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Információk a használati utasításhoz BS-B-00-00-00-01-BAHU 

Kérjük figyelmesen olvassa át ezt a dokumentációt! 

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

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

 

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH 
ein Unternehmen der Georg Fischer Gruppe 

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 BS-01-00-00-00-01-BAHU 

A GUNTAMATIC terméke jó választás volt az Ön részérérıl. 

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

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

1.1 Rövid leírás BMK-01-01-00-00-01-BAHU 

A BMK faelgázosító kazán egy modern biomassza tüzeléső 
kazán 20kW, 30kW, 40kW vagy 50 kW teljesítménnyel. A 
tüzelıanyagot kézzel kell adagolni. A tüzelıanyag begyújtás 
kívánság esetén automatikusan is történhet. Az automatikus 
gyújtás opcionálisan kapható (utólag is kiegészíthetı). 

1.2 Típusmeghatározás BS-01-02-00-00-02-BAHU 

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

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

1.3 További információk BS-01-03-00-00-01-BAHU 

A dokumentációja a következı kötetekbıl áll: 

• Tervezési megjegyzések 

• Tervezési megjegyzések 

• Kezelési útmutató 

Kérdésével kérem, hívja technikai információs vonalunkat! 
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2 Fontos tanácsok BS-02-00-00-00-01-BAHU 

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

2.1 Felhasználási terület BS-02-01-00-00-01-BAHU 

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

 

2.2 Főtıberendezés mőködtetése BS-02-02-00-00-01-BAHU 

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

 

2.3 Garancia és felelısség BS-02-03-00-00-01-BAHU 

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

• A kazán nem megfelelı használata; 

• A dokumentációban megadott megjegyzések figyelmen 
kívül hagyása; 

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

• A kazán mőködtetése hibás biztonsági berendezések 
mellett; 

• Önhatalmú szerkezeti változtatások a kazánon; 
 

Figyelem: Ne használja a kazán-t hulladék 
elégetésére! 

A hulladékégetés erıs 
környezetszennyezéshez vezet, a masszív 

korrózió a kazán élettartamának 
csökkenéséhez vezet! 

 

Figyelem: A karbantartási- és javítási munkákat csak az 
arra feljogosított szakcégek végezhetik el! 
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2.4 Biztonsági figyelmeztetések BS-02-04-00-00-01-BAHU 

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

 Fıkapcsoló  BS-02-04-00-01-01-BAHU 

 

 Hálózati dugalj  BS-02-04-00-02-01-BAHU 

 

 Javítási munkák  BS-02-04-00-03-01-BAHU 

Vészhelyzet: Áramütés esetén az áramellátást azonnal meg 
kell szakítani (főtés fıkapcsoló, biztosíték), 

elsısegélyt kell nyújtani és mentıt kell hívni! 

 Zavar elhárítás  BS-02-04-00-04-01-BAHU 

 

 Kazán kezelési mód  BS-02-04-00-05-01-BAHU 

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

esetleges hosszabb üzemszünete esetén 
szabad lekapcsolni! 

Veszély: Áramütés életveszély! 

 A kazán az áramellátását ezen a vezetéken 
keresztül kapja. Ez a csatlakozó akkor is 
feszültség alatt marad, ha a kezelıfelületen 
kikapcsolja a fıkapcsolót! 

Veszély: A javítási munkákat csak arra 
felhatalmazott szakember végezheti 

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

főtıberendezés áramellátását megszakítani! 

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

Figyelmeztetés: Ne hajtson végre nem tervezett 
változást a beállításokon és átalakítást a 

berendezésen! 

 Szavatosság és garanciavesztés! 
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 Karbantartás  BS-02-04-00-06-01-BAHU 

 

 Hamuürítés  BS-02-04-00-07-01-BAHU 

 

 Kazántisztítás  BS-02-04-00-08-01-BAHU 

 

 Füstgáz ventilátor  BS-02-04-00-09-01-BAHU 

 

 Tömítések  BS-02-04-00-10-01-BAHU 

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

 Égési levegı ellátás  BS-02-04-00-11-01-BAHU 

Hinweis: Bei mehreren Feuerungen im selben Raum, muss 
für zusätzliche Frischluft gesorgt werden! 

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

Karbantartás alatt az áramellátást meg kell 
szakítani! 

Figyelem:   A maradék parázs tüzet okozhat! 

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

 

Figyelem:   A forró felületek érintése égési sérüléshez 
vezethet! 

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

 

Vigyázz:    A forgó rész sérülést okozhat! 

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

Figyelem:   Tömítetlenségek esetén füstgázok 
juthatnak a kazánhelyiségbe! 
A füstgáz mérgezés életveszélyes! 

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

Figyelmeztetés: Fulladásveszély léphet fel oxigén 
hiányos környezetben! 

Az oxigén hiány életveszélyes! 

Mindig biztosítani kell a megfelelı 
mennyiségő égési levegıt!! 
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 Főtési üzem  SY-02-04-00-01-01-BAHU 

Vészhelyzet: Az égési sérülést vízzel hőtsük!Elsısegélyt 
kell nyújtani → Mentıt kell hívni! 

 Kéményhuzat szabályozó  BS-02-04-00-12-01-BAHU 

 

 Biztonsági távolságok  BS-02-04-00-13-01-BAHU 

 

 Fagyvédelem  BS-02-04-00-16-01-BAHU 

 

 Tőzoltó készülék  BS-02-04-00-17-01-BAHU 

 
 
 

Figyelmeztetés:  Bellobbanási veszély! 

Egy robbanócsappantyúval ellátott 
huzatszabályzó (légbeszívó berendezés) 

beépítése szükséges! 
 

Figyelem: Figyelem tőzveszély! 

A kazán közelében gyúlékony anyag tárolása tilos! 

A helyi tőzbiztonsági elıírásokat be kell 
tartani! 

 

Fontos: Fagyvédelmi funkció! 

A rendszer csak akkor képes fagyvédelmi 
funkcióban üzemelni, ha elegendı 

tüzelıanyag áll rendelkezésre, és nincs 
zavar! 

 

Tanács: Tőzoltó készüléket készenlétben kell 
tartani! 

Tanácsos tőzoltó készüléket tartani a 
tároló helyiség elıtt! 

 

Vigyázat: Bellobbanási veszély! 

Az üzemben az égıkamra ajtaja, és a töltı 
rész ajtaja nem lehet nyitva! 
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3 A kazán részei BS-03-00-00-00-01-BAHU 

3.1 A BMK metszetrajza BMK-03-01-00-00-01-BAHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. nagy töltıtér  
2. forró öntvény rostély 
3. hamutartály 
4. szabályozott, elımelegített szekunder levegı 
5.  szabályozott, elımelegített primerlevegı 
6. turbo-égıkamra 
7. turbolátorok 
8. tisztítókar 
9.  füstgáz ventilátor 
10.  füstcsı  
11.  menü vezérléses szabályozás 
12. szervomotor a primer- és szekunderlevegı számára 
13. vastag hıszigetelés 
14. kokszgáz csatorna 

Kérésre: automatikus gyújtás 
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4 Biztonsági berendezések BS-04-00-00-00-01-BAHU 

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

 1-es biztonsági szint  SY-04-00-00-01-01-BAHU 

Kazán hımérséklet 87°C 
A füstgáz ventilátor megáll, és az égési levegı hozzávezetés 
megszőnik. 

 2-es biztonsági szint  SY-04-00-00-02-01-BAHU 

Kazán hımérséklet 95°C 
A termikus lefolyásbiztosító lehőti a kazánt a benne 
elhelyezett biztonsági hıcserélıvel. 

 3-as biztonsági szint  SY-04-00-00-03-01-BAHU 

Kazán hımérséklet 100°C 
Az összes főtı szivattyú és tároló töltı szivattyúja a hı 
elszállítására aktiválódik. 

 4-es biztonsági szint  SY-04-00-00-04-01-BAHU 

Kazán hımérséklet 100°C felett 
A biztonsági hımérséklet korlátozó (STB) reagál és minden 
kazánfunkciót leállít, a szivattyúvezérlés aktív marad! A 
berendezés kikapcsolva marad, akkor is, amikor a kazán 
hımérséklete 90°C alá csökken. A rendszert csak akkor 
szabad újra üzembe helyezni, ha az összes lehetséges zavart 
megszüntettük és a kazánt átvizsgáltuk. 

 Áramkimaradás  SY-04-00-00-05-01-BAHU 

A vezérlés, a füstgáz ventilátor és az összes keringetı 
szivattyú kikapcsolnak elektromos energia híján. A rostélyon 
lévı parázs a természetes kéményhuzattal tovább ég. Mivel 
ez az állapot nem a legkedvezıbb, nagy hamuképzıdés 
marad a rácson. Továbbá a hamuajtón levı szervomotoro(ka)t 
kézzel kell becsukni. Ehhez a hamutér ajtajának borítását 
jobbra ki kell hajtani, a szervomotor fekete kinyitás gombját 
hosszan meg kell nyomni és a levegı reteszt az óramutató 
járásával ellenkezı irányba ütközésig el kell tekerni. Mihelyt 
az elektromos energia újra rendelkezésre áll, a rendszer 
automatikusan elindul. A szabályzás azután átveszi újra a 
tüzelés ellenırzését. 

SY-04-00-00-06-01-BAHU 

  

 Töltıtér ajtó kinyitása:  SY-04-00-00-07-01-BAHU 

• A füstgáz ventilátor 100%-os fordulatszámra emelkedik; 

• A szervomotor leállítja az égési levegı beáramlását; 

• A töltıtér tetı visszacsukása az üzem folytatását indítja meg. 
 
 

Figyelem Puffanásveszély! 

Ezalatt az állapot alatt nem szabad a kazán 
ajtaját kinyitni! 
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5 Kapcsoló mezı leírása BS-05-00-00-00-01-BAHU 

A kazán egy nagy érintı képernyıs kezelıfelülető 
menüvezérléssel rendelkezik. Minden beállítási lehetıség és 
lekérdezés a nagy display-en jelenik meg. Az érintı display-en 
lévı „gombok” megnyomásával minden beállítás könnyen 
elvégezhetı. Lehetséges megjegyzések és hibák a display-en 
jelennek meg. 
 BMK-05-00-00-01-01-BADE 

 

 

3 

1 

2 
 
 
 

 Hálózati kapcsoló(1)  BS-05-00-00-02-01-BAHU 

 Normál esetben mindig be van kapcsolva. A fıkapcsolót csak 
üzemen kívüli állapotban szabad kikapcsolni!. 

 
 STB (2)  BS-05-00-00-03-01-BAHU 

 Túlmelegedésnél (kb. 100°C) a takaró fedél alatt lévı (2) 
biztonsági hımérséklet korlátozó kiold; → a berendezés 
üzemelése megszakad; → felmelegedés után a hiba okát meg 
kell szüntetni és az STB-t (gombot) egy hegyes tárggyal 
mélyen be kell nyomni! 

 
 Érintı-képernyı (3)  BS-05-00-00-04-01-BAHU 

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

 

Figyelem: Javítás vagy karbantartási munkák alatt 
hálózati csatlakozó segítségével is 

áramtalanítani kell! 

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

hárítva, és a kazán felülvizsgálata 
megtörtént! Szükség esetén szakembert 

kell hívni! 

Figyelem: Az érintı-display használatához ne 
használjunk hegyes dolgokat, mint pl.: 

golyóstoll és hasonló tárgyak! 
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6 Menük és szintek áttekintése   (Menüfa) BMK-06-00-00-00-01-BAHU 

           
Hiba oldal           

             
Információk            

             
Információ kazán/Puffer            

             
Információ állapot            

             
Információ kazán            
    KI         

Információ puffer tartály             
    Normal         

Információ szabályzás MK0             
    Meleg víz         

Információ szabályzás MK1             
    Főtés         

Információ szabályzás MK2             
  Csökkentés         
            
▲  Csökkentés –ig      

       
Felhasználói szintek 

Információs szintek 
 HMV-utántöltés   

Szerviz szintek 
 ▼   

     
Paramétermenü 

 ▼     
  Gyújtás  ▼       
            
  Felhasználói szint         
             
  Szerviz szint    KÓD  Főtıkör 0 
              
  Paramétermenü  KÓD  Reset adatok  Főtıkör 1 
              
    Kazán paraméter  Hiba lista  Főtıkör  2 
  ▲           
     Tesztprogram  Főtıkör 3 
  

Ház szintek 
          

      Üzembe helyezés  Főtıkör 4 
             
      Paraméter FK0  Főtıkör 5 
             
      Paraméter FK1  Főtıkör 6 
             
      Paraméter FK2  Főtıkör 7 
             
      Paraméter FK3  Főtıkör 8 
             
      Paraméter FK4  Meleg víz 0 
             
      Paraméter FK5  Meleg víz 1 
             

 Paraméter FK6  Meleg víz 2 
        
 Paraméter FK7  Felhasználói menü 
        
 Paraméter FK8  Részlet leírások 
        
 Paraméter HMV0  Dátum/Idı 
       
 Paraméter HMV1     
       
 Paraméter HMV2     
       
 Paraméter HP0     
       

Megjegyzés: 

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

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

 Rendszer beállításai     

           

 
 

Az érintı képernyıs kezelıfelület felépítése BS-06-00-00-01-01-BAHU 

Fejléc Görgetı fogás Görgetı gombok 

 
 
 
 
 
 
 

Szimbólumok Kiválasztó gomb 

A fejléc fontos információkat tartalmaz a kiválasztott menükrıl ill. szintekrıl. A kiválasztó ablakban a 
rendszer üzemi állapotát, érzékelı értékeket és kapcsolási állapotokat kérdezheti le. A különbözı 
gombokkal pl: beállításokat tud megváltoztatni, raktározni vagy meghatározott szintek és menük között 
lépkedni. Úgy tud a szintek és menük között lépkedni, ha direkt a mindenkori display-en szereplı gombot 
nyomja meg. 
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6.1 Információs szint (Felhasználó) BMK-06-01-00-00-01-BAHU 

A gombok segítségével  „LE“  és „FEL“ „tud az információs 
szintben le ill. fel lépkedni. 

 

1) Csak akkor érhetı el, ha egy vagy több főtıköri szabályzás aktiválva van! 

 
 

  Zavar → legfelsıbb prioritás 

   
  A világosan meghatározott hibajelentéseket megmutatja és eltárolja a hiba 
  fellépésének idejét és dátumát 
   
   A hiba nyugtázását a „Quit“ gombbal tudja megtenni 
    
  Információs szint → csak akkor mutatkozik, ha a „Csökkentés –ig” program aktiválva van 

1)   
  a tárolt idı lejáratakor feloldódik. 
   
   
   Az idı elıtti deaktiválást a „Quit“ gombbal tudja megtenni 
    
  Információs szint kazán/puffer → kazánon lévı folyamatos kijelzés 
   
  Kazánhımérséklet kijelzése 
  Puffer feltöltöttségének kijelzése 
  Utántöltés határ → a kazánt csak akkor főtse be, ha az utántöltés határ (▲) alatt van 

    

    
  Információs szint - állapot → kijelzi a kazán állapotát 

  Kazánhımérséklet kijelzése 
  Kazán üzemi állapotának kijelzése 
  Programválasztás kijelzése 
  Égési idı kijelzése → a töltı tér ajtajának kinyitása újra 0 órára állítja vissza 

1)   Külsı hımérséklet kijelzése 
    
  Információs szint - kazán → kazán adatainak kijelzése 

  Kazán üzemmód kijelzése 
  Tüzelıanyag beállítás kijelzése 
  Füstgáz hımérséklet kijelzése 
  CO2 érték kijelzése 
   Hatásfok kijelzése 
    
  Információs szint – puffer tartály → puffer adatainak kimutatása 

  Puffer felsı hımérsékletének kijelzése 
  Puffer középsı hımérsékletének kijelzése 
  Puffer alsó hımérsékletének kijelzése 
  Puffer töltöttség kijelzése 
   Kazántöltı sziv. ford. kijelzése → Standard beállítás= fordulatszámszabályozás nélkül 

    
1)  Információs szint - szabályzás 0 → körfőtés szabályzás 0 (HKR 0) 

  Meleg víz hımérséklet és a tartály 0 üzemi státuszának kijelzése 
  Főtıkör 0 üzemi státuszának kijelzése → szivattyús főtıkör; kazánhımérséklet kijelzése 

  Főtıkör 1 üzemi státuszának kijelzése → keverıkör; elıremenı hımérséklet kijelzése 

  Főtıkör 2 üzemi státuszának kijelzése → keverıkör; elıremenı hımérséklet kijelzése 

    
    
 

▼ 
 További információs szintek akkor lesznek kijelezve, ha üzembe helyezéskor 

több főtıkör szabályzás van aktiválva! 
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6.2 Üzemeltetıi szint   (Felhasználó) BMK-06-02-00-00-01-BAHU 

Minden főtési program és menü kilistázva le van írva: 

 
2) Óvatosan megérintve a gombokat a mindenkori programhoz, ill. szinthez juthat; 

6.2.1 Automatikus Gyújtás (Felhasználó) BMK-06-02-01-00-01-BAHU 

Minden főtési program és menü kilistázva le van írva: 

 

6.2.2 Gyújtóprogram kiválasztása (Felhasználó) BMK-06-02-02-00-01-BAHU 

 
3) Csak akkor jelenik meg, ha a kazán egy opcionális automatikus gyújtással van felszerelve. 

 

   

  Főtési üzem és melegvíz-készítés ki van kapcsolva 
  Főtési üzem és melegvíz-készítés idıbeállítás szerint 
  Melegvíz-készítés idıbeállítás szerint: HMV-nyár  → Főtési üzem kikapcsolva 

  Főtési üzem → Éjjel és nappal (melegvíz-készítés idıbeállítás szerint) 

   Csökkentett üzem → Éjjel és nappal (melegvíz-készítés idıbeállítás szerint) 

    
   

  Csökkentett üzem egy meghatározott idıpontig → HMV idıbeállítás szerint 

  HMV-készítés a programozott töltési idı kivételével → max. 90 percig tart 

2)  → Belépés a gyújtás menübe → (automatikus gyújtás opcionálisan elérhetı) 

2)  → Felhasználói szintre jutás 
2)   → Szerviz szintre jutás → kód szükséges 

    
   

2)  → Paraméter menübe jutás → kód szükséges 

   
   
   
 

 
  

    

   

3)  → Belépés az azonnali gyújtás programba 
3)  → Belépés az idızített gyújtás programba 
3)  → Belépés a hımérsékletgyújtás programba 

   
    
    

3)  → Az azonnali gyújtás program kiválasztása 

   
  Gyújtás egy meghatározott idıpontban pl. „most azonnal“ 
  „Gyújtás BE“ gomb megnyomása és az „OK“ megnyovásával tárolva. 
   
    
    

3)  → Az idızített gyújtás program kiválasztása  
   
  Gyújtás beállítása egy meghatározott nap és idıpontra való beállítása. 
  Nap és Dátum a „+/-“  gombbal beállíható és az „OK“ gombbal tárolható. 
   
 

 
  

    
3)  → A hımérsékletgyújtás program kiválasztása  

   
  Gyújtás, ha a puffer felül egy meghatározozz hımérséklet alá esik. 
  A kívánt hımérséklet „+/-“ gombbal állítható be, az „OK“ gombbal tárolható 
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6.3 Felhasználói szint   (Felhasználó) BMK-06-03-00-00-01-BAHU 

A berendezés konfigurációjától és a berendezés kialakításától 
függıen tudja a menüt és almenüket különbözı tartalommal 
jelölni. 

   
  Menü Főtıkör 0 → idıvezérléses Főtıkör szivattyú FKS 0-ra 

  Menü Főtıkör 1 → idıvezérléses kevert Főtıkör FKS 0-ra 

  Menü Főtıkör 2 → idıvezérléses kevert Főtıkör FKS 0-ra 

  Menü meleg víz 0 → FKS 0-ra 

4)   Menü felhasználói szint → felhasználói beállítások 

    
   

5)  Menü részletleírások → Kazánadatokat és üzemi állapotot mutat 

6)  Menü dátum/idı 
   

   

 
 

  

    

 
4) Fontos beállítási lehetıségek a felhasználói menüben; 

5) Üzemi állapot lekérdezési lehetısége, érzékelı értékek és kapcsolási állapotok a részlet leírások menüben; 

6) Dátum és idı lekérdezése, ill. beállítása a dátum/idı menüben; 
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6.3.1 Menü főtıkör   (Felhasználó) BS-06-03-01-00-01-BAHU 

A főtıkör menüben beállításokat tud végrehajtani a 
mindenkori főtıkörre vonatkozóan. 

   

7)  Főtıköri szabályozás státusza 
  Beállítási lehetıség főtés- és csökkentett főtés idıre 

8)  Nappali parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 
9)  Éjszakai parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 

10) 
  Helyiségbefolyás ill. termosztátfunkciók beállítási lehetısége 

    
   

11)  Főtési jelleggörbe beállítási lehetısége 
12)  Csökkentett módról „éjszakai parancsolt üzemre” váltás 
13)  Főtéskör külsı hımérsékletének kikapcsolása 

   
    
    

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

→ Ki a főtıkör ki van kapcsolva; 

→ Tartós a szivattyú folyamatosan mőködik; kevert főtıkörnél nincs keverési igény; 

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

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

10) Kiválasztás → 0% nincs helyiségbefolyás programozva; 

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

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

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

→ 100% helyiség hımérséklet szabályzás 100%-ra a helyiség hımérséklet szerint; 

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

→ T 2°C a kötelezı helyiség hımérséklet 2°C-kal történı túllépésekor a főtıkör szivattyú kikapcsol; 

→ T 3°C a kötelezı helyiség hımérséklet 3°C-kal történı túllépésekor a főtıkör szivattyú kikapcsol; 

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

12) Ha a csökkentett program közben a beállított hımérséklet alatt marad, akkor a „kötelezı éjszakai hımérséklet” tartja; 

13) Ha főtési program közben a beállított hımérsékletet meghaladja, a főtıkör kikapcsol; 

6.3.2 Menü meleg víz   (Felhasználó) BS-06-03-02-00-01-BAHU 

A meleg víz menüben végre tudja hajtani a mindenkori meleg 
víz kör beállításait. 

   

14)  Meleg víz készítés státusza 
15)  Meleg víz készítési idı beállítási lehetısége 
16)  Nyári meleg víz készítési idı beállítási lehetısége 

  Meleg víz parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 
17) 

  Meleg víz elınykapcsolás beállítási lehetısége 
    

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

 → Ki a töltı szivattyú ki van kapcsolva; 

 → Tartós a töltı szivattyú folyamatosan üzemel; 

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

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

17) Kiválasztás → Nem a meleg víz töltés alatt a főtıkört is engedélyezi; 

 → Igen a meleg víz töltés alatt a főtıkört nem engedélyezi (gyári beállítás = ajánlott); 
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6.3.3 Menü felhasználói szint   (Felhasználó) BMK-06-03-01-00-02-BAHU 

A berendezés konfigurálásától függıen tudja a menüket 
különbözı tartalommal megtölteni: 

   
18)  Üzemmód kiválasztása 

  Kazán parancsolt hımérséklet→ 75°C - 85°C 

19)  Füstgáz ventilátor üzem kiválasztása 
19)  Kazántöltı szivattyú üzem kiválasztása 
20)   Parázstartás kiválasztás →  RBT min 2 /2-es idıtag 

    
   

21)  A füstgáz ventilátor maximális fordulat számának kiválasztása 
22)  Maximális füstgáz hımérséklet beállítási lehetısége 
23)  Maradék hı felhasználásának beállítási lehetısége 
24)  Parázstartás kiválasztása  

25)   HP0 külön kimenetének beállítási lehetısége 
    
   
  Nyelv kiválasztása 
   
   
   
 

 
  

    
 

18) Kiválasztás → Szabályozás A1 szervo (primer) füstgázhımérséklet alapján, A2 szervo (szekunder) lambda-szonda alapján 

→ Vészüzem a füstgáz ventilátor 100%-on mőködik;  A1/A2 szervo  (primer-/szekunder levegı) áram nélkül; 
A1 szervót kb. 50 %-ra, A2 szervót kb. 70 % kézzel órairányában nyitni. 

19) Kiválasztás → Auto a kimenet automatikusan vezérelt; 

→ Ki a kimenet ki van kapcsolva; 

→ Tartós a kimenet folyamatosan megy; 

20) Kiválasztás → Optimal parázson tartás üzemi állapot t, ha  az FHG  tovább, mint 10 perc 130°C alatt van; 

→ Lambda parázson tartás üzemi állapot t , ha  az FHG  tovább, mint 10 perc 130°C alatt van és ezzel együtt 
a lambda-szonda érték 4,0 % alá esik   (RBT min / idıtag2 / CO2) 

21) Kiválasztás → Optimális a füstgáz ventilátor maximális fordulat száma = 100% (SZ d-max); 

→ Enyhébb a füstgáz ventilátor maximális fordulat száma = 75% (→ csökkenti a kazán maximális teljesítményét!!!) 

22) A maximális kazán teljesítmény gyári beállításai az „FGH” maximum” paraméter alatt állnak rendelkezésre!!! 

23) Kiválasztás → Nem nincs maradék levegı felhasználás; 

→ Igen „parázson tartás” üzemi állapot elıfeltétele → a kazántöltı szivattyú addig üzemel, amíg a szerviz 
menüben a „berendezés beállítások” alatt a „maradék hı felhasználás” paraméter alatt beállított 
kazán hımérséklet alatt marad; 

24) Kiválasztás → Hasáb Hasábfával főt, hasábfa és durva faapríték keverékével 

→ Apríték Durvaaprítékkal, apríték szerő, extrém száraz kis darab fával, vagy asztalos hulladékkal főt 

25) HP0 kimenet az „üzembe helyezés szerviz menüben” a kívánt külön funkcióra lehet programozni; 

Kiválasztás → Auto a kimenet automatikusan vezérelt; 

→ Ki a kimenet ki van kapcsolva; 

→ Tartós a kimenet folyamatosan megy; 

 
 

6.3.4 Menü részletek kimutatása   (Felhasználó) BS-06-03-05-00-01-BAHU 

A „részlet kijelzı” menüben a készülék minden lehetséges 
üzem állapotát, érzékelı értékét és a berendezés kapcsolási 
állapotát le tudja kérdezni. Ebben a menüben semmilyen 
beállítást nem tud végrehajtani. Ez a menü fıleg a lehetséges 
hibaforrás telefonos felderítéséhez szolgál és segít a 
GUNTAMATIC szakemberének a hibaelhárításban. 
 
 

6.3.5 Menü Dátum/idı   (Felhasználó) BS-06-03-06-00-01-BAHU 

A „dátum/idı” menüben a dátumot és idıt tudja ellenırizni, szükség 
esetén beállítani. 
 



BMK kezelési útmutató 

 19 

6.4 Szerviz szint   (Szakember) BS-06-04-00-00-01-BAHU 

Kód megadása szükséges! 

Beállítások vagy változtatások csak a GUNTAMATIC-kal való 
megállapodás útján vagy a GUNTAMATIC szakembere által 
hajthatók végre! 

   
  Szerviz menü beáll. törlése → Figyelem: a berendezés beállítási adatai elveszhetnek!!! 

  Szerviz menü hibaoldal → hibatárolás 

  Szerviz menü teszt program → minden berendezés tartozék mőködésének tesztje 

  Szerviz menü üzembe helyezés → minden berendezés tartozék aktiválása 

   Szerviz menü HK0 paraméter→ szerviz paraméterek HK0-hoz 

    
   

  Szerviz menü FK1 paraméter→ paraméter FK1-hez 

  Szerviz menü FK2 paraméter → paraméter FK2-höz 

  Szerviz menü HMV0 paraméter → paraméter meleg víz tárolóhoz 0 

  Szerviz menü HP0 paraméter → paraméter HP0 külön kimenethez 

   Szerviz menü berendezés beállítások→ berendezés paraméterei 

    

 

6.4.1 Szerviz menü resetadatok   (Szakember) BS-06-04-01-00-01-BAHU 

Figyelem: A szervizmenü hibás kezelése esetén lehet, hogy 
az egész készülék újra konfigurálása szükséges. 

   

  A tárolt felhasználói adatok szükség esetén beolvashatók. 
  Tárolja a felhasználói adatokban a berendezés konfigurációjának változtatásait. 

26)  Csak az új Software-Verzió változtatott paraméterei kerülnek betöltésre. 
  Az üzem óraszámlálóját 0 órára állíthatjuk 
 

  A szerviz idıszámlálót 0 órára állíthatjuk. 
    
   

27)  Gyári beálítások betöltıdnek→ a berendezést újra kell konfigurálni!!! 

  Minden lambda-szonda csere után a kalibrálást resetálni kell! 
   

   
    
    

 
26) Software verzió váltás után, csak azok a paraméterek lesznek betöltve, amik az új verzióban lettek megváltoztatva vagy újra be 

lettek programozva; 
27) Figyelem: → minden rendszerbeállítás beleértve üzemórák- és szervizidı számláló állapot, elvesznek; 

→ a vezérlés újra indítása után a berendezés a szállítási (gyári) állapotban lesz; 

→ a berendezést újra kell konfigurálni; 

 

6.4.2 Szerviz menü hiba oldal   (Szakember) BS-06-04-02-00-01-BAHU 

   

  

  

  

  

 
 

 

A tisztán megállapított hibajelentéseket a berendezés megmutatja, és kijelzi 
a hiba fellépésének dátumát és idejét 
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6.4.3 Szerviz menü üzembehelyezés   (Szakember) BMK-06-04-01-00-01-BAHU 

Az üzembe helyezés szervizmenüben minden rendelkezésre 
álló berendezés komponenst be lehet programozni és 
aktiválni. 

   
  Kazán típus beállítása 
  Kazán teljesítményének beállítása → a típus jelzésen felismerhetı 

28)  Fordulatszám szabályzásának beállítása → KLP-nél és SLP-nél beállítható 

  Puffer üzem beállítása 
   Az automatikus gyújtás aktiválása → optionalisan elérhetó 

    
   
  0-s főtıkör aktiválása → az integrált szabályozóval, vagy külsı fali készülékkel  lehetséges 

  0 meleg víz tároló aktiválása 
  HMV-töltı idı programozása tároló 0 → NORMÁL programhoz 

  HMV-töltı idı programozása tároló 0 → MELEGVÍZ programhoz 

   HMV-parancsolt hımérsékletének beállítása, tároló 0 
    
   
  HMV-elınykapcsolás beállítása, tároló 0 
  Főtıkör 0 aktiválása 
  Főtıkör 0 engedélyezési hımérséklete → T3-s érzékelıre érvényes (Puffer fent) 

  Főtıkör 0 főtési idejének beállítása 
   Főtıkör 0 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 
    
   

29)  Főtıkör 1 aktiválása 
  Főtıkör 1 engedélyezési hımérséklete → T3-s érzékelıre érvényes (Puffer fent) 

  Főtıkör 1 maximális elıremenı hımérsékletének beállítása 
  Főtıkör 1 főtési jelleggörbe beállítása 
   Főtıkör 1 főtési idejének beállítása 
    
   

30)  Főtıkör 1 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 
29)  Főtıkör 2 aktiválása 

  Főtıkör 2 engedélyezési hımérséklete → T3-s érzékelıre érvényes (Puffer fent) 

  Főtıkör 2 maximális elıremenı hımérsékletének beállítása 
   Főtıkör 2 főtési jelleggörbe beállítása 
    
   
  Főtıkör 2 főtési idejének beállítása 

30)  Főtıkör 2 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 
  főtıkör szabályzó 1 aktiválása → külsı fali készülék 

  főtıkör szabályzó 2 aktiválása → külsı fali készülék 

31)   HP0 külön kimenetének aktiválása 
    
   
  A berendezés konfigurálásának elkészülése után → felhasználói adatokat tárolni! 

   
   
   
 

 
  

    
 

28) Kiválasztás → Ki Fordulatszám szabályzásának deaktiválása (= gyári beállítás); 

→ KLP Kazán töltı szivattyú fordulatszáma szabályozva van; 

→ KLP+SLP Kazán töltı szivattyú és tárolótöltı szivattyú  fordulatszám szabályozott 

→ SLP tárolótöltı szivattyú  fordulatszám szabályozott 

Figyelem: Az energiatakarékos szivattyú fordulat számát nem szabad szabályozni!! 

29) Kiválasztás → Nincs a főtıkör deaktiválva van; 

→ Szivattyú a főtıköri szivattyút az óra programon keresztül lehet idıre vezérelni; 

→ Keverı a főtıköri szivattyút és a keverıt az óra programon keresztül lehet idıre vezérelni; 
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30) Kiválasztás → Nincs nincsen távvezérlı csatlakoztatva; 

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

→ RS-HK digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetıség csak az arra kijelölt főtéskörökre); 

31) Kiválasztás → ZP Töltı szivattyúfunkció differenciál szabályzással a T3-s érzékelı (Puffer fent) és T5 érzékelık 
(olaj/gázkazán) között, a BSM-05-1 rendszer séma megvalósításához; 

→ ZUP a  kiegészítı szivattyú együtt fut, mihelyst a rendszer egy keringetı szivattyúja kéri; 

→ NFA utántöltés kijelzés; a kimenet aktív, ha a puffer érzékelı fent (T3) hımérséklete kisebb a főtés- 
vagy a meleg víz kör kívánt hımérsékleténél és a puffer töltés 40% alatt van (=fixérték); 

→ Égı kimenet engedélyezése, ha a puffer érzékelı fent (T3) kisebb a főtés- vagy meleg víz kör  kívánt 
hımérsékleténél; a puffer érzékelı fent (T3) 10°C történı hımérséklet emelkedésénél (=fixérték), 
a kimenet megint „Ki”-re kapcsol; 

→Blokkolás Funkció egy váltószeleppel (3-utú szelep vagy zónaszelep) összekapcsolt olaj/gázkazán 
idıjárásfüggı vezérléséhez a puffertartály kizárásához, a BMK-16-X séma megvalósításához; 

Fontos: A „blokkolás/ZUP” funkciók csak idıjárásfüggı főtıköri vezérléssel 
összekötve aktiválhatók! 

 

6.4.4 Szerviz menü főtıkör/esztrich program   (Szakember) BS-06-04-04-00-01-BAHU 

A főtıkör és esztrich program paramétereinek beállítási 
lehetıségei: 

   
  A főtıkör üzemi állapota 
  Beállított távvezérlıkészülék 
  Keverı futásidı beállítása 
  Minimális elıremenı hımérséklet beállítási lehetısége 
   Maximális elıremenı hımérséklet beállítási lehetısége 
    
   
  Kazán túlfőtés beállítása → a kívánt hımérséklethez adja hozzá = Kazán kívánt hım. 

  Engedélyezési hımérséklet az 1-es főtıkörhöz 
  Főtési görbe párhuzamos eltolásának lehetısége 

32)  esztrichprogram aktiválása 
   esztrichprogram → elıremenı hım. növekedésének beállítási lehetısége 
    
   
  esztrichprogram  → Idı beállítási lehetısége a következı hım. emelkedésig 
  esztrichprogram → Minimális elıremenı hımérséklet beállítási lehetısége 
  esztrichprogram → Maximális elıremenı hımérséklet beállítási lehetısége 
  esztrichprogram  → Minimális elıremenı hım. tartási idejének beáll. lehetısége 
   esztrichprogram → esztrichprogram kezdete 
    

 
 

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

 
  A meghatározott kívánt hımérséklet betartása alapvetıen 

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

 
32) Az esztrichprogram aktiválása után kiszélesedik a menü esztrichprogram paraméterként. 
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6.4.5 Szerviz menü meleg víz paraméterei   (Szakember) SY-06-04-02-00-01-BAHU 

Meleg víz paraméter menü beállítási lehetıségei: 

   
  Meleg víz kör üzemi állapota 

33)  A meleg víz hiszterézis beállítási lehetısége → Meleg víz utántöltés 

  Tartály töltıszivattyú engedélyezési hımérséklete → SLP 0 

   
    
    

 
33) A meleg víz tartályban 10°C-ot esik a hımérséklet (hiszterézis) a kívánt hımérséklet alá, a meleg víz tartály újra felfőtıdik, 

ehhez elıfeltétel, hogy a töltési idı engedélyezése legyen a meleg víz menü óraprogramjában. 

6.4.6 Szerviz menü HP0 paraméterei   (Szakember) SY-06-04-03-00-01-BAHU 

HP0 külön kimeneti paramétereinek beállítási lehetıségei: 

   
34)  HP0 külön kimenetének üzemi állapota 

  HP0 kimenetének kikapcsolási hımérséklet beállítási lehetısége 
  Átkapcsolási hımérséklet beállítási lehetısége T3-asról T4-esre  

35)  Váltószelep futás idejének beállítási lehetısége 
36)   Égıkapcsolás hımérséklet különbség beállítási lehetısége 

    
   
  Égı bekapcsolás késleltetésének beállítási lehetısége 

37)  Termosztát funkció beállítási lehetısége 
   
   
    
    

 
34) Funkció → ZP Töltı szivattyú funkció differenciál  szabályzással T3-as érzékelı (puffer lásd fent) és T5-ös 

érzékelı (olaj/gázkazán); 
→ ZUP A kiegészítı szivattyú együtt fut, mihelyst a rendszer egy keringetı szivattyúja kéri; 

→ NFA Utántöltés kijelzés; a kimenet aktív, ha a puffer érzékelı fent (T3) hımérséklete kisebb a főtés- 
vagy a meleg víz kör kívánt hımérsékleténél és a puffer töltés 40% alatt van (=fixérték); 

→ Égı Kimenet engedélyezése, ha a puffer érzékelı fent (T3) kisebb a főtés- vagy meleg víz kör kívánt 
hımérsékleténél; a puffer érzékelı fent (T3) 10°C történı hımérséklet emelkedésénél (=fixérték), 
a kimenet megint „Ki”-re kapcsol; 

→ Blokkolás A puffer hımérséklete fent (T3) kisebb, mint a főtıkör vagy meleg víz kör kívánt hımérséklete és 
a füstgázhımérséklet a BMK/Synchronál kevesebb mint 130 °C (FGH - RGT)-égı), így  az 
olaj/gáz kazánt a HP0 kimenetén (blokkolás) keresztül indítja, egyúttal a keverımotort (UMV) a 
HP1 kimenetén keresztül („Keverı - (Mischer) zárás” parancs) erre az idıtartamra a „futásidı -
(LZ)- blokkolás” parancsban beállított idıre kapcsolja. Mihelyst az olaj/gáz kazán hımérséklete a 
45°C-ot  (T4-es égı) átlépi, a T4-es érzékelı értékét (érzékelı az olaj és gáz kazánokban), mint 
főtıkör engedélyezési értékét használja fel. Ha a puffer hımérséklet fent (T3) nagyobb a kívánt 
értéknél vagy az olaj/gáz kazán hımérséklete (T4) nagyobb a kívánt értéknél 6°C-kal (égı diff.) 
vagy a faelgázosító füstgáz hımérséklete nagyobb 130°C-nál (RGT égı), akkor a HP0 (blokkolás) 
kimenete ismét áram nélkül marad. Ha a kazánhımérséklet az olaj/gázkazánban (T4) a „T4 égı” 
paraméter 3°C-kal elmarad, a HP2-es kimenetét („Keverı - Mischer nyitás” parancs)  a „futásidı 
LZ-blokkolás” paraméterben beállított idıre kapcsolja, feltételezve, hogy a füstgázhımérséklet a 
faelgázosító kazánban nagyobb az „FHG - RGT-égı” (130°C) paraméterénél vagy a puffer 
hımérséklete nagyobb fent (T3), mint a kívánt érték. Egyúttal az alsó „T4-égı” paraméterben 
beállított olaj/gázkazán hımérséklet 3°C-kal való túllépésekor újra átkapcsolják a T3-as érzékelı 
értéket (puffer fent) a főtıkör engedélyezéséhez; 

35) „Ki” elıre beállított; keverı (mischer) vagy váltószelep (UMV) futásidejét beállítani; a futásidı 1-5 perc közöttre állítható be, rugó 
visszatérítéső motoros szelepet „tartósra” beállítani; 

Fontos → csak végálláskapcsolóval ellátott keverı meghajtást alkalmazzunk; 

36) Ha az olaj/gázkazán kívánt hımérsékletét „égı diff.” paramétert túllépi, a HP0 kimenete áramtalan lesz, az olaj/gázkazán 
kikapcsol; 

37) 0°C elıre beállított = „Ki” funkció, a puffer hımérsékletnek fent (T3) a „TP0 kizárás” paraméterben megadott érték alá kell 
csökkennie, hogy a HP0 kimenete (olaj/gázkazán) aktív tudjon maradni, ezzel a funkcióval a puffertartály kényszer ürítését (egy 
kívánt ideig) lehet elérni; 

Például → „TP0 kizárás” paraméter 50°C-ra van programozva, a HP0 kimenete (olaj/gázkazán) csak a „TP0 kizárás” 
paraméter átlépése után lesz aktív; 
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6.4.7 Szerviz menü berendezés beállításai   (Szakember) BMK-06-04-04-00-01-BAHU 

Speciális kazán és készülék paraméter beállítási lehetısége: 

   
  Készülék típus beállítási lehetısége → a típusjelzésen felismerhetı 

  Kazán típus beállítási lehetısége → a típusjelzésen felismerhetı 

  Fordulatszám szabályzásának beállítási lehetısége → KLP-hez és SLP-hez 

  Puffer üzem beállítási lehetısége 
   Az automatikus gyújtás beállítási lehetısége → optionalisan elérhetó 

    
   
  0-ás főtıköri szabályzó beállítási lehetısége → külsı fali készülék 

  1-es főtıköri szabályzó beállítási lehetısége → külsı fali készülék 

  2-es főtıköri szabályzó beállítási lehetısége → külsı fali készülék 

  Külsı hımérséklet érzékelı beállítási lehetısége 
38)   Lambda-szonda beállítási lehetısége  

    
   

39)  Lambda-szonda főtés üzemi státusza  
  Lambda-szonda kalibrálás aktiválása  
  Lambda-szonda korrekció beállítási lehetısége  
  Lambda-szonda jelleggörbéjének beállítási lehetısége → csak az üzem alatt 

40)   Számítógépes ellenırzés aktiválása 
    
   
  Lehetıség SD kártyára adatokat felmenteni 
  Lehetıség SD kártyáról adatokat beolvasni 
  Füstgázventilátor szabályozásának beállítási lehetıségei 
  Szivattyúblokkolás elleni védelem idıtartam beállítási lehetıségei → 1x hetente 

   Minden főtıköri szivattyúkényszerbe kapcsolási hım. beállítási lehetıségei 
    
   

41)  Kazán maradék hı beállítási lehetıségei 
42)  Fagyvédelmi funkció aktiválási hımérsékletének beállítási lehetıségei 
42)  Fagyvédelmi funkció elıremenı hımérsékletének beállítási lehetıségei 

  Kazánhımérséklet növelése kikapcsolásig STB-n keresztül 
    
    

 
38) Kiválasztás → Nem nincs lambda-szonda vagy a lambda-szonda nincs aktiválva; 

→ NGK NGK típusú lambda-szonda van építve a készülékbe; 

→ BOSCH BOSCH típusú lambda-szonda van építve a készülékbe; 

39) Kiválasztás → Automatikus a lambda-szonda főtés minden üzemállapot esetén ki vagy bekapcsol; 

→ Tartós a lambda-szonda főtés tartósan be van kapcsolva; 

(csak akkor kapcsol ki a lambda-szonda főtés, ha a kazán tovább, mint  50 óra ki van 
kapcsolva); 

40) Kiválasztás → Terminal adatok lekérdezése Windows Hyper terminálon keresztül/ megjelenítés; 

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

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

41) A parázson tartás üzemállapotban a kazán töltı szivattyú addig megy, amíg beállított érték alá csökken a kazánhımérséklet; 

42) A fagyvédelmi funkció minden főtıkörre csak a „Ki” programban aktív!!! 

Mikor a külsı hımérséklet az „FKSZ fagy KH - HKP Frost TA”-ban beállított fagyvédelmi hımérséklet alá csökken, a főtıkör  
„fagyvédelmi” üzemállapotba kapcsol. Itt a kívánt elıremenı hımérsékletet a „ FKSZ fagy KH - HKP Frost TV” paraméterben 
beállított hımérsékletre szabályozza a főtıkör szivattyú fagyvédelméhez. Ez a fagyvédelem csak akkor aktív, ha a „külsı 
érzékelı van” paraméter (szerviz menü készülék beállítása) „igen”-re van állítva és főtıkör „Ki” állapotban található. A „külsı 
érzékelı van,”-nál „nem” esetén nincs szivattyú- és továbbiakban nincs főtıköri fagyvédelem beállítva – leírtak szerint. 
Fontos: → Figyelni kell, hogy elegendı energia legyen a puffertartályban! 
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7 Felhasználói beállítások BS-07-00-00-00-01-BAHU 

7.1 Főtési program  aktiválása SY-07-01-00-00-01-BAHU 

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

   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg ujjával az érintı képernyıs kijelzıt! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

2) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“  ! 

    
  Az akutális programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható. 

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Normál“   ! 

    
  Az újabb kiválasztott programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható. 

   
  

  

  

 
 

 

4) → Érintse meg a gombot „Info“    ! 

    
   
   
  

  

  

 
 

 

5) → A program „Normal“ csak az információ „státusz”-ban lesz látható. 

    
 
A „NORMAL” főtıköri program  aktiválása után ellenırizzék a 
kiválasztó ablakban (információ státusz) a 
programkiválasztást! Mihelyst hıre lesz szükség, és elegendı 
energia van a puffertartályban, a főtıkör teljesen 
automatikusan elindul. 
 
 



BMK kezelési útmutató 

 25 

7.2 Főtési program deaktiválása SY-07-02-00-00-01-BAHU 

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

   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg ujjával az érintı képernyıs kijelzıt! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

2) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“   ! 

    
  Az akutális programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható. 

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Ki“   ! 

    
  Az új kiválsztott programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható. 

   
  

  

  

 
 

 

4) → Érintse meg a gombot „Info“   ! 

    
   
   
  

  

  

 
 

 

5) → A program „Ki“ a „státusz” információban látható. 

    
 

A „NORMÁL” program deaktiválása után ellenırizzük a 
kiválasztó ablakban a (információ státusz) 
programválasztását! 
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7.3 Idıprogram beállításai SY-07-03-00-00-01-BAHU 

Csak idıprogramban megadott idıben lehet a főtıköröket ill. a 
töltıszivattyúkat mőködtetni. 
Az itt megmutatott példa szerint így lehet az 1-es főtıkör 
idıprogramját beállítani: 

   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg az ujjával az  érintı képernyıs kijelzıt! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

2) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

4) → Érintse meg a gombot „Főtıkör 1“   ! 

    
   
   
  

  

  

   

5) → Érintse meg a gombot „Idıprogram 1“   ! 

    
  

  

  

  

  

 
 

 

6) → Érintse meg a megváltoztatandó hétköznap gombját! 

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

8) → Ezekkel a gombokkal   és    állítsa be az idıt! 

9) → Mentéshez érintse meg a gombot   ! 

    
 

7.3.1 Tömbprogramozás BS-07-03-01-00-01-BAHU 

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

  

  

  

  

  

 
 

 

A tömbprogram aktiválásához érintse meg 2x egymás után ugyanannak 
a napnak a gombját; minden nap ki lesz jelölve így egyszerre be tudja 
állítani ugyanazt az idıt. 
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7.4 Főtési jelleggörbe megváltoztatása BS-07-04-00-00-02-BAHU 

Csak idıprogramban megadott idıben lehet a főtıköröket ill. a 
töltıszivattyúkat mőködtetni. 
Az itt megmutatott példa szerint így lehet az 1-es főtıkör főtési 
jelleggörbéjét megváltoztatni: 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

1) →  Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

2) →  Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“  ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Főtıkör 1“    ! 

    
   
   
  

  

  

   

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

    
  

  

  

  

  

 
 

 

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

6) → Mentéshez érintse meg a gombot ! 

    
 

Főtési diagram 
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7.5 Meleg víz parancsolt hımérséklet megváltoztatása BS-07-05-00-00-01-BAHU 

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

    
   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

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

    
   
   
  

  

  

   

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

    
  

  

  

  

  

 
 

 

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

6) → Mentéshez érintse meg a gombot  ! 
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7.6 Analóg távvezérlı BS-07-06-00-00-01-BAHU 

Ha a berendezés az idıjárás által vezérelt 
főtıkörszabályzóval ellátott, akkor igény szerint minden 
főtıkört a rendszeren, egy-egy analóg helyiség készülékkel 
szerelhet fel, és a helyiség hımérsékletére állíthat. 

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

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

 Üzemmódok 

Csökkenés: Csökkentett mód → Amint a külsı hımérséklet  
„KH éjszaka ki” paraméterben beállított érték 
alá süllyed, a „Parancsolt hım. éjszaka” 
szabályzás lép érvénybe. 

Normál: Főtıüzemmód idızítés szerint. 

Főtés: Folytonos főtés a „Parancsolt hım. nappal”-ig. 

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

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

 Bekötés Húzza ki a tekerıgombot, oldja ki a rögzítıcsavart, majd 
vegye le a dobot! 
A szobapanelt kösse az 1-es és 2-es kapocsra! 

 

7.7 Digitális távvezérlı BS-07-07-00-00-01-BAHU 

A távvezérlı használati utasítása mellékelve van. 

A berendezésre legfeljebb 3 távvezérlı köthetı.  

A kapcsolat a CAN-Bus-on keresztül folyik. 
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8 A főtıberendezés mőködése BS-08-00-00-00-01-BAHU 

8.1 Üzembehelyezés SY-08-01-00-00-01-BHUE 

 BS-08-01-00-01-01-BAHU 

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

 BS-08-01-00-02-01-BAHU 

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

 BS-08-01-00-03-01-BAHU 

 Napi üzembe helyezés Tisztítsa a kazánt pontosan a tisztítás/ápolás elıírások 
alapján! A tisztítási igény erısen függ attól, hogy milyen a 
felhasznált tüzelıanyag minısége, a gyengébb minıségő 
főtıanyag felhasználása nagyobb tisztítási ráfordítási idıt 
kíván. 

8.2 Főtıberendezés ellenırzése BS-08-02-00-00-01-BAHU 

 BS-08-02-00-01-01-BAHU 

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

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

Főtıvíz utántöltése 

• Utántöltést csak lehőlt, 40°C vízhımérséklet alatti 
rendszerbe szabad végezni! 

• A vizet lassan kell betölteni, amíg a kívánt nyomás a 
barométeren megjelenik! 

• A főtési rendszert légtelenítsük! 

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

 BS-08-02-00-02-01-BAHU 

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

 SY-08-02-00-01-01-BAHU 

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

 BS-08-02-00-03-01-BAHU 

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

 BS-08-02-00-04-01-BAHU 

 Főtı helyiség szellıztetése Ellenırizni kell, hogy az égési levegı bevezetése 
akadálymentes-e! 
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8.3 Tüzelıanyag tulajdonságai BS-08-03-00-00-01-BAHU 

Hogy a tüzelıberendezés problémamentes főtıüzemet tudjon 
teljesíteni, megfelelı tüzelıanyagra van szükség. 

 Hasábfa  SY-08-03-00-01-01-BAHU 

• Hasábfát csak legalább 1,5 - 2 évig tartó szárítás után 
szabad főtéshez felhasználni! 

• A hasábfa ideális hossza → 50 cm. 

• Maximális vastagság → 12-15 cm. 

• A vastagabb hasábokat mindig hasítsuk ketté! 

• 1/2 m hasábfákat a lehetı legsőrőbben tegyük be a 
töltıhelyiségbe, hogy azt minél jobban ki lehessen 
használni 

• Figyeljen arra, hogy a fa a lehetı legsőrőbben legyen 
belerakva, a hasábfát mindig hátulra a kazán hátfalához 
helyezzük be! 

 Durva apríték  SY-08-03-00-02-01-BAHU 

• A durva aprítékot csak legalább 0,5-1,5 év szárítás után 
szabad főtéshez felhasználni! 

• Minden durva apríték töltésrétegre tegyen egy réteg 
hasábfát! 

• Utántöltéskor helyezzen a nagy parázs rétegre egy sor 
hasábfát mielıtt durva aprítékot töltene rá! 

8.4 Tüzelıanyag beállítása SY-08-04-00-00-01-BADE 

 BMK-08-04-00-01-01-BAHU 

 A BMK kazántípusnál a tüzelıanyag beállítás elektronikusan 
történik. A tüzelıanyag beállítást „Felhasználói menü“-ben 
találja. 

 A felhasználói menüben Hasábfa beállítása SY-08-04-00-02-01-BAHU 

• Hasábfával főt. 

• Hasábfával főt, rétegesen keverve durva aprítékkal. 

Apríték beállítása 

• Extrém égıanyaggal főt, mint durva apríték, apríték-
rızse, extra száraz kicsi fa vagy asztalos hulladék. 
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8.5 Befőtés folyamata SY-08-06-00-00-01-BAHU 

A befőtés folyamatát az útmutató szerint csinálja végig! 

8.5.1 Kézi begyújtás BMK-08-06-01-00-01-BAHU 

• a hálózati kapcsolót bekapcsolni; 

• a kívánt főtési programot beállítani; 

• a borítás és töltıtér ajtaját kinyitni; 

• a hıcserélı tisztítókart 5 – 10 szer megmozgatni, és 
pontosan a nyugalmi állapotba visszahelyezni (címkéhez 

igazítani); 

• a hamuzó ajtaját kinyitni; hamut kiüríteni; ha szükséges 
egy közbensı tisztítást végrehajtani; 

• elıször néhány kisebb hasábfát hasított oldalával felfelé 
elhelyezni; 

• a baloldalra kis fát, gallyakat, aprítékot valamennyi 
papírral és kartonnal kb. 10 cm magasan lazán 
elhelyezni; 

• a kazánt hasítékfával vagy rétegesen hasábfával és 
durva aprítékkal feltölteni; 

• a töltıtérajtaját tömören becsukni; a hamuajtót kinyitni és 
a rostély felett égı papírral a kazánt begyújtani; 

• a hamutér ajtaját nyitva hagyni, amíg a 
füstgázhımérséklet 150°C-ra felmegy, végül a hamutér 
ajtót, töltıtér ajtót (még egyszer ellenırizni) és a borítás 
ajtót becsukni; (FGH-t lekérdezni → Infomenü) 

8.5.2 Automatikus begyújtás BMK-08-06-02-00-01-BAHU 

• a hálózati kapcsolót bekapcsolni; 

• a kívánt főtési programot beállítani; 

• a borítás és töltıtér ajtaját kinyitni; 

• a hıcserélı tisztítókart 5 – 10 szer megmozgatni, és 
pontosan a nyugalmi állapotba visszahelyezni (címkéhez 

igazítani); 

• a hamuzó ajtaját kinyitni; hamut kiüríteni; ha szükséges 
egy közbensı tisztítást végrehajtani; 

 Figyelem → A rostélyon nem szabad, hogy parázs legyen!!! 

• elıször néhány kisebb hasábfát hasított oldalával felfelé 
elhelyezni; a gyújtónyílás elıtt több erısen összegyőrt 
papírt/kartont vagy 5 – 10 liter durva aprítékot rakni; 
baloldalra valamennyi kis fát kb. 10 cm magasan lazán  
feltölteni; 

• a kazánt hasítékfával vagy rétegesen hasábfával és 
durva aprítékkal feltölteni; 

• a töltıtér ajtót, a hamutér ajtót és a borítás ajtaját 
becsukni, a kívánt gyújtásprogramot kiválasztani és 
beprogramozni; 

• a gyújtási folyamat automatikusan elindul 
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8.6 Főtés üzem   (helyesen főtés puffertartállyal) SY-08-07-00-00-02-BAHU 

 A modern faelgálzosító kazánok mindig egy vagy több 
puffertartállyal összeköttetésben üzemelnek. Alapfeltétel a 
zökkenımentes üzemeléshez a helyes tüzelıanyag 
tulajdonság és az úgynevezett helyes főtés  puffertartállyal. 
Olvassa el figyelmesen a következı pontokat és tartsa be a 
következı utasításokat! 

 Fontos tanács 

• A töltırész ajtaját és a hamutér ajtót az égetés alatt 
zárva kell tartani, különben az égésszabályzás nem 
mőködik helyesen, ill.  felügyelet nélkül tőz keletkezhet; 

• A kézi begyújtás után ill. a kazán után-rakása után 
„meggyulladni” hagyni kizárólag hamutérajtón keresztül 
és zárt töltıtérajtó mellett lehet; 

• A főtési üzem alatt a tisztítófedelet semmilyen esetben 
sem szabad kinyitni!!! 

• A töltırész- vagy a hamuzó ajtaját a teljes terhelési üzem 
alatt nem szabad kinyitni; → figyelje a kiírást a kazán 
kezelı felületén! 

• A főtési üzem alatt soha nem szabad a töltırész és a 
hamuzó ajtaját egyszerre kinyitni!!! 

 Helyes főtés Alapjában véve érvényes, hogy a kazánt csak akkor 
szabad újra felfőteni ill. tőzre rakni, ha a főtı készülék a 
parázsig leégett és ha a puffertartály kisül ill. ha a 
display-en jelzett utántöltıhatárig lehőlt. Amennyiben a 
puffertartály 1400 liter alatt van (kombinált tartálynál csak 
a puffer szintje számít, a meleg víz készlet nélkül) a 
puffertartály utántöltésének nagyságát hozzá kell 
igazítani. Pl: A puffertartály szintje csak 1000 liter → 
keményfa → maximum csak a töltırész közepéig szabad 
fával feltölteni!!! 

 Kazán/puffer információ kiírása 

 Puffer feltöltöttség jelzıje pálcikákkal 
 (pálcikák teljesen jobbra – puffer teljesen fel van töltve) 

 

 utánarakás határának mutatása 

 
 Figyelem A nem odafigyelés vagy a túl gyakori töltés a leégés 

során a töltırész védıburkolatának károsodásához 
vezethet!!! 

 Figyelem  A nem odafigyelés a hıcserélı extra koszolódásához 
vezet! 
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Ezzel kapcsolatban ellenırizni kell, hogy elegendı parázs 
van-e, azután után tölteni → különben a felfőtési folyamatot 
meg kell ismételni! 
Az utántöltést a hıszükségletnek megfelelıen kell 
meghatározni („kazán/puffer információ”-t a display-en 
ellenırizni és az ehhez tartozó utántöltı mennyiséget 
megszabni). 

A töltırész ajtaját haladéktalanul vissza kell csukni, mivel 
csak csukott fedélnél aktív az égetés szabályzás és az égési 
folyamat így tud tovább mőködni optimálisan. 

 Láng figyelése A tisztító fedélnél a kazán felsı oldalán a figyelı üvegen lehet 
a lángot figyelni. Amennyiben nem lát lángot, a készülék 
leszabályozott állapotban van ,vagy a figyelı üveg el van 
koszolódva. 

 Fontos → A tisztító fedelet a készülék mőködése közben nem 
szabad kinyitni!!! 

→ A figyelı ablakot az égetési folyamat közben nem 
szabad tisztítani!!! 

  → Kiegészítı biztonsági berendezésként optikai és 
akusztikai figyelmeztetéseket lehet a kazán 
kezelıfelülete mellé aktiválni! 

8.7 Hamu ürítés SY-08-08-00-00-01-BAHU 

 A hamutartályt rendszeresen kell üríteni az eltüzelt 
tüzelıanyag mennyiség, minıség és teljesítmény 
függvényében. Ahhoz, hogy az égetı rendszer és a 
rostélyhőtés mőködjön, a hamunak nem szabad túllépnie a 
maximális szintet a hamutartóban. A rossz minıségő 
tüzelıanyag és a nagy portartalom rövidíti a hamuzási 
idıközöket. A felhalmozódott hamu a tüzelıanyagból 
koncentrált formájú hátralékot tartalmaz. Amennyiben 
ártalmatlan tüzelıanyagot használ, a rostélyhamu nagy értékő 
trágyaként szolgál 

 
 
 

Figyelem:       A parázsmaradék tőzveszélyes! 

A kazánból származó hamut nem éghetı 
helyre ürítse és tárolja! 
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9 Tisztítás és karbantartás BS-09-00-00-00-01-BAHU 

 SY-09-00-00-01-01-BAHU 

Hogy a lehetı legnagyobb hatásfokot és ideális égési 
tulajdonságot elérjük, a főtıkazánt a füstgáz járataival együtt 
rendszeresen kell tisztítani. 
Az átgondolt kazánkonstrukció által ezek a feladatok 
könnyedén megoldhatók. 

 BMK-09-00-00-01-01-BAHU 

 Töltırész tisztítása A töltıtér tisztításához és kotrásához csak a kazán mellé 
csomagolt erre a célra készült nemesacél tisztító készüléket 
szabad használni! A töltıteret nem szabad vas vagy acél 
tárgyakkal megsérteni   
Kerülje a vas alkalmazását nemesacél töltıtérben, 
Korrózió veszély!!! 

 SY-09-00-00-03-01-BAHU 

 Kátrány képzıdés A kismértékő fakátrányképzıdés a töltırészben normális. 
Erısebb kátrányképzıdéskor a teljesítmény átvitel nem 
kielégítı, túl gyakran kell után tölteni, a puffertartály túl kicsi, 
vagy a tüzelıanyag nem elég száraz. 

 BMK-09-00-00-02-01-BAHU 

 Hıcserélı tisztítása A hıcserélı tisztító kart, balra a kazánon, minden begyújtási 
folyamat elıtt legalább 5 – 10 szer mindkét irányba ütközésig   
meg kell mozgatni! A hıcserélı tisztító kar nyugalmi helyzete  
enyhén balra a „ nyugalmi állapot“ ( „Ruhestellung“) 
matricánál van. 

 SY-09-00-00-05-01-BAHU 

 Szekunder levegı tisztítás A hamutartó tisztításakor és az égı kamra alatti rész 
tisztításakor (szekunder levegı tisztítása) a mellékelten 
küldött acél tisztítókészüléket (fekete lakkozott) kell használni! 

 SY-09-00-00-06-01-BAHU 

 Repedés A hımérséklet ingadozás és a magas 1000°C feletti 
hımérséklet feszültségrepedést és kismértékő lemorzsolódást 
eredményez az égıkamrában. A készülék mőködésében 
meghatározó az alkotó rész formastabilitása. A feszültség 
repedések égés közben kisebb módon károsítják a funkciót és 
a hatásfokot, mint ahogyan a látszat mutatja, mint pl: 
cserépkályha. 

 BS-09-00-00-03-01-BAHU 

 Ápolás Amennyiben a borításon és a kezelırészeken elkoszolódások 
tapasztalhatók, azok a legjobban egy lágy nedves ronggyal 
távolíthatók el. A nedvesítéshez csak enyhe, oldószermentes 
tisztítószer alkalmazható. Oldószerek, pl. alkohol, mosóbenzin 
vagy hígító semmiképpen sem alkalmazható amennyiben a 
készülék felületét kezeli! 
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9.1 Köztes tisztítás BMK-09-01-00-00-01-BAHU 

 1-2 hetente 

• Töltı részt (1), rácsos részt (2), a hamutól tisztítsa meg! 

• lángcsatornát (17), égı kamrát (6) és a fölötte levı teret a hamutól 
tisztítsa meg! 

• Ellenırizze a szekunder levegıcsatornát (18) (függıleges levegı 
csatorna)! 

• A szekunder levegı tisztítónyílásán keresztül (15) kaparó 
szerszámmal a hamut jobboldalt hátulról elıre haladva kitisztítani ; 
a folyamatot többször meg kell ismételni! 

• A füstgáz kamrát (9) a hamutól tisztítsa meg! 

9.2 Általános tisztítás BMK-09-02-00-00-01-BAHU 

 legalább 1x évente Köztes tisztítást – mint ahogy az elızı fejezetben le van írva – 
vigye véghez, és még a következı pontok szerint is 
ellenırizzen és tisztítson! 

• A füstgázventilátort csatlakoztassa szét és tisztítsa meg, a 
füstgázkamra fedelét (9) nyissa ki, szívólemezt (19) felfele tolva 
elıre vegye ki; a ventilátor lapátjait tisztítsa meg! 

• A primerlevegı fúvókákat (5) jobbra a rostély felett porszívózza ki! 

• A primerlevegı fúvókákat jobbra a rostély alatt porszívózza ki! 

• Amennyiben szükséges a primer és szekunder-levegı motorját 
(12), közös tartólemezét csavarozza le, és porszívózza ki a 
levegıcsatornát! 

• A lambda-szondát (16) lágy ecsettel alulról tisztítsa meg és az ülék 
feszességét ellenırizze; szükség esetén húzzon utána; nyitott 
füstgázventilátor kamránál (9) porszívóval a lambda-szonda 
csavarzatának környékét porszívózza ki, tisztítsa meg! 
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10 Üzemzavar elhárítás BMK-10-00-00-00-01-BAHU 

Hiba Ok/funkció Elhárítás 

Nem lehet bekapcsolni a 
kezelıfelületet 

Áramellátás megszakítva 

 

Biztosíték hibás 

Ellenırizze a külsı hálózati csatlakozót és/vagy 
az áramellátó kábelt a panelek között!  

Ellenırizze a biztosítékot a tápkábelnél és a 
kapcsolótáblán! 

Füstgázszivárgás a főtı 
helyiségben 

A füstcsı nem tömített. 

A kazán huzatszabályzó rosszul van 
felszerelve. 

A kémény nem szabad, vagy nincs elég 
huzat. 

Szüntesse meg a tömítetlenséget! 

Vegye fel a kapcsolatot a kémény építıjével! 

Ellenırizze a kéményt! 

Alacsony főtıteljesítmény        A kazán erısen szennyezett. 

A főtırendszer behangolása elégtelen. 

A bojler elsıbbsége aktív. 

 

A kéményhuzat túl kicsi. 

 

Végezzen általános tisztítást! 

Végezze el a megfelelı beállításokat a főtési 
rendszeren és a szivattyúkon ! 

Várjon, míg a bojler elsıbbsége véget ér vagy 
deaktiválja azt! 

Adott esetben növelje a kéményhuzatot! 

Puffogás A rövid és száraz főtıanyag    égésekor 
puffanás következhet be 

 

Az égıanyag paramétert a felhasználói menü  
„aprítékra” állítani, továbbá 2-3 réteg fát 
belerakni! 

Primer- vagy szekunder 
levegı pozíciója nem 
elérhetı 

A levegıfedél beragadt. 

A csatlakozást a vezérlésnél és a 
motornál vizsgálni. 

Szervomotor meghibásodás. 

 

 

A felhasználói szintben üzemállapotként 
vészüzemet beállítani! 

Primerlevegı motort kézileg 50%-ra és a 
szekunder levegı motort 70%-ra állítani! 

A füstgázventilátor teljesítmény szabályozás 
alapján a meghibásodott szervomotort kicserélni! 

Túlhevülés  

Hibajelentés  

STB kioldott 

A létrejött hıt nem lehet elvezetni – a KLP 
bekapcsolása 65°C-nál kell, hogy 
biztosítsa; a puffertartálynak hıt kell 
felvennie! 

A túlmelegedés okát ki kell deríteni (ha gyakran 
fordul elı a hiba, szakembert kell hívni)! 

A biztosítékokat a kazánalaplapon ellenırizni 
kell! 

Lambda-szonda hiba 

 

A lambda-szonda bekoszolódott. 

 

 

A lambda-szonda laza. 

A lambda-szonda meghibásodott. 

A lambda-szondát kicsavarni, egy ecsettel 
megtisztítani → leporszívózni és újra becsavarni! 

A lambda-szondát erısen meghúzni! 

A felhasználói szintben a „synchron” üzem 
kezdetet beállítani, a Lambda-szondát kicserélni! 

A ventilátor túl hangos A ventilátor elszennyezıdött. 

A ventilátor, vagy a járókerék laza. 

Hangképzıdés a könyökökben, vagy 
merev füstcsıbetorkollásoknál a 
kéménybe. 

A ventilátor csapágyai tönkrementek. 

 

Tisztítsa meg a ventilátort! 

Szüntesse meg a hiba okát! 

Szigetelıt/karmantyút építsen be! 

 

 

Rendeljen cseremotort! 

Vezérlés hiba Meghibásodás a túlfeszültség miatt. 

Meghibásodás villámcsapás miatt. 

A felhasználói szintben a vész üzemet be kell 
állítani! 

A primer levegı motort kézileg 50%-ra és a 
szekunder levegı motort 70%-ra állítani 
teljesítményszabályozott füstgázventilátor 
esetén! 
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11 Biztosíték csere BS-12-00-00-00-01-BAHU 

Hogy melyik komponens melyik biztosítékkal van biztosítva, a 
mindenkori elektromos kapcsolótervben a berendezés 
útmutatóban elérhetı. A berendezés útmutató és a használati 
utasítás a kazánhoz mellékelve van. 

 

 

 

 

 

 

 Biztosíték csere 
1. A készüléket a programban „KI“-re állítsuk, legalább 10 

percig hagyjuk hőlni! 
2. A munkálatok elıtt a hálózati kapcsolót „0“-ra kapcsoljuk 

és a kazán hátoldalán kívül lévı hálózati csatlakozót 
összes pólusával a hálózatról leválasztjuk! 

3. A vezérlés fedelét kibiztosítani, megemelni és levenni! 
4. A szerelési útmutatóban szereplı kapcsolási séma 

alapján a meghibásodott biztosítékot meg kell keresni és 
ki kell cserélni! 

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

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

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

Veszély:  A javítási munkákat csak arra 
felhatalmazott szakember végezheti 

Feszültség alatt levı elemek érintése 
életveszélyes! 

A hálózati kapcsoló „KI” (AUS) állása esetén 
egyes alkatrészek feszültség alatt vannak. A 
javítási munkák esetén ezért szükséges a 
„hálózati dugalj” vagy biztosító automata 

(kismegszakító) segítségével a 
főtıberendezés áramellátását megszakítani! 
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Jegyetek BS-D-00-00-00-01-BAHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BMK kezelési útmutató 

 40 

 BS-E-00-00-00-01-BAHU 
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