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Telepítés
3318337
VálTóSzelep CSATlAkozó kéSzleT 
Akkor használjuk, amikor a kazán távol 
helyezkedik el a tárolótól

leírás
3/4” fűtővíz / visszatérő csövek
ø 18 gáz csatlakozó
3/4” M gázelzáró szelep
3/4” rendszer elzáró szelepek
1/2” rendszer töltő csap
három utas szelep
közvetett tartály érzékelő (NTC)
váltómotor
tömítések

3318336
VálTóSzelep kéSzleT
Akkor használjuk, ha a tároló a kazán alatt 
helyezkedik el közvetlenül

leírás
3/4” fűtővíz / visszatérő csövek
1/2” háztartási melegvíz / visszatérő csövek
ø 18 gáz csatlakozó
3/4” M gázelzáró szerelvény
3/4” rendszer elzáró szelepek
1/2” rendszer töltő csap
három utas szelep
közvetett tartály érzékelő (NTC)
váltómotor
4 literes tágulási tartály
3/4” rozsdamentes hajlékony csövek
8 bar nyomású biztonságiszelep
tömítések

3318290
NApkollekTor körI keVerőSzelep 
hATáRoló TeRmoSzTáTTAl

leírás
1/2” M/F napkollektor köri termosztát vezé-
relt keverő szelep 
ø 15 napkollektor köri bejövő cső
napkollektor érzékelő
napkollektor érzékelő kábelei
tömítések
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Telepítés

+

+

+

3318291
MoToroS keVerőSzelep NApkollekTor 
köR VezéRléShez TeRmoSzTáTTAl

leírás
léptetőmotor
napkollektor köri kezelő vezérlőpanel

3318250
MoToroS keVerőSzelep NApkollekTor 
reNdSzerHez VezérlőpANellel éS 
érzékelőkkel

leírás
napkollektor köri kezelő vezérlőpanel
léptetőmotor
kollektor érzékelő ( pTC)
közvetett tartály szenzor NTC (alsó 
érzékelő)

Magas hőmérsékletű 
zónakezelő fűtő modulok

3318286
mGz I
Vezérlő ModUl eGy MAGAS 
HőMérSékleTÛ zóNához

3318287
mGz II
Vezérlő ModUl kéT MAGAS 
HőMérSékleTÛ zóNához

3318346
mGz III
Vezérlő ModUl HároM MAGAS 
HőMérSékleTÛ zóNához

Telepítési lehetőségek
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Telepítési lehetőségek
különböző hőmérsékletű 
zónakezelő fűtő modul

3318288
mGm II
Vezérlő ModUl kéT külöNBöző  
HőMérSékleTÛ zóNához

3318289
mGm III
Vezérlő ModUl HároM külöNBöző 
HőMérSékleTÛ zóNához

Hidraulikus fűtőmodulok több zónás rendszerhez
BeépÍTeTT FÛTőModUl eGy VAGy kéT MAGAS HőMérSékleTI FÛTő zÓNA NAGy VÍzárAMláSÚ reNdSzer
VezéRléSe 

mGz I
Az MGz I modul egy nagy vízmennyiséget 
igénylő magas hőmérsékletű rendszerrel 
ellátott fűtési zóna vezérlését szolgálja.

mGz II
Az MGz II két nagy vízmennyiséget igénylő 
magas hőmérsékletű rendszerrel ellátott 
fűtési zóna vezérlését szolgálja.

A kéT zóNA VezéRléSéT SzolGáló 
interface modult (a készlet része) közvetle-
nül a kazánon belül kell a helyére illeszteni 
az MGz I és MGz II fűtő modul csatlakozta-
tásakor.

kis méretének köszönhetően falba süly-
lyesztve vagy egyszerűen a falra is felsze-
relhető. Földre soha nem szabad szerelni.

méretek:
• Szélesség  400 mm
• Magasság  500 mm
• Mélység     160 mm

Az MGz I és MGz II fűtő modulok bármely 
Ariston kazánhoz hozzákapcsolhatók. 

• egy vagy két magas  
hőmérsékletű fűtési 
zóna vezérlése

• Nagy vízátfolyási telje-
sítmény
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Telepítési lehetőségek
Hidraulikus fűtőmodul több zónás rendszerhez
BeépÍTeTT FÛTőModUl MAGAS HőMérSékleTI zÓNáS NAGy VÍzáTárAMláSI TelJeSÍTMéNyÛ ReNDSzeRek  
IráNyÍTáSáHoz 

mGz III
Az MGz III egy hőmérsékletű nagy vízát-
áramlási teljesítményű, három fűtési zónára 
osztott rendszerek vezérlésére szolgál.

A modulnak a kazánhoz történő hozzákap-
csolásakor a busz interfész panelt(a készlet 
része) közvetlenül a kazánon belül kell a 
helyére illeszteni. 
Az MGz III modul belseje el van látva egy 
komplett vezérlőegységgel, amely lehetővé 
teszi az összes perifériális egység csatla-
koztatását, ezáltal magas komfortfokozatot 
biztosítva. 

kis méretének köszönhetően falba süly-
lyesztve vagy egyszerűen a falra is felsze-
relhető.
padlóra sohe ne szerelje.

méretek:
• Szélesség   400 mm
• Magasság   500 mm
• Mélység     160 mm

Az MGz III fűtő modulok bármely Ariston  
kazánhoz hozzákapcsolhatók.

• 3 magas hőmérsékletű 
fűtési zóna vezérlése

• Nagy vízátfolyási telje-
sítmény

Hidraulikus fűtőmodul több zónás rendszerhez
BeépÍTeTT FÛTőModUl kéT VAGy HároM MAGAS HőMérSékleTI zÓNáS NAGy VÍzáTárAMláSI TelJeSÍTMéNyÛ 
reNdSzer IráNyÍTáSáHoz

MGm II
Az MGm II két nagy vízátáramlási teljesít-
ményt igénylő egy magas és egy alacsony 
hőmérsékletű rendszerrel ellátott fűtési 
zóna vezérlését szolgálja.

MGm III
Az MGm III három nagy vízátáramlási tel-
jesítményt igénylő magas és alacsony hő-
mérsékletű rendszerrel ellátott fűtési zóna 
vezérlését szolgálja.

A modulnak a kazánhoz történő hozzákap-
csolásakor a busz interfész panelt (a készlet 
része) közvetlenül a kazánon belül kell a 
helyére illeszteni.
A modul belseje el van látva egy kipattint-
ható kapocstáblával, amely lehetővé teszi az 
összes perifériális egység csatlakoztatását, 
ezáltal magas komfortfokozatot biztosítva. 

kis méretének köszönhetően falba süly-
lyesztve vagy egyszerűen a falra is felsze-
relhető.

méretek
• Szélesség    440 mm
• Magasság    700 mm
• Mélység       170 mm

Az MGm II és MGm III fűtő modulok bármely 
az mTS választékba tartozó kazánhoz hoz-
zákapcsolva használhatók.

• két vagy három több 
hőmérsékletű fűtési 
zóna vezérlése

• Nagy vízátfolyási telje-
sítmény
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égéstermék elvezetés
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égéstermék elvezetés
Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
UNI 10642 kAzáNokrA VoNATkozÓ eU előÍráS SzerINT (TUrBÓS)

B típus
Az égéshez a telepítési helyiség levegőjét használja

B22
B23

Füstgáz a kültérbe kivezetve
égésilevegő-felvétel a helyiségből

B32
B33

különálló vagy közös égéstermék-elvezetés az építménybe beépítve
égésilevegő-felvétel a helyiségből

C típus
égésilevegő-felvétel kültérből

C12 Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-felvétel falon keresztül a kültérből, 
azonos nyomástartományon belül

C32 Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-felvétel tetőkéményen keresztül, azonos 
nyomástartományon belül

C42 különálló vagy közös égéstermék-elvezetés és égésilevegő-felvétel az 
építménybe beépített csővezetéken keresztül

C52 Füstgáz a kültérbe kivezetve és égésilevegő-felvétel kültérből, nem azonos 
nyomástartományon belül

C62 A berendezés hozzákapcsolható függetlenül jóváhagyott füstgáz-elvezető és 
égési levegő rendszerekhez

C82 Füstgáz-elvezetés különálló vagy közös, az építménybe beépített füstgáz-
elvezető rendszeren keresztül
égésilevegő-felvétel falon keresztül a kültérből

Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
A VéGeleMek elHelyezéSe A FAl MeNTéN elVezeTeTT MeSTerSéGeS léGHUzAMMAl MÛködő kAzáNokNál, A 
FÛTéSI TelJeSÍTMéNyNek MeGFelelőeN
TURBóS kAzáNok

Ablak alatt A 300 500 600
Szellőző nyílás alatt B 300 500 600
esővízcsatorna alatt C 300 300 300
erkély alatt D 300 300 300
Szomszédos ablaktól e 400 400 400
Szomszédos szellőző nyílástól F 600 600 600
Függőleges vagy vízszintes elvezető csőtől G 300 300 300
A ház sarkától h 300 300 300
A ház valamely bemélyedésétől I 300 300 300
A földtől vagy más járófelszíntől l 400(4) 1500(4) 2500(4)

két végelem között függőlegesen m 500 1000 1500
két végelem között vízszintesen N 500 800 1000
Frontális, nyílások nélküli kinyúló felülettől vagy a füst-
gáz-elvezető kiömlőnyílásától mért 3m-es sugarú körön 
belül lévő végelemektől 

o 1500 1800 2000

Nyílásokat is magában foglaló frontális felülettől vagy a 
füstgáz-elvezető kiömlőnyílásától mért 3m-es sugarú 
körön belül lévő végelemektől 

p 2500 2800 3000

rövidítés 4 és 7 kW 
közötti kazán(1)

(mm)

7 és 16 kW 
közötti kazán

(mm)

16 és 35 kW 
közötti kazán

(mm)

szükséges minimális távolság

(1) A 4kW-nál kisebb teljesítményű kazánokra 
nem érvényesek a végelemekre vonatkozó 
kötelező megkötések, kivéve az o és p pon-
tokat.

(2) A végelemeket úgy kell elhelyezni egy hasz-
nálható erkély alatt, hogy a füstgáz által meg-
tett teljes út hossza a végelem kilépő pontjá-
tól az erkély külső kerületén lévő kivezetésig 
mérve (beleszámítva a védőkorlát magassá-
gát) ne legyen kevesebb 2000 mm-nél.

(3) A végelemeket úgy kell elhelyezni, hogy a 
hőre érzékeny tárgyaktól (pl. műanyag eső-
csatorna vagy szennyvízcső, fa kiszögellés 
stb.) legalább 500 mm-re legyenek, kivéve, 
ha ezek a tárgyak megfelelő hővédelmet 
kaptak.

(4) ebben az esetben a végelemeket úgy kell 
elhelyezni, hogy az égéstermékek amennyi-
re csak lehet felfelé áramoljanak, ily módon 
biztosítva, hogy megfelelő védelmet kapjanak 
a hőhatások ellen.
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Füstgáz elvezetés
Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
meSTeRSéGeS léGhUzAmmAl mÛködő kAzáNok VéGeleMeINek elHelyezéSe A TeTőN, A FÛTéSI TelJeSÍTMéNyük-
Nek MeGFelelőeN (TUrBÓS kAzáNok)
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A kéménytetőnek az alábbi követelmények-
nek kell megfelelnie:
-  A kivezetés nettó keresztmetszete kétszere-

se legyen egy-egy kémény vagy a füstgáz-
elvezető csőrendszer keresztmetszetének.

- kiképzése olyan legyen, hogy megakadályoz-
za az esővíz vagy hó bejutását a rendszerbe.

-  Úgy kell kiépíteni, hogy bármilyen irányból, 
bármilyen szögben fújó szélben is maradék-
talanul távozhassanak az égéstermékek.

lApoS TeTő
Ha a kéménytető a tető legmagasabb pont-
jától 5 méternél távolabb van, akkor leg-
alább 0,5m-rel magasabban kell lennie, 
mint a tető széle; egyéb esetben ennél a 
pontnál 0,5m-rel magasabban kell lennie.

15˚-oS leJTéSÛ TeTő
Ha a tetőgerinc meghaladja az 1,85m-t, 
akkor a kéménytetőnek legalább 1m-rel 
magasabban kell lennie a tető szélének 
magasságánál; egyéb esetben a kémény-
tetőnek legalább 0,5m-rel magasabban kell 
lennie a tetőgerincnél.

30˚-oS leJTéSÛ TeTő
Ha a tetőgerinc meghaladja az 1,30m-t, 
akkor a kéménytetőnek legalább 1,2m-rel 
magasabban kell lennie a tető szélének 
magasságánál; egyéb esetben a kémény-
tetőnek legalább 0,5m-rel magasabban kell 
lennie a tetőgerincnél.

Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
meSTeRSéGeS léGhUzAmmAl mÛködő kAzáNok VéGeleMeINek elHelyezéSe A TeTőN, A FÛTéSI TelJeSÍTMéNyük-
Nek MeGFelelőeN (TUrBÓS kAzáNok)
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45˚-oS leJTéSÛ TeTő
Ha a tetőgerinc meghaladja az 1,50m-t, 
akkor a kéménytetőnek legalább 2m-rel 
magasabban kell lennie a tető szélének 
magasságánál; egyéb esetben a kémény-
tetőnek legalább 0,5m-rel magasabban 
kell lennie a tetőgerincnél.

60˚-oS leJTéSÛ TeTő
Ha a tetőgerinc meghaladja az 1,20m-t, 
akkor a kéménytetőnek legalább 2,6m-
rel magasabban kell lennie a tető szé-
lének magasságánál; egyéb esetben a 
kéménytetőnek legalább 0,5m-rel ma-
gasabban kell lennie a tetőgerincnél.
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Füstgáz elvezetés
Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
Az éGéSTerMék-elVezeTő reNdSzer MAXIMálIS HoSSzÚSáGáNAk kISzáMÍTáSA

L2
L3

L4

L1

L*

L*

L1

L2

L3

L4

L5

L*

ez egy gyakorlati módszer az égési levegőt 
bevezető és az égéstermékeket kivezető 
csőrendszerek méretének meghatározásá-
ra. 
A módszer alapelve, hogy minden egyes al-
kotórészhez hozzárendelünk egy ellenállási 
tényezőt, amely megfelel egy egyenes vo-
nalú csővezeték-hosszúságnak (méterben 
mérve) ugyanabban a méretcsaládban. 
A méterben mért hosszúságot (amelyet a je-
len katalógusban egyenértékes hosszúság-
nak nevezünk) (leq) az alábbi képlet alapján 
határozzuk meg:

ahol:

Normál körülményeken a különböző mű-
ködési körülményekből vett reprezentatív 
mintát értjük, amely egy kísérleti érték a ki-
meneti áramlási értékekre és az égési leve-
gő/füstgáz hőmérsékletére, különböző fűtési 
teljesítmény-beállítások mellett.

Δp elemek
az alkotórész ellenállása (nyomásveszte-
ség) normál körülmények között
Δp cső
a cső ellenállása (nyomásveszteség) előre 
meghatározott átmérő és 1m-es hosszú-
ság mellett, normál körülmények között.

Az égéstermék-elvezető rendszer alrendszerei és tartozékai
Az éGéSTerMék-elVezeTő CSőreNdSzer MAXIMálIS HoSSzÚSáGáNAk kISzáMÍTáSA

L*

L1
L2

L3

L4

L5

L*

L9L6

L7 L8

L1

L5

L*

L*

L6

L7

L8

L9

L10

L2

L3

L4
L*

Számítási példa teljes egyenértékű hosszú-
ságra:
-  Tervezze meg a füstgáz-elvezető rendszert.
- Jegyezze fel az egyenes vonalú csövezés 

hosszúságát.
- Írja fel az összes alkotórész egyenértékes 

hosszát.
-  Számítsa ki a teljes hosszúság értékét.
- Hasonlítsa ezt össze a maximális generált 

értékkel. 

A füstgáz-elvezető rendszer teljes hosszára 
vonatkozóan tanulmányozza át az egyes  mo-
dellekhez tartozó Telepítési kézikönyv tábláza-
tait.
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Füstgáz elvezetés
Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
VÍzSzINTeS elVezeTéSÛ (FAlBA IlleSzTeTT) éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek

C12 koNFIGURáCIó
-  Falon keresztüli füstgáz-elvezető és égési levegő beszívó 

csővezeték azonos nyomástartományon belül

3318000
Ø 60/100 éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő koAXIálIS pArApeT SzeTT l 1000
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

1
90˚-os könyök
koaxiális cső l = 1[m]
madárrács
epDm faltakaró tányér

3318001
Ø 60/100 éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő koAXIálIS pArApeT SzeTT l 750
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
90˚-os könyök
koaxiális cső l = 0,75[m]
madárrács
epDm faltakaró 

3318035
Ø 80/125 éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő koAXIálIS pArApeT SzeTT l 1000
(egy csomagos készlet)

leírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

1

90˚-os könyök
koaxiális cső l = 1[m]
madárrács
epDm faltakaró 
60/100 – 80/125 csőszűkítő

3318368
Ø 80 éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő elVálASzToTT pArApeT SzeTT l 1000
(egy csomagos készlet)

leírás leq =[m]
bilincs / szigetelések / csavarok
90˚-os könyök
60/100 – 80/125 szűkítő
koaxiális cső l = 1[m]
madárrács
epDm faltakaró 
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Füstgáz elvezetés
Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
FüGGőleGeS (TeTőN kereSzTülI) elVezeTéSÛ éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek

C32 koNFIGURáCIó
-  kültéri égési levegő/füstgáz-elvezető csővezeték tetőn keresztüli 

függőleges végelemmel, azonos nyomástartományon belül

C52 koNFIGURáCIó
-  kültéri égési levegő/füstgáz-elvezető csővezeték tetőn keresztüli 

függőleges végelemmel, eltérő nyomástartományban

3318002
FüGGőleGeS INdÍTÓIdoMMAl elláToTT koAXIálIS FüSTGáz-elVezeTő kéSzleT 60/100
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
függőleges indítóidom 
koaxiális cső l = 0,75[m]
madárrács
epDm faltakaró 

3318008
FüGGőleGeS INdÍTÓIdoM 60/100
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges indítóidom 
kondenzátum gyűjtő

3318040
FüGGőleGeS kIINdUlÓ poNTI FüSTGáz-elVezeTő kéSzleT (60/100 80/125)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges indítóidom
kondenzátum gyűjtő

3318067
Ø 60/100 – 80 elVálASzToTT INdÍTÓIdoM
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
indítóidom
kondenzátum gyűjtő

3318067
koNdeNzáTUM GyÛJTő 
l 140 M/F alumínium cső kondenzátum-elvezetéssel

leírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges indító
kondenzátum gyűjtő
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Füstgáz-elvezető csővezetékek
Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
A koMpleTT kéMéNyreNdSzerT HASzNálÓ éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek 

B32 koNFIGURáCIó
- Füstgáz-elvezetés az égéstermék-elvezető csőrendszeren keresztül.
- égésilevegő-felvétel a helyiségből

C42 koNFIGURáCIó
- Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-felvétel az épületbe beépített 

égéstermék-elvezető csőrendszeren keresztül

3318041
éGéSTerMék-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő éGéSIleVeGő-FelVéTelI éS FüSTGáz-elVezeTő lAS kéSzleT 
Ø 60/100 koAXIálIS CSöVek (C42 koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
90˚-os könyök, kiindulópont a 
kazán belsejében
koaxiális cső l = 0,75 [m]
faltakaró karima és tiplik

3318042
éGéSTerMék-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő éGéSIleVeGő-FelVéTelI éS FüSTGáz-elVezeTő lAS kéSzleT 
Ø 60/100 koAXIálIS CSöVek (B32 koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
90˚-os könyök, kiindulópont a 
kazán belsejében
koaxiális cső l = 0,75 [m]
faltakaró karima és tiplik

3318044
F/F Ø 80 koNdeNzáTUM elVezeTéS TAlpAS IdoM BeépÍTeTT SzIFoNNAl
(CSőreNdSzereN kereSzTülI FüSTGáz-elVezeTéS koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
állítható rögzítő szerelék

4tiplik
kondenzátum-elvezető cső

3318045
rozSdAMeNTeS ACélBÓl kéSzülT közpoNToSÍTÓ  
(kéMéNyreNdSzereN kereSzTülI FüSTGáz-elVezeTéS koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

3318046
rozSdAMeNTeS ACélBÓl kéSzülT CSőröGzÍTő
(kéMéNyreNdSzereN kereSzTülI FüSTGáz-elVezeTéS koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)



AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]

Ø 60/100 M/F 90˚-oS koAXIálIS köNyök 1 3318003 0,8

Ø 80/125 M/F 90˚-oS koAXIálIS köNyök 1 3318036 1

Ø 60/100 M/F 45˚-oS koAXIálIS köNyök 2 3318004 0,5

Ø 80/125 M/F 45˚-oS koAXIálIS köNyök 2 3318037 0,5

Ø 80 M/F 90˚-oS NAGy SUGArÚ köNyök 2 3318019 1,3

Ø 80 M/F 90˚-oS NAGy SUGArÚ köNyök 20 3318021 1,3

Ø 80 M/F 45˚-oS köNyök 2 3318020 1

Ø 60/100 koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ M/F l 1000, 
központosító rugóval 1 3318005 1

Ø 60/100 koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ M/F l 500, 
központosító rugóval 1 3318006 0,5

M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 250 
M/F koAXIálIS CSő l 250 központosító rugóval 1 3318007 0,25

Ø 80/125 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 1000, 
központosító rugóval 1 3318038 1

Ø 80/125 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 500, 
központosító rugóval 1 3318039 0,5

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 2000 1 3318022 2

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 1000 1 3318023 1

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 1000 10 3318024 1

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 500 10 3318025 0,5

Ø 60/100 koAXIálIS CSő TISzTÍTÓ NyÍláSSAl 1 3318382

Ø 80/125 koAXIálIS CSő TISzTÍTÓ NyÍláSSAl 1 3318383

28 29

Füstgáz-elvezető csővezetékek
Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek AlkoTÓréSzeI

AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]

FAlI röGzÍTő BIlINCS kéSzleT
Ø 80 – 125 állítható fali rögzítő bilincs kész-
let tiplikkel

3 3318015

Ø 100MM FAlI TAkArÓ  koAXIálIS 
kIVezeTéShez
epDm fali takaró tányér

1 3318016

Ø 80/125 SzÛkÍTő – 80 tetőn keresztüli 
kivezetéshez 1 3318029

Ø 80/125 SzÛkÍTő – 80+80 tetőn keresztüli 
kivezetéshez 1 3318030

közöSÍTő
Ø 80/80 M/M beömlő és 60/100 M kiömlő 1 3318033 10

oSzTó elem
osztó 60/100 M bejövő és 80/80 F/F kijövő
Bilincs szigeteléssel és csavarokkal

1 3318034 10

Ø 80 rozSdAMeNTeS ACél éGéSTer-
Mék-elVezeTő VéGeleM 
rögzítő csavarokkal

1 3318027

Ø 80 MÛANyAG éGéSTerMék-elVezeTő 
VéGelem 
rögzítő csavarokkal

1 3318028

Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek AlkoTÓréSzeI
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Füstgáz-elvezető csővezetékek

AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]

12˚ - 40˚ FerdeTeTő GAllér 
ólomburkolatú tetőkhöz

FekeTe 1 3318009

VöRöS 1 3318010

lApoS TeTőGAllér

FekeTe 1 3318011

VöRöS 1 3318012

FüGGőleGeS éGéSTerMék-elVezeTő 
TeTő VéGeleM
Ø 80/125 teljes tetőelem-készlet
Ø 60/100 kúpos összekötővel

FekeTe 1 3318013

VöRöS 1 3318014

Ø 80 FüGGőleGeS VéGeleM FekeTe 1 3318031

Szabványos égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek AlkoTÓréSzeI

égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs kazánokhoz
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek VÍzSzINTeS elVezeTéSSel (FAlBA IlleSzTVe)

C13 koNFIGURáCIó
- Füstgáz-elvezető és égési levegő beszívó falon keresztüli 

csővezeték azonos nyomástartományon belül
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Füstgáz-elvezető csővezetékek
3318073
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő kéSzleT Ø 60/100 koAXIálIS pArApeT SzeTT l 1000
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

1
90˚-os könyök
koaxiális cső l = 1 [m]
madárrács
epDm faltakaró tányér

3318090
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő kéSzleT Ø 80/125 koAXIálIS CSő l 1000
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

1

Ø 60/100 90˚-os könyök
koaxiális cső l = 1 [m]
madárrács
epDm faltakaró 
60/100 – 80/125 szűkítő szerelék

3318083
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő kéSzleT elVálASzoTTT Ø 80 CSöVek
(egy csomagos készlet)

leírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
2 90˚-os könyök
60/100 – 80/125 szűkítő 
2 M/F cső l = 1 [m]
madárrács

3318070
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő BeépÍTő elVálASzToTT Ø 80 CSöVek
(egy csomagos készlet)

leírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
2 90˚-os könyök
60/100 – 80 szűkítő szerelék
2 csőcsonk csatlakozással

égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs gázkazánokhoz
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek FüGGőleGeS elVezeTéSSel (TeTőN kereSzTül)

C33 koNFIGURáCIó
- kültéri füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás függőleges, 

tetőre szerelt végelemmel, azonos nyomástartományon belül

C53 koNFIGURáCIó
- kültéri füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás különböző 

nyomástartományon, tetőre szerelt végelemmel
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Füstgáz-elvezető csővezetékek
3318074
FüGGőleGeS INdÍTÓIdoM kéSzleT l 1000 Ø 60/100 koAXIálIS éGéSTerMék-elVezeTéSSel
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
függőleges indítóidom
koaxiális cső l = 0,75 [m]
égéstermék-elvezető végelem
epDm faltakaró tányér

3318079
Ø 60/100 FüGGőleGeS INdÍTÓIdoM
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges indítóidom

3318090
Ø 60/100 – 80/125 FüGGőleGeS INdÍTÓIdoM 
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges indítóidom

3318069
Ø 60/100 – 80 INdÍTÓ IdoM elVálASzToTT éGéSTerMék elVezeTéSHez
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok
függőleges kiindulópont

Füstgáz-elvezető csőrendszerek
égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs kazánokhoz
CSőVezeTékeS éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek 

C42 koNFIGURáCIó
- Füstgáz-elvezetés és égésilevegő-beszívás az épületbe beépí-

tett füstgáz-elvezető rendszeren keresztül 
- Csővezetékes füstgáz-elvezetés

C82 koNFIGUráCIÓ
- égési levegő felvétel a kültérből
- Füstgáz-elvezetés füstgáz-elvezető csőrendszeren keresztül
- Csővezetékes füstgáz-elvezetés
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Füstgáz-elvezető csőrendszerek
3318097
kéSzleT FüSTGáz-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő éGéSI leVeGő FelVéTelHez éS lAS FüSTGáz-elVezeTéSHez
Ø 60/100 koAXIálIS CSöVek (C42 koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
90˚-os könyök, kiindulópont a 
kazánon belül
koaxiális cső l = 0,75 [m]
faltakaró tányér és tiplik

3318096
kéSzleT FüSTGáz-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő éGéSI leVeGő FelVéTelHez éS lAS FüSTGáz-elVezeTéSHez
Ø 60/100 koAXIálIS CSöVek (B32 koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
bilincs/szigetelések/csavarok

0,75
90˚-os könyök, kiindulópont a 
kazánon belül
koaxiális cső l = 0,75 [m]
faltakaró tányér és tiplik

3318098
Ø 80 M/F TAlpAS köNyök TáMASzTékkAl
(FüSTGáz-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő FüSTGáz-elVezeTéSeS koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
csővezeték talp

0,5
tiplik

3318105
Ø 60 M/F CSő l 1000
(FüSTGáz-elVezeTő CSőreNdSzereN kereSzTül TörTéNő FüSTGáz-elVezeTéSeS koNFIGUráCIÓ)
(egy csomagos készlet)

készletleírás leq =[m]
Ø 60 M/F cső 1

Füstgáz-elvezető csövek

AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]

Ø 60 RozSDAmeNTeS ACél éGéSTeRmék-elVe-
zeTő VéGeleM 1 3318109

rozSdAMeNTeS ACél CSőröGzÍTő IdoM 1 3318045

RozSDAmeNTeS ACél közpoNToSÍTó IDom 1 3318046

égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs kazánokhoz
éGéSI leVeGő / FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek eleMeI
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Füstgáz-elvezető csövek

AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]

Ø 60/100 M/F 90˚-oS koAXIálIS köNyök Al/ppS 1 3318075 0,8

Ø 80/125 M/F 90˚-oS koAXIálIS köNyök Al/ppS 1 3318091 0,8

Ø 60/100 M/F 45˚-oS koAXIálIS köNyök Al/ppS 2 3318076 0,5

Ø 80/125 M/F 45˚-oS koAXIálIS köNyök Al/ppS 2 3318092 0,5

NAGy SUGArÚ Ø 80 M/F 90˚-oS köNyök ppS 2 3318084 1,3

Ø 80 M/F 45˚-oS köNyök ppS 2 3318085 1

Ø 60/100 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 1000 
Al/ppS, központosító rugóval 1 3318077 1

Ø 60/100 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 500 
Al/ppS, központosító rugóval 1 3318078 0,5

Ø 80/125 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 1000 
Al/ppS, központosító rugóval 1 3318093 1

Ø 80/125 M/F koAXIálIS HoSSzABBÍTÓ l 500 
Al/ppS, központosító rugóval 1 3318094 0,5

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 1000 ppS 1 3318086 1

Ø 80 M/F oSzToTT HoSSzABBÍTÓ l 500 ppS 10 3318087 0,5

Ø 60/100 M/F koAXIálIS TISzTÍTÓNyÍláS 1 3318391

Ø 80/125 M/F koAXIálIS TISzTÍTÓNyÍláS 1 3318392

FAlI BIlINCSkéSzleT
Ø 80-125 állítható fali bilincs, tiplikkel 3 3318015

égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs kazánokhoz
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek AlkoTÓréSzeI

AlkoTóRéSzek leÍRáSA MeNNy. kóD leq =[m]
Ø 100 FAlTAkArÓ epdM TáNyér koaxiális égés-
termék-elvezetéshez 1 3318016

Ø 80 FAlTAkArÓ epdM TáNyér osztott égéster-
mék-elvezetéshez 1 3318032

Ø 80 / 125 SzÛkÍTő – 80 tetőn keresztüli égéster-
mék-elvezetéshez 1 3318088

Ø 80 / 125 Al/ppS közöSÍTő IdoM – 80+80 tetőn 
keresztüli égéstermék-elvezetéshez 1 3318089

Ø 80 rozSdAMeNTeS ACél éGéSTerMék-
elVezeTő VéGeleM rögzítő csavarokkal 1 3318027

Ø 80 MÛANyAG éGéSTerMék-elVezeTő 
VéGelem rögzítő csavarokkal 1 3318028

12˚ - 40˚ FerdeTeTő GAllér 
ólomburkolatú tetőkhöz FekeTe 1 3318009

12˚ - 40˚ FerdeTeTő GAllér 
ólomburkolatú tetőkhöz VöRöS 1 3318010

lApoS TeTőeleM CSőVezeTékHez
FekeTe 1 3318011

VöRöS 1 3318012

FüGGőleGeS éGéSTerMék-
elVezeTő TeTő VéGeleM 
Ø 80/125 teljes tetőelem-készlet 
Ø 60/100 kúpos összekötővel

FekeTe 1 3318080

VöRöS 1 3318081

Ø 80 FüGGőleGeS VéGeleM FekeTe 1 3318031

égési levegő/füstgáz-elvezető rendszerek kondenzációs kazánokhoz
éGéSI leVeGő/FüSTGáz-elVezeTő reNdSzerek AlkoTÓréSzeI
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Fűtésrendszer vezérlések
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Fűtésrendszer vezérlések
Időjárás követő szabályozás
mÛköDéSI elV

egy épület időjáráskövető szabályozása azt 
jelenti, hogy a belső hőmérsékletet állandó 
szinten tartjuk, miközben a külső hőmérsék-
let változik.
ezt a célt úgy érjük el, hogy a hőmérséklet-
szabályozó berendezés a külső érzékelő által 
érzékelt külső hőmérsékleti változásoknak 
megfelelően változtatja a fűtőtestekbe áram-
ló fűtővíz hőmérsékletét.
A fűtési hőmérsékletváltozást egy előre 
meghatározott görbe szemlélteti, amelyet 
aztán összehasonlítunk a külső hőmérsékleti 
értékekkel.

A választott görbe az alkalmazott fűtési rend-
szertől függ:

• Alacsony hőmérsékletű rendszer (padló-
fűtés)
görbe 0,2 és 0,8 között

• Magas hőmérsékletű rendszer (radiátorok)
görbe 1,0 és 3,5 között.

A görbét az alábbi képlet alapján lehet kivá-
lasztani:

   k = Max f.t. – 20
         20 – min. ext. t.

ahol:
k   = görbe száma
Max f.t.  = a rendszer maximális fűtési  

hőmérséklete (kivetítve)
Min. est.t. = minimális külső hőmérséklet  

(kivetítve)

Magas hőmérsékletű rendszer példája:

 k = 70 – 20   =   50  =  2,0
       20 – (–5)      25 
  
Alacsony hőmérsékletű rendszer példája:

 k = 35 – 20   =   15   =   0,6
       20 – (–5)      25 

A görbe megfelelőségének ellenőrzése 
hosszú időt vesz igénybe, és sok utólagos 
beállítási módosítást igényel. A külső hőmér-
séklet csökkenésekor (télen) háromféle eset 
következhet be:

1. A helyiség belső hőmérséklete csökken, 
amely azt jelzi, hogy meredekebb görbét 
kell választani.

2. A helyiség belső hőmérséklete emelkedik, 
amely azt jelzi, hogy lágyabb görbét kell 
választani.

3. A helyiség belső hőmérséklete nem vál-
tozik, amely azt jelzi, hogy a kiválasztott 
görbe éppen megfelelő.

Ha megtalálta azt a görbét, amelyik állandó 
hőmérsékleten tartja a helyiséget, ellenőriz-
ze le a tényleges hőmérsékleti értéket. Ha  
a helyiség hőmérséklete magasabb a kívánt 
értéknél, a görbét lejjebb kell állítani.
Ha viszont a helyiség hőmérséklete alacso-
nyabb a kívánt értéknél, a görbét magasabb-
ra kell állítani. Ha a helyiség hőmérséklete 
éppen megfelel a kívánalmaknak, akkor a 
görbe éppen a megfelelő helyzetben van.

Az alábbi ábrán a görbéket két csoportra 
osztottuk:

• Alacsony hőmérsékletű rendszerek
• Magas hőmérsékletű rendszerek

A két csoportot annak alapján hoztuk létre, 
hogy a magas hőmérsékletű rendszerek 
görbéjének kezdőpontja +10˚C-kal eltér az 
alacsony hőmérsékletűekétől, amely az ilyen 
rendszerek fűtővíz-hőmérsékletében szoká-
sosan alkalmazott korrekció a klímaszabá-
lyozás során. 

Időjárás követő szabályozás
HároM UTAS keVerőSzelep

A fűtőtestek felé áramló fűtővíz hőmérsékle-
tét három utas keverőszelepek szabályozzák. 
ezek két fő csoportba sorolhatók:
- Fészekkel és zárral ellátott szelepek
- Szelvény szelepek

A fészekkel és zárral ellátott szelep egy 
szervomotorral rendelkezik, amelyik egye-
nes vonalú mozgást végez, amely az út két 
végpontja között mozgatja a zárat.
Az ilyen típusú szelep egyik jellemzője a be-
ömlő nyílások meg nem fordíthatósága, azaz 
a főcsatorna adva van, azért összeszerelés-
kor ügyelni kell a szeleptesten lévő utasítá-
sokra. 

A szerelvény szelep viszont forgó szervomo-
torral rendelkezik, amelynek működési útja 
egy 90˚-os ívet ír le.
Mivel a szelep alakja szimmetrikus, a szer-
vomotor helyes beszerelése után a főcsa-
torna elhelyezkedhet akár a jobb, akár a 
baloldalon.

Fontos a keverőszelep helyes méretének 
megválasztása, hogy elkerülhető legyen 
minden a beállításkor egyébként felmerülő 
probléma. 
Ha a szükségesnél nagyobb keverőszelepet 
választunk, az a működés instabilitásához ve-
zet. Mivel a szelep futási útjának csupán egy 
részét használja, minden parancs impulzus 
(különösen kisebb terheléseknél) a túlzott 
kimenet módosításához vezet, amely a beál-
lítás imbolygását okozhatja.

A Szelepek BeköTéSe

Három utas keverőszelep eltérítő üzem-
módban
A három utas keverőszelep eltérítő üzem-
módban működik, ha a fűtővíz-áram belép  
a főáramlási irányba (és ezért a keverőszi-
vattyú a szelep előtt van bekötve).

Három utas keverőszelep keverő üzemmód-
ban
A három utas keverőszelep keverő üzem-
módban működik, ha a fűtővíz-áram kilép 
a főcsatornából (és ezért a keverőszivattyú  
a szelep után van bekötve).
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Fűtésrendszer vezérlések
Időjárás követő szabályozás
külöNBöző, HároM UTAS SzelepeT HASzNálÓ reNdSzerek

keverő rendszer hagyományos kazánokhoz.

Három utas keverőszelep eltérítő üzem-
módban telepítve.
A befecskendezési körben, a fogyasztóhoz 
folyó fűtővíz hőmérsékletét úgy szabályozza, 
hogy változtatja a kazán által a rendszerbe 
továbbított víz mennyiségét.
A három utas keverőszeleppel ellátott be-
fecskendezési kör alkalmas hagyományos 
fűtési rendszerek szabályozására. 

Nincs semmilyen interfész probléma a két 
keringető szivattyú között ebben a konfigu-
rációban, mert a keverőszelep mindig bizto-
sítja a kazánon belüli keringést. A szabályzó 
szelep szolgál a felhasználói rendszerbe irá-
nyuló output szabályozására, hogy a gyárilag 
feltüntetett ΔT hőmérséklet elérhető legyen. 

keverő rendszer kondenzációs kazánokhoz

Három utas keverőszelep keverő üzemmód-
ban telepítve.
A rendszer kimeneti teljesítményét a felhasz-
náló felé irányuló fűtővíz hőmérsékletének 
változtatásával lehet szabályozni, amely a ka-
zánból kiáramló és a rendszerből visszatérő 
víz szükség szerinti keverésével érhető el.

hidraulikusváltó nélkül, és ebben a rendszer-
konfigurációban, amikor a keverő elzárja a II 
csatornát, megszakad az keringés a kazán-
ban. köztes helyzetben, viszont interferencia 
probléma léphet fel a két keringető szivattyú 
között. ezen interferencia probléma elkerü-
lésére, hidraulikus váltót kell telepíteni, hogy 
szétválasszuk a két kört, és így megszüntes-
sük a problémát. A szabályzó szelep szolgál 
a felhasználói rendszerbe irányuló output 
szabályozására, hogy a gyárilag feltüntetett 
ΔT hőmérséklet elérhető legyen.
A by-passt (kerülővezetéket) csak alacsony 
hőmérsékletű rendszerekben használjuk, a 
túlfűtés elleni védelemként. 
Amikor a három utas keverőszelep teljesen 
nyitott helyzetben van, a by-passt úgy kell 
beállítani, hogy a fűtővíz hőmérséklete ne 
haladja meg a megadott maximális hőmér-
sékletet.

Időjárás követő szabályozás
A hIDRAUlIkUS VálTó

A hidraulikus váltó a központi fűtési rendszer 
egyik alkotórésze, amelynek az a feladata, 
hogy elválassza egymástól a primer és sze-
kunder köröket, ily módon teremtve egy ala-
csony nyomásveszteségű zónát. 
ezért az egyes rendszerek átfolyási sebessé-
ge kizárólag a keringető szivattyúk áramlási 
jellemzőitől függ, elkerülendő bármely köl-
csönös interferenciát, amely a soros bekö-
tésből adódna. 

A két rendszer átfolyási sebessége közöt-
ti különbségtől függően, az alábbi helyzetek 
állhatnak elő:
1. A generátorköri meleg víz átáramlási se-

bessége nagyobb, mint a fűtőtestekbe kül-
dött folyóvízé.
ez a helyzet olyan rendszerekben fordulhat 
elő, amelyek több kazánt tartalmaznak, és 
ezek belső keringető szivattyúinak maga-
sabb az átáramlási sebessége, mint amit a 
rendszer megkíván.
ez alacsony mennyiségű vizet tartalmazó 
és magas ΔT értékkel rendelkező rendsze-
rekben fordul elő, amely alacsony átáram-
lási sebességet okoz (radiátorok).

2. A generátorköri meleg víz átáramlási se-
bessége kisebb, mint a fűtőtestekbe küldött 
folyóvízé.
ez a helyzet olyan rendszerekben fordulhat 
elő, amelyek egy vagy több kazánt tartal-
maznak, és a belső keringető szivattyúk 
nem képesek leadni a rendszer által meg-
kívánt fűtési kimenetet. ez annak a követ-
kezménye, hogy a keringető szivattyúkat 
alacsony átfolyási teljesítményű generáto-
rokba telepítették. 
ez alacsony hőmérsékletű (fűtőpanel) 
rendszerekben fordul elő, ahol az alacsony 
ΔT nagyon magas átfolyási sebességeket 
eredményez.

ezért a hidarulikus váltókat a két kör hidrau-
likus (és ennélfogva hőmérsékleti) kiegyen-
súlyozására használják. Az ilyen eszközzel 
felszerelt rendszerben a szekunder keringési 
kör csak a hozzátartozó keringető szivattyú 
működésbe lépésekor indul be, ily módon 
képessé téve a rendszert arra, hogy az adott 
pillanatban fellépő terhelési követelmények-
nek megfeleljen. A szekunder keringető szi-
vattyú kikapcsolásakor nincs keringés a hoz-
zátartozó körben, hanem a hidraulikus váltó 
segítségével a rendszer megkerüli a primer 
keringető szivattyú által meghajtott teljes át-
folyási sebességet. 

A hidraulikus váltó használatával el lehet 
érni, hogy a produkciós kör átfolyási sebes-
sége állandó, az elosztó köré pedig változó 
legyen. ezek a tényezők jellemzik a modern 
időjáráskövető rendszereket. 

TSP SM

TSP SM
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Hőmérsékletszabályozás
klímaszabályozás
BUS kommUNIkáCIóS ReNDSzeR

A BUS interfészt fűtéstechnikai szakemberek 
dolgozták ki. Műszaki jellemzői és hatékony-
sága miatt a BUS interfészt széles körben al-
kalmazzák fűtő berendezések és perifériáik 
összekapcsolására. 
A BUS  műszaki tulajdonságai lehetővé teszik 
jelenlegi és jövendő fűtőrendszerek követel-
ményeinek kielégítését, melyek el vannak 
látva számos szabályozó eszközzel, de kielé-
gítik több összekapcsolt központi fűtési rend-
szer, ill. több összekapcsolt kazán igényeit is, 
beleértve az öndiagnózisra való képességet. 
könnyen összeállíthatók összetett rendsze-
rek, és ezek könnyen vezérelhetők, mivel  
a különböző berendezések közötti kommu-
nikáció a BUS interfészen keresztül valósul 
meg, nem az egyes eszközökhöz tartozó ká-
beleken keresztül. 
A BUS bevezetésével (mely egy egyszerű 
vezetési eszköz több különböző berendezés 
összekapcsolására egy fűtési rendszeren 
belül) a rendszer megtervezése egyszerű. 
A módosítások, kiegészítések és bővítések 
egyszerűen elvégezhetők úgy, hogy az adott 
berendezést a BUS-hoz kapcsoljuk, így nincs 
szükség bonyolult újrakábelezésre, amely hi-
bák forrása lehet. 
A jel a soros bitátvitelen keresztül halad,  
a kéteres hálózatot használva. 
Ahhoz, hogy egy kazántt és perifériáit BUS in-
terfészen keresztül össze lehessen kapcsolni, 
arra van szükség, hogy a BUS panelt a vezér-
lőpult megfelelő helyére illesszük és hozzá-
kapcsoljuk a kazán fő vezérlőpaneljehez.
A jelek küldése, fogadása és dekódolása  
a BUS szoftver segítségével történik, amely 
a vezérlők és a perifériális egységek mikro-
processzoraiban található. 

Hőmérsékletszabályozó berendezés
kASzkáDBA kApCSolT kAzáNok VezéRléSe

Amennyiben a (2 és 8 közötti számú) sor-
ba kapcsolt és THW vezérlőpanellal ellátott 
kazánok vezérlésére az e8.5064 vezérlő 
egységet használja, az mTS CoCo periféria 
segítségével hozza létre a kapcsolatot az 
egyes kazánok, ill. az e8 vezérlő egység 
BUS között.

Mivel a vezérlő egység által biztosított 
egyenáramú tápellátás csak legfeljebb 4 
perifériához elegendő (MTS CoCo vagy ha-
sonlók a BUS-on), a negyedik után újabb 
egyenáramú tápegységet kell beiktatni, az 
mTS CoCo input segítségével. 

SE Ta2 Ta1 BUS

BUS

SE Ta2 Ta1 SB

boiler P.C.B.

SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS

1 2 max 8 E8.5064

SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS SE Ta2 Ta1 BUS

E8.5064

1 2 3 4 5 6 7 8

scheda
Ta

scheda
Ta

1 2
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Hőmérsékletszabályozás
periférikus csatlakozó elemek

 

1

  

  

A kaszkád kapcsolás 
tartozékai

oN/oFF SzoBATerMoSzTáT oN/oFF NApI-HeTI proGrAMozáSÚ TerMoSzTáT VezeTék NélkülI oN/oFF kApCSolÓ VeVő

e8.5064 Vezérlő eGySéG FBr2 SzoBAI érzékelő

CSATlAkozó TáBlA éS FAlIDoBoz kéSzleT

külSő érzékelő BM8 SzoBATerMoSzTáT mTS CoCo Vezérlő

napi-heti programozású termosztát: 3318239
vezeték nélküli napi-heti 
programozású termosztát:           3318241

vevő vezeték nélküli kapcsoló 
tartozékokhoz:            3318240

3318238

vezérlő egység kaszkád 
rendszer vezérléséhez:           3318282 kazánvezérléshez:           3318283

e8.5064 kaszkád vezérlő:           3318352
doboz falra szereléshez
WAG3 e8.5064:            3318353

ASF külső érzékelő:           3318059 kaszkád rendszerhez:           3318284
mTS CoCo interfész kaszkád 
rendszerekhez:            3318070

49

   

   

Szabályozó tartozékok

SzoBAI SzeNzoR klÍMASzABályozÓ klÍmAmANAGeR

külSő érzékelő BUS INTeRFéSz kéT zóNA VezéRléSéRe SzolGáló VezéRléS

külső érzékelő:           3318232 BUS interfész N modulációs 
tartozékok csatlakoztatásához:          3318229

két fűtési zóna vezérlésére 
szolgáló vezérlés:            3318242

klímamanager (eAA2):            3318319



50 51

Hőmérsékletszabályozás
Hőmérsékletszabályozó berendezések
oN/oFF SzoBATerMoSzTáT

A ki/bekapcsolási funkcióval is rendelkező 
szobatermosztát arra szolgál, hogy főleg egy 
bizonyos helyiségnek, nevezetesen annak a 
helyiségnek a hőmérsékletét szabályozzuk 
vele, amelyben felszerelték. 

egyszerűen felszerelhető és működtethető, 
bár a ki/bekapcsolási funkciója miatt nem te-
szi lehetővé magas komfortszint elérését.

ezért a szobahőmérséklet alakulására egy 
szinuszgörbe lesz jellemző. 
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) a szobai termosztátba 
épített szenzor típusától függően változhat.
Bimetál vagy gáztágulásos szenzorok eseté-
ben ez a különbség 1,5 vagy 2˚C is lehet, míg 
NTC (negatív hőfokváltozási együttható) vagy 
pTC (pozitív hőfokváltozási tényező) szenzo-
rok esetében 1˚C-nál kevesebb is lehet, az 
elektromos beállításoktól függően.

A szomszédos helyiség hőmérséklete an-
nak a helyiségnek a hőmérsékletétől függ, 
amelyben a termosztátot felszerelték. ez az 
oka annak, hogy ha a rendszer nincs meg-
felelően kiegyensúlyozva, eltérések lehetnek  
a különböző helyiségek hőmérséklete között. 
ez azt jelenti, hogy amikor a termosztátos 
helyiség hőmérséklete külső tényezők mi-
att emelkedik (pl. be van kapcsolva a sütő, 
ha a termosztátot a konyhában szerelték fel, 
vagy kandalló van a termosztát mellett, ha a 
nappali szobában szerelték fel), akkor a ter-
mosztát nem kér több meleget, minek követ-
keztében esni fog a szomszédos helyiségek 
hőmérséklete. 
ennek a fordítottja történik, amikor a ter-
mosztáttal ellátott szoba hőmérséklete lehűl 
valamely külső körülmény miatt (pl. nyitva 
maradt egy ablak a szobában), ennélfogva a 
termosztát több fűtést kér, aminek következ-
tében megemelkedik a szomszédos helyisé-
gek hőmérséklete. 

• Szobatermosztát
• ki/bekapcsolásos 
   szabályozás

Hőmérsékletszabályozó berendezések
oN/oFF NApI-HeTI proGrAMozáSÚ SzoBATerMoSzTáT

A ki/bekapcsolási funkcióval is rendelkező 
időkapcsolós termosztát arra szolgál, hogy 
főleg egy bizonyos helyiségnek, nevezetesen 
annak a helyiségnek a hőmérsékletét szabá-
lyozzuk vele, amelyben felszerelték. 
A szomszédos helyisége hőmérséklete an-
nak a helyiségnek a hőmérsékletétől függ, 
amelyben a termosztátot felszerelték. ez az 
oka annak, hogy ha a rendszer nincs meg-
felelően kiegyensúlyozva, eltérések lehetnek  
a különböző helyiségek hőmérséklete között. 
Az időkapcsolós termosztát, az egyszerű 
szobai termosztáttal ellentétben a fűtési 
rendszer hatékonyabb szabályozását teszi le-
hetővé. Nagy kijelzővel van ellátva, amelyen 
fel van tüntetve minden elérhető funkció. 

A fő szabályozható funkciók:
• A központi fűtés ki/bekapcsolása.
• Automatikus (programozott) vagy manuális 
   üzemmód.
• Heti/napi fűtésprogramozási lehetőség, a 
   fűtési időszakok kijelzése.
• Fagyás elleni védelem.
• party funkció.
• Nyaralás funkció.
• A szobahőmérséklet nappali (komfort) és 
   éjjeli (takarékos) szabályozása.
• A szobahőmérséklet kijelzése.
• Aktuális idő kijelzése.
• Fűtési kérés kijelzése.
• elemállapot kijelzése.

A vezeték nélkül változathoz kapható egy 
vevő, amelyet a kazán mellé kell felszerelni, 
hogy az időkapcsolós termosztát működteté-
séhez ne legyen szükség vezetékelésre.

• Időkapcsolós termosztát.
• ki/bekapcsolás.
• programozható fűtési 

időszakok.
• Vezeték nélküli változat-

ban is kapható.

Ta off 

t0

Ta on 

°C
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Hőmérsékletszabályozás
Hőmérsékletszabályozó berendezések
külSő érzékelő

A külső érzékelő segítségével érzékelhetők 
a kültéri hőmérsékleti viszonyok, és ennek 
alapján a fűtővíz hőmérséklete automatiku-
san szabályozható, ami klimatikus hőmér-
sékletszabályozást tesz lehetővé.
A klimatikus hőmérsékletszabályozás magas 
komfortfokozatot biztosít.

A külső érzékelő telepítése után be lehet ál-
lítani a megfelelő klímaszabályozási görbét  
a kazán menüjében található paraméter meg-
választásával. A fűtési hőmérséklet változá-
sát egy előre meghatározott görbe szemlél-
teti, amelyet aztán a rendszer összehasonlít  
a kültéri hőmérsékleti értékekkel.

A görbe kiválasztása az alkalmazott fűtési 
rendszertől függ:

• Alacsony hőmérsékletű rendszer (padlófű- 
   tés) görbe 0,2 és 0,8 között
• Magas hőmérsékletű rendszer (radiátorok) 
   görbe 1,0 és 3,5 között.

A szobai szenzort be lehet állítani 0 és 10 
között aszerint, hogy milyen mértékben 
avatkozzon be a fűtés szabályozásába (0- se-
mennyire, 10- maximálisan). 
ez azt jelenti, hogy szabályozni lehet, hogy a 
szobahőmérséklet változása milyen hatással 
legyen a fűtési hőmérséklet kiszámítására.

Megfelelő vevő is kapható a vezeték nélkü-
li külsőérzékelőkhöz. ezt a kazán mellé kell 
felszerelni, és lehetővé teszi az időzítő kap-
csolós termosztát vezeték nélküli használa-
tát.

Hőmérsékletszabályozó berendezések
BUS INTerFéSz A SzABályozÓ TArTozékok SzáMárA

A BUS interfész a fűtőberendezések és peri-
fériáik összekapcsolását szolgálja. 
A BUS műszaki tulajdonságai lehetővé teszik 
jelenlegi és jövendő fűtőrendszerek követel-
ményeinek kielégítését, melyek el vannak 
látva számos szabályozó eszközzel, de kielé-
gítik több összekapcsolt központi fűtési rend-
szer, ill. több összekapcsolt kazán igényeit is, 
beleértve az öndiagnózisra való képességet.
könnyen összeállíthatók összetett rendsze-
rek, és ezek könnyen vezérelhetők, mivel  
a különböző berendezések közötti kommu-
nikáció a BUS interfészen keresztül valósul 
meg, nem az egyes eszközökhöz tartozó ká-
beleken keresztül.
A BUS bevezetésével (mely egy egyszerű 
vezetési eszköz több különböző berendezés 
összekapcsolására egy fűtési rendszeren be-
lül) a rendszer megszerkesztése egyszerű.
A módosítások, kiegészítések és bővítések 
egyszerűen elvégezhetők úgy, hogy az adott 
berendezést a BUS-hoz kapcsoljuk, így nincs 
szükség bonyolult újrakábelezésre, amely hi-
bák forrása lehet. 
A BUS interfészt a speciális vezérlőpult- 
dobozban kell elhelyezni, és hozzá kell kap-
csolni a kazán vezérlőpaneljéhez. 
A jel a soros bitátvitelen keresztül halad,  
a kéteres hálózatot használva.
A jelek küldése, fogadása és dekódolása  
a BUS szoftver segítségével történik, amely 
a vezérlők és a perifériális egységek mikro-
processzoraiban található.

• klimatikus hőmérsék-
letszabályozás.

• külső hőmérséklet- 
érzékelés.

• Vezeték nélküli változat-
ban is kapható.

• BUS szoftver
• Több perifériás kapcsolat
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Hőmérsékletszabályozás
Hőmérsékletszabályozó berendezések
klImAmANAGeR

A távirányító valamennyi kazánfunkció keze-
lésére alkalmas, ezenkívül bármely esetleges 
hibára vonatkozó információt is megjelenít.
Használható továbbá a klíma, ill. a szoba-
hőmérséklet szabályozására egy vagy két  
zónás fűtési rendszerekben. 

Fő funkciók, amelyek vezérlésére alkalmas:
• A kazán ki- és bekapcsolása.
• Automatikus vagy kézi üzemmód.
• A háztartási meleg víz hőmérsékletének 
   szabályozása.
• A fűtővíz maximális hőmérsékletének be- 
   állítása.
• A fűtési menetrend heti / napi felbontású 
   programozása.
• zónaszelep-vezérlés.
• Fagyásvédelem.
• party funkció.
• Nyaralás funkció.
• A szobahőmérséklet nappali (komfort) és 
   éjjeli (takarékos) beállítása.
• A szobahőmérséklet kijelzése.
• Aktuális idő kijelzése.
• Fűtési kérés kijelzése.
• elemállapot kijelzése (vezeték nélküli változat).
• Hibakód kijelzés.
• Info gomb.

A külsőérzékelő telepítése után be lehet állí-
tani a megfelelő klímaszabályozási görbét a 
(lásd az ábrát) a távirányítón. A fűtési hőmér-
séklet változását egy előre meghatározott 
görbe szemlélteti, amelyet aztán a rendszer 
összehasonlít a kültéri hőmérsékleti érté-
kekkel.

A görbe kiválasztása az alkalmazott fűtési 
rendszertől függ:

• Alacsony hőmérsékletű rendszer (padlófű- 
   tés) görbe 0,2 és 0,8 között
• Magas hőmérsékletű rendszer (radiátorok) 
   görbe 1,0 és 3,5 között.

A szobai szenzort be lehet állítani 0 és 10 
között aszerint, hogy milyen mértékben 
avatkozzon be a fűtés szabályozásába (0- se-
mennyire, 10- maximálisan). 
ez azt jelenti, hogy szabályozni lehet, hogy a 
szobahőmérséklet változása milyen hatással 
legyen a fűtési hőmérséklet kiszámítására.
Ily módon a hőmérsékletszabályozás egy-
szerre klimatikus és a szobai szenzor által is 
modulált lesz, ami a szobahőmérséklet opti-
mális szabályozását garantálja.

• Távirányító.
• Szobai szenzor.
• Moduláció.
• BUS kommunikációs 

rendszer.
• Vezeték nélküli változat-

ban is kapható.

Hőmérsékletszabályozó berendezések
MTS CoCo perIFérIáS eGySéG kASzkádkApCSoláSHoz

BUS CÍmkIoSzTáS
a kazán megcímzése

A kaszkád rendszerben összekapcsolt ka-
zánok (minimum 2, maximum 8) működte-
téséhez mindegyikhez hozzá kell rendelni 
egy egyedi BUS-címet (ami egy szám, amely 
azonosítja a kazánt), amelyet az e8 kaszkád 
kezelő eszköz használ a sorba kapcsolt be-
rendezések egymás aktiválásához a kívánt 
outputnak megfelelően.
Az azonosítószámoknak a kazánokhoz törté-
nő hozzárendeléséhez használja a gázkazán 
az e8 kaszkád kezelő eszközzel összekötő 
MTS CoCo-n lévő mikrokapcsolókat. Az azo-
nosítószám kiválasztásához a négy mikro-
kapcsolót kell beállítani, ahogy a táblázatban 
látható.

Figyelem!
Az azonosítószámokat mindig az 1. számú ka-
zánnal kezdve, sorban haladva kell kiosztani.

• átalakító.
• kazánok összekapcso-

lása.

A mIkRokApCSolók álláSA              AzoNoSÍTóSzám

1. kapcsoló
kI (Fel)
Be (le)
kI (Fel)
Be (le)
kI (Fel)
Be (le)
kI (Fel)
Be (le)
kI (Fel)

2. kapcsoló
kI (Fel)
kI (Fel)
Be (le)
Be (le)
kI (Fel)
kI (Fel)
Be (le)
Be (le)
kI (Fel)

3. kapcsoló
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
Be (le)
Be (le)
Be (le)
Be (le)
kI (Fel)

4. kapcsoló
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
kI (Fel)
Be (le)

0 (ne használja)
1. kazán
2. kazán
3. kazán
4. kazán
5. kazán 
6. kazán
7. kazán
8. kazán
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Csatlakozó a kiegészítő külső 
tápegységhez
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Hőmérsékletszabályozás
Hőmérsékletszabályozó berendezések
FBr2 SzoBAI érzékelő kASzkádVezérléSHez

Az FBr2 szobai érzékelő segítségével beál-
lítható a helyiség nominális hőmérséklete. 
Fűtőprogram-választó.

A fő szabályozható funkciók:
• Automatikus vagy kézi üzemmód.
• Nappali szobahőmérséklet (komfort) kor- 
   rekciója.
• programozható fűtési rend (automata  
   üzemmód).
3 eres csatlakozás.

A kültéri szenzor telepítése után a fűtési 
hőmérséklet változását egy előre megha-
tározott görbe szemlélteti, amelyet aztán  
a rendszer összehasonlít a kültéri hőmér-
sékleti értékekkel. Ily módon a hőmérséklet-
szabályozás egyszerre klimatikus is lesz, ami 
a szobahőmérséklet optimális szabályozását 
garantálja.

• Távirányító zónavezér-
léshez.

• Szobahőmérséklet 
(komfort) korrekciója

Hőmérsékletszabályozó berendezések
BM8 TáVIráNyÍTÓ kASzkádBA kApCSolT kAzáNok proGrAMozáSáHoz

A BM8 távirányító alkalmas a telepítési zóna 
valamennyi funkciójának a vezérlésére, és 
az esetleges hibákra vonatkozó információ 
megjelenítésére. 
ezenkívül klíma- ill. szobahőmérséklet- 
szabályozásra is alkalmas egy központifűtés- 
kör vezérlésében. 
Fő vezérlehető funkciók:
• Automatikus vagy manuális üzemmód.
• A központi fűtés maximális fűtővíz-hőmér- 
   sékletének beállítása.
• Heti/napi fűtésprogramozási lehetőség.
• Nyaralás funkció.
• A szobahőmérséklet nappali (komfort) és  
   éjjeli (takarékos) szabályozása.
• A szobahőmérséklet kijelzése.
• Aktuális idő kijelzése.
• Fűtési kérés kijelzése.
• Hibakód kijelzése.

A kültéri szenzor telepítése után a fűtővíz 
hőmérsékletváltozását egy előre megha-
tározott görbe szemlélteti, amelyet aztán  
a rendszer összehasonlít a kültéri hőmér-
sékleti értékekkel. Ily módon a hőmérséklet-
szabályozás egyszerre klimatikus is lesz, ami 
a szobahőmérséklet optimális szabályozását 
garantálja.
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Hőmérsékletszabályozás
Hőmérsékletszabályozó berendezések
e8.5064 Vezérlő eGySéG kASzkádBA kApCSolT kAzáNok VezérléSéHez

Az e8.5064 vezérlő egység egy klímaszabá-
lyozó és digitális vezérlő eszköz a kaszkádba 
kapcsolt kazánok vezérléséhez. Alkalmas 
legfeljebb 8 kaszkádba kapcsolt kazán sza-
bályozására és két vegyes rendszer vezérlé-
sére a külső hőmérsékletnek megfelelően, 
ezenkívül egy használati melegvíz-kör vezér-
lésére. 
A kazánokat összekötő BUS alkalmazásá-
nak köszönhetően, és annak következtében, 
hogy ez különböző perifériák hozzákapcsolá-
sát teszi lehetővé, a kazánműködtetés vala-
mennyi funkciójának vezérlésére alkalmas,  
a kívánt outputnak megfelelően. A kazánok 
és a felhasználói rendszerek programozása 
és vezérlését megkönnyíti, hogy egyetlen 
forgatógomb segítségével valamennyi para-
méter beállítható és ellenőrizhető.

Szokásos szolgáltatások:
• két heti bontású program minden egyes 

központi fűtési körhöz. Minden egyes prog-
ram három fűtési időszakot foglal magába 
naponta.

• Nyaralási fűtésrend.
• Háztartási melegvíz-előkészítő program, 

napi két időszakra.
• letapadás-gátló funkció a keringető szi-

vattyúkhoz.
• keringetés utáni szivattyúfunkció.
• Automatikus nyár/tél váltás (a fűtés auto-

matikusan leáll, amikor a külső hőmérsék-
let eléri a beállított szobahőmérsékletet).

• Minimális kazánhőmérséklet-figyelés.
• Fagyásvédelem.
• leionella betegség elleni védelem.
• A kazánok egyszerűsített automatikus be-

indítása.
• Használati melegvíz-készítés prioritással 

vagy a fűtéssel egy időben.
• optimalizálás (előre látja, mikor kell meg-

kezdeni a fűtést ahhoz, hogy a kívánt időre 
elérje a nominális hőmérsékletet).

• lehetőség a szobai szenzor hatásának 
változtatására klímaszabályozáskor külön-
böző időpontokban azokra a fűtési körökre 
vonatkozóan is, amelyek az FBr2 termosz-
tátot használják. 

• A kapcsolt szenzorok működésének ellen-
őrzése.

• A rendszerbe kapcsolt szenzorok automa-
tikus felismerése.

A vezérlő egység tíz percenként ellenőrzi a 
beállított paramétereket.
Ha egy paraméter értéke kívül esik a meg-

engedett értékeken, a szabványos érték lép 
életbe a helyére. 
A paraméterek beállítása és módosítása, 
amiket a telepítő szakember vagy a karban-
tartó technikus végez el, jelszóval van védve. 
lehetőség van telefonon keresztüli távve-
zérlésre, valamint pC hozzákapcsolására, 
amely a megfelelő szoftver alkalmazásával 
lehetővé teszi az összes paraméter figyelé-
sét és kezelését.

• digitális vezérlő egység.
• kaszkád kezelése.
• Hőmérséklet-szabályo-

zás vezérlése.

Hőmérsékletszabályozó berendezések
Az eGyeS kAzáNok TelJeSÍTMéNySzINTJéNek BeállÍTáSA

Miután minden egyes kazánt megcímeztünk, 
be kell állítani az üzemi paramétereket az e8 
kaszkád-vezérlő eszközön.
Az elektromos hálózatba történő csatlakoz-
tatás után várja meg, amíg a standard képer-
nyő megjelenik, azután nyissa ki a fedelet.
A fedél első alkalommal történő kinyitásakor 
(közvetlenül az elektromos hálózatba történő 
csatlakoztatás után) a kijelző az INSTAll (te-
lepítés) menüt jeleníti meg.

Figyelem:
A menü összes paraméterét sorrendben és 
megszakítás nélkül kell beállítani.

– Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőfény, és megjelenik a legfelső paraméter).

– Válassza ki a kívánt nyelvet (a forgató-
gombbal).

– Nyomja meg a gombot (kizárólag ebben a 
menüben, a gomb megnyomására megje-
lenik a következő paraméter).

– Adja meg a perceket, és nyomja meg  
a gombot.

– Adja meg az órákat, és nyomja meg a gombot.
– Adja meg az évet, és nyomja meg a gombot.
– Adja meg a hónapot, és nyomja meg  

a gombot.
– Adja meg a napot, és nyomja meg a gombot.
– „SeleCT SyST” (rendszer kiválasztása) pa-

raméter: forgassa el a gombot, és megje-
lenik a „Code NUM” (kódszám) a kijelzőn. 
Nyomja meg a gombot négyszer (kód = 
0000). Válassza a 01-et (a forgatógombbal), 
majd nyomja meg a gombot.

– „Type rC 1” paraméter: válassza a 06-
ot (a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „BUS rC 1” paraméter: Válassza a 01-et 
(a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „Type rC 2” paraméter: Válassza a 00-t 
(a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „TANk rC2” paraméter: Válassza a 00-t 
(a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „BUFFer Type” paraméter: Válassza a 
00-t (a forgatógombbal), majd nyomja meg 
a gombot.

– „CIrC 1 FUNC” paraméter: Válassza a 00-t 
(a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „CIrC 2 FUNC” paraméter: Válassza a 
00-t (a forgatógombbal), majd nyomja meg  
a gombot.

– „poWer leV” paraméter: nyomja meg  
a gombot kétszer.

– A kijelzőn megjelenik a „Code NUM”, 
nyomja meg a gombot négyszer  
(kód = 0000).

– A kijelzőn megjelenik a „poWer leV”.
• A forgatógomb beállítása után a „BoIler 

1 01” paraméter jelenik meg.
• Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelző fény).
• Adja meg a sorban első kazán teljesítményét 

(kW-ban, a forgatógomb elforgatásával).
• A megerősítéshez nyomja meg a gombot 

(kigyullad a piros jelző fény).
• A forgatógomb beállítása után a „BoIler 

1 02” paraméter jelenik meg.
• Ne módosítsa az értéket.
• Ismételje meg az utolsó hat lépést a sor 

minden további bojlerjére vonatkozóan. 
(Figyelem! A kezelő eszköz mindig azzal 
a feltevéssel számol, hogy 8 bojlerre vo-
natkozóan adja meg az értékeket, plusz 
az INT bojler. Ha csupán, mondjuk, három 
bojler van sorba kapcsolva a kaszkád-
ban, akkor a 4, 5, 6, 7 kazáncímek értékeit 
hagyja meg nullán.)

– Forgassa el a gombot, amíg a „BACk” 
(vissza) felirat meg nem jelenik.

– Nyomja meg a gombot a „poWer leV” 
beállítási üzemmódból történő kilépéshez.

– „relAy1 FUNC” paraméter: Válassza a 
00-t (a forgatógombbal), majd nyomja 
meg a gombot.

– „NoM-T MF1” paraméter: nyomja meg  
a gombot.

– „HySTereSIS MF1” paraméter: nyomja 
meg a gombot.

– Ismételje meg az utóbbi három lépést 
mind a négy MF relére vonatkozóan.

– „BUS AddreSS 1” paraméter: válassza 
a 00-t a direkt körre vagy a 01-et vegyes 
körre (a forgatógombbal), majd nyomja 
meg a gombot.

– „BUS AddreSS 2” paraméter: válassza  
a 02-t (a forgatógombbal).
Nyomja meg a gombot.

– „1k SeNSor” paraméter: válassza a 01-t 
(a forgatógombbal).

– Nyomja meg a gombot, amivel kilép az 
INSTAll (telepítés) menüből.

Miután a kazánokat hozzákapcsoltuk az e8 
kaszkád vezérlő eszközhöz és beállítottuk a 
megfelelő teljesítményszinteket (kW-ban ki-
fejezve), beállíthatjuk a különféle rendszerek 
paramétereit is. 

Az e8 vezérlő egység klimatikus hőmérsék-
letszabályozásának programozására vonat-
kozóan tanulmányozza az egyes rendszertí-
pusokra vonatkozó utasításokat. 
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Napkollektor rendszerek
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Napkollektor rendszerek
Napkollektor rendszerek
mÛköDéSI elV

A nap mindig is létfontosságú energiaforrás 
volt, mely ellát bennünket fénnyel és meleg-
gel. különösen igaz ez magyarországra, ahol 
sokat süt a nap, jelentős mennyiségű hőener-
giát sugározva ingyen és a környezetre káros 
anyagok kibocsátása nélkül. 
Hőenergia előállításához, figyelembe kell ven-
ni az illető terület napsütöttségének mértékét, 
és ha szükséges, a megfelelő korrekciókat el 
kell végezni a nap során megjelenő árnyékos 
területek beszámításával (amit okozhatnak 
közeli épületek, fák vagy dombok). 
30% és 35% közötti rendszerhatásfok mellett, 
ami általában elfogadható olaszországban, 
el lehet érni az évi teljes 450 és 730 kWh/
m2 közötti teljesítményt. A napenergiával 
működtetett háztartási és fűtővíz-rendszer 
alkalmazásával elérhető megtakarítás ter-
mészetesen minden esetben az adott család 
fogyasztási szokásaitól függ. 
egy eléggé megbízható számítás szerint sze-
mélyenként évi 100/180 köbméteres meg-
takarítás érhető el, a széndioxid-kibocsátás 
személyenkénti évi 230–400 kg-os csökke-
nése mellett (amely az üvegházhatás fő ki-
váltója). 
A megtakarítás pontos kiszámításához figye-
lembe kell venni a bojler fűtéséhez használt 
földgáz (vagy az éppen használt más energia-
hordozó) köbméterenkénti árát is. 
Ne feledjük, hogy a napenergiával előállított 
meleg vizes fűtési rendszerek a szükséges 
meleg víz több mint 90%-át szolgáltatják áp-
rilistól októberig, mely időszak alatt a vízme-
legítőket gyakorlatilag ki lehet kapcsolni. A 
napfény mennyiségétől (ami jó egész olasz-
országban), a kiváltott energiahordozótól és a 
fenti tényezőktől függően, a napenergiás fűtő-
rendszer költségei 3-5 év alatt megtérülnek.
ezt követően a család annyi meleg vizet hasz-
nál, amennyit csak akar, örökre ingyen.

MeGJeGyzéS:
A napkollektori körben használt hőhordozó 
folyadéknak vízből és fagyállóból kell állnia. 
A fagyálló folyadék propilén-glikolból készül, 
ami nem mérgező és nincs korróziós hatása.
A keverék propilén-glikol térfogataránya 
olyan legyen, hogy teljes védelmet biztosít-
son a telepítés helyén előforduló legalacso-
nyabb hőmérséklet mellett is.

elhelyezés
A napkollektorok akkor adják le a legtöbb 
energiát, ha a felületük egyenesen dél felé 
néz. különböző helyi adottságok, például ár-

nyék vagy a tető lejtési iránya némileg mó-
dosíthatják a pontos déli irányt (a legnagyobb 
megengedett eltérés a valódi déli iránytól 
30˚). ezek az eltérések akkor megengedhe-
tők, ha a fő energiaigényes időszak a reggel 
(kelet/délkeleti irány) vagy a délután (nyugat/
délnyugati irány).
elhelyezés: a napkollektorok telepítése előtt, 
válassza ki a helyüket, az alábbi körülmények 
figyelembe vételével:
• A kollektor olyan helyen legyen, ahol nincs 

árnyék a napfényes órák alatt.
• Minimális legyen a szélhatás.
• A tartályhoz a lehető legközelebb kell el-

helyezni.
• Hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a kar-

bantartást el lehessen végezni.
• Biztonságosan kell rögzíteni, hogy ellenáll-

jon az esetleges széllökéseknek.

dőlésszög
A kollektoroknak a vízszinteshez mért dőlési 
szögét az határozza meg, hogy melyik év-
szakban használják, azaz a tervezett felhasz-
nálás. Téli működés esetén 

Napkollektor rendszerek
mÛköDéSI elV

a dőlésszög azonos legyen a telepítés helyé-
nek szélességi fokával plusz hozzávetőleg 
10/15˚, hogy az elnyelést fokozzuk, amikor  
a nap alacsonyan van a horizont felett.
egy ennél kissé nagyobb, 15/20˚-os dőlés 
szög még nem befolyásolja jelentősen a 
rendszer teljesítményét. egész évben történő 
használat esetén azt javasoljuk, hogy a panel 
dőlési szöge legyen azonos a telepítés helyé-
nek szélességi fokával. ha a rendszert csak 
nyáron használják, például kempingekben 
vagy strandokon, akkor azt javasoljuk, hogy 
a panel dőlési szöge legyen 10-15˚-kal ke-
vesebb, mint a telepítés helyének szélességi 
foka. A táblázat mintaként megadja néhány 
város szélességi fokát.
Ha a napkollektorokat lejtős tetőre telepítik, 
akkor a paneleket a tető lejtésével párhuza-
mosan kell felszerelni esztétikai és biztonsá-
gi meggondolások miatt, még akkor is, ha ez 
nem ad ideális dőlési szöget (a kollektorok 
közötti térköz növelhető, ha szükséges).

L
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Napkollektor rendszerek
Napkollektor rendszerek
keRINGTeTeTT ReNDSzeR

ez egy zárt körű rendszer, ahol a kollektorok 
elhelyezése teljesen független a tartályok 
elhelyezésétől, és a hővezető folyadék kerin-
géséről egy keringető szivattyú gondoskodik 
(kényszerkeringetés).
ez kétségtelenül bonyolultabb rendszer, vi-
szont számos fontos előnye van. először is, 
ez lehetővé teszi, hogy a tároló tartályokat az 
épületen belül helyezzük el (rossz időtől és 
hidegtől védett helyen) függőleges helyzetben 
(amely fokozza a víz rétegződését, ami pedig 
a tároló rendszer teljesítményét növeli). Má-
sodszor, a kényszerkeringetéses rendszerek 
könnyen beilleszthetők különféle építészeti 
környezetekbe. 
További információért tanulmányozza az adott 
tartály kézikönyvét.

A kollektoros keringető szivattyú két golyós 
szelep közbeiktatásával kerül a rendszerbe, 
amelyek elválasztják a rendszer egészétől, 
hogy ha szükséges, a rendszer leürítése nél-
kül ellenőrizhető vagy cserélhető legyen. Van 
egy visszacsapó szelep az áramlási és a visz-
szatérő golyós szelepekben. 
Minden szigetelés lapos elzáró elemek és 
tömítőgyűrűk felhasználásával készült. A 
kollektorok irányába történő elvezetés a jobb 
oldalon van, ahol szintén van egy légtelenítő, 
ami eltávolítja a rendszerben esetleg felgyü-
lemlett levegőt. A rendszer el van látva feke-
te epp szigeteléssel, amely 180˚-ig hőálló. 
A keringető szerelvény tartalmazza még a 
következőket: biztonsági szelep a rendszer 
biztonsága érdekében, amely megnyitja a kört 
túl magas nyomás vagy hőmérséklet esetén, 
nyomásmérő műszer, amely lehetővé teszi  
a rendszernyomás figyelemmel kísérését, és 
két feltöltő-levezető szelep, amely lehetővé 
teszi, hogy a felhasználó kézzel fagyállót tölt-
sön a rendszerbe. 

A kényszerkeringető rendszer tartalmaz egy 
vezérlőegységet, amely megfelelő szenzo-
rok segítségével figyeli a közvetett tartály-
ban lévő víz hőmérsékletét, a napkollektor 
hőmérsékletét és az előremenő meleg víz 
hőmérsékletét. ez hozza működésbe a ke-
ringető szivattyút is, amikor a napkollektor 
hőmérséklete néhány fokkal meghaladja  
a közvetett tartály alján elhelyezett szenzor 
által érzéklet hőmérsékletet. Így valósul meg 
a hőcsere, a napkollektor-kör és a háztartási 
melegvíz-tároló tartály között. 

Napkollektor rendszer
tartozékok

TerMoSzTáT-VezérelT keVerőSze-
lep kéSzleTkollekTor érzékelő kéSzleT

3318317 3318379

3318290 3318291

3318250

3318348

TerMoSzTáT-VezérelT keVerőSzelep 
éS kollekTor érzékelő kéSzleT

TerMoSzTáT-VezérelT keVerőMoTor éS SzolárIS BepATTINTHATÓ 
SzoláRpANel kéSzleT

TerMoSzTáT-VezérelT keVerőMoTor, kollekTor SzeNzor BepATTINTHATÓ 
SzolárpANel éS AlACSoNy körI INdIrekT TArTály érzékelő kéSzleT

Szolár VezérlőpANel, kollekTor SzeNzor éS INdIrekT TárolÓ 
érzékelő
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Napkollektor rendszerek
Napkollektor rendszer
tartozékok

3318376 (3318290 + 3318348)

3318377 (3318348 + 3318337 + 3087023)

kerINGTeTeTT reNdSzer kéSzleT kézI keVerő Szeleppel éS eGy-SpIráloS 
TárolÓ érzékelő kéSzleT

kerINGTeTeTT reNdSzer kéSzleT kézI keVerő Szeleppel éS kéT-SpIráloS 
TárolÓ érzékelő kéSzleT

Tartozékok napkollektor rendszerhez
kollekTor érzékelő

A kollektor érzékelő készlet lehetővé teszi, 
hogy a kazán vezéreljen egy napenergiát 
használó fűtőrendszert.

A kollektor érzékelő, amely közvetlenül kap-
csolódik a kazán vezérlőpaneljéhez, csak ak-
kor engedi bekapcsolni az égőt, ha a szoláris 
fűtőrendszer felől érkező víz hőmérséklete 
nem éri el a kívánt mértéket. 
ez biztosítja a takarékos energiafelhasználást 
és optimalizálja az egész rendszert, miköz-
ben fenntartja a háztartási melegvíz-ellátás 
kívánatos komfortszintjét. 

• könnyen telepíthető.
• plug & play csatlakoz-

tatás.
• kényelem.
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Napkollektor rendszerek
Tartozékok napkollektor rendszerhez
TerMoSzTáT-VezérelT keVerőSzelep

A termosztát-vezérelt keverőszelep készlet 
azt jelenti, hogy a kazán képes vezérelni egy 
napenergiát használó fűtőrendszert. 

A termosztát-vezérelt keverőszelep funkciói:
• optimalizálja a rendszer hatásfokát, mert 

gondoskodik róla, hogy a beállított háztar-
tási meleg víz hőmérséklet megfeleljen 
a kazánba belépő víz hőmérsékletének, 
ily módon teljes mértékben hasznosítva  
a napenergiás fűtőrendszerben rejlő ener-
gia-potenciált.

• Segíti a végfelhasználót a magas fokú 
komfort elérésében.

• Megvédi a kazánt a kollektor felől a kazán-
ba áramló túlságosan forró víztől.

• könnyen telepíthető.
• kis méret.
• Teljes összehangoltság 

a kazánnal.
• kényelem.

Tartozékok napkollektor rendszerhez
TerMoSzTáT-VezérelT keVerőSzelep MoTor

A készlet tartalmaz egy léptető motort, 
amely a termosztát-vezérelt keverőszelepet 
szabályozza és egy a kazánba bepattintható 
vezérlőpanelt, amely azt vezérli.

A termosztát-vezérelt keverőszelep léptető 
motor funkciói:
• Automatikusan vezérli a szelep helyzetét.
• Szabályozza a kazánba lépő víz hőmérsék-

letét, hogy az megfeleljen a beállított ház-
tartási melegvíz-hőmérsékletnek.

• optimalizálja a kollektor által leadott hő-
mennyiséget.

• Segíti a végfelhasználót magas komfort-
szint elérésében.

A kazánba bepattintható vezérlőpanel lehető-
vé teszi, hogy a kazán vezérelje a termosztát-
vezérelt keverőszelep léptető motorját.

• könnyen telepíthető.
• kis méret.
• Automatikus vezérlés.
• kényelem.



70 71

Napkollektor rendszerek
Tartozékok napkollektor rendszerhez
SzolárVezérlő BepATTINTHATÓ VezérlőpANel

SzolárVezérlő BepATTINTHATÓ Vezér-
lőpANel azt jelenti, hogy a kazán képes egy 
olyan rendszer vezérlésére, amely napkol-
lektor rendszert használ. 

SzolárVezérlő BepATTINTHATÓ Vezér-
lőpANel mikrokapcsolói segítségével egy 
sor konfiguráció beállítható a szoláris fűtő-
rendszer tulajdonságainak megfelelően.

A konfigurációkat a 4 mikrokapcsoló oN (be) 
vagy oFF (ki) állásba kapcsolásával lehet be-
állítani.

• 1. mikrokapcsoló Be, 2., 3., 4. kI. egy ter-
mészetes keringésű szoláris fűtőrendszer 
plusz két fűtésizóna-szelep vezérlése.

• 2. mikrokapcsoló Be, 1., 3., 4. kI. sorba  
kapcsolt kényszerkeringetéses kollektor 
vezérlése.

• 3. mikrokapcsoló Be, 1., 2., 4. kI. párhu-
zamosan bekötött kényszerkeringetéses  
kollektor rendszer vezérlése.

1

ON

2 3 4

1

ON

2 3 4

1

ON

2 3 4

• A kollektor rendszer 
teljes vezérlése a 
közvetlenül a kazánon 
belül.
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Rendszertípusok és 
kapcsolási ábrák
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Rendszertípusok és kapcsolási ábrák
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl elláToTT reNdSzer

ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külső 
érzékelő – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két idősáv áll állan-
dóan rendelkezésre a napi működés során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik.
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható. Amennyi-
ben szükséges, a grafikon elcsúsztatható 
felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmérsékleté-
nek változtatásához, akár a 4 2 3 (eltolás) 
paraméter segítségével, akár a bojler ve-
zérlőpaneljén lévő forgatógomb elforga-
tásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy.
1
-

-
-

kóD
3318239
3318241

3318240
3318238

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő 
termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT

MeNNy. leÍRáS

°C Ta off Ta on 

+4 °C 

+4 °C 

+4 °C 

T set 

+t +t +t 0 +t +t0

SE Ta2 Ta1 BUS

SETa1 Ta2
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSolÓ IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl éS külTérI SzeNzorrAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR
ez a rendszer a szobai termosztát vagy az 
időkapcsolós termosztát és a kültéri szenzor 
segítségével szabályozza a hőmérsékletet. 
előnye, hogy könnyen telepíthető és vezérel-
hető, és jó komfortfokozat érhető el vele.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során. A kültéri szenzornak köszönhetően 
a kazán üzemi hőmérséklete a külső viszo-
nyoknak megfelelően szabályozható, ami azt 
jelenti, hogy a szoba hőmérséklete hatéko-
nyan szabályozható. 

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a bojler forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor
A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
A 3 opció választásával ki/bekapcsolási 
üzemmódot eredményez, a fűtővíz hőmér-
sékletét pedig a 4 2 2 paraméter segítsé-
gével kiválasztott görbe határozza meg.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 

hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy.
1
-

-
-
1

kóD
3318239
3318241

3318240
3318238
3318232

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő 
termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT
külTérI SzeNzor

MeNNy. leÍRáS

°C

20
25

15

30

40

50

60

70

80

90

100°C

10

2.53.03.5 2.0 

1.5

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

5 0 -5 -10 -15 -20 °C

scheda caldaiaSETa1 Ta2

SE Ta2 Ta1 BUS
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl elláToTT  
ReNDSzeR, CSAk FÛTő kAzáN INdIrekT TárolÓVAl
ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két idősáv áll állandó-
an rendelkezésre a napi működés során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával ál-
lítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor
A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik.
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a kazán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

Csak fűtő kazán alkalmazása mellett lehető-
ség van indirekt tárolóval történő kiegészítés-
re használati melegvíz előállítása céljából.
Indirekt tárolóval történő kiegészítéskor  
a BACd készletet kell alkalmazni, amely tar-
talmazza a váltószelepet és a szenzort vagy 
a termosztátot.

A kazán konfigurálva van tároló tartállyal 
együtt történő használatra. ebben az esetben 
a háztartási meleg vizet a megfelelő gomb-
bal kell szabályozni. ha az NTC szenzort a 2 
2 8 paraméter segítségével használjuk, a 2 
opciót kell választani (NTC szenzor), és ebben 
az esetben a háztartási meleg víz hőmérsék-
letét a 3 0 0 paraméter segítségével állítjuk 
be (35˚C és 75˚C közötti érték).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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1
-

-
-

kóD
3318239
3318241

3318240
3318238

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő 
termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
klImAmANAGeRRel FelSzeRelT ReNDSzeR

ez egy olyan berendezés, amellyel a fűtési 
rendszer modulációs szabályozással vezé-
relhető, és – amennyiben kültéri szenzorral 
is fel van szerelve – klímaszabályozást is  
lehetővé tesz.
Az eszközök csatlakoztatásához közvetlenül 
a bojleren belül telepíteni kell egy BUS inter-
fészt.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik. 
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki. 

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállítani.

ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását. 

      

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
kI/Be kACSolÓ proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 zónát az időzítő termosztát irányítja, 
amely a megfelelő, 230V-os zónaszelepet 
vezérli. A szelepnek az RT1-hez kapcsolt 
végállás-kapcsolója értesíti a kazánt a fűtési 
kérésekről.
A 2 zónát a szobai termosztát irányítja, amely 
a megfelelő, 230V-os zónaszelepet vezérli. A 
szelepnek az RT2-hez kapcsolt végállás-kap-
csolója értesíti a bojlert a fűtési kérésekről.
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-

mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható. 
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3  
(eltolás) paraméter segítségével, akár a ka-
zán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elfor-
gatásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2  
zónára (5 menü).

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
Ha mindkét zónából egyszerre érkezik fűtési 
kérés, a fűtővíz hőmérsékletét a magasabb 
hőmérsékletű zóna határozza meg.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
VezeTék NélkülI proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 zónát a vezeték nélküli vevővel kommu-
nikáló vezeték nélküli termosztát irányítja, 
maga a vezeték nélküli vevő pedig a megfe-
lelő 230V-os zónaszelepet vezérli. A szelep-
nek az RT1-hez kapcsolt végállás-kapcsolója 
értesíti a bojlert a fűtési kérésekről.
A 2 zónát a szobai termosztát irányítja, amely 
a megfelelő, 230V-os zónaszelepet vezérli. A 
szelepnek az RT2-hez kapcsolt végállás-kap-
csolója értesíti a bojlert a fűtési kérésekről. 
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a bojlert.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-

mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3  
(eltolás) paraméter segítségével, akár a ka-
zán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elfor-
gatásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
Ha mindkét zónából egyszerre érkezik fűtési 
kérés, a fűtővíz hőmérsékletét a magasabb 
hőmérsékletű zóna határozza meg.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
klIMAMANGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA IráNyÍTáSárA kéTköröS VezérléSSel FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 és 2 zónát a két zónát két körös interfész 
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os 
zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szobai szenzor lehetővé 
teszi a 2 zónás fűtési rendszer modulációs 
hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték –  
a rendszer klimatikus szabályozását.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 

hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2  
zónára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
TáVIráNyÍTÓVAl, SzoBAI SzeNzorrAl, VezeTék NélkülI külTérI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSéT SzolGá-
lÓ Nyák-kAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító Nyák 
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os  
zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes bojler funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szoba szenzor kommunikál 
a vezeték nélküli vevővel, amely modulációs 
hőmérséklet-szabályozással vezérli a 2 zó-
nás fűtési rendszert, és – amennyiben kül-
téri szenzorral is felszerelték – a rendszer 
klimatikus szabályozását is lehetővé teszi.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a bojler belsejébe 
telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 

véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl, kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl éS kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ 
VezérlőpeNellel FelSzerelT reNdSzer

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító panel ve-
zérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os zó-
naszelepeket.
Az 1 (alacsony hőmérsékletű zónát a kazán 
rT1 bemenetéhez csatlakoztatott időzítő ter-
mosztát vezérli. Az 1 zóna alacsonyhőmér-
séklet-beállításához válassza a 4 2 0 para-
métert, 0 értékkel.
A 2 (magas hőmérsékletű) zónát a kazán rT2 
bemenetéhez csatlakoztatott szobai termo-
sztát vezérli.
A bemutatott példában a két körös panel 
vezérli mind a 2 zóna szelepét, mind az ala-
csony hőmérsékletű rendszer keringető 
szivattyúját, amelyet a termosztát-vezérelt 
keverőszelep irányít, amely a fűtővíz hőmér-
sékletét szabályozza. 
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával ál-
lítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter al-
kalmazásával. Az 1 opció választásával a ki/
bekapcsolási üzemmódot állítjuk be, ahol a 
fűtővíz hőmérséklete az A ábra szerint vál-
tozik. A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 
és 60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsékleti 
tartományban használható. 
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-
szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.

A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)

3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító két körös 
interfész vezérli, amely vezérli a megfelelő 
230V-os zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
Az 1 zóna alacsonyhőmérséklet-beállításá-
hoz válassza a 4 2 0 paramétert, 0 értékkel.  
A távirányító és a szoba szenzor lehetővé 
teszi a 2 zónás fűtési rendszer modulációs 
hőmérséklet-szabályozással történő vezér-
lését, és – amennyiben kültéri szenzorral is 
felszerelték – a rendszer klimatikus szabá-
lyozását is biztosítja.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.
A bemutatott példában a két körös panel 
vezérli mind az 1 zóna szelepét, mind az 
alacsony hőmérsékletű rendszer keringető 
szivattyúját, amelyet a termosztát-vezérelt 
keverőszelep irányít, amely a fűtővíz hőmér-
sékletét szabályozza.
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.

0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (4 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-

szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
klIMAMANGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
reNdSzer; CSAk FÛTéSRe SzolGáló kAzáN INDIRekT TáRolóVAl

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító panel  
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os zó-
naszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szoba szenzor lehetővé teszi 
a 2 zónás fűtési rendszer modulációs hőmér-
séklet-szabályozással történő vezérlését, és 
– amennyiben kültéri szenzorral is felszerel-
ték – a rendszer klimatikus szabályozását is 
biztosítja.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS inter-
fészt kell közvetlenül a kazán belsejébe tele-
píteni.
A bemutatott példában a panel vezérli mind az 
1 zóna szelepét, mind az alacsony hőmérsék-
letű rendszer keringető szivattyúját, amelyet 
a termosztát-vezérelt keverőszelep irányít, 
amely a fűtővíz hőmérsékletét szabályozza.
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával állít-
juk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapotban
A hőmérséklet-szabályozás típusának kivá-
lasztásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4  
opció választása azt eredményezi, hogy a fű-
tővíz hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe 
határozza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot. ezt a paramétert 10 (maximális hatás) 
és 0 (nincs hatással) értékek között lehet be-
állítani. ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy 
a szoba hőmérséklete milyen mértékben 
befolyásolja a fűtővíz hőmérsékletének kiszá-
mítását. Ily módon a hőmérsékletszabályozás 
klimatikus lesz, és a szobai szenzortól függő-
en modulálódik, ami lehetővé teszi a szoba 
hőmérsékletének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (4 menü).
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket használ, 
azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rendszert 
by-passokkal ellátott áramlási és visszatérő 
kollektorokkal.

Csak fűtő kazán alkalmazása mellett lehető-
ség van indirekt tárolóval történő kiegészítés-
re használati melegvíz előállítása céljából.
Indirekt tárolóval történő kiegészítéskor  
a BACd csatlakozó készletet kell alkalmaz-
ni, amely tartalmazza a terelő szelepet és  
a szenzort vagy a termosztátot.

A kazán konfigurálva van tároló tartállyal 
együtt történő használatra. ebben az esetben 
a használati meleg vizet a megfelelő gombbal 
kell szabályozni. Ha az NTC szenzort a 2 2 8 
paraméter segítségével használjuk, a 1 opci-
ót kell választani (NTC szenzor), és ebben az 
esetben a háztartási meleg víz hőmérsékle-
tét a 3 0 0 paraméter segítségével állítjuk be 
(35˚C és 75˚C közötti érték).
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti eltérést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
kI/BekApCSolÓ proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 zónát az időzítő termosztát irányítja, 
amely a megfelelő 230V-os zónaszelepet 
vezérli. A szelepnek az RT1-hez kapcsolt 
végállás-kapcsolója értesíti a kazánt a fűtési 
kérésekről.
A 2 és 3 zónát a szobai termosztát irányít-
ja, amely a megfelelő, 230V-os zónaszelepet 
vezérli. Az rT2-höz párhuzamosan kapcsolt 
szelepek végállás-kapcsolója értesíti a ka-
zánt a fűtési kérésekről.
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt. ez a rendszer alkalmas 
arra, hogy megnöveljük a zónák számát, úgy 
hogy párhuzamosan lemásoljuk őket az rT2-
nél.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható. 
Ha a zónákból egyszerre érkezik fűtési kérés, 
a fűtővíz hőmérsékletét a legmagasabb hő-
mérsékletű zóna határozza meg.

Azonos beállítások érvényesek az RT2-höz 
kapcsolt zónákra. (5 és 6 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be az 1 zónára 
és a másik két zónára, amivel a hőmérséklet 
a két rendszer tulajdonságainak megfelelően 
szabályozható.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
klIMAMANAGerrel éS kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

A 3 zónát a távirányító kezeli, amely a megfe-
lelő, 230V-os zónaszelepet vezérli, és a BUS 
segítségével értesíti a kazánt a fűtési kéré-
sekről. Az 1 és 2 zónát az időzítő termosztá-
tok  kezelik, amelyek a megfelelő, 230V-os 
zónaszelepeket vezérlik. Az RT1-hez párhu-
zamosan kapcsolt szelepek végállás-kap-
csolója értesíti a kazánt a fűtési kérésekről.  
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi, és – amennyiben kültéri 
szenzorral is felszerelték – a rendszerek kli-
matikus szabályozását is biztosítja. Az eszköz 
csatlakoztatáshoz egy BUS interfészt kell 
közvetlenül a kazán belsejébe telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek az RT1-hez 
párhuzamosan kapcsolt 1 és 2 zónára. (5-6 
menü a távirányítón, 0).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be az 1 zónára 
és a másik két zónára, amivel a hőmérséklet 
a két rendszer tulajdonságainak megfelelően 
szabályozható.
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
ReNDSzeR

A 3 zónát a távirányító kezeli, amely a megfe-
lelő, 230V-os zónaszelepet vezérli, és a BUS 
segítségével értesíti a kazánt a fűtési kéré-
sekről. Az 1 és 2 zónát a két zóna kezelésére 
szolgáló panel vezérli, amely a megfelelő, 
230V-os zónaszelepeket vezérli.
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer modulá-
ciós szabályozással történő vezérlését, és – 
amennyiben kültéri szenzorral is felszerelték 
– a klimatikus szabályozását. 
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.
A bemutatott példában a panel vezérli az 1 és 
a 2 zóna szelepeit, a távirányító pedig a 3 zóna 
vezérlését szolgálja.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára. (5 
menü) és a 3 zónára (6 menü; csak a távirá-
nyítón keresztül elérhető).
ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be  
a három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-
szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna egy hőmérsékletű több zónás 
modullal
klIMAMANGerrel éS MGz I eGy HőMérSékleTÛ TöBB zóNáS FÛTőModUllAl elláToTT reNdSzer

Az MGz I modul egy magas hőmérsékletű 
rendszerrel ellátott fűtési zóna vezérlésére 
szolgál, amely magas kimeneti átfolyási se-
bességet kíván. ez a modul a kazánválaszté-
kunk összes moduljával kombinálható.
Az MGz I modul csatlakoztatásához a bepat-
tintható interface modul közvetlenül a kazán 
belsejébe kell telepíteni. 
A klímamanager az összes kazánfunkció ke-
zelésére alkalmas, és az esetleges hibákra 
vonatkozó információt is megjeleníti.
A klímamanager lehetővé teszi egy fűtési 
rendszer modulációs szabályozással történő 
vezérlését, és – amennyiben kültéri szenzor-
ral is felszerelték – a klimatikus szabályo-
zását. Az eszköz csatlakoztatáshoz egy BUS 
interfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.
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Rendszertulajdonságok
két magas hőmérsékletű zóna több zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGz II eGy HőMérSékleTÛ TöBB zóNáS FÛTéSI moDUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGz II modul két zóna vezérlését szol-
gálja, amelyek magas hőmérsékletű fűtési 
rendszerrel vannak ellátva, amely magas 
kimeneti átfolyási sebességet kíván. ez a mo-
dul a bojlerválasztékunk összes moduljával 
kombinálható.
Az MGz II modul csatlakoztatásához a bepat-
tintható interfész közvetlenül a kazánbelsejé-
be kell telepíteni.
A távirányító az összes kazánfunkció keze-
lésére alkalmas, és az esetleges hibákra  
vonatkozó információt is megjeleníti.
A távirányító és a szobai szenzor lehetővé 
teszi egy két zónás fűtési rendszer modu-
lációs szabályozással történő vezérlését, és 
– amennyiben kültéri szenzorral is felszerel-
ték – a klimatikus szabályozását. Az távirá-
nyító és a szobai szenzor csatlakoztatáshoz 
egy BUS interfészt kell közvetlenül a kazán 
belsejébe telepíteni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):

1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a bojler forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-

lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára.  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
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Rendszertulajdonságok
Három magas hőmérsékletű zóna több zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGz III eGy HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGz III modul három zóna vezérlését szol-
gálja, és el van látva csatlakozó táblával, azaz 
kipattintható interfésszel, amely alkalmas 
az összes, a magas komfortfokozat elérése 
érdekében szükséges periféria csatlakozta-
tására. 
Az MGz III modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni. 
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer moduláci-
ós hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték – a 
rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni. 

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára. (5 
menü) és a 3 zónára (6 menü; csak a távirá-
nyítón érhető el).
ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be a 
három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna és egy alacsony hőmérsékletű zóna több 
zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGM II TöBB HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGm II két fűtési zóna vezérlésére szol-
gál, amelyek közül egy közvetlen egy pedig 
kevert. el van látva csatlakozó táblával, azaz 
kipattintható panellal, amely lehetővé teszi 
az összes, a magas komfortfokozat elérése 
érdekében szükséges periféria csatlakozta-
tását. 
Az MGm II modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni. 
A klimamanger és a szobai szenzorok le-
hetővé teszik egy 2 zónás fűtési rendszer 
modulációs hőmérséklet-szabályozását, és – 
amennyiben kültéri szenzorral is felszerelték 
– a rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a bojlerhez.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be  
a három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna és két alacsony hőmérsékletű zóna több 
zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGM III TöBB HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGm III három fűtési zóna vezérlésére 
szolgál, amelyek közül egy közvetlen egy 
pedig kevert. el van látva csatlakozó táblával, 
azaz kipattintható panellel, amely lehetővé 
teszi az összes, a magas komfortfokozat el-
érése érdekében szükséges periféria csatla-
koztatását. 
Az MGm III modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni.
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer moduláci-
ós hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték – a 
rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a gázkazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 

amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

Továbbá, az 13 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára 
(4 menü) és a 3 zónára (5menü a távirányítón).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
2

MeNNy.
1
1
-
-
2
1
-
1

kóD
3318229
3318319

3318331
3318232
3318236
3318289

leÍRáS
BUS INTeRFéSz
klImAmANGeR

SzoBAI SzeNzoR
külTérI SzeNzor
VezeTék NélkülI külTérI SzeNzor
MGM III TöBB HőMérSékleTÛ háRom zóNáS FÛTéSI moDUl

leÍRáS
pADló AlATTI FÛTéSBIzToNSáGI TerMoSzTáT (UST)

SETA1 TA2

O
TS

O
TS 1

BUS

klíma manager

klíma manager

szivattyú
szivattyú

szivattyú
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna
2 kASzkáDBA kApCSolT kAzáNNAl, A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTTI hIDRAUlIkUS VálTóVAl elláToTT 
ReNDSzeR

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS fűtési előremenő szenzor.
- FBR2 távirányító.
- Fűtési keringető szivattyú

Az e8 beállítása:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a 

„TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paraméter 00-ra (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépés-

hez nyomja meg a gombot (kialszik a piros 
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn négy 
kötőjelet lát. Ha nem ezt látja, ellenőrizze, 
hogy ne legyenek szenzorok kapcsolva az 
e8 hátsó termináljaihoz (ezek az VFAS 1 és 
2 köri áramlási érzékelőihez tartoznak)

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paraméter 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert (a 
forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa be a kollektor maximális hőmér-
sékletét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-
zőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1
1

MeNNy.
1
2
1
1
1
1
1

kóD
3318282
3318070
3318059
3318060
3318283
3318353
3318352

leÍRáS
e8.5064 Vezérlő eGySéG
mTS CoCo INTeRFéSz (minden kazánhoz egy-egy)
AFS külTérI SzeNzor
VFAS kollekTor árAMláS-érzékelő
FBr2 TáVIráNyÍTÓ
FAlIDoBoz
CSATlAkozó kéSzleT

leÍRáS
hIDRAUlIkUS kompeNzáToR
MAGAS HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ

SETA1 TA2

SE TA2 TA1 SE TA2 TA1

1 2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
4 1 221 54301987653
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna
2 kASzkáDBA kApCSolT kAzáNNAl, A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTTI hIDRAUlIkUS VálTóVAl elláToTT 
ReNDSzeR

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor.
- SpFS közvetett tartály szenzor.
- FBR1 távirányító
- Fűtési keringető szivattyú
- Indirekt tároló keringető szivattyú
- SM40 három utas szervomotor

Az e8 beállítása:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a „USer – 

HoT WATer” (felhasználó meleg víz) me-
nüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Válassza ki a „T-HW 1” paramétert (a for-

gatógombbal). - ez az első közvetett tartály 
fűtési idősávjához tartozik

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet az 
első idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „T-HW 2” paramétert (a for-
gatógombbal). -- ez a második közvetett 
tartály fűtési idősávjához tartozik

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet a má-
sodik idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „T-HW 3” paramétert (a for-
gatógombbal). -- ez a harmadik közvetett 
tartály fűtési idősávjához tartozik.

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet a har-
madik idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- A „HoT WATer” (meleg víz) menüből törté-
nő kilépéshez nyomja meg a gombot.

- Válassza a „TeCHNICIAN – INSTAll” (tech-
nikus – telepítés) menüt (a forgatógomb-
bal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot, a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paramétert 01-re (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn négy 
kötőjelet lát. Ha nem ezt látja, ellenőrizze, 
hogy ne legyenek szenzorok kapcsolva az 
e8 hátsó termináljaihoz (ezek az VFAS 1 és 
2 köri áramlási érzékelőihez tartoznak).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paraméter 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot az INSTAll (telepí-
tés) menüből történő kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 1” (fűtési kör) 
menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be az 1 kör maximális áramlási hő-

mérsékletét (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-

zőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be az 1 kör minimális áramlási 

hőmérsékletét (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik a 
piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1
1
1
1

MeNNy.
1
1
1
2
1
1
1
-
-
1

kóD
3318282
3318070
3318059
3318060
3318061
3318283
3318145
3318146
3318147
3318352

leÍRáS
e8.45064 Vezérlő eGySéG
mTS CoCo INTeRFéSz (minden kazánhoz egy-egy)
AFS külTérI SzeNzor
VFAS kollekTor árAMláS-érzékelő
SpS közVeTeTT TArTály SzeNzor
FBr2 TáVIráNyÍTÓ
3/4” keVerőSzelep kéSzleT
1’ keVerőSzelep kéSzleT
1’ 1/4”  keVerőSzelep kéSzleT
CSATlAkozó kéSzleT

leÍRáS
hIDRAUlIkUS kompeNzáToR
VISSzACSApó Szelep
MAGAS HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ
közVeTeTT TArTály kerINGeTő SzIVATTyÚ

1 2
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11
4 1 221 54301987653
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna és egy alacsony hőmérsékletű 
zóna keverőszeleppel
kASzkádBA kApCSolT kAzáNokkAl – MINIMUM 2, MAXIMUM 8 – elláToTT reNdSzer, HIdrAUlIkUS VálTÓVAl 
A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTT

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor.
- FBr1 távirányító (magas hőmérsékletű)
- FBr1 távirányító (alacsony hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (magas hőmér-

sékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (alacsony hő-

mérsékletű)
- padló alatti fűtésbiztonsági termosztát
- SM40 három utas szervomotor

Beállítás:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a 

„TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paraméter 00-ra (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépés-

hez nyomja meg a gombot (kialszik a piros 
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa a paraméter 02-re (a forgatógomb-
bal). - Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn 
nem négy kötőjelet lát. Ha ezt látja, ellen-
őrizze, hogy a szenzor hozzá legyen kap-
csolva az e8 hátsó termináljához (ez a VF 2 
köri áramlási érzékelőjéhez tartozik.)

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paramétert 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa be a kollektor maximális hőmér-
sékletét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-
zőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot az „INSTAll” (tele-
pítés) menüből való kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 2” (fűtési kör) 
menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be a 2 kör maximális áramlási  

hőmérsékletét (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-

zőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be a 2 kör minimális áramlási hő-

mérsékletét (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1
1
1
1
1
1

MeNNy.
1
1
1
2
2
1
1

kóD
3318282
3318070
3318059
3318060
3318283
3318353
3318352

leÍRáS
e8.5064 Vezérlő eGySéG
mTS CoCo INTeRFéSz (minden kazánhoz egy-egy)
AFS külTérI SzeNzor
VFAS hIDRoVálTó
FBr2 TáVIráNyÍTÓ
Tok
CSATlAkozó kéSzleT

leÍRáS
hIDRAUlIkUS kompeNzáToR
VISSzACSApó Szelep
MAGAS HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ
AlACSoNy HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ
pADló AlATTI FÛTéSBIzToNSáGI TeRmoSzTáT
By-pASS Szelep
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna keverőszeleppel, egy alacsony hőmérsékletű 
zóna keverőszeleppel és közvetett tartállyal a háztartási meleg víz számára
kASzkádBA kApCSolT kAzáNokkAl – MINIMUM 2, MAXIMUM 8 – elláToTT reNdSzer, HIdrAUlIkUS VálTÓ A 
kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTT

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 kaszkád-
kezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor (magas hőmérsékletű)
- VFAS áramlás szenzor (alacsony hőmérsékletű)
- SpFS közvetett tartály szenzor.
- FBr1 távirányító (magas hőmérsékletű)
- FBr1 távirányító (alacsony hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (magas hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (alacsony hőmérsékletű)
- Indirekt tároló keringető szivattyú 
- padló alatti fűtésbiztonsági termosztát
- SM40 három utas szervomotor

- Nyissa ki a fedelet és válassza a „USer – HoT WATer” 
(felhasználó meleg víz) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Válassza ki a „T-HW 1” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez az első közvetett tartály fűtési idősávjához 
tartozik

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet az első idősávra 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „T-HW 2” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez a második közvetett tartály fűtési idősávjához 
tartozik

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet a második idő-

sávra (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „T-HW 3” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez a harmadik közvetett tartály fűtési idősávjá-
hoz tartozik.

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet a harmadik idő-

sávra (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- A „HoT WATer” (meleg víz) menüből történő kilépés-

hez nyomja meg a gombot.

- Válassza a „TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot, a fentebb leírtak szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) paramé-

tert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa a paramétert 01-re (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) paramé-

tert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa a paramétert 02-re (a forgatógombbal). -- 

Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn nem négy kötője-
let lát. Ha ezt látja, ellenőrizze, hogy a szenzor hozzá 
legyen kapcsolva az e8 hátsó termináljához (ez a VF 2 
köri áramlási érzékelőjéhez tartozik.)

- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 
meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert (a forgató-
gombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa a paramétert 1-re (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „MAX T Coll” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa be a kollektor maximális hőmérsékletét (a for-

gatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a forgatógomb-

bal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelző- 

lámpa).
- állítsa be a kollektor minimális hőmérsékletét (a for-

gatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot az „INSTAll” (telepítés) menü-

ből való kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 1” (fűtési kör) menüt (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be az 1 kör maximális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be az 1 kör minimális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot a „HeAT CIrC 1” menüből való 

kilépéshez. 
- Válassza ki a „HeAT CIrC 2” (fűtési kör) menüt (a for-

gatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be a 2 kör maximális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelző- 

lámpa).
- állítsa be a 2 kör minimális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Forgassa el a gombot, amíg meg nem jelenik a 

„BACk” felirat, majd nyomja meg a gombot vagy zárja 
le a fedelet a paraméter menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1
1
1
1
1
1

MeNNy.
1
1
1
2
2
1
1

kóD
3318282
3318070
3318059
3318060
3318283
3318353
3318352

leÍRáS
e8.5064 Vezérlő eGySéG
mTS CoCo INTeRFéSz (minden kazánhoz egy-egy)
AFS külTérI SzeNzor
VFAS kollekTor árAMláS-érzékelő
FBr2 TáVIráNyÍTÓ
Tok
CSATlAkozó kéSzleT

leÍRáS
hIDRAUlIkUS kompeNzáToR
VISSzACSApó Szelep
MAGAS HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ
AlACSoNy HőMérSékleTÛ zÓNA kerINGeTő SzIVATTyÚ
pADló AlATTI FÛTéSBIzToNSáGI TeRmoSzTáT
By-pASS Szelep
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS 
kéNySzerkerINGeTéSeS NApkollekTor reNdSzerrel elláToTT reNdSzer

ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért  
hőmérsékletének legalacsonyabb és legma-
gasabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során.
A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer csatlakoztatásához a szoláris Nyák-ot 
kell használni (amelyet a bojler belsejébe kell 
telepíteni). 

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.

0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik. 
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 

elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer beállítása a kazán:
- Válassza a 3 2 1 paramétert, és állítsa az 

értékét 1-re, kényszerkeringetés és tárolás 
egy spirálos tárolóval.

- Válassza a 3 2 2 paramétert, és állítsa az 
értékét 1-re, a motorizált termosztát- 
vezérlet szelep engedélyezéséhez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1

1

1

1

MeNNy.
1
-
-
-
-
-
1

kóD
3318239
3318241
3318240
3318238
3318232
3318236
3318373

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT
külTérI SzeNzor
VezeTék NélkülI külTérI SzeNzor
SzoláRIS FÛTőreNdSzer TerMoSzTáT-VezérelT Szelep 
kezelő kéSzleT

leÍRáS
AlApSzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
áRAmláSI SzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
TáGUláSI edéNy (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
elTérÍTő Szelep

°C Ta off Ta on 

+4 °C 

+4 °C 

+4 °C 

T set 

+t +t +t 0 +t +t0

CLIP-IN C

SETA2TA1 SB/TB

SE TA2 TA1 SOL CLIP-IN C

szivattyú
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Rendszertulajdonságok
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egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS 
kéNySzerkerINGeTéSeS NApkollekTor reNdSzerrel (kéT SpIráloS) elláToTT reNdSzer, CSAk FÛTő 
kAzáNNAl

Az a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor

3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik. 
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer beállítása a kazánban:
- Válassza a 3 2 1 paramétert, és állítsa az 
értékét 2-re, kényszerkeringetés és tárolás 
két tekerccsel.
- Válassza a 3 2 2 paramétert, és állítsa az 
értékét 1-re, a motorizált termosztát-vezér-
let szelep engedélyezéséhez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1

1

1

1

MeNNy.
1
-
-
-
-
-
1

kóD
3318239
3318241
3318240
3318238
3318232
3318236
3318377

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT
külTérI SzeNzor
VezeTék NélkülI külTérI SzeNzor
SzoláRIS FÛTőreNdSzer TerMoSzTáT-VezérelT Szelep 
kezelő kéSzleT

leÍRáS
AlApSzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
áRAmláSI SzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
TáGUláSI edéNy (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
elTérÍTő Szelep

°C Ta off Ta on 

+4 °C 

+4 °C 

+4 °C 

T set 

+t +t +t 0 +t +t0

TA1 TA2 SE SB/TB

CLIP-IN C

SE TA2 3VIETA1 SOL CLIP-IN C

szivattyú




