális távadó
cikkszám: S60-004
3. keverő motor
cikkszám: S50-501
4. ECO HMV tároló
árlista alapján
5. távvezeték és méretezés
helyszínen
6. szivattyú és méretezés
helyszínen
Figyelem: A kimenetek maximális terhelhetőségét figyelembe
kell venni!
7. hidraulikus váltó és méretezés
helyszínen

-

Amennyiben a fűtésszabályozón a (ZUP...LAP) távvezetéki funkciók ki vannak használva, a 0 fűtőkör csak szivattyús körként, keverő nélkül használható;

-

A 0 fűtőkör állandóérték szabályozással használható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez, vagy egy helyiségtávadóval hőmérséklet vezérelve radiátoros
fűtési rendszerhez alkalmazható.
































































Távvezeték 0 beállítás = ZUP
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Tel. 07276 / 2441-0

PRO
objektumok ellátása fűtőköri szabályozóval és LAP távvezetéki funkcióval
kazánonként maximum 3 fűtőköri szabályozó lehetséges

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com
1. Set-MKR261fali készülék időjárásfüggő vez.
cikkszám: S30-030
Figyelem: A fali készülék maximális terhelhetőségét figyelemebe kell venni!
2. analóg távadó
cikkszám: S70-006
digitális távadó
cikkszám: S60-004
3. keverő motor
cikkszám: S50-501
4. PSF puffertároló
árlista alapján
5. szivattyú és méretezés
helyszínen
Figyelem: A kimenetek maximális terhelhetőségét figyelembe
6. 2 db pufferérzőkel, rendelni kell!
cikkszám: S70-003
7. Opció: cirkulációs szivattyú
cikkszám: 045-250
8. Opció: 12-lyukú karima és hőcserélő
árlista alapján
9. távvezeték és méretezés
helyszínen

séma szám: PRO-01-06-03
elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Információk:
-

A külső érzékelőt (AF) mindig a HKR-0 -ra kell kötni -HKR-1-t és HKR-2-t külső érzékelő (AF)
nélkül kell kötni; több kazános rendszernél mindig a HKR-A0-ra, HKR-B0-ra egy-egy külső
érzékelő (AF) kötendő.

Figyelem:
-

Amennyiben a fűtésszabályozón a (ZUP...LAP) távvezetéki funkciók ki vannak használva, a 0 fűtőkör csak szivattyús körként, keverő nélkül használható;

-

A 0 fűtőkör állandóérték szabályozással használható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerhez, vagy egy helyiségtávadóval hőmérséklet vezérelve radiátoros
fűtési rendszerhez alkalmazható.
























































































Távvezeték 0 beállítás = LAP
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PRO tervezés és szerelés

8

Műszaki adatok

PRO-08-00-00-00-01-IADE

8.1 PRO

Típus PRO 175
Típus PRO 250

készl. PRO 350
készl.PRO 425
készl.PRO 500

készl.PRO 600
készl. PRO 750

készl.PRO 850
készl. PRO
1000

Apríték G30 és G50
(ÖNORM M7133)
fapellet ENplus A1 és A2 (EUNorm EN 14961-2)

Tüzelőanyag PRO
188
199,5* / 250**

kazán teljesítmény PRO 175
kazán teljesítmény PRO 250
kéményhuzatigény
kazánhőmérséklet
visszatérő hőmérséklet
víztérfogat (összes)
üzemi nyomás
PRO 175
vízoldali ellenállás
20 K hőmérséklet kül. esetén
PRO 175
vízoldali ellenállás
10 K hőmérséklet kül. esetén
PRO 250
vízoldali ellenállás
20 K hőmérséklet kül. esetén
PRO 250
vízoldali ellenállás
10 K hőmérséklet kül. esetén
hamutartály

10
60 - 85
55
600
max. 3
átfolyás
hőm.
nyom. kül.
átfolyás
Temp.
nyom. kül.
átfolyás
hőm.
nyom. kül.
átfolyás
hőm.
nyom. kül.

füstcső átmérő

Az összteljesítmény az egyes modulok kombinációjából adódik

kW

10
60 - 85
55
1200
max. 3
-

10
60 - 85
55
1800
max. 3
-

10
60 - 85
55
2400
max. 3
-

PA
°C
°C
liter
bar
kg/h
°C
mbar
kg/h
°C
mbar
kg/h
°C
mbar
kg/h
°C
mbar

max. 240

max. 480

max. 720

max. 960

liter

250

2 x 250

3 x 250

4 x 250

mm

A = biztonsági hőcserélő
B = STB, kazánérzékelő
C = előremenő
D = A poz. érzékelője
E = visszatérő
F = ürítő
össztömeg
alsó rész tömege
hőcserélő tömege
adagolófeltét tömege
meghajtóegység tömege
kihordás tömege m-enként

3/4“
2“
1/2“
2“
2“

-

-

-

col
col
col
col
col
col

kb. 2200
kb. 600
kb. 1000
kb. 100
kb. 75
kb. 26

kb. 4400
-

kb. 6600
-

kb. 8800
-

kg
kg
kg
kg
kg
kg

biztonsági hőcserélő

van

van

van

van

áramellátás

400 V 20 A

400 V 20 A

400 V 20 A

400 V 20 A

8084
16,9
20,7
16168
16,9
80,3
10750
18,3
36,7
21500
18,1
142,6

* névleges teljesítmény modul teljesítményhez < 400 kW / ** maximális lehetséges kazánteljesítmény

48

PRO tervezés és szerelés

8.2

Kihordó keverő

ömlesztési magasság:
apríték
pellet

→ max. 5,0 m
→ max. 2,5 m

AS =
TS =
WS =
RWS =
GL =

kihordó szakasz
vályú darab
fali átvezető
keverő mű szakasz
össz. hossz

A biztosító csvarokat nem szabad feszesen meghúzni!!!

Megjegyzés

keverőmű Ø
Keverőmű 3,0 m
Keverőmű 3,5 m
Keverőmű 4,0 m
Keverőmű 4,5 m
Keverőmű 5,0 m

Fontos

rugólap
Keverőmű 3,0 m
Keverőmű 3,5 m
Keverőmű 4,0 m
Keverőmű 4,5 m
Keverőmű 5,0 m

Szállításkor minden berendezés tartalmaz egy kihordó szakaszt (AS), egy fali
átvezető szakaszt (WS) és egy keverőmű szakaszt (RWS). A kihordó csiga
különböző vályú darabokkal (TS1-5) maximum 7 m össz. hosszúságig (GL)
hosszabbítható, beleértve a keverőmű csigát is.
A fali átvezetőt (WS) mindig a faláttöréshez kell szerelni!
AS
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm
730 mm

WS
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm
550 mm

RWS
1500 mm
1750 mm
2000 mm
2250 mm
2500 mm

GL
2780 mm
3030 mm
3280 mm
3530 mm
3780 mm

megjegyzés
Bázis
Bázis
Bázis
Bázis
Bázis

vályú
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5

hossz.
220 mm
550 mm
1100 mm
2200 mm
2970 mm

A leghosszabb rugólapokat mindig egymással szemben kell szerelni! A biztosító
csavarokat a rugólapokon nem szabad feszesre meghúzni! A rugólapokat a
szereléskor kb. 15 – 20 mm-re a kihordócsiga felett kell a csavarokkal rögzíteni!
250
cm

225
cm

197 cm

2 db.
1 db.

2 db.
1 db.

172
cm
2 db.
1 db.
1 db.
1 db.

147
cm
2 db.
1 db.
1 db.
1 db.
1 db.

120
cm
2 db.
1 db.

92
cm

64 cm
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8.3

Kihordó átadó csiga

AS =
TS =
ÜB =
GL =

Fontos

AS
TS1
TS2
TS3
TS4
TS5
ÜB

8..4

Átadócsiga összhossza (GL)

kihordó szakasz
vályú darab
átadó darab
össz. hossz

= max. 7 m.

megnevezés
kihordóegység
csigavályú csigával
csigavályú csigával
csigavályú csigával
csigavályú csigával
csigavályú csigával
átadó állomás csigával

hossza
730 mm
220 mm
550 mm
1100 mm
2200 mm
2970 mm
570 mm

A1 kihordó egység elforgatási és dőlésszögei
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GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A – 4722 PEUERBACH Bruck 7
Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0)7276 / 3031
Email: office@guntamatic.com
A technikai változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk.
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