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

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
a Georg Fischer Csoport tagja

Bruck 7
A-4722 PEUERBACH
Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: info@guntamatic.com

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

Ezen dokumentum teljes tartalma a Guntamatic, valamint az
ÖkoValentia Kft. tulajdonát képezi és szerzıi jogvédelem alatt
áll.
Mindennemő
sokszorosítása,
harmadik
félnek
továbbadása vagy bármilyen más célú felhasználása a
tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
A technikai változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk.
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1

Bevezetés
1.1

BS-01-00-00-00-01-IAHU

Biztonsági figyelmeztetések

BS-01-01-00-00-01-IAHU

A GUNTAMATIC főtıberendezés a technika legújabb állása
szerint és az elismert biztonságtechnikai elıírások alapján
készül. Helytelen szerelés életveszélyhez vezethet. A
főtıkazánok tüzeléstechnikai berendezések, és a helytelen
kezelés veszélyforráshoz vezet. Ezért szerelést, elsı
beüzemelést és szerviztevékenységet megfelelıen kiképzett
szakember végezhet az elıírások és gyártımővi utasítások
betartásával.

1.2

Garancia és szavatosság

BS-01-02-00-00-01-IAHU

A gyártó garanciája és szavatossága a főtıberendezés
szakszerő szerelését és üzembehelyezését feltételezi. Azok a
hibák és sérülések, amelyek szakszerőtlen beüzemelésre és
kezelésre vezethetık vissza, ebbıl ki vannak zárva. Ahhoz,
hogy a berendezés rendeltetésszerően mőködjön, a gyártó
utasításait be kell tartani! Továbbá csak eredeti, a gyártó által
kifejezetten jóváhagyott alkatrészek építhetık be a
berendezésbe.

1.3

Üzembehelyezés

BS-01-03-00-00-01-IAHU

A tüzelıberendezés elsı üzembehelyezését csak a
GUNTAMATIC szakmai személyzete vagy a GUNTAMATIC
partnere végezheti el. İ ellenırzi, hogy a rendszer séma
szerint épült-e meg, beállítja a berendezést, és bemutatja az
üzemeltetınek a főtıberendezés mőködését.

1.4

Építési követelmények

BS-01-04-00-00-01-IAHU

Az építési követelmények meghatározásakor feltétlenül a
helyileg érvényes, törvényes, jogi engedélyezési, építési és
kivitelezési elıírásoknak kell megfelelni, valamint a telepítési
útmutató, beépítési példák és mőszaki adatok irányadásait
kell figyelembe venni! A helyiség érvényes elıírások betartása
és az építéssel kapcsolatos intézkedések megfelelı
végrehajtása a rendszer tulajdonosának a felelıssége, és a
garancia és szavatosság elıfeltétele. A GUNTAMATIC az
építésoldali munkálatokért nem vállal garanciát, mindig csak a
készülékért vállal szavatosságot, vagy garanciát. A teljesség
igénye nélkül vagy a hatósági elıírások hiányában a
következı osztrák irányelveket (TRVB H 118) javasoljuk a
következı változatokban:
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2

Tervezés és szerelés
2.1

SY-02-00-00-00-01-IAHU

Tőzvédelem

BS-01-04-01-00-01-IAHU

Amennyiben a főtıberendezés telepítési helyén nincs
érvényes tőzvédelmi elıírás, a GUNTAMATIC minimális
tőzvédelmi-elıírásait kell minden esetben betartani!
Amennyiben a telepítés helyén szigorúbb elıírások vannak
érvényben, mint a minimális-tőzvédelmi-elıírások, így azokat
kell kivétel nélkül betartani!
Figyelem

A GUNTAMATIC minimális-tőzvédelmi-elıírások betartásáért
kizárólag az üzemeltetı felelıs. İ felel a szabályok szigorú
betartásáért. A beüzemeléskori ellenırzéssel nem szabad
számolni!

Figyelem

Az országos elıírásokat be kell tartani!

Országos elıírások

Ausztria:

F90/T30

Állami törvénylapok
tőzmegelızés mőszaki irányelvei TRVB H118
50 kW-ig nincs elıírás
Németország:
Égetési rendelet (M-FeuVO)
Hessen és Saarland – itt a §16 FeuVO Hessen érvényes
Svájc:
Tőzvédelmi elıírások (www.vkf.ch)
Franciaország:
Illetékes tőzvédelmi hatóság
Olaszország:
Illetékes tőzvédelmi hatóság

minimális tőzvédelmi-elıírások

BS-01-04-01-01-01-IAHU
BS-01-04-01-02-02-IAHU

Főtıhelyiség

A padló betonból, nyersen vagy burkolva. Minden anyag a
padlóhoz, falakhoz, mennyezethez F60 (60 perc) tőzállósági
fokozatban készüljön! Amennyiben textil tároló lesz felállítva a
főtıhelyiségben (nem minden országban megengedett)
padlót, falakat és a födémet F90 (90 perc) tőzillósági
fokozatban kell elkészíteni!
Főtıhelyiség ajtó:A főtıhelyiség ajtaja, mint tőzgátló ajtó T30
(30 perc) tőzálló fokozatban készüljön menekülési irányban
nyílóan, önzáró és zárható kivitelezésben! A tüzelıanyag
raktár felé vezetı ajtó ugyanúgy T30 tőzálló fokozatban
készüljön, önzáró és zárható kivitelezésben! Nem lehet
közvetlen összeköttetésben olyan helyiségekkel, amelyekben
éghetı gázok és folyadék (garázs) van tárolva!
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BS-01-04-01-03-01-IAHU

Tüzelıanyag tároló

Ugyanazok a minimális
főtıhelyiséghez.

tőzvédelmi-elıírások,

mint

a

Raktárhelyiség nyílás: A raktárhelyiség nyílásainak T30
önzáró és zárható kivitelőnek kell lenniük! A raktárhelyiség
nyílásaira egy utalótáblát kell kirakni: „Üzemelés közben
tilos a belépés” !
Tőzvédelmi mandzsetta: Amennyiben a raktárhelyiség nem
a főtıhelysíég mellett van, a szívó és légvisszavezetı
tömlıkre főtıhelyiség falából való kilépésnél egy-egy
tőzvédelmi mandzsettát kell elhelyezni! Ha a kihordócsiga
közvetlenül a főtıhelyiségbe vezet, ez egy gyárilag kialakított
tőzvédelmi átvezetéssel biztosított. Nem szükséges kiegészítı
tőzvédelmi mandzsettákat a légvezetéken elhelyezni.
Amennyiben a kihordócsiga a raktárhelyiség határáig van
szerelve, azaz a kihordócsiga nem nyúlik ki a
raktárhelyiségbıl, a raktárhelyiség falából való kilépésnél egyegy tőzvédelmi mandzsettát kell elhelyezni a szívó és
légvisszavezetı tömlıkön!
HLE: Amennyiben lehetséges 50 m³ -t, vagy ennél többet
raktározni, egy kézi mőködtetéső oltóberendezést (HLE),
fagymentesen (főtıhelyiségen kívül), egy nyomás alatt levı
vízhálózathoz csatlakoztatva, NA20-as üres vezetékként,
közvetlenül a kihordócsatorna felett a tüzelıanyag raktárba
torkollva be kell építeni! Az oltóberendezést egy utalótáblával
kell megjelölni: „Tüzelıanyagraktár-oltóberendezés”!
Töltıvezetékek:
A tőzveszélyes helyiségeken átmenı
töltıvezetékeket F90-es borítással kell ellátni!
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2.2

A kazánhelyiséggel szembeni követelmények

BS-01-04-02-00-01-IAHU

PH-01-04-02-01-01-IAHU

Égéslevegı bevezetés

A főtıhelyiségben levı depresszió nem lehet 3 Pa-nál (0,3
mmVO) nagyobb! A főtıhelyiség szellızınyílásainak legalább
200 cm² szabad keresztmetszetőeknek, és nem zárhatónak
kell
lenniük!
50
kW-nál
nagyobb
teljesítményő
tüzelıberendezés esetében a szabad keresztmetszetnek az
égéslevegı igénynek megfelelıen minimum 5 cm² -re kell
növelni
kW-onként
(névleges
teljesítmény)!
A
légbevezetıknek közvetlenül a szabadba kell vezetniük.
Amennyiben más helyiségen keresztül kell mennie, a
légvezetéket F90-nek megfelelıen körül kell burkolni! Kívül a
légbevezetı-nyílásokat 5 mm-nél nagyobb nyílású hálóval kell
lezárni! A légbevezetı nyílásokat, amennyiben lehetséges a
padló közelében kell elhelyezni, hogy a kazánhelyiség
kihőlését megakadályozzuk!
BS-01-04-02-02-01-IAHU

Elektromos szerelés

A főtıhelyiségben a világítást és az elektromos vezetékeket
fixen rögzítve kell szerelni! Egy megjelölt menekülı kapcsolót
(Vész-Ki) könnyen hozzáférhetı helyen a főtıhelyiségen kívül,
annak ajtaja közelében kell elhelyezni!
BS-01-04-02-03-01-IAHU

Tőzoltókészülék

Egy kézi oltóberendezés (6 kg töltısúly, EN3) a
főtıhelyiségen kívül, annak ajtaja közelében helyezendı el.

Fagyvédelem

A főtıhelyiség, a vízzel teli vezetékek esetleg távvezetékek
fagyvédelmérıl gondoskodni kell!

BS-01-04-02-04-01-IAHU

BC-01-04-02-05-01-IAHU

Minimális helyiség méret

BC 30, BC 40, PH 50

min. B 230 (240) x L 240 cm

BC 75, BC 100

min. B 230 (240) x L 270 cm

(A zárójeles értékek az automata hamukiszívó berendezés esetén érvényesek.)
BC-01-04-02-06-01-IAHU

Minimális helyiség magasság

BC 30, BC 40, BC 50

min. 225 cm

(lecsavarozott hıcserélı fedéllel min. 210 cm)

BC 75, BC 100

min. 240 cm

(lecsavarozott hıcserélı fedéllel min . 230 cm)
BC-01-04-02-07-01-IAHU

Beviteli nyílás

BC 30, BC 40, BC 50

min. B 80 x H 170 cm

BC 75, BC 100

min. B100 x H 190 cm

(A méretek leszerelt adagoló feltéttel és tisztítóhajtómővel értendık.)

Kazánméretek
szigetelés nélkül

BC-01-04-02-08-01-IAHU

BC 30, BC 40, BC 50
BC 75, BC 100

mind. B 75 x H 165 cm
mind. B 90 x H 180 cm

( A méretek leszerelt burkolattal, adagoló feltéttel, füstcsıvel és hamuládával értendık)
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Felállítási hely

BC-02-02-00-01-01-IAHU

Lehetıség szerint a kémény közelébe tervezze a
berendezést, hogy a hosszú füstcsıvezetést elkerüljük! A
berendezésnek balról, vagy jobbról hozzáférhetınek kell
maradnia, a töltıtérajtót szabadon kell hagyni!

A → Huzatszabályozó Ex-csappantyúval a füstcsıben
(a lehetséges porképzıdés miatt) → Fontos: H beépítési változat kéménybe helyezve elınyben részesíteni!)

B → min. 50 cm (automata hamukihordó esetén: min. 60 cm)
C → termikus lefolyásbiztosító (biztonsági hıcserélı)
D → hálózati csatlakozás: 230VAC 13A
E → lefolyó
F → Tüzelıanyag készlettároló (ciklon)
G → Kémény (nedvességre érzéketlen)
H → H beépítési változat huzatszabályozó Ex-csappantyúval a kéménybe helyezve
(kb. 50 cm-rel a kéménycsatlakozás alatt – helyi elıírásokat figyelembe kell venni!)

I → min. 40 cm (75/100 kW

berendezés esetén a 70 cm ideális)

J → Tőzoltó palack (6 kg töltısúly EN3 )
K → Menekülı kapcsoló (Vész-Ki)
L → Tőzgátló ajtó (T30 önzáró)
M → min. 80 cm
N → Égéslevegı bevezetés
O → min. 40 cm
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2.3

A kéménnyel szembeni követelmények

BS-01-04-03-00-01-IAHU

A kéménynek illeszkednie kell a berendezéshez, hogy
gazdaságos és zavartalan legyen az üzem.
BS-01-04-03-01-01-IAHU

Fontos

Alkalmazzon nedvességre érzéketlen
hıszigetelt kéményanyagot!
A füstgázhımérséklet 105 C°
alatt is lehet!
BS-01-04-03-02-01-IAHU

A berendezést csak akkor szabad a kéménybe bekötni, ha az
a törvényi elıírásoknak megfelel és kielégíti a mőszaki
követelményeket! A kéménynek illeszkednie kell a tüzelés
teljesítményéhez, és a DIN 4705 elıírásainak megfelelıen
kell méretezni. Ahhoz, hogy a kéményt pontosan
leméretezzük, a kéményméretezésnél a füstgáz értékeit
alapul kell venni! Új méretezéskor hıszigetelt kéményt (DIN
18160 T1 hıátbocsájtási-ellenállási csoport I), vagy annak
megfelelıt kell alkalmazni, általánosságban az épületekben
engedélyezett nedvességre érzéketlen samott, vagy
nemesacél kéményt kell alkalmazni! Tanácsos a
kéményseprıt a tervezési fázisban bevonni, mivel a kéményt
neki kell átvenni!
BS-01-04-03-03-01-IAHU

Kéménymagasság

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

Kéményátmérı

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

BC-01-04-03-04-01-IAHU

Kéményméretezési adatok

BIOCOM 30-50

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

D= 160 mm
D= 180 mm

BIOCOM 75-100

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

D= 200-220 mm
D= ab 220 mm

A kéményt a néveleges teljesítményre kell méretezni!
(a közölt adatok tiszta hıcserélı mellett értendık)

Névleges terhelés

Részterhelés

Típus

Füstg. hım.

CO2

tömegáram

huzatigény

BC30

160 °C

12,5 %

0,024 kg/s

15 Pascal

BC40

170 °C

13,0 %

0,030 kg/s

15 Pascal

BC50

170 °C

13,0 %

0,030 kg/s

15 Pascal

BC75

190 °C

13,0 %

0,042 kg/s

15 Pascal

BC100

190 °C

13,0 %

0,055 kg/s

15 Pascal

Típus

Füstg. hım.

CO2

tömegáram

huzatigény

BC30

100 °C

9,5 %

0,010 kg/s

10 Pascal

BC40

105 °C

10,0 %

0,012 kg/s

10 Pascal

BC50

115 °C

10,0 %

0,009 kg/s

10 Pascal

BC75

120 °C

10,0 %

0,013 kg/s

12 Pascal

BC100

120 °C

10,0 %

0,017 kg/s

12 Pascal
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2.4

A tüzelıanyag raktárral szembeni követelmények

BS-01-04-04-00-01-IAHU
BS-01-04-04-10-01-IAHU

Elhelyezkedés

A tüzelıanyagot általában tartálykocsival szállítják. A
tárolóhelyiséget, ill. a töltıcsatlakozókat úgy kell elhelyezni,
hogy azok a tartálykocsitól egy maximum 30 m hosszú
tömlıvel elérhetık legyenek.

Éves igény becslése

A tüzelıanyag tárolónak a tüzelıanyag-készletet egy évre fel
kell tudnia venni! A helyiségkitárolásnál hasznos taroló
térfogat kb. a raktárhelyiség 2/3-a. A tárolóhelyiség lehetıség
szerint legyen négyszögletes, és ne legyen 3,5 m-nél
szélesebb! Minnél keskenyebb a raktárhelyiség, annál kisebb
holttér keletkezik.

BS-01-04-04-11-01-IAHU

→ kb. 0,65 m³

pellet

(m³ - pro 1 kW/Jahr)
BS-01-04-04-13-01-IAHU

Tárolóhelyiség szellızése

A tárolóhelyiségeket és tárolótartályokat az életveszélyes CO
koncentráció elkerülése érdekében szellıztetni kell! A szellızı
nyílásoknak a szabadba kell nyílniuk!
A követelményeknek megfelel, ha:
•

a töltıcsonkok a szabadba vezetnek; a szellızés a
zárókupakon keresztül szellızınyílások segítségével
lehetséges;

•

a szellızıvezeték átmérıje legalább 90 mm;

•

a kilépınyílások keresztmetszete 2 m hosszú
töltıvezetékig, ill. szellızıvezetékig min. 40 cm² és 2 m
hossz felett 60 cm² , 2x a zárósapka = 60 cm²;

Ha a töltıcsatlakozások nem a szabadba vezetnek,
szellızésre és elkülönített szellızınyílásra van szükség.
Biztosítani kell, hogy a csapadékvíz ne tudjon a
szellızınyíláson keresztül a tárolóhelyiségbe bejutni!
Légáteresztı szövet tárolótartályok (BOX) felállítási
helyiségének szabadba nyíló szellızınyílásra van szüksége.
Egy 200 cm² szabad keresztmetszető szellızı elegendı.
BS-01-04-04-12-01-IAHU

Házcsatlakozó szekrény
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Egy
230V/16A csatlakozást a tartálykocsi fúvójának a
töltıcsatlakozók közelében kell biztosítani! A GUNTAMATICtartozékok között található a házcsatlakozó szekrény
(cikkszám: H00-061). Ebben egy aljzat, melyet építés oldalról
16A biztosítékkal biztosítani kell! Tartalmaz egy ajtónyitás
kapcsolót, mely kazánalaplap kazánengedélyezı bemenetére
kötendı (22-23 -as csatlakozás). Ez azonnal leállítja a kazánt,
ha a házcsatlakozó szekrényt kinyitjuk.

BIOCOM tervezés és szerelés
BS-01-04-04-01-01-IAHU

Ellenırzınyílások

Elektromos szerelés

Föld feletti tüzelıanyag tárolónak rendelkeznie kell kifele nyíló
ajtóval, ill. nyílással! Az ellenırzı nyílást a belsı oldalon
deszkaborítással kell ellátni, mely kívülrıl kivehetı, ezzel a
nyílás véletlen nyitása esetén az üzemanyag nem ömlik ki. Az
üzem alatti sérülésveszély miatt az ellenırzınyílásnak
zárhatónak kell lennie, és az üzem ideje alatt zárva kell
tartani! Az ellenırzınyílásra egy figyelmeztetı táblát kell
elhelyezni „Üzem alatt a belépés tilos!” felirattal!
FLEX rendszer
Az üzemanyag
megengedett!

BS-01-04-04-02-01-IAHU

tárolóban

elektromos

szerelés

nem

BOX rendszer
A telepítési helyen elektromos szerelés nem megengedett!
Világítótestek a szövettároló közelében nem szerelhetık!
BS-01-04-04-03-01-IAHU

Töltıszett

A töltıcsatlakozásokat le kell földelni!
FLEX rendszer
Minimum 2 töltıcsonkot kell felszerelni. Minimális távolság:
0,5 m.
BS-01-04-04-04-01-IAHU

Szerelés hideg

A szívótömlıket és a kihordóegységet hideg területen
megfelelıen (fagy ellen) szigetelni kell!
Páralecsapódás veszély!

Statika

FLEX rendszer
BS-01-04-04-05-01-IAHU
Az oldalfalaknak a tárolt üzemanyag és a töltés statikai
követelményeinek meg kell felelnie!
BOX rendszer
A hordozó felület terhelhetıségét mindenképpen megfelelıen
kell méretezni, mivel a BOX teljes töltöttség esetén nagyon
megterheli az alátámasztási pontokat!
BS-01-04-04-06-01-IAHU

BOX felállítás

Belsı felállítás: A szövettárolót alapvetıen a kazántól
elválasztva külön helyiségben kell felállítani! Néhány
országban a szövettárolót ugyanabban a helyiségben fel
szabad állítani, mint ahol a tüzelıberendezés van,
amennyiben a szövettároló és a főtıkazán között legalább 1
m távolság van, és a tüzelıteljesítmény az 50 kW-t nem éri el.
Az országos elıírásokat figyelembe kell venni!
Külsı felállítás: Külsı felállítás esetén nem elıírás az F90
tőzállóságú borítás, ha a minimális tőzkitörési távolság be van
tartva. A szövettárolót csapadékvíz, páralecsapódás és UV
sugárzás ellen védeni ellen!
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BS-01-04-04-07-01-IAHU

Faláttörés

A tárolóhelyiség falán átvezetı csiga esetén a faláttörést
kızetgyapottal ki kell tömni, és a nyílást érintkezés nélkül a
(hangátvitel) a mellékelt zárlemezekkel le kell zárni!

Tüzelıanyag töltés

Amennyiben tartálykocsival szállítják a tüzelıanyagot, a
szállítólevegıt el kell szívni! Az elszívás a szállító feladata.

BS-01-04-04-08-01-IAHU

BS-01-04-04-09-01-IAHU

Nedvesség elleni védelem
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A tüzelıanyagot védeni kell a víztıl vagy nedves aljzattól, ill.
faltól! A raktárhelyiségnek egész évben száraznak kell lennie!
A falak idıszakos nedvesedésének veszélye esetén javasolt
egy hátulról átszellızött elıtétbélés felszerelése a falra, és a
falak fával való borítása.

BIOCOM tervezés és szerelés

2.5

Tüzelıanyag raktár tervezési példák
Tervezési példa 1

BC-02-05-00-00-01-IAHU

Főtıberendezés FLEX-helyiségkitárolóval. A tüzelıanyag raktár
közvetlenül a főtıhelyiség mellett található. A kihordócsiga maximális
hossza 5 méter lehet. A maximális szívóhossz 25 m lehet.
Szívótömlı vezetés csak a főtıhelyiségben. Nem szükséges tőzvédelmi mandzsetta.
A minimális tőzvédelmi elıírásokat be kell tartani!!!

Tervezési példa 2

Főtıberendezés FLEX-helyiségkitárolóval. A tüzelıanyag raktár egy
másik épületrészben helyezkedik el. A kihordócsiga maximális hossza 5
méter lehet. A maximális szívóhossz 25 m lehet.
Szívótömlı vezetés a főtıhelyiségben. Akár négy tőzvédelmi mandzsetta is
szükséges lehet. A minimális tőzvédelmi elıírásokat be kell tartani!!!

Tervezési példa 3

Főtıberendezés FLEX-helyiségkitárolóval. A tüzelıanyag raktár pl. egy
szinttel feljebb helyezkedik el, mint a főtıhelyiség. A kihordócsiga
maximális hossza 5 méter lehet. A maximális szívóhossz 25 m lehet.
Figyelem: Az épület statikai megfelelıségét meg kell vizsgálni!
Szívótömlı vezetés a főtıhelyiségben. Akár négy tőzvédelmi mandzsetta is
szükséges lehet. A minimális tőzvédelmi elıírásokat be kell tartani!!!
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P Tervezési példa 4

Főtıberendezés BOX szövettárolóval. A BOX közvetlenül a
főtıhelyiség melletti helyiségben található. A maximális szívóhossz 25
m lehet.
Szívótömlı vezetés a főtıhelyiségben. Akár négy tőzvédelmi mandzsetta is
szükséges lehet. A minimális tőzvédelmi elıírásokat be kell tartani!!!

14

Tervezési példa 5

Főtıberendezés BOX szövettárolóval. A BOX egy másik épületrészben
helyezkedik el. A maximális szívóhossz 25 m lehet.

Tervezési példa 6

Többkazános rendszer (kaszkád)
Négy főtıberendezésig és egy csúcsterheléső kazánig tudnak
kazánkövetı üzemben dolgozni. Számos beállítási lehetıség mint, pl.
csere és vezetı kazán állítható be.

BIOCOM tervezés és szerelés

2.6

Szállítás

BS-02-01-00-00-01-IAHU

A főtıberendezést fóliázva fakeretbe csomagolva szállítják.
Ellenırizze a szállítólevél alapján, hogy a szállítmány teljes-e,
és kifogástalan állapotban van-e!
Hiány

2.7

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

Bevitel

BS-02-02-00-00-01-IAHU

A berendezést fakeretre szerelve szállítják emelıhátfalas
teherautóval emelik le, így bevihetı a felállítási helyre.
Bevitel szétszedve

2.8

A kazántest részekre szedve is bevihetı. Ez esetben egy
GUNTAMATIC által megbízott személy közremőködése
szükséges.

A berendezés elhelyezése és igazítása

PH-02-03-00-00-01-IAHU

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

minimum 40 cm

Távolság jobbról

minimum 40 cm

Távolság elölrıl
Távolság hátulról

(ideális 70 cm)

minimum 80 cm (töltıtérajtó kezelést szabadon hagyni)
minimum 50 cm

(automatikus hamukiszívó rendszer esetén min. 60 cm)

Padlótávolság

A kazán alján levı csavarozható lábak segítségével egy min.
35 mm távolságot kell a kazánpadló és a padló között
beállítani!

A kazánt emelkedve beállítani

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

Hidraulikus bekötés

BC-02-04-00-00-01-IAHU

Biocom 30/40/50

A → Term. bizt. szelep érzékelıje 1/2“
B → Visszatérı 5/4“
C → Biztonsági hıcserélı
D → Kazánérzékelı, STB
E → Külsı termosztát/ürítés 1/2"
F → Elıremenı 5/4“

Biocom 75/100

A → Term. bizt. szelep érzékelıje 1/2“
B → Elıremenı 2“
C → Biztonsági hıcserélı 3/4"
D → Külsı termosztát 1/2"
E → Ürítés
F → Visszatérı 2“
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Biztonsági hıcserélı

BC-02-04-00-01-01-IAHU

A tüzelés legmagasabb megengedett hımérséklete 110°C.
Hogy a legmagasabb megengedett hımérsékletet elkerüljük,
egy termikus lefolyásbiztosítót kell csatlakoztatni, az ÖNORM
8131 és a DIN-Norm 4751 szerint, mely 95°C-nál reagál. A
csatlakozási nyomásnak min. 2 barnak és max. 6 barnak kell
lennie!
Biocom 30/40/50

A → Biztonsági hıcserélı hideg-víz
odavezetése
B → Term. bizt. szelep érzékelıje 1/2“
C → Term. bizt. szelep 95°C

Biocom 75/100

A → Biztonsági hıcserélı hideg-víz
odavezetése
B → Term. bizt. szelep érzékelıje 1/2“
C → Term. bizt. szelep 95°C
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PH-02-04-00-02-01-IAHU

Puffertartály

Puffertartály beépítése nem szükséges, mivel a kazán
modulálva üzemel, és gyorsan lekapcsolható. Amennyiben
nyári hónapokban a tartós teljesítmény az 50 kW alatti
berendezéseknél 10 kW alatt van, az 50 kW felettieknél 22
kW alatt, a jó hatásfok elérése miatt puffertartállyal való
összekapcsolás szükséges.

Visszatérı hımérséklet emelés

A tüzelıberendezés visszatérı hımérsékletének minimum
55°C-nak kell lennie, melyet egy, a kazán elıremenı és
visszatérı vezetékei közé beépített bypass szivattyúval tudjuk
elérni. Puffertartály csatlakoztatása esetén szintén minimum
55°C-on kell a visszatérı hımérsékletet tartani, melyet a
sémák szerint egy visszatérı hımérséklet emelı csoporttal
tudunk elérni. Ezek be nem tartása növeli a korróziós
veszélyt, és ezzel a garanciát és a jótállást elveszítjük. A
visszatérı hımérséklet emelést csatlakoztassa pontosan a
sémákban elıírtak szerint!
A
visszatérı
hımérséklet-emelı
szivattyú
csoport
értelmezése a GUNTAMATIC-berendezéssémák szerint
történjen! Amennyiben kiegészítı berendezések kerülnek a
hidraulikai rendszerbe, pl. hımennyiség mérı, vagy az összes
puffervezeték hossza több, mint 30 m (elıremenı és
visszatérı), a kazántöltı szivattyú (HP0) újraméretezése
fontos lehet.

BC-02-04-00-03-02-IAHU

Fontos

SY-02-04-00-04-01-IAHU

Tágulási tartály

A berendezés zárt rendszerhez csatlakoztatandó, mely egy
zárt tágulási tartállyal rendelkezik. A tágulási térfogat
kiszámításához ismerni kell a rendszer víztérfogatát hideg
állapotban. A tágulási tartály kiválasztásához a gyártó adatait
alkalmazza! A rendszer tágulási térfogata a következıkbıl
számítható ki:
Rendszertérfogat x tágulási együttható x pót tényezı

•

tágulási együttható fatüzelés esetén = 0,03

•
•
•

pót tényezı = 3,0 30 kW alatti berendezéseknél
pót tényezı = 2,0 30-150 kW közötti berendezéseknél
pót tényezı = 1,5 150 kW feletti berendezéseknél

Számítási példa:

2500 Liter x 0,03×3 = 225 Liter
BS-02-04-00-05-01-IAHU

Mőanyag vezetékek

Padlófőtések és távvezetékek mőanyag csöveit a túl magas
hımérséklettıl óvni kell a keringetı szivattyúhoz beépített
korlátozó termosztáttal!
BS-02-04-00-06-01-IAHU

Szivattyú választás
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A kivitelezınek, ill. az épületgépész tervezınek a
szivattyúválasztást súrlódási adatoknak megfelelıen, a
csıvezetéki rendszer szükséges keresztmetszetének és a
szállítómagasságnak megfelelıen kell elvégeznie!

BIOCOM tervezés és szerelés

2.10 Töltés és légtelenítés

BS-02-05-00-00-01-IAHU

A rendszer vezetékes vízzel töltendı. Vegye figyelembe a <<
Korrózió- és kazánvédelem a főtıberendezéseknél és
használati melegvíz-rendszereknél >> irányelveit!
A víz tulajdonságai

Vízmelegítı

Az aktuális VDI 2035 tartalmazza a meleg-vizes rendszerek
vízminıségét max. 100°C-os elıremenı hımérsékletig. A
VDI 2035 1. rész szerint a „Meleg-vizes főtıberendezések
károsodásának elkerülése érdekében” a töltı- és pótvíz
feleljen meg a DIN EN12828 elıírásainak, elıkészített
(lehetıség szerint lágyított) legyen, amennyiben az
összkeménység határértéke [°nk] az össz. főtıteljesítményre
vonatkoztatva (kW) meghaladja:
•

< 50kW:

keringetı rendszernél, ha °nk > 16,8

•

50-tól 200 kW-ig: ha °nk > 11,2

•

200-tól 500 kW-ig: ha °nk > 8,4

•

> 500 kW: ha °nk > 0,11

Amennyiben a GUNTAMATIC-tüzelıberendezés mellett egy
kiegészítı vízmelegítı is üzemel, feltöltéséhez annak
szerelési útmutatóját kell figyelembe venni!

A rendszer töltése
•

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

•

A rendszer nyomását a manométernél ellenırizni kell!

•

A keringetı szivattyúkat kikapcsolni és légteleníteni!

A rendszer légtelenítése

•

•

•

•

A főtıkazánt légteleníteni kell, melyhez a légtelenítı
szelepet a kazánnál ki kell nyitni, és addig kell hagyni a
levegıt távozni, míg víz nem folyik!
A radiátoros kört (amennyiben van) légteleníteni kell,
melyhez a légtelenítı szelepeket minden radiátornál ki
kell nyitni, és addig kell hagyni a levegıt távozni, míg
víz nem folyik!
A padlófőtési kört (amennyiben van) légteleníteni kell,
melyhez minden főtési kört ki kell nyitni és alaposan
átöblíteni, addig, amíg légbuborékok a főtési
csövekben már nem láthatók!
Fontos, a sorrendet tartsa be!
A pincében, ill. a földszinten kezdje a légtelenítést és a
tetıtérben fejezze be!

•

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

•

A keringetı szivattyúkat ismét helyezze üzembe!
Csak megfelelıen légtelenített főtési
rendszer garantálja a problémamentes
hıszállítást!
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2.11 Kéménycsatlakozás

BS-02-06-00-00-01-IAHU
BC-02-06-00-01-01-IAHU

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

A következı átmérıket kell alkalmazni::

•
•

BC 30, BC 40, BC 50

Ø = 150 mm

BC 75, BC 100

Ø = 180 mm

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

•
•

BC 30, BC 40, BC 50

Ø = 160 mm

BC 75, BC 100

Ø = 220 – 250 mm

A füstcsı csatlakozás faláttörését egy befalazott dupla béléső
csıvel kell ellátni, vagy tőzvédelmi bevonattal kell ellátni! A
füstcsövet legalább 6° emelkedéssel kell a kazántól a
kéményig vezetni! A füstcsı tisztításához egy tisztítónyílást
kell elhelyezni!
PH-02-06-00-02-01-IAHU

A → Füstcsı szigetelés(50 mm)
B → Kéményhuzat mérési pont
(kazántól való távolság = min. 3x Ø füstcsıátmérı)

C → Alternatíva:
Kémény huzatszabályozó a füstcsıben
(lehetıség szerint a kéménycsatlakozás közelében)

D → Füstcsı min. 6° emelkedés
E → Kémény huzatszabályozó Ex-csappantyúval
a kéményben
(kb. 0,5 m-rel a füstcsı csatlakozás alatt)

BS-02-06-00-03-01-IAHU

Fontos →
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•

A füstcsövet gáz-tömören kell szerelni!

•

Egy energiatakarékos huzatszabályozót
robbanócsappantyúval (RE) be kell építeni!

•

A füstcsövet szigetelni kell!

•

A füstcsövet nem szabad befalazni (hangátvitel)!

•

A füstcsı nem nyúlhat be a kéménybe!
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2.12 Energiatakarékos huzatszabályozó és robbanócsappantyú

BS-02-07-00-00-01-IAHU

Az energiatakarékos huzatszabályozó és
robbanócsappantyú beépítése (RE típus)
kötelezı!

Feladat

Beépítési elıírás

•

A kémény szellıztetése, amikor a rendszer üzemen
kívül van;

•

A túlnyomás kompenzálása nyomáslökés fellépése
esetén;

•

A szállítónyomás korlátozásának szabályozása.

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

A szállító nyomás beállítása (kéményhuzat):
•

A kéményhuzat beállítása csak +5°C alatti külsı
hımérséklet esetén célszerő.

•

A rendszernek legalább egy órán keresztül üzemben
kell lennie!

•

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

•

A szállítónyomást a kazán és a huzatszabályozó között
kell mérni (mérıcsonk távolság → lehetıség szerint 3
x füstcsıátmérı távolságra a kazán füstcsıcsatlakozásától)!

Szállító nyomás(kéményhuzat)

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

Túl nagy szállító nyomás

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

Túl kicsi szállító nyomás

Teljesítményproblémák, tökéletlen égéshez és a
résterhelésnél zavarokhoz vezethet.
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2.13 Automatikus hamuszívó berendezés

BC-02-0-00-00-01-IAHU

A következık fıként a berendezés tervezéséhez
szolgálnak. Az automatikus hamukihordó
rendszer telepítéséhez külön szerelési és
kezelési útmutatót mellékelünk!
Az automatikus hamukihordó berendezés opcionálisan érhetı
el. A keletkezett hamu a főtıberendezésbe épített
kihordórendszer segítségével, fém flexibilis tömlın keresztül
(maximum 20 m szívótömlı és 20 m levegı visszavezetı
tömlı) egy 200 literes mozgatható tartályba jut. A hamuzás
ezáltal automatikus.
A berendezés utólagos telepítése

Az automatikus hamukihordó berendezést késıbb is fel lehet
szerelni. Fontos, hogy a kazán mögött a füstcsıtıl legalább
60 cm hely legyen a falig!

A hamutartály méretei:

A → A hamutartály átmérıje = 500 mm
B → A hamutartály magassága a ciklonnal = 1500 mm
C → A hamutartály magassága = 1040 mm
D → Szívótömlı csatlakozási magasság = 1160 mm
E → Levegı visszavezetı tömlı
csatlakozási magasság = 1310 mm

Telepítési hely

Tervezze a hamutartályt lehetıség szerint a főtıhelyiségbe a
kazán mellé! A hamutartály telepítésének alapfeltétele a
telepítési hely felé való jó szellızöttség. A hamutartályt
minimum 25 cm-es távolságra kell elhelyezni éghetı
anyagoktól. Nem éghetı alapon legyen, a tartály minden
oldalról legalább 5 cm-re kiemelve.
A hamutartály nem megengedett telepítési helyei:
→ garázsokban,
→ szabadban (kivéve fagymentes,

jól szellızött hely),

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

→ főtıhelyiség mellett

→ és főtıhelyiség melletti helyiségen átvezetve egy másik helyiség

Szívóvezeték átvezetése tőzszakaszhatárokon

A → Fali átvezetés kızetgyapot csıátvezetéssel;
B → Fali átvezetés egy befalazott acélcsıvel;
C → Tőzvédelmi bilincs 54-60 ZUS (maximum 1 m távolságra);
D → Fémtömlık (minimum 10 cm-es távolságra);
E → nem éghetı alátét;
23
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2.14 Kitárolás szerelése

BS-02-08-00-00-01-IAHU

2.14.1 FLEX rendszer

BS-02-08-01-00-01-IAHU

Fontos: A beömlınyílás oldalhelyes szerelésére vigyázni!
A → Szállítás iránya
B → Beömlönvílás mindig ezen az oldalon
C → Forgásirány
D → Lehúzó, letörlı
E → Padló rögzítı heveder
F → Ellenırzı méret 56 mm
A. ábra
A kihordó csiga szerelése
1. A kihordóegység hajtómővét (1) B ábra a raktárhelyiség
faláttörésén átvezetni (B = 330 x H = 250 mm)
2. A csiga hosszától függıen a csigadarabokat a vályúval (2)
B ábra, a raktárhelyiségbıl kifele a hajtóegységig (1)
össze kell dugni! Fontos: A csigadarabokat úgy kell
összedugni, hogy a csigavonal folytonosan emelkedjen.
Végül a csigavályúk peremes csatlakozóit a hozzáadott M
8 x 30 -as csavarokkal össze kell fogni (3) B ábra, és a
biztosító tárcsákat feszesen kell csavarozni! Figyelni kell
arra, hogy a csigavályúk a belsı oldalon ütközés nélkül
legyenek összecsavarva! A kihordócsiga végén a
peremes lemezt a (4) B ábra csapággyal fel kell szerelni
(amennyiben nincs elıszerelve)!
3. A csapágynál a hernyócsavart (5) B ábra enyhén
megoldani, és megpróbálni a csigát ütközésig a hajtómő
felé eltolni! Utána rögzítsük a hernyócsavart!
4. A szerelés után: a körkörösség ellenırzése a csiga
forgatásával! A csiga középen 3 mm-t üthet.
5. Az összeszerelt kihordó csigát úgy kell beállítani, hogy a
hajtóegység (1) B ábra legalább 420 mm-t kiálljon a
raktárhelyiség falától.
6. A csigavályút a raktárhelyiség padlójához rögzíteni kell!
Fontos: A csigavályúkat a padló rögzítı hevederek
segítségével ki kell egyenlíteni és egyenesen átmenetek
és kiemelkedések nélkül a padlóhoz kell rögzíteni!
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7.

A faláttörést (6) B ábra a csigavályú körül üveggyapottal
kell kitölteni! A nyílást a hozzáadott takarólemezekkel (7)
B ábra a fal jobb és bal oldalán érintkezés nélkül kell
lezárni!

FLEX kihordás

B ábra
A szívó és vissz-levegıvezeték szerelése
1. Szívótömlıt (8) B ábra ciklontartályról (9) ill. a ventilátorról
a csiga tetszıleges csonkjához kell csatlakoztatni (a
szívótömlıt a ciklontartályhoz lehetıleg nagy ívben kell
vezetni)! Fontos: A tömlıvezetés minimális sugara: 0,5
m. Valamint a csınek nem szabad megereszkednie. Ezért
szükséges mennyiségő tartót kell használni!
2. A szívó és vissz-levegıvezetéket (8) B ábra a hozzáadott
bilincsekkel lég tömören a ciklontartályhoz és a (9) B ábra
és a kihordóegységhez kell csatlakoztatni. Fontos: A
tömörséget az elsı szívóüzemnél ellenırizni kell!
Tömítetlenség töltési hibához vezethet.
3. A légtömlıt ne vezessük külsı területen, ill. hideg
helyiségen keresztül. (Kondenzátum képzıdés jöhet
létre). Szükség esetén a tömlıt megfelelıen szigetelni
kell!
Fontos:

A szívó és vissz-levegıvezetéket feltétlenül földelni kell!
Ehhez a tömlın levı réz vezetéket a szívótárló és a
kihordóegység felıli végeken meg kell oldani, és a drótot
a ventilátor és a kihordóegység földeléséhez kell csatlakoztatni!

Fontos:

A kihordócsigát 3 évente legalább egyszer maradéktalanul ki
kell üríteni (ki kell poszívózni)!
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A FLEX raktárhelviség deszkázat szerlése

A → Keresztléc
B → Deszkázat 3 cm-rel övidítve
C → Tartó gerenda (10 x 10 stafli)
D → Gyalult deszka, vagy rétegelt
lemez (OSB) 3 cm
E → Stafli 10 x 10
F → Stafli 10 x 10
L → tartógerendák © szükséges,
ha L => 1500 mm
C ábra: A kihordóhajtómőtıl a raktárhelyiség felé nézve.

A raktárhelyiségben a deszkázást a következıképpen kell kiépíteni:
1. A csigahoronyba tetıléceket illesztve jelöljük ki a 35o os lejtést!
2. Az esési magasságot a falra jelöljük föl, keresztlécet
(F) C ábra (pl. 10 x 10) a falra az esés magasság alá
3 cm-rel csavarozzuk fel!
3. A keresztléceket 1,5 m-enként álló stafli lábakkal
támasszuk alá! Ha a csiga és a fal között a távolság
nagyobb 1,5 m -nél, akkor kiegészítı lábakat (C) kell
beilleszteni!
4. 3 cm vastag gyalult deszkát, vagy rétegelt lemezt
(OSB) (D) C ábra kb. 3 cm-rel rövidebbre vágva a
csigahoronyba úgy helyezzük be, hogy egy rés marad
a falnál!
5. Ne csavarozzunk le minden deszkát, hanem
keresztlécet (A) C ábra a falra a deszkák fölé
csavarozzunk!
6. Ha a csiga nem ér végig a raktárhelyiség végéig, a
csiga végénél (csapágynál) egy 35o -os deszkát
építsünk be!
7. Ha a kivételi profil nem ér el a faláttörésig, akkor egy
hasonló kiegészítı szerkezetet, kell a falig beépíteni!
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Töltıszett

A pelettárolóba 2 töltıcsatlakozást kell beépíteni (befúvó és
elszívó csatlakozás)!
•

a töltıcsatlakozásokat lehetıség szerint a helyiség keskeny
falába építsük;

•

minimális fal és mennyezet távolság: 25 cm;

•

szükséges faláttörés Ø 130 – 150 mm;

•

vízzáró habban (víztömören) töltsük ki a hézagot;

•

a töltıcsonkok stabil rögzítését készítsük el;

•

a töltıcsonkokat a potenciálkiegyenlítı sínhez földelni kell
2
(1,5 mm ).

A → PVC- csı Ø150 mm
B → egyenes töltıvezeték
C → acélcsı

belül
kívül

Ø100 mm
Ø108 mm

D → töltıszett 45°
E → fényakna

Ellenırzı nyílás

Föld feletti tüzelıanyag tárolónak rendelkeznie kell kifele nyíló
ajtóval, ill. nyílással! Az ellenırzı nyílást a belsı oldalon
deszkaborítással kell ellátni, mely kívülrıl kivehetı, ezzel a
nyílás véletlen nyitása esetén az üzemanyag nem ömlik ki. Az
üzem alatti sérülésveszély miatt az ellenırzınyílásnak
zárhatónak kell lennie, és az üzem ideje alatt zárva kell
tartani! Az ellenırzınyílásra egy figyelmeztetı táblát kell
elhelyezni „Üzem alatt a belépés tilos!” felirattal! Az
ellenırzınyílást körbefutó tömítéssel pormentesen tömíteni
kell!

A → tömítés
B → tőzvédelmi ajtó (Luke) T30
C → U- vagy Z- profil
D → fa deszkázat (min. 3 cm vastag)

2.14.2

BOX rendszer

BS-02-08-02-00-01-IAHU

A szövettank szerelése egy külön szerelési útmutató szerint
történik. Ezt a BOX rendszer csomagolása tartalmazza.
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3

Elektromos csatakozás
3.1

BS-03-00-00-00-01-IAHU

A főtıberendezés elektromos csatlakozásai

BC-03-01-00-00-01-IAHU

Hálózati csatlakozás
• 230 V, 50 Hz, 13 A biztosíték ((túlfeszültség levezetı javasolt)
Standard felszerelés
• 1 kazán kezelı egység (BCE)

• 1 kazán alaplap (230VAC)
• 1 biztonsági hımérséklet korlátozó (STB)
• 1 hibajelzı kimenet (24VDC 200mA – a relénél szabadonfutó dióda)
• 1 kazán érzékelı(KVT20 Ω)
• 1 RGT - füstgáz érzékelı(Thermoelement)
• 1 adagoló érzékelı (PT1000 Ω)
• 1 Lambda-szonda (12 VDC)
• 1 füstgázventilátor (230 VAC)
• 1 tisztító hajtómő (230 VAC)
• 1 TKS 1 (tőztérajtó és hamuláda figyelés 24VDC)
• 1 TKS tőznyelv

(tőztér felügyelet)

• 1 adagoló hajtómő G1 (230 VAC)
• 1 kihordó hajtómő A1 (230 VAC)
• 1 kihordó fúvó A2 (230 VAC)
• 1 töltésérzékelı(12 VDC)
• 1 gyújtó fúvó (230 VAC)
• 1 kazán engedélyezı kontakt (vész-ki)
optionális felszerelés

• 1 KLP kimenet P (230 VAC)
• 4 szivattyú kimenet (230VAC)
• 2 keverı kimenet (230VAC)
• 1 külsı érzékelı bemenet (KVT20 Ω)
• 1 meleg-víztároló érzékelı bemenet (KVT20 Ω)
• 2 elıremenı érzékelı bemenet (KVT20 Ω)

Ellenállás értékek
hımérséklet
C° -ban
-16 °C
-8 °C
0 °C
10 °C
20 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
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KVT20 kOhm
(kΩ)-ban

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

hımérséklet
C°-ban
0 °C
10 °C
30 °C
40 °C
50 °C
60 °C
70 °C
80 °C
100 °C
125 °C

PT1000 kOhm
(kΩ)-ban

1,000
1,039
1,117
1,155
1,194
1,232
1,271
1,309
1,385
1,480
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3.2

Kábelezési elıírások
Túlfeszültség-védelem

BS-03-02-00-00-02-IAHU

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

Érzékelı

2×1mm²

Analog helyiségérzékelı RFF

2×1mm²

CAN-Bus kapcsolat

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

RG 0
RG 1

CAN - BCE

SH - L

H +

RS (HKR 0)
CAN - Bus

RG 2

CAN - Bus

CAN - Bus

SH -

L

H + SH - L

H +

CAN - BCE

További idıjárásfüggı vezérlések
csatlakoztatása CAN-Bus
kapcsolaton keresztül lehetséges

HKR 0 230VAC

BCE
D ispla y

SER VIC E

S Y-BUS

E THER N.

S D-CAR D

CAN

C AN

Jelmagyarázat:

KP (Taurus)

CAN-Bus lineáris kábelezés

BCE
KP
HKR
RG
RS

→
→
→
→
→

kezelıegység
kazán alaplap
főtıköri szabályozó
analóg beltéri távadó
digitális beltéri távadó

A CAN-Bus kapcsolatot lehetıség szerint mindig lineárisan
kábelezzék, azaz a BCE-tıl a HKR 0-hoz utána a HKR 1hez...stb. Csillagformájú kábelezés esetén a CAN-Bus
kapcsolati kábelek összes hossza nem haladhatja meg a 100
m-t. A CAN-BUS +/- és a H/L csatakozásait mindig párosítva
csatlakoztassuk!
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3.3

Elektromos csatlakozás

BS-03-03-00-00-01-IAHU

A berendezés helyszíni elektromos csatlakozásának a
kiépítését csak egy megfelelı engedélyekkel rendelkezı
villamos kivitelezı vállalkozó végezheti az összes érintett
elıírás betartása mellett. Ezen kívül figyelni kell arra, hogy a
berendezés elektromos részei hısugárzással szemben védve
legyenek!
A berendezésen belül levı kábelezés üzemileg csatlakozásra
kész. A helyszínen csupán a hálózati csatlakozást és a
rendszer kialakításnak megfelelı, valamint az egyes
rendszerelemek kábelezését, mint pl. Puffertartály, CAN-Bus,
főtıköri szivattyúk, keverımotorok, stb. kell az elektromos
kivitelezınek elkészíteni.
BS-03-03-00-01-01-IAHU

Hálózati csatakozás

230 V, 50 Hz, biztosíték: 13A
A hálózati csatlakozást a kazán hátoldalán levı szériaszerő
polaritásbiztos csatlakozón keresztül kell kiépíteni! A
berendezést egy biztosító automatán keresztül tudni kell
áramtalanítani – az összes pólussal a hálózatról leválasztani
anélkül, hogy a berendezés kapcsolómezejének fedelét
kinyitnánk!
A tüzelıberendezés fázishelyes csatlakozására figyelni
kell! Az (L) fázist és az (N) nulla vezetéket nem szabad
felcserélni, egyébként a rövid zár funkció, valamint a
biztonsági lánc nem mőködik.

Kapcsoló mezı nyitása
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Mielıtt
a kapcsolómezıt
kinyitjuk,
az
összpólusú
csatlakozóval a kazán áramellátását az összes pólusán meg
kell szüntetni! A berendezésnek árammentesek kell lennie!
•

kapcsolómezı biztosító csavarok megoldása;

•

az elülsı jobboldali borítólemezt megemelve,
kiakasztva elırefelé leemelendı;

•

az alaplap a hozzátartozó csatlakozókkal és
biztosítékokkal (ld. E-bekötési rajzok) ez alatt található
jól hozzáférhetı helyzetben;

•

a kábelcsatlakozásokhoz a megfelelı kábelcsatornákat
kell használni!
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PH-03-03-00-03-01-IAHU

Idıjárásfüggı szabályozás

A Set-MKR idıjárásfüggı főtésszabályozást opcionálisan
ajánljuk,
és
igény
szerint
a
tüzelıberendezés
kazánalaplapjára aktiváljuk. A Set-MK261 fali készüléket
viszont külsıleg lehet hozzáépíteni, és CAN-Bus-on keresztül
lehet a berendezéshez csatlakoztatni. A kezelés és a
konfiguráció a kazán kezelıfelületén keresztül történik.

Set-MKR

Ezzel a főtésszabályozóval egy HMV tárolót egy direkt
főtıkört (FK0–HK0) és két keverı főtıkört (FK1-HK1, FK2HK2) lehet vezérelni. Amennyiben a 0 főtıkör nincs
kihasználva, „kiegészítés” funkcióval egy további HMV tárolót
(WWP) vagy egy külsı égıt (EXTERN) lehet vele vezérelni.

Fali készülék Set-MK261

A Set-MK261 fali készüléket a H35-ös sorkapcson keresztül
kell áramellátáshoz és CAN-Bus-on keresztül kell a
kezelıegységhez csatlakoztatni!
A fali készülékkel egy HMV tárolót egy direkt főtıkört és két
keverı főtıkört, egy „kiegészítı funkció” (HMV tároló-WWP és
külsı égı EXTERN), és egy „távvezeték-funkció” (PUP, LAP,
ZUP) vezérelhetı. Amennyiben a „kiegészítı“ és „távvezeték“
funkciók nincsenek kihasználva a 0 főtıkört mint 3. kevert
főtıkört lehet vezérelni.

Analóg távvezérlı

A távvezérlıt az 1-es és 2-es sorkapcsokkal kell a mindenkori
főtıköri szabályozó bemenethez csatlakoztatni (ld. E-bekötési
rajzok)!

Digitális távvezérlı

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

3. kevert főtıkör

Csak a falikészüléken lehet aktiválni!
A 0 főtıkör csak akkor használható kevert főtıkörként, ha a
„kiegészítı” és „távvezeték” funkciók nincsenek aktiválva. A
keverımotort 0 (MI 0) a fali készülék H25 és H26 sorkapcsaira
a 0 főtıköri szivattyút (HKP 0) H33 sorkapcsára kell bekötni!
Ekkor „kiegészítı” és „távvezeték” funkciók már nem állnak
rendelkezésre.

2. HMV tároló

Mind a belsı, mind a külsı fali készüléken aktiválható! (SetMKR és Set-MK261 fali készüléken)
Mind a Set-MKR szabályozón, mind a Set-MK261 fali
készüléken lehet a „kiegészítı“ funkción keresztül egy
kiegészítı HMV tárolót (WWP) aktiválni. A távvezeték-funkció
a fali készüléken áll rendelkezésre, ekkor a 3. keverı főtıkör
már nem csatlakoztatható.

Külsı égıvezérles

Mind a belsı mind a külsı fali készüléken aktiválható!
(Set-MKR és Set-MK261 fali készüléken)
Mind a Set-MKR szabályozón, mind a Set-MK261 fali
készüléken a „kiegészítı“ función (ZU) keresztül lehet egy
külsı főtıkészüléket (Extern) indítani. A kimenetet maximum
230VAC 2,0A-rel lehet terhelni. A távvezeték-funkció a fali
készüléken áll rendelkezésre, ekkor a 3. keverı főtıkör már
nem csatlakoztatható.
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Kazánkaszkád

Négy főtıkazánig tudnak kaszkádüzemben (kazánsorrendkapcsolás) dolgozni, és a CAN-Bus-on keresztül kell azokat
lineárisan összekötni. A CAN-Bus-vezetéket a + sorkapocs
nélkül kell bekötni!
Vegye figyelembe a kábelezési elıírások fejezetet,
különösen a „CAN-Bus lineáris kábelezés elıírást”!
BS-03-03-00-04-01-IAHU

Menekülıkapcsoló (vész-ki)

A prTRVB H 118 szerint berendezéshez egy menekülı
kapcsolót (vész-ki) kell szerelni, melyet a főtıhelyiségen kívül,
a főtıhelyiség ajtajához közel kell elhelyezni! Ennek
kikapcsolásakor az égı üzemen kívülre kerül, a főtıköri
szabályozás és az összes biztonsági berendezés aktív marad.
A 22/23 kazánengedélyezı kontaktusba (KFR) kell kötni (ld.
E-bekötési rajzok)!

Villámvédelem

Villámvédelemként javasoljuk, hogy a házi elosztó rendszerbe
egy túlfeszültség levezetı berendezést építsenek be!

BS-03-03-00-05-01-IAHU

Vegye figyelembe a kábelezési elıírások fejezetet,
különösen a „túlfeszültség elleni védelmet”!
Potenciál kiegyenlítés

Az egész berendezést a csatlakozó csıvezetéken keresztül
elıírás szerint egy potenciál kiegyenlítı-sínbe kell kötni!
Ügyelni kell arra, hogy a potenciál kiegyenlítı-sínbe
való bekötéskor a lehetı legrövidebb bekötést
alkalmazzuk!

Szükségáramforrás
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Csak szabályozott áramellátó használható!

BIOCOM tervezés és szerelés
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Végsı ellenırzés/Elsı beüzemelés

BS-04-00-00-00-01-IAHU

Végsı ellenırzés
•

ellenırizze még egyszer a berendezés elkészültekor,
hogy minden csavarzat és csıvezeték meg van húzva, és
megfelelıen tömített;

•

ellenırizze, hogy minden fedél (nyílás) fel van-e szerelve,
és biztosítva van-e;

•

ellenırizze, hogy a csatlakozások (kémény, elektromos...)
megfelelıen vannak-e kivitelezve;

•

ellenırizze,
hogy
minden szükséges
biztonsági
figyelmeztetés el van-e helyezve, és adja át a berendezés
összes dokumentációját (kezelési útmutató, szerelési és
tervezési útmutató);

•

ellenırizze, hogy az összes elektromos csatlakozás
megfelelıen lett-e kialakítva, mielıtt feszültség alá helyezi
a berendezést;

•

tisztítsa meg a berendezést, és takarítsa fel az építkezési
területet;

•

hagyjon maga után tiszta területet;

Elsı üzembehelyezés
Az elsı üzembehelyezést csak a GUNTAMATIC vagy
szakképzett szakember végezheti! Ennek elıfeltétele, hogy a
berendezés kéményseprıje, a főtés és elektromos kivitelezıje
a berendezés mőködését jóváhagyták. A GUNTAMATIC által
felhatalmazott szakembernek a következı munkálatokat kell a
beüzemelés során elvégeznie:

Fontos →

•

az egész berendezés ellenırzése;

•

elektromos funkcióellenırizés;

•

a berendezés szabályozójának beállítása;

•

berendezés üzembe-helyezése;

•

a
berendezés
funkcióinak,
kezelésének
tisztításának bemutatása a kezelı felé;

•

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

és

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

Fontos→

Ezt a szerelési útmutatót nem szabad az elsı beüzemelés
után megsemmisíteni, hanem a kezelési útmutatóval együtt a
főtıberendezésnél kell tartani!
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Szabványok/Elıírások

BS-05-00-00-00-02-IAHU

A kazán a EN 303-5 szabvány szerint a 3-as osztálynak megfelelıen, valamint az osztrák
megyék kis tüzelıberendezéseivel és energiatakarékosság Art. 15a BVG elıírásainak
megfelelıen lett kialakítva. Az eredeti tanúsítások a gyártónál megvannak. A főtıkazán
csatlakoztatása során a helyi tőzvédelmi és építéshatósági elıírások mellett a következı
általánosan érvényben levı szabványokat és biztonsági elıírásokat kell figyelembe venni:
•

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

•

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

•

ÖNORM / DIN EN 12831
Épületek főtési rendszere; a főtési hıterhelés számításának módja;

•

ÖNORM M 7137
A pellettárolás követelményei a felhasználónál;

•

ÖNORM M 7510
Központi főtési rendszerek felülvizsgálatának irányelvei;

•

ÖNORM H 5195-1 (Ausztria)
Károk, korrózió és vízkıképzıdés megelızése meleg-vizes főtés rendszerekben 100°C
üzemi hımérsékletig;

•

VDI 2035

(Németország

Károk elkerülése meleg-vizes főtés rendszerekben; főtıvízoldali korrózió;
•

SWKI 97-1 (Svájc)
Vízkı és korrózió védelem főtıberendezésekben;

•

TRVB H 118

(Ausztria az automatikus megrakású berendezésekhez)

Mőszaki irányelvek a tőz megelızésére;
•

DIN 1988
Mőszaki szabályozás az ivóvíz szereléshez (TRWI);

•

DIN 4751 Teil 1-4
A főtıberendezések biztonságtechnikai felszerelései;
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•

LRV svájci levegıtisztasági rendelet;

•

svájci kis tüzelıberendezésekkel kapcsolatos rendelet;

•

VKF hıtechnikai berendezések tőzvédelmi irányelvei (Svájc);

•

SIA 384 (Svájc);

BIOCOM tervezés és szerelés

6

Kapcsolási rajzok

BC-06-00-00-00-01-IAHU

Sémák 50 kW kazánteljesítményig
séma szám: BC-01-1

BC magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel

(2 keverı kör)

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

séma szám: BC-01-2

BC magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel(2 keverı kör)
idıjárásfüggı vezérlés (fali készülék), ECO melegvíz-tároló

séma szám: BC-02-2

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – PSF puffer(FVM-lal)
idıjárásfüggı vezérlés, PSF puffertároló, szolár kapcsolat

séma szám: BC-03-1

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – PS puffertároló
idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

séma szám: BC-04-2

BC faelgázosítóval való kombináció – PSF puffer
idıjárásfüggı vezérlés, faelgázosító kazán, PSF puffertároló

séma szám: BC-05-1

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – távvezeték – puffer
nélkül idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

séma szám: BC-06-1

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – távvezeték – PS
pufferrel idıjárásfüggı vezérlés, PS puffertároló ECO melegvíz-tároló

Sémák 50 kW kazánteljesítménytıl
séma szám: BC-07-2

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – PS puffertároló
idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

séma szám: BC-08-2

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – PSF puffer(FVM-lal)
idıjárásfüggı vezérlés, PSF puffertároló, szolár kapcsolat

séma szám: BC-10-1

BC magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel
idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

séma szám: BC-11-2

BC m/a hımérséklető rendszerekkel – távvezeték – puffer
nélkül idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

séma szám: BC-12-2

BC m/a hım. rendszerekkel – távvezeték – PS pufferrel
idıjárásfüggı vezérlés, idıjárásfüggı vezérlés, PS puffertárolóS

több épületet ellátó sémák (maximum 3 épület)
séma szám.: PH-13-2

Több épületellátás távvezeték funkcióval LAP (töltı szivattyú)
épületenként – 1 idıjárásfüggı vez., 1 ECO HMV, 1 PS puffertartály

séma szám: PH-14-2

Több épületellátás távvezeték funkcióval ZUP (átadó szivattyú)
épületenként – 1 idıjárásfüggı vez., 1 ECO HMV

séma szám: PH-15-2

Több épületellátás távvezeték funkcióval PUP (pufferszivattyú)
épületenként – 1 idıjárásfüggı vez., 1 ECO HMV, 1 PS puffertartály

Kazánkövetı kapcsolás (kaszkád)
séma szám: PH-16-2

Kazánkövetı kapcsolás (kazánkaszkád)
maximum 4 tüzelıberendezéshez
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel (2 keverı kör)

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-01-1

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagya 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0
6

RG1
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
strangszabályozó szelep
helyszínen
zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen

RG2
6

Fühlerleitungen
7

230V

AF

VF1

VF2

9

Netz 230 V

WW
HKP0

>40°C

HKP1

HKP2

4

SLP0

8

3

HPO

5

5
M

M

2
SF 0
1

KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú

Hı biomasszából
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel (3 kevert főtıkör)

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés (fali készülék), ECO melegvíz-tároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-01-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

A Set-MK261 fali készülék esetén a kiegészítı kimeneten (H25 sorkapocs) és a távvezeték
kimeneten (H26 sorkapocs) keresztül a 0 főtıkör keverımotorral vezérelhetı. A keringetı
szivattyút a HKP0 kimenetre (H33 sorkapocs), az 0 elıremenı érzékelıt a H21/22 sorkapocsra
kell csatlakoz-tatni! Ebben az üzemi változatban a távvezeték és a kiegészítés nem áll
rendelkezésre

1.
2.
3.
4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
idıjárásfüggı vezérlés
Set-MK261 fali készülék
cikkszám: S30-030
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
cikkszám: S70-006
RFF25 távvezérlı 5
GSM Modul
cikkszám: S15-002
strangszabályozó szelep
helyszínen
zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni! helyszínen
elıremenı érzékelı VF20 (VF0 HK0 (FK0)-hoz)
cikkszám: S70-002

Netz 230 V

CAN−Bus

3
RG0
6

RG1
6

RG2
6

AF
9

7

VF0

VF1

VF2

9

Netz 230 V

WW
4
HKP0

>40°C

HKP2

HKP1

SLP0

8

HPO

5

5
M

5
M

M

SF 0

2

1

KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú

Hı biomasszából
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel – PSF puffer (frissvíz-állomással)

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, PSF puffertároló, szolár kapcsolat

www.guntamatic.com

séma szám: BC-02-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagya 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RG0

RG1

RG2

6

6

6

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
PSF puffertároló
árlista alapján
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA60 visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-001
Alternatív: RA60 EnergieA
cikkszám: H39-003
helyszínen
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
Opció: 12-lyukú perem és bordás csöves hıcserélı
Puffertartály érzékelı
cikkszám: S70-003
Opció: cirkulációs egység
cikkszám: 045-250

Fühlerleitungen
7

230V

KW

AF
WW
VF1

4

VF2
SF

9

Netz 230 V

Netz 230 V
8

HKP0

HKP1

HKP2
12

>55°C

T3
HP0

3

11
5

5
M

M

10 Option

2

1
10 Option

T2
11

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

Hı biomasszából
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel – PS puffer

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-03-1

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
• A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni, vagy
a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0
6

RG1
6

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOMtüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA60 visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-001
Alternatív: RA60 EnergieA
cikkszám: H39-003
helyszínen
9. Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
10. PS puffertároló
árlista alapján
11. Puffertartály érzékelı
cikkszám: S70-003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RG2
6

Fühlerleitungen
230V

7

AF
10
VF1

VF2
T3

9
Puffer HP0

Netz 230 V

WW
8

HKP0

HKP1

HKP2

4

SLP0

>55°C
HP0
3
5
M

5
M

SF 0

2

1

T2
KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

Hı biomasszából
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM kombináció faelgázosító kazánnal - PSF puffer (frissvíz-állomással)

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, faelgázosító kazán, PSF puffertároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-04-2

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
PSF puffertároló
árlista alapján
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA60 visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-001
Alternatív: RA60 EnergieA
cikkszám: H39-003
helyszínen
9. Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
10. Opció: cirkulációs egység
cikkszám: 045-250
11. Puffertartály érzékelı
cikkszám: S70-003
12. Füstgázérzékelı (RGT) kapcsolási hım.: 88C°
cikkszám: H00-801
13. Opció: 12-lyukas perem és bordás csöves hıcserélı

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagy a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.
Füstgázérzékelıt (RGT) a kazánalaplap 22/23 sorkapcsaiba kell csatlakoztatni (KFR kazánengedélyezı kontaktus)

7
Fühler T2−F, T3−F, T5−F

RG0

RG1

RG2

6

6

6

Fühlerleitungen

Rauchrohr Feststoffkessel

230V

KW

AF
WW

13
VF1

RGT

4

VF2

9

SF

> 88°C
Netz 230 V

Netz 230 V
8

HKP0

HKP1

HKP2

Netz 230 V

11

10
T3

>55°C

HP0
T3−F

3
2

5
1

5
M

M

13 Option

T5−F

2

1
13 Option
11
T2

> 50°C
KLP

8

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

T2−F

Hı biomasszából

40

Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel - távvezeték – puffertartály nélkül

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-05-1

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA60 visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-001
Alternatív: RA60 EnergieA
cikkszám: H39-003
helyszínen
9. Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
10. hidraulikus váltó
helyszínen
11. távvezeték
helyszínen

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni, vagy
a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0

RG1

RG2

6

6

6

VF1

VF2

HKP1

HKP2

Fühlerleitungen
230V

7

AF

9

Netz 230 V

WW
8

HKP0

4

SLP0

>55°C
HP0
3
5

5
M

M

2
SF 0
1

10
11
KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú

Hı biomasszából
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Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítményig
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel - távvezeték – PS puffertartállyal

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-06-1

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
• A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni, vagy
a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

RG0
6

GUNTAMATIC – alkatrészek
Powerchip tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA60 visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-001
Alternatív: RA60 EnergieA
cikkszám: H39-003
helyszínen
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
PS tároló
árlista alapján
távvezeték
helyszínen
pufferérzékelı
cikkszám: S70-003

RG2
6

RG1
6

Fühlerleitungen
230V

7

AF
10
VF1

VF2
T3

9
Puffer HP0

Netz 230 V

WW
8

HKP0

HKP1

HKP2

4

SLP0

>55°C
HP0
3
5

5
M

M

SF 0

2

1

T2
11
KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

Hı biomasszából
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Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítménytıl
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel – PS puffer

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-07-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

• A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni, vagy
a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0

RG1

RG2

6

6

6

VF1

VF2

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOMtüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
PS puffertároló
árlista alapján
pufferérzékelı
cikkszám: S70-003

Fühlerleitungen

7

230V

AF

10

T3

9

Netz 230 V

Puffer HP0

11
WW

HKP0

HKP1

HKP2

4

SLP0

3
5

8

HP0

5
M

M

SF 0

>55°C
2
M
Netz 230 V
1

T2

11

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

KW

Hı biomasszából
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Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítménytıl
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel - PSF pufferrel

Tel. 07276 / 2441-0
(frissvíz-állomással)

idıjárásfüggı vezérlés, PSF puffertároló, szolár kapcsolat

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com

séma szám: BC-08-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagy a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0

RG1

RG2

6

6

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kéményátm. szerint)
árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
PSF puffertároló
árlista alapján
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
Opció: 12-lyukú perem és bordás csöves hıcserélı
Puffertartály érzékelı
cikkszám: S70-003
Opció: cirkulációs egység
cikkszám: 045-250

Fühlerleitungen
230V

7

KW

AF
WW
VF1

4

VF2
SF

9
Netz 230 V

Netz 230 V

HKP0

HKP1

HKP2
12
T3
11

3
5

8

HP0

M

>55°C
2

5
M

10 Option

M
Netz 230 V
1
10 Option

T2
11

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

Hı biomasszából
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Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítménytıl
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló,

www.guntamatic.com

séma szám: BC-10-1

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagy a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0
6

RG1
6

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
cikkszám: 048-500
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
Szivattyú ajánlás: Wilo EAS/6-3 P
cikkszám: H39-101
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen

RG2
6

Fühlerleitungen
230V
7

AF

VF1

VF2

HKP1

HKP2

9

Netz 230 V
WW
HKP0

4

SLP0

HP0
8

3

5

5
M

>40°C

M

SF 0

2

1

KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú
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Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítménytıl
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel - távvezeték – puffertartály nélkül

info@guntamatic.com

idıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-11-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagy a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

•

GUNTAMATIC – alkatrészek
1. BIOCOM tüzelıberendezés
2. RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
3. Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
4. ECO305 melegvíz-tároló
árlista alapján
5. SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
6. RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
7. GSM Modul
cikkszám: S15-002
8. RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
9. Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
10. hidraulikus váltó
helyszínen
11. távvezeték
helyszínen

RG0

RG1

RG2

6

6

6

VF1

VF2

HKP1

HKP2

Fühlerleitungen
230V
7

AF

9

Netz 230 V
WW
HKP0

SLP0
4

3

5

8

HP0

M

>55°C
2

5
M

SF 0

M
Netz 230 V
1

10
11
KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú

Hı biomasszából
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Tel. 07276 / 2441-0

Kapcsolási séma 50 kW kazánteljesítménytıl
BIOCOM magas/alacsony hımérséklető rendszerekkel - távvezeték – PS puffertartállyal

info@guntamatic.com

dıjárásfüggı vezérlés, ECO melegvíz-tároló, PS puffertároló

www.guntamatic.com

séma szám: BC-12-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A 0 főtıkört egy állandóérték szabályozóval alacsony hımérséklető körhöz lehet alkalmazni,
vagy a 0 főtıkört egy RFF25 távvezérlıvel helyiség-hımérséklet vezérelt radiátoros főtési
rendszerként használhatjuk.

RG0

RG1

RG2

6

6

6

VF1

VF2

GUNTAMATIC – alkatrészek
BIOCOM tüzelıberendezés
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
Set-MKR idıjárásfüggı vezérlés
cikkszám: S30-031
ECO305 melegvíz-tároló
árlista alapján
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
PS puffertartály
árlista alapján
távvezeték
helyszínen

Fühlerleitungen
230V
7

AF
10

T3
9

Netz 230 V

Puffer HP0
WW
HKP0

3

HKP1

5

8

HP0

HKP2

4

SLP0

5
M

M

SF 0

>55°C
2

M
Netz 230 V
1

T2
11
KW

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon
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Ingatlanellátás maximum 3 épületre
LAP távvezeték funkció (töltıszivattyú)

Tel. 07276 / 2441-0

(POWERCHIP, BIOCOM és POWERCORN esetén használható)

info@guntamatic.com

épületenként – 1 idıjárásfüggı vezérlés., 1 ECO HMV tároló, 1 PS puffertartály

www.guntamatic.com

séma szám: PH-13-2

Netz 230 V

CAN−Bus

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

10.
11.
12.
13.

6
RG0

AF

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
RG1

RG2

HKR 0

10

*

GUNTAMATIC – alkatrészek
Powerchip, Powercorn vagy Biocom 75/100 kW
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
idıjárásfüggı vezérlés Set MK261 fali készülék cikkszám: S30-030
ECO305 HMV tároló
cikkszám: 048-500
PS puffertároló
árlista alapján
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
töltıszivattyú a mindenkori vezetékhossz alapján méretezve
pl. Grundfos UPS 32-60, vagy Wilo 30/7
helyszínen
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
PS 2000/2PS puffertároló
árlista alapján
távvezeték
helyszínen

Haus 0

VF1

VF2

HKP1

HKP2

T3−0

Puffer 0
WW
HKP0

5

SLP0

11
M

4

M

SF 0

13
Fernleitung 0 auf LAP einstellen

9
T2−0
KW

LAP
Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG3

RG4

RG5

VF4

VF5

HKP4

HKP5

HKR 1

10

*

Haus 1
T3−1

Puffer 1
WW
HKP3

5

SLP1

11
M

13 Fernleitung 1 auf LAP einstellen

Heizraum

4

M

SF 1

9
T2−1
KW

LAP
CAN−Bus

7

Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG6

10

10

T3

RG8

*

Netz

Haus 2

Puffer HP0

VF7

VF8

HKP7

HKP8

T3−2

Puffer 2

12

WW

8

HKP6

5

HP0
2

RG7

HKR 2

>55°C

SLP2

11
M

1

M

4
SF 2

13
T2

Fernleitung 2 auf LAP einstellen

9
T2−2

LAP

KW

Einstellung im Menü Parameter HP0: Betrieb HP0 = Pufferpumpe

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

Hı biomasszából
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Ingatlanellátás maximum 3 épületre
ZUP távvezeték funkció (átadó szivattyú)

(POWERCHIP, BIOCOM és POWERCORN esetén használható)

Tel. 07276 / 2441-0
info@guntamatic.com

épületenként – 1 idıjárásfüggı vezérlés., 1 ECO HMV tároló

www.guntamatic.com

séma szá.: PH-14-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

GUNTAMATIC – alkatrészek
Powerchip, Powercorn vagy Biocom 75/100 kW
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
idıjárásfüggı vezérlés Set MK261 fali készülék cikkszám: S30-030
ECO305 HMV tároló
cikkszám: 048-500
hidraulikus váltó a teljesítményszükséglet szerint
helyszínen
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
átadó szivattyú a mindenkori vezetékhossz alapján méretezve
pl. Grundfos UPS 32-60, vagy Wilo 30/7
helyszínen
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
PS 2000/2PS puffertároló
árlista alapján
távvezeték
helyszínen

RG1

RG2

HKR 0

AF

10

*

Haus 0

VF1

VF2

HKP1

HKP2

WW
HKP0

SLP0

11
M

4

M

SF 0

5
13

Fernleitung 0 auf ZUP einstellen

KW

9 ZUP
Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG3

RG4

RG5

HKR 1

10

*

Haus 1

VF4

VF5

HKP4

HKP5

WW
HKP3

SLP1

11
M

4

M

SF 1

5
13

Fernleitung 1 auf ZUP einstellen

Heizraum

KW

9 ZUP

CAN−Bus max. 100 m

7

Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG6

RG7

RG8

HKR 2

10

T3

10

Netz

*

Haus 2

VF7

VF8

HKP7

HKP8

Puffer HP0
8

12

WW
HKP6

SLP2

HP0
2

>55°C

11
M

1

M

4
SF 2

5
T2

13

Fernleitung 2 auf ZUP einstellen

9

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Pufferszivattyú → HP0 érzékelı = kazánon

ZUP

KW

Hı biomasszából
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Ingatlanellátás maximum 3 épületre
PUP távvezeték funkció (pufferszivattyú)

Tel. 07276 / 2441-0

(POWERCHIP, BIOCOM és POWERCORN esetén használható)

info@guntamatic.com

épületenként – 1 idıjárásfüggı vezérlés., 1 ECO HMV tároló, 1 PS puffertartály

www.guntamatic.com

séma szám: PH-15-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

GUNTAMATIC– alkatrészek
Powerchip, Powercorn vagy Biocom 75/100 kW
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
idıjárásfüggı vezérlés Set MK261 fali készülék cikkszám: S30-030
ECO305 HMV tároló
cikkszám: 048-500
PS puffertároló
árlista alapján
RFF25 távvezérlı
cikkszám: S70-006
GSM Modul
cikkszám: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
cikkszám: H39-010
töltıszivattyú a mindenkori vezetékhossz alapján méretezve
pl. Grundfos UPS 32-60, vagy Wilo 30/7
helyszínen
Zavarjelzı lámpa Fontos: kapcsolási sémát figyelni!
helyszínen
SM70 keverı állító motor
cikkszám: S50-501
távvezeték
helyszínen
hidraulikus váltó
helyszínen

Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG0

AF

RG1

RG2

HKR 0

10

*

Haus 0

VF1

VF2

HKP1

HKP2

T3−0

Puffer 0
WW
HKP0

5

SLP0

11
M

12

Fernleitung 0 auf PUP einstellen

4

M

SF 0

9
T2−0
KW

PUP
Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG3

RG4

RG5

HKR 1

10

*

Haus 1

VF4

VF5

HKP4

HKP5

T3−1

Puffer 1
WW
HKP3

5

SLP1

11
M

12

Fernleitung 1 auf PUP einstellen

Heizraum

4

M

SF 1

9
T2−1
KW

PUP
CAN−Bus max. 100 m

7

Netz 230 V

CAN−Bus

3

6
RG6

RG7

RG8

HKR 2

10

10
13

*

Netz

Haus 2

VF7

VF8

HKP7

HKP8

T3−2

Puffer 2
WW

8
2

HKP6

5

HP0
>55°C

SLP2

11
M

M

4
SF 2

1
12

Fernleitung 2 auf PUP einstellen

9
T2−2

PUP

Beállítás a HP0 menüben: → HP0 üzem = Z-szivattyú

KW

Hı biomasszából
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Tel. 07276 / 2441-0

Kazánkövetı kapcsolás (kaszkád) maximum 4 tüzelıberendezésre
(POWERCHIP, BIOCOM és POWERCORN esetén használható)

info@guntamatic.com
www.guntamatic.com

séma szám: PH-16-2

elektromos csatlakozás kezelési és szerelési útmutató alapján

Kessel A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kessel B
CAN−Bus

3
Netz

Netz

4

4

>55°C

>55°C

HP0

HP0

Netz 230 V

1

CAN−Bus

2

M

2

M
Netz 230 V

GUNTAMATIC – alkatrészek
Powerchip, Powercorn vagy Biocom 75/100 kW
RE kéményhuzatszab. (méret a kémény átm. szerint) árlista alapján
GSM Modul
cikkszám r: S15-002
RA100 EnergieA visszatérı emelı csoport
Art.Nr: H39-010
PS 2000/2PS puffertartály
árlista alapján
pufferérzékelı
Art.Nr: S70-003

minden kazánhoz 2 db pufferérzékelı szükséges
az összes tüzelıberendezést CAN-Bus-on keresztül kell összekapcsolni
max. 3 Set MK261 fali készülék lehetséges (HKR0, HKR1, HKR2 – FKSZ0,
FKSZ1, FKSZ2)
max. 3 RS100 digitális távvezérlı lehetséges
főtıkörönként egy RFF25 távvezérlı lehetséges
külsı hımérséklet érzékelıt (AF) mindig a HKR 0-hoz (FKSZ0) kell
csatlakoztatni!

1

Fontos:
Figyelem:

A CAN-Bus kábelezést a + sorkapocs bekötése nélkül kell
elvégezni!
A GSM-Modulon keresztül csak egy kazánt lehet távirányítani ill.
lekérdezni. A hibaüzenetek azonban a CAN-Bus-on keresztül
eljutnak a GSM-Modulhoz.

Főtıköroldali szerelés:

Kessel C

Kessel D
CAN−Bus

séma PH-13-2
töltıszivattyúval (LAP)
és pufferrel

T3

Netz

séma PH-14-2
átadószivattyúval
(ZUP) puffer nélkül

6

Netz

5

Puffer HP0
4

4

>55°C

>55°C

HP0
2

1

M

HP0

Netz 230 V

2

M
Netz 230 V

1
T2

6

A HP0 kimenetet minden berendezésnél pufferszivattyúra kell állítani!

Hı biomasszából
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Jegyzetek

52
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BIOCOM tervezés és szerelés

Jegyzetek

BS-D-00-00-00-01-IAHU
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7

E-bekötési rajzok
7.1

Kezelı egység
BCE
Service
SY-Bus
Ethern.
SD-Card
CAN
CAN-Bus
GSM
Visu.
KP

BS-07-00-00-00-01-IAHU

(Csak flexibilis kábellel szabad kábelezni!)

TH-07-01-00-00-01-IAHU

=kezelı és ellenırzı egység (érintı képernyı)
= csatlakozó
= csatlakozó ill. kábel-összeköttetés a BCE és a kazánalaplap között
= csatlakozó (nem aktív)
= nyílás az SD-kártyának
= csatlakozó a CAN-Bus-nak
= kábel-összeköttetés a BCE, HKR (FKSZ) vagy digitális távvezérlı között
= csatlakozási lehetıség egy GSM-Modul-nak
= kazánmegjelenítés csatlakozója
= kábelcsatlakozás a kazánalaplaphoz (SY-Bus)

Figyelem: A szívóvezetéket a szívóturbinához és a kihordó csatornához feltétlenül földelni kell
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7.2

Set-MK261 fali készülék

(csak flexibilis kábellel szabad kábelezni!)

RG 0-8
= analóg távvezérlı bemenet HK (FK) 0-8 részére
AF
= külsı érzékelı, ha nem a kazán alaplapon van csatl.
VF 1, 2, 4, 5, 7, 8 = elıremenı érz. bekötése 1, 2, 4, 5, 7, 8 főtıköröknek
SF 0-3
= tároló érzékelı bemenet HMV-tároló 0, 1, 2
ZSF 0-2
= kiegészítı tároló érzékelı bement
T2
= puffer alsó érzékelı bemenet
T3
= puffer felsı érzékelı bemenet
VF 0, 3, 6
= elıremenı érzékelı bemenetek a 0, 3, 6 főtıköröknek
ZU 0, 1, 2 = programozható kim. külsı égınek, vagy HMV-tárolónak
FL 0, 1, 2
= távvezeték szivattyú kimenet
HKP 0-8
= 0-8 főtıköri szivattyú kimenet
Mi 1, 2, 4, 5, 7, 8 = 1, 2, 4, 5, 7, 8 keverı kimenet
SLP 0-3
= 0, 1, 2 tároló töltıszivattyú kimenet
Netz
= áramellátás bemenet (230VAC)
FFR
= távvezeték engedélyezı kontaktus
SMA
= hibajelzı kimenet (9,2V= 20mA)
RS
= digitális távvezérlı kimenet
falikészülék biztosíték kiosztás
F1

T 0,63A

F2

T 6,30A

PH-07-02-00-00-01-IAHU

sorkapocs: H1/H2 – H3/H4 - H5/H6
sorkapocs: H7/H8
sorkapocs: H9/H10 - H11/H12
sorkapocs: H13/H14
sorkapocs: H15/H16
sorkapocs: H17/H18
sorkapocs: H19/H20
sorkapocs: H21/H22
sorkapocs: H25/PE/N
sorkapocs: H26/PE/N
sorkap.: H27/PE/N (H28/PE/N, H33/PE/N)
sorkap.: H29/PE/N/H30 (H31/PE/N/H32)
sorkapocs: H34/PE/N
sorkapocs: H35/PE/N
sorkapocs: H36/PE/H37
sorkapocs: H38/H39
sorkapocs: CAN-BCE

világító diódák funkciói(LED)

ellátó elektronika
HKP 0, HKP 1, HKP 2, MI 1, MI
2, SLP 0

LED → H5
(zöld)
világítania kell
LED → H6, H7 (narancs) villognia kell
hálózat és F1 biztosíték OK
LED → H1, H4 (zöld)
LED → H2, H3 (zöld)

világítania kell
villognia kell

A távvezérlın csatlakoztatni:
1-es és 2-es sorkapcsokat

alapbeállítás S1:
mindkét kapcsoló „ON“

Figyelem:
S2 beállítás csak a hálózat
KI/BE kapcsolása után hatásos

keverı variációk (0, 3, 6):

Csak akkor lehetséges, ha az FL és ZU
kimenetekre nincs szükség!
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7.3

Kazánalaplap

(csak flexibilis kábellel szabad kábelezni!)

Anschluss im Raumgerät
Kontakt 1 und 2 anschließen

RG 0 (1, 2) = analóg távvezérlı bemenet HK (FK) 0 (1, 2)
AF
= külsı érzékelı bemenet
VF 2 (1)
= elıremenı érzékelı bekötése 2 (1) főtıkörökhöz
SF 0
= tároló érzékelı bemenet HMV-tároló 0
ZSF 0
= kiegészítı tároló érz. bemenet (HK 0 kimenet mint HMV)
T1
= kazán érzékelı bemenet
T2
= puffer alsó érzékelı bemenet
T3
= puffer felsı érzékelı bemenet
STF
= adagoló felt. érzékelı bem. (adagoló hım. felügyelet)
RGT
= füstgáz hımérséklet érzékelı (pólusra figyelni!)
FZ
= túltöltés érzékelı bemenet(tőztér felügyelet)
Hall REI
= Hallszenzor bemenet REI meghajtómotor
Hall G1
= Hallszenzor bemenet G1 meghajtómotor
SMA
= hibajelzı kimenet (24VDC 200mA)
Lambda
= lambda-szonda bemenet
TKS 1
= ajtó érzékelı bemenet 1 (tőztér-hamuláda)
FÜS
= töltésérzékelı bemenet
ZG
= gyújtófúvó kimenet (1=fúvó, 2=gyújtóelem)
SG
= füstgázventilátor kimenet
Netz
= áramellátás bemenet (230VAC)
Power I/O = hálózati kapcsoló bemenet
STB
= STB be- és kimenet
REI
= meghajtómotor kimenet tisztítás és lépcsıs rostély
A1
= Helyiségkihordó motor kimenet
HP 0
= 2 (1, 0) főtıköri szivattyú kimenet
A2
= szívóturbina kimenet
KFR
= kazánengedélyezı kontaktus bemenet
HKP 2 (1, 0) = 2 (1, 0) főtıköri szivattyú kimenet
ZU 0
= programozható kim. 2. HMV tár., vagy külsı égınek
Mi 2 (1)
= 2 (1) keverı kimenet
SLP 0
= 0 tároló töltıszivattyú kimenet

Kazánalaplap biztosítékelrendezése
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F1

T 4A

REI

F2

T 4A

A1

F3

T 2A

STB, Power, KFR

F4

T 6,3A

HKP 0, HKP 1, HKP 2, SLP 0,
Mi 1, Mi 2

F5

T 10A

HP 0, A2, ZG

F6

T 4A

G1, SG

BC-07-03-00-00-01-IAHU

sorkapocs: H1/H2 (H3/H4, H5/H6)
sorkapocs: H7/H8
sorkapocs: H9/H10 (H11/H12)
sorkapocs: H13/H14
sorkapocs: H15/H16
sorkapocs: 39/40
sorkapocs: 31/32
sorkapocs: 33/34
sorkapocs: 37/38
sorkapocs: 41/42
sorkapocs: 43/44
sorkapocs: 45/46/47
sorkapocs 48/49/50
sorkapocs: 52/53
sorkapocs: 63/64/65/66
sorkapocs: 26/PE/27
sorkapocs:28/29/30
sorkapocs r: 1/PE/N/2
sorkapocs: 3/PE/N
sorkapocs: 4/PE/N
sorkapocs: 6/7
sorkapocs: 8/PE/9
sorkapocs: 14/PE/N
sorkapocs: 15/PE/N
sorkap.: H27/PE/N (H28/PE/N, H33/PE/N)
sorkapocs:: 21/PE/N
sorkapocs 22/PE/23
sorkap.: H27/PE/N (H28/PE/N, H33/PE/N)
sorkapocs: H33/PE/N
sorkap.: H29/PE/N/H30 (H31/PE/N/H32)
sorkapocs r: H34/PE/N

BIOCOM tervezés és szerelés
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Mőszaki adatok
8.1

BS-08-00-00-00-01-IAHU

BIOCOM 30 / 40 / 50

Típus
tüzelıanyag
kazán teljesítmény
kéményhuzatigény
kazánhımérséklet
visszatérı hımérséklet
visszatérı emelés
vízérfogat
üzemi nyomás
vízoldali ellenállás
20 K hımérséklet kül. esetén
vízoldali ellenállás
10 K hımérséklet kül. eseté
hamutartó – „nagy”
hamutartó – „kicsi“
A = bizt.hıcserélı
B = visszatérı
C = bizt.hıcserélı
D = STB, kazánérzékelı
E = ürítés
F = elıremenı
G = Ø füstcsı
össztömeg
(adagoló feltét nélkül)
alsó rész tömege
hıcserélı tömege
adagolófeltét tömege
meghajtóegység tömege
kihordócsiga tömege/m
biztonsági hıcserélı
áramellátás

BC-08-01-00-00-01-IAHU

Biocom 30

Biocom 40

Biocom 50

pellet 6 mm

pellet 6 mm

pellet 6 mm

ÖNORM M7135

7 - 30

9 - 40

12 - 50

kW

0,15
50 – 80
> 40 → Z-szivatyú
puffercsatl. esetén
128
max. 3
átfolyás 1290
vízhımérséklet. 22,5
nyomáskülönbs 3,8
átfolyás 2570
vízhımérséklet 22,5
nyomáskülönbs. 14,2
60
12
érzékelı
5/4“
3/4“
érzékelı
1/2“
5/4“
150

0,15
50 – 80
> 40 → Z-szivatyú
puffercsatl. esetén
128
max. 3
átfolyás 1710
vízhımérséklet 38,6
nyomáskülönbs 13,5
átfolyás 3430
vízhımérséklet. 38,7
nyomáskülönbs. 28,3
60
12
érzékelı
5/4“
3/4“
érzékelı
1/2“
5/4“
150

0,15
50 – 80
> 40 → Z-szivatyú
puffercsatl. esetén
147
max. 3
átfolyás 2180
--nyomáskülönbs 6,2
átfolyás s 4257
--nyomáskülönbs.24,7
60
12
érzékelı
5/4“
3/4“
érzékelı
1/2“
5/4“
150

550
340
180
70
26
40

553
340
183
70
26
40

585
340
215
70
26
40

van

van

van

230 V 13 A

230 V 13 A

230 V 13 A

mbar
°C
°C
Liter
bar
kg/h
°C
mbar
kg/h
°C
mbar
Liter
Liter
Zoll
Zoll
Zoll
Zoll
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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BIOCOM 75 / 100

Type
tüzelıanyag
Kesselleistung
kéményhuzatigény
kazánhımérséklet
visszatérı hımérséklet
visszatérı emelés
vízérfogat
üzemi nyomás
vízoldali ellenállás
20 K hımérséklet kül. esetén
vízoldali ellenállás
10 K hımérséklet kül. eseté
hamutartó – rostély
hamutartó – „hıcserélı“
A
B
C
D
E
G
össztömeg (adagoló feltét nélkül)
alsó rész tömege
hıcserélı tömege
adagolófeltét tömege
meghajtóegység tömege
kihordócsiga tömege/m
biztonsági hıcserélı
áramellátás

58
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Biocom 75

Biocom 100

pellet 6 mm

pellet 6 mm

ÖNORM M7135

22 - 75

22 -100

kW

0,15
60 – 80
> 45 → Z-szivatyú
puffercsatl. esetén
256
max.3
átfolyás 4240
vízhımérséklet 24,2
nyomáskülönbség 2,5
átfolyás 8490
vízhımérséklet 24,2
nyomáskülönbség 6,2
80
12
elıremenı 2“
biztonsági hıcserélı 3/4”
kiegészítı csatakozás 1/2”
ürítı 1/2”
visszatérı 2“
füstcsı átmérı 180
865
430
405
70
26
40

0,15
60 – 80
> 45 → Z-szivatyú
puffercsatl. esetén
256
max.3
átfolyás 4240
vízhımérséklet 24,2
nyomáskülönbség 2,5
átfolyás 8490
vízhımérséklet 24,2
nyomáskülönbség 6,2
80
12
elıremenı 2“
biztonsági hıcserélı 3/4”
kiegészítı csatakozás 1/2”
ürítı 1/2”
visszatérı 2“
füstcsı átmérı 180
865
430
405
70
26
40

mbar
°C
°C

van

van

230 V / 13 A

230 V / 13 A

Liter
Bar
kg/h
°C
mbar
kg/h
°C
mbar
Liter
Liter
Zoll
Zoll
Zoll
Zoll
Zoll
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
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8.2

FLEX kitárolás

BC-08-03-00-00-02-IAHU

Ömlesztett magasság:
Pellet
→ max. 2,5 m

Maß A > csigahossz

Maß B > raktárhelyiség
belsı méret

Höhe 250 mm

FLEX 1,0 m

1080 mm – 1559 mm

FLEX 1,5 m

1560 mm – 2039 mm

FLEX 2,0 m

2040 mm – 2519 mm

FLEX 2,5 m

2520 mm – 2999 mm

FLEX 3,0 m

3000 mm - 3479 mm

FLEX 3,5 m

3480 mm – 3959 mm

FLEX 4,0 m

3960 mm – 4439 mm

FLEX 4,5 m

4440 mm – 4919 mm

FLEX 5,0 m

4920 mm -

8.3

Csiga faláttörése: szélesség: Breite 330 mm

.

BOX kitárolás

BC-08-04-00-00-01-IAHU

Maß A - B

Maß C (állítható)

tartálytérfogat m³-ben

tartálytérfogat t-ban

BOX 7,5

210 cm x 210 cm

180 cm - 250 cm

5,0 m³ -tól 7,5 m³-ig

3,0 t-tól 4,7 t-ig

BOX 8,3

170 cm x 290 cm

180 cm - 250 cm

6,1 m³ -tól 8,3 m³-ig

4,0 t-tól 5,4 t-ig

BOX 11

250 cm x 250 cm

180 cm – 250 cm

8,3 m³ -tól 11 m³-ig

5,0 t-tó l6,7 t-ig

BOX 14

290 cm x 290 cm

180 cm – 250 cm

10,2 m³ -tól 14,1 m³-ig

6,5 t-tól 9,1 t-ig
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GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A – 4722 PEUERBACH Bruck 7
Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0)7276 / 3031
Email: info@guntamatic.com
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