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Információk a kezelési útmutatóhoz BS-B-00-00-00-01-BAHU 

Kérjük figyelmesen olvassa át ezt a dokumentációt! 

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

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

 

 

 

 

GUNTAMATIC Főtéstechnikai GmbH 
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 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 PH-01-01-00-00-01-BAHU 

A POWERCHIP tüzelıberendezés kazán egy modern 
biomassza tüzeléső kazán 30, 40, 50, 75, vagy 100kW 
teljesítménnyel. A tüzelıanyagot egy tárolóhelyiségbıl csigás 
kihordó egy rugós keverımő segítségével hordja ki. 

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

A berendezés megfelel az EN 303-5 alapján a 3-as 
osztálynak, valamint Art. 15a BVG osztrák tartományok közötti 
kismérető tüzelıberendezések biztonsági elıírásairól és 
energiatakarékosságról szóló egyezménynek. Az eredeti 
típusbesorolási és megfelelıségi dokumentumok a gyártónál 
megtekinthetık. 

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

A berendezés dokumentációja a következı kötetekbıl áll: 

• Tervezési megjegyzések 

• Beszerelési mellékletek 

• Kezelési útmutató 

Kérdésével kérem, hívja technikai információs vonalunkat! 
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2. Fontos megjegyzések 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 visszavezethetık: 

• A kazán nem megfelelı használata. 

• A dokumentációban megadott megjegyzések figyelmen 
kívül hagyása. 

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

• A kazán mőködtetése hibás biztonsági berendezések 
mellett. 

• Önhatalmú szerkezeti változtatások a kazánon. 
 

Figyelem: Ne használja a főtıkazánt hulladék 
elégetésére! 

A hulladékégetés erıs 
környezetszennyezéshez vezet, a masszív 

korrózió a kazán élettartamának 
csökkenéséhez vezet! 

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

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

 Szavatosság és garanciavesztés! 

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

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

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

Karbantartás alatt az áramellátást meg kell 
szakítani! 

Figyelem: A maradék parázs tüzet okozhat! 
A hamut üríteni a kazánból és tárolni csak 
nem éghetı edényben szabad! 

Figyelem: A forró felületek érintése égési 
sérüléshez vezethet! 

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

Vigyázz: A forgó rész sérülést okozhat! 

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

Figyelem: Tömítetlenségek esetén füstgázok juthatnak 
a kazánhelyiségbe! 

A füstgáz mérgezés életveszélyes! 

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

Figyelmeztetés:    Fulladásveszély léphet fel oxigén 
hiányos környezetben! 

Az oxigén hiány életveszélyes! 
Mindig biztosítani kell a megfelelı 
mennyiségő égési levegıt! 
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 Kéményhuzat szabályozó  BS-02-04-00-12-01-BAHU 

 

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

 

Tüzelıanyag raktárba való belépés  PH-02-04-00-01-01-BAHU 

 

 Raktárhelyiség töltése  PH-02-04-00-02-01-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! 

Figyelem: Figyelem, sérülés veszély! 

A tárolóhelyiségbe csak a berendezés 
kikapcsolt állapota mellett szabad 

belépni! Belépés elıtt az áramellátást 
meg kell szakítani! 

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

kell helyezni! 

Figyelem: Éghetı gázok a tároló helyiségben 

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

Ennek megszegése esetén gyúlékony és 
mérgezı gázok kerülhetnek a tárolóhelyiségbe! 
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 Fagyvédelem  BS-02-04-00-16-01-BAHU 

 

 Vész-oltóberendezés  PH-02-04-00-03-01-BAHU 

 

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

 

Fontos: Fagyvédelmi funkció! 

A rendszer csak akkor képes fagyvédelmi 
funkcióban üzemelni, ha elegendı tüzelıanyag 
áll rendelkezésre, és nincs zavar! 

Tanács: Tőzoltó készüléket készenlétben kell 
tartani! 

Tanácsos tőzoltó készüléket tartani a tároló helyiség elıtt 

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

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

3.1. A POWERCHIP metszete PH-03-01-00-00-01-BAHU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
21 

22 
23 

19 

25 
24 26 

27 
28 

1. Tőztér ajtó 
2. Lépcsıs rostély – primer levegı 
3. Égıkamra 
4. Tőznyelv 
5. Örvény fúvóka - szekunder levegı 
6. Reakciós csı 
7. Tisztító fedél 
8. Turbulátorok 
9. Csıköteges hıcserélı  
10. Szívóventilátor 
11. Hıcserélı tisztító 
12. Füstcsı 
13. Lambda-szonda 
14. Füstgáz érzékelı 
15. Tisztító ill. rostély hajtómő 
16. Hamucsiga 
17. Gurítható hamutartály 
18. Menüvezérlés  
19. Hajtómő (Adagoló feltét) 
20. Adagoló feltét 
21. Visszaégés gátló berendezés (RSE) 

Tőzvédelmi csappantyú állító motorral-
Minden országban elıírás 

22. Hajtómő (Kihordás) 
23. Sprinkler a kihordó csiga házában  (RHE) 

Minden országban elıírás 
24. kihordó csiga  
25. Hımérséklet felügyelet/ Tüzelıanyag tároló(TÜB) 

Ausztriában elıírás!  
26. Kézzel kioldható oltóberendezés (HLE) 

Ausztriában elıírás!  
27. Rugós karok 
28. Keverımő 
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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  BS-04-00-00-01-01-BAHU 

15°C-kal a kívánt kazánhımérésklet felett 
A hajtómotor megállítja a tüzelıanyagbehordást és a 
füstgázventilátor megáll. 

 2-es biztonsági szint  PH-04-00-00-01-01-BAHU 

Kazán hımérséklet 90°C felett 

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

 3-es biztonsági szint  BS-04-00-00-03-01-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  BS-04-00-00-04-01-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 rostélyon.  Mihelyt az elektromos energia újra 
rendelkezésre áll, a rendszer automatikusan elindul. A 
szabályzás azután átveszi újra a tüzelés ellenırzését. 

Hamuláda vagy a tőztér ajtó kinyitása:  PH-04-00-00-02-01-BAHU 

• A hajtómotorok megállítják a tüzelıanyagbehordást; 

• A füstgáz ventillátor 100%-os fordulatszámra emelkedik; 

• A tőztér ajtó vagy a hamuláda visszacsukása az üzem 
folytatását indítja meg. 

 A behordó csatornánál  PH-04-00-00-03-01-BAHU 

A behordó csatorna és az átadó tartály a tőzcsappantyúig 
teljesen tömítettek. Ez gátolja a visszaégést, mert oxigénhiány 
lép fel, a tőz befullad. A tőzcsappantyút ellenırzı visszaégést 
gátló szerkezet (RSE) és motor zárja illetve nyitja. A 
tüzelıanyag szállítása csak akkor kezdıdik el, ha a 
csappantyú teljesen kinyílt. Üzemzavar és áramkimaradás 
esetén a csappantyú magától zár. 
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Mőködés közben a vezérlés a tüzelıanyag továbbításával 
gátolja meg a visszaégést a  behordó csatornában. Ezen kívül 
egy érzékelı figyeli a behordó csatornán belüli hımérsékletet. 
Így az izzó parazsat mindig kitolja a gép a csigacsatornából. 
Ez a visszaégést gátló rendszer mindig mőködik, kivéve, ha a 
berendezés áramellátása megszőnik. 

 A kihordó egységnél Minden országban elıírás! PH-04-00-00-04-01-BAHU 

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

 

 Túltöltésvédelem  PH-04-00-00-05-01-BAHU 

A túltöltést a TKS akadályozza meg, amely a túltöltı fedélen 
található. Ebben az esetben a szállítóegység 5 mp-ig 
hátramenetbe kapcsol, majd 5 mp-ig újra elıre. Ha a TKS 
még mindig jelez, a szállítóegység azonnal leáll. 

 Tüzelıanyagtároló > 50 m³ Osztrák elıírás! PH-04-00-00-06-01-BAHU 

A spirálcsatorna, a tüzelıanyag tároló és főtıhelyiség közötti 
faláttörésénél hıérzékelıt kell beépíteni a tüzelıanyag tároló 
oldalán, és ezt egy figyelmeztetı berendezésre kötni (ez a 
TÜB). 70°C-nál a jelzırendszer bekapcsol.  
Kézzel indítható oltórendszer (HLE)  
Ez az oltóberendezés a tüzelıanyag tárolóban, -bunkerben, - 
silóban, a spirálcsı faláttörésének közelében keletkezett 
tőzfészek oltására szolgál és kézi irányítású. 
Ez a berendezés egy ürítıcsövezésbıl áll legalább DIN 20as 
átmérıvel és közvetlenül a szállítócsı felett, a fal elıtt, vagy a 
mennyezeten kell elhelyezni úgy, hogy a leghatékonyabban 
oltsa a tüzet. Az ürítı csöveket közvetlenül egy nyomás alatt 
álló vízellátórendszerre kell csatlakoztatni és egy, a 
főtıhelyiségben lévı zárócsappal ellátni. 
Ezt a csapot táblával kell jelölni „Tőzoltó berendezés a 
tüzelıanyag tárolóhoz”.  
Az oltóberendezést úgy kell kivitelezni, hogy a tüzelıanyag 
tároló feltöltésekor, illetve a tüzelıanyag szállításakor ne 
sérülhessen. 
 

Figyelem: 
A sprinklert – a helyi szabályozásoktól 

függetlenül -  minden berendezésre rá kell 
kötni! 
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5. Kapcsoló mezı leírása BS-05-00-00-00-01-BAHU 

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

 PH-05-00-00-01-01-BADE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 
 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) PH-06-00-00-00-01-BAHU 

 
         
         

           
Hiba oldal          

           
Információk          

    KI       
Információ kazán/Puffer           

    Normal       
Információ állapot           

    Meleg víz       
Információ kazán           

    Főtés       
Információ puffer tartály           

    Csökkentés       
Információ  szabályzás 

MK0           

    Csökkentés –ig       
Információ  szabályzás 

MK1           

  HMV-utántöltés      
         
▲  Kézi üzem     

Felhasználói szint 

    
 

Szerviz szint 
 ▼ 

Információ szabályzás  Rostély tisztítás  Paramétermenü 

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

Üzemeltetıi szint 
        

      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  Puffer szivattyúHP0 
      
 Paraméter FK8  Kazánkaszkád 
      
 Paraméter HMV0  Felhasználói menü 
      
 Paraméter HMV1  Részlet leírások 
      
 Paraméter HMV2  Dátum/Idı 
     
 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! 

 Berendezés beállítása   
         

 
 

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) PH-06-01-00-00-01-BAHU 

A gombok segítségével „LE” (DOWN) és „FEL” (UP) tud az 
információs szintben le ill. fel lépkedni. 
 

  Zavar → legfelsıbb prioritás 

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

1)  Információs szint → csak akkor mutatkozik, ha a „Csökkentés –ig” program aktiválva van 

   
  A tárolt idı lejáratakor feloldódik. 
   
   
   Az idı elıtti deaktiválást a „Quit“ gombbal tudja megtenni 
    
  Információs szint - állapot → kijelzi a kazán állapotát 

  Kazánhımérséklet kijelzése 
  Kazán üzemi állapotának kijelzése 
  Programválasztás kijelzése 
  Kazán teljesítmény kijelzése 

1)   Külsı hımérséklet kijelzése → zárójeles érték = átlaghımérséklet 
    
  Információs szint - kazán → kazán adatainak kijelzése 

  Füstgáz hımérséklet kijelzése 
  CO2 érték kijelzése 
  Hatásfok kijelzése 
  A hamuürítés figyelmeztetésig hátralevı idı 
   Tüzelıanyag beállítás kijelzése 
    
  Információs szint - szabályzás 0 → főtıköri  szabályozó 0 (HKR 0) 

  Meleg víz hımérséklet és a tartály 0 üzemi státuszának kijelzése 
  Főtıkör 0 üzemi státuszának kijelzése 

  Főtıkör 1 üzemi státuszának kijelzése 

  Főtıkör 2 üzemi státuszának kijelzése 

    
    
    
    

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

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

2)  Információs szint – puffer tartály → puffer adatainak kimutatása 

  Puffer felsı hımérsékletének kijelzése 
  Puffer alsó hımérsékletének kijelzése 
  Pufferszivattyú üzemállapotának kijelzése 
  A töltésprogram kijelzése 
    
    

 
1) Csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több főtıköri szabályzás aktiválva van! 

2) Csak akkor jelenik meg, ha egy puffertartály van a rendszerbe építve! 
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6.2. Üzemeltetıi szint   (Felhasználó) PH-06-02-00-00-01-BAHU 

Minden főtési program és menü kilistázva le van írva: 
 

   

  Főtési üzem és melegvíz-készítés ki van kapcsolva → Fagyvédelmi funkció aktív 

  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 

3)  Tartós főtési üzem kazán kívánt hımérsékletre → Beállítások a felhasználói menüben 

3)  A rostély tisztítási funkciója 
3)   → Felhasználói szintre jutás 

    
   

3)  → Szerviz szintre jutás → kód szükséges 

3)  → Paraméter menübe jutás → kód szükséges 

   
   
    
    

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

 
 
 

6.3. Felhasználói szint   (Felhasználó) PH-06-03-00-00-01-BAHU 

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

   

4)  Felhasználói menü → Ügyfélbeállítások 
  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 
    
   

5)  Menü Pufferszivattyú HP0 → Pufferbeállítások 
  Menü Kazánkaszkád → A kazánbekapcsolások beállítása 

6)  Menü Részletek kimutatása → Kazánadatokat és üzemi állapotot mutat 
7)  Menü Dátum-Idı 

    

    
 

4) Fontos beállítási lehetıségek a felhasználói menüben 

5) Puffer és töltıprogrambeállítások 

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

7) 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. 
 

   

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

9)  Nappali parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 
10)  Éjszakai parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 
11)   Helyiségbefolyás ill. termosztátfunkciók beállítási lehetısége 

    
   

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

   
    
    

 
8) 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. 

9) 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 

10) 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) 

11) 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 

12) Egy magasabb főtésgörbe érték ugyanolyan külsı hımérsékletnél emeli a elıremenı hımérsékletet 

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

14) 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. 
 

   

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

  Meleg víz parancsolt hımérséklet beállítási lehetısége 
18) 

  Meleg víz elınykapcsolás beállítási lehetısége 
    

 
15) 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 

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

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

18) 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 Puffertartály   (Felhasználó) BS-06-03-03-00-01-BAHU 

A puffertartáy HP0 menüben végre tudja hajtani a mindenkori 
puffermanagement beállításait. 
 

   

19)  A HP0 külön kimenetének állapota 
20)  A puffertöltés programjának beállítási lehetısége 
21)  Puffer töltéseinek idıprogramja  

  Puffer kívánt hım. beállításának lehetısége →  a puffer felsıérzékelıre hat (T3) 

   Puffer minimum hım. beállításának lehetısége → a puffer felsıérzékelıre hat (T3) 

    
 

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

 → Ki a pufferszivattyú ki van kapcsolva 

 → Tartós a pufferszivattyú folyamatosan üzemel 

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

 → Rész a pffertartályt részben tölti fel - töltés ki, ha a puffer kíván hımérsékletet a T3 eléri (= parameter 
Pfent-Kki) eléri. 

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

 
 

6.3.4. Menü kazánkaszkád   (Felhasználó) PH-06-03-03-00-01-BAHU 

A paraméterek/Kazánkaszkád menüben (csak az „A“ kazánon 
látható) állíthatók be a kazánkapcsolások. A kaszkád második 
kazánja = kazán „B“, harmadik kazánja = kazán „C“ stb. Az „A“ 
kazánt a Transportmodulon „0“-ra kell megcímezni, a „B“ kazánt 
1-re, a „C“ kazánt2-re stb. A Transportmodulon való átcímzés 
után a kazánokat az összes pólusukkal áramtalanítani kell! Csak 
ezután aktiválódnak a kazánon a beállítások. 

 
   

  Kazánváltás idızítésének megadása →  0h = nincs kazán csere 

  A 2 kazán bekapcsolásának idıkésleltetési beállítási lehetısége. 
  Az 1 fok. min. teljesítménye a 2. fok. bekapcsolásához az idıkésleltetés után 
  Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához. 
 

  A 3 kazán bekapcsolásának idıkésleltetési beállítási lehetısége. 
    
   
  Az összes fok. min. telj. a 3. fok. bekapcsolásához az idıkésleltetés után 
  Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához. 
  A 4. kazán bekapcsolásának idıkésleltetési beállítási lehetısége. 
  Az összes fok. min. telj. a 4. fok. bekapcsolásához az idıkésleltetés után 
 

  Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához. 
    
   
  A külsı (EXT) kazán bekapcsolásának idıkésleltetési beállítási lehetısége. 
  Az összes fok. min. telj. a külsı fok. bekapcsolásához az idıkésleltetés után 
  Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához. 
  A külsı kazánfokozat leállítási lehetısége → KI = külsı kazánfokozat lekapcsolása 

22) 
  A külsı kazánfokozat kikapcsolási hiszterézisének beállítási lehetısége. 

    
 

22) Példa 1:  Kazánkaszkád egy biomassza kazánnal és egy külsı kazánnal; 
→ 10% A külsı kazán lekapcsol, amint a biomassza kazán az 100 %-os összteljesítményének a 90 %-ával üzemel. 

→ 50% A külsı kazán lekapcsol, amint a biomassza kazán az 100 %-os összteljesítményének a 50 %-ával üzemel. 

Példa 2: Kazánkaszkád két biomassza kazánnal és egy külsı kazánnal; 

→ 10% A külsı kazán lekapcsol, amint a biomassza kazánok a 200 %-os összteljesítményének a 180 %-ával üzemelnek. 
(a biomasszakazánok lehetséges össztelj. = 200% mínusz 2 x 10% a két kazánra = 180%) 

→ 50% külsı kazán lekapcsol, amint a biomassza kazánok a 200 %-os összteljesítményének a 100 %-ával üzemelnek. 
 (a biomasszakazánok lehetséges össztelj. = 200% mínusz 2 x 50% a két kazánra = 100%) 
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6.3.5. Menü felhasználói szint   (Felhasználó) PH-06-03-04-00-01-BAHU 

A berendezés konfigurálásától függıen tudja a menüket 
különbözı tartalommal megtölteni. 
 

   
  Hamuláda ürítve menüpont → a hamutartály ürítése után „Igen“-nel (JA) nyugtázni 
  A hamuürítésig való idımaximum → 0 h = hamuürítés deaktiválásat 
  Kazánengedélyezés kiválasztása 

23)  Csiga töltés kézzel→ G1 
 

  Szívóberendezés töltés kézzel → a folyamat automatikusan leáll 
    
   

24)  Füstgázmérés aktiválása 
  Kihordás zárási idı beállítási lehetısége → készlettartály nem töltıdik 
  Nyelv kiválasztása 
   
    
    

 
23) Kiválasztás → AUTO Kazán indítása annak kapcsolótábláján lévı 22/23-as indítókapcsoló állása függvényében  

(Indítókapcsoló zárva > az égı igény szerint aktív, főtıkör vezérlés aktív) 
(indítókapcsoló nyitva > az égı  kikapcsolva, főtıkör vezérlés aktív) 

→ KI Kazán nem indul a 22/23-as indítókapcsolótól függetlenül  
(indítókapcsoló zárva > az égı kikapcsolva, főtıkör vezérlés aktív) 
(indítókapcsoló nyitva > az égı kikapcsolva, főtıkör vezérlés aktív) 

→ TARTÓS Folytonos mőködés a 22/23-as kapcsolótól függetlenül 
(Indítókapcsoló zárva > az égı igény szerint aktív, főtıkör vezérlés aktív) 
(indítókapcsoló nyitva > az égı  kikapcsolva, főtıkör vezérlés aktív) 

24) Kiválasztás → KI Égéstermék mérı funkció kikapcsolva 

→ BE Égéstermék mérı funkció bekapcsolva 

6.3.6. 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. 

6.3.7. Menü Dátum/Idı   (Felhasználó) BS-06-03-06-00-01-BAHU 

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

  Szerviz menü hibaoldal → hibatárolás 

  Szerviz menü teszt program → minden berendezés tartozék mőködésének tesztje 

  Szerviz menü üzembe helyezés → minden berendezés tartozék aktiválása 

   Szerviz menü FK0 paraméter→  paraméterek FK0-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 konfig. változtatásait. 

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

  A szerviz idıszámlálót 0 órára állíthatjuk. 
    
   

26)  Gyári beállítások betöltıdnek→ a berendezést újra kell konfigurálni!!! 

  Minden lambda-szonda csere után a kalibrálást resetálni kell! 
   
   
 

 
  

    
 

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

26) 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) PH-06-04-03-00-01-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 
  Kihordás típus beállítása 

  A kiegészítı csiga aktiválása → optionálisan elérhetı 

 
  Aktiválni csak, ha a rozsdamentes borítás  be van építve → optionálisan elérhetı 

    
   
  Automatikus hamukihordás aktiválása → optionálisan elérhetı 

  Tüzelıanyag beállítása 

27)  0-s főtıköri szabályozó aktiválása → CAN-Bus =  külsı falikészülék 

  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 

28)  Főtıkör 0 aktiválása 
28) 

  Főtıkör 1 aktiválása 
    
   
  Főtıkör 1 engedélyezési hımérséklete 
  Főtıkör 1 maximális elıremenı hımérsékletének beállítása 
  Főtıkör 1 főtési jelleggörbe beállítása 
  Főtıkör 1 főtési idejének beállítása 

29) 
  Főtıkör 1 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 

    
   

28)  Főtıkör 2 aktiválása 
  Főtıkör 2 engedélyezési hımérséklet 
  Főtıkör 2 maximális elıremenı hımérsékletének beállítása 
  Főtıkör 2 főtési jelleggörbe beállítása 
 

  Főtıkör 2 főtési idejének beállítása 
    
   

29)  Főtıkör 2 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 
30)  Kiegészítı funkció aktiválása 0 

27)  Főtıköri szabályzó 1 aktiválása → külsı fali készülék 
  1 meleg víz tároló aktiválása 
 

  Főtıkör 3 aktiválása 
    
   
  Főtıkör 3 engedélyezési hımérséklet 
  Főtıkör 3 maximális elıremenı hımérsékletének beállítása 
  Főtıkör 3 főtési jelleggörbe beállítása 
  Főtıkör 3 főtési idejének beállítása 

29) 
  Főtıkör 3 analóg vagy digitális távvezérlı aktiválása 

    
   

28)  Főtıkör 4 aktiválása 
28)  Főtıkör 5 aktiválása 
31)  Távvezetékfunkció aktiválása az FKS 1-en 

30)  Kiegészító kimenet aktiválása 1 az FKS 1-en 

27) 
  Főtıköri szablyzó 2 aktiválása → külsı falikészülék 

    
   
  HP0 szivattyú kimenet aktiválása 

33)  Pufferérzékelık hozzárendelése 

  A kihordó csiga töltése kézzel→ A1 + G1 

  A berendezés konfigurálása után a felhasználói paraméterek tárolása 
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27) Kiválasztás → Nem a főtésszabályozás nincs aktiválva 

csak FKS 1-2 -nél → Igen a főtésszabályozás aktiválva → külsı főtésszabályozó (fali készülék) 

csak FKS 0 -nál → CAN-Bus a főtésszabályozás aktiválva → külsı főtésszabályozó (fali készülék) 
csak FKS 0 -nál → SY-Bus a főtésszabályozás aktiválva → belsı szabályozó 

28) 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 

29) Kiválasztás → Nincs nincsen távvezérlı csatlakoztatva 

→ RFF analóg helyiség készülék csatlakoztatva van 

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

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

30) * belsı főtésszabályozás A „kiegészítı 0“ -t a belsı főtésszabályozón csak akkor lehet aktiválni, ha a 0 főtıkör funkció nélkül 
„Nincs“-re van programozva. 

* külsı főtésszabályozás A „kiegészítı 0“ -t a külsı főtésszabályozón csak akkor lehet aktiválni, ha a 0 főtıkör nem mint„ 
Keverı kör“ programozva. 

Kiválasztás → Nincs Funkció deaktiválva 

→ HMVSZ Egy további meleg víz-tartály aktiválva 

→ Külsı Egy külsı főtıkazánt (pl. olaj/gázkazán) tud a kazánkaszkád funkcióval kezelni 

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

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

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

32) Kiválasztás → Z-szivattyú HP0 szivattyú mint Z-Szivattyú vezérelve (csak főtıkörszabályzóval aktiválható) 
→ Puffersziv. HP0 szivattyú mint puffer szivattyú vezérelve (csak puffertartállyal aktiválható) 

→ Szivattyú HP0 szivattyú mint szivattyú vezérelve (csak főtıkörszabályzó nélkül aktiválható) 

33) Kiválasztás → Kazán a puffer HP0 érzékelıi a kazánalaplapra vannak bekötve 

→ HKR 0 a puffer HP0 érzékelıi a 0  főtésszabályozóra vannak bekötve (külsı fali-készülék) 

→ HKR 1 a puffer HP0 érzékelıi az 1  főtésszabályozóra vannak bekötve (külsı fali-készülék) 
→ HKR 2 a puffer HP0 érzékelıi a 2  főtésszabályozóra vannak bekötve (külsı fali-készülék) 

6.4.4. Szervíz 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 

34)  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! 
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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! 

34) Az esztrichprogram aktiválása után kiszélesedik a menü esztrichprogram paraméterként. 

 
 

6.4.5. Szervíz menü meleg víz paraméterei   (Szakember) BS-06-04-05-00-01-BAHU 

Meleg víz paraméter menü beállítási lehetıségei: 
 

   
  Meleg víz kör üzemi állapota 

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

  Tartály töltıszivattyú engedélyezési hımérséklete → SLP 0 

  Kazán túlfőtés beállítása → a kívánt hımérséklethez adja hozzá = Kazán kívánt hım. 

    
    

 
35) 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. Szervíz menü HP0 paraméterei   (Szakember) PH-06-04-06-00-01-BAHU 

HP0 külön kimeneti paramétereinek beállítási lehetıségei: 
 

   
  HP0 külön kimenetének üzemi állapota 
  HP0 kimenet engedélyezési hımérséklete 

36)  Puffer fenti töltés BE bekapcsolása 
37)  Puffer fenti töltés KI beállítása 
38)   Puffer lenti töltés KI beállítása 

    
   
  Távvezeték hımérséklet veszteségének beállítási lehetısége 
  A kazán és a puffertartály lenti hımérsékletei között különbség beállítása 
  A HP0 puffer puffertartály érzékelıjének hozzárendelése 
   
 

   
    

 
36) Funkció  P fent-töltés  BE A kazán elindul, ha a pufferhımérséklet lent a főtıköri szabályozó legmagasabb kívánt 

hımérséklete mínusz a „P fent-töltés  BE“ paraméter beállított érték alá csökken; 

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

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

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

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

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

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

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

a kazán (T2) pufferlent  hımérséklet 60°C-nál leáll 
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6.4.7. Szerviz távvezeték paraméterei ZUP   (Szakember) PH-06-04-08-00-01-BAHU 

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni! 
 

   
31)  A távvezeték funkció üzemállapota 

  A távvezeték hımérséklet veszteségének beállítási lehetısége 
   
   
 

   
    

 
 
 

6.4.8. Szerviz távvezeték paraméterei PUP   (Szakember) PH-06-04-09-00-01-BAHU 

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni! 
 

   

31)  A távvezeték funkció üzemállapota 
  A távvezeték engedélyezési hımérséklet beállítási lehetısége 

36)  A puffer-fent-töltés-be hımérséklet beállítási lehetısége 
37)  A puffer-fent-töltés-ki hımérséklet beállítási lehetısége 
38) 

  A puffer-lent-töltés-ki hımérséklet beállítási lehetısége 
    
   
  A távvezeték hımérséklet veszteségének beállítási lehetısége 
  Kazán – puffer lent hımérséklet különbség beállítási lehetısége 
   
   
 

   
    

 
 
 

6.4.9. Szervíúiz távvezeték paraméterei LAP   (Szakember) PH-06-04-10-00-01-BAHU 

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni! 
 

   

31)  A távvezeték funkció üzemállapota 
  A távvezeték engedélyezési hımérséklet beállítási lehetısége 

36)  A puffer-fent-töltés-be hımérséklet beállítási lehetısége 
37)  A puffer-fent-töltés-ki hımérséklet beállítási lehetısége 
38) 

  A puffer-lent-töltés-ki hımérséklet beállítási lehetısége 
    
   
  Az ellátó puffer beállítási lehetısége (forráspuffer) 
  A távvezeték hımérséklet veszteségének beállítási lehetısége 
  Kazán – puffer lent hımérséklet különbség beállítási lehetısége 
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6.4.10. Szerviz menü berendezés beállításai   (Szakember) PH-06-04-07-00-01-BAHU 

Speciális kazán és készülék paraméter beállítási lehetısége: 
 

   
  Készülék típus beállítási lehetısége → a típusjelzésen felismerhetı 

  Kazán típus beállítási lehetısége → a típusjelzésen felismerhetı 

  A kihordás típusának beállítási lehetısége 
  A1/G1 fordulatszám arány beállítása pellet üzemanyag esetén 
   A1/G1 fordulatszám arány beállítása árpa üzemanyag esetén 
    
   
  A1/G1 fordulatszám arány beállítása tritikálé üzemanyag esetén 
  A1/G1 fordulatszám arány beállítása faapríték üzemanyag esetén 
  A1/G1 fordulatszám arány beállítása miscanthus üzemanyag esetén 
  Aktiválási lehetıség egy kiegészítı csiga A2 alkalmazása esetén 
 

  A mag tőztér aktiválási lehetısége → csak akkor szabad, ha tényleg be van építve 

    
   
  Az automatikus hamukihordás aktiválási lehetısége 
  A töltésérzékelı aktiválási lehetısége1 → az üzemanyag raktár felügyelet opciója 

  Tőznyelv aktiválása/deaktiválása 
  Kazánkaszkád aktiválási lehetısége→ Kazán követı vezérlés 

 
  Rostélymeghajtás típusának  beállítási lehetısége 

    
   
  Füstgázventilátor szabályozásának beállítási lehetısége 
  0-ás főtıköri szabályzó beállítási lehetısége 
  1-es főtıköri szabályzó beállítási lehetısége 
  2-es főtıköri szabályzó beállítási lehetısége 
   Külsı hımérséklet érzékelı aktiválása/deaktiválása 
    
   
  Lambda-szonda típus beállítási lehetısége 

39)  Lambda-szonda főtés vezérlés beállítási lehetısége 
  Lambda-szonda kalibrálás aktiválása 
  Lambda-szonda korrekció beadása kézzel 
   Lambda-szonda jelleggörbéjének beállítási lehetısége → csak az üzem alatt 

    
   
  TK korrekciós értéke beállítási lehetısége 

40)  Számítógépes ellenırzés aktiválása 
  Lehetıség SD kártyára adatokat elmenteni 
  Lehetıség SD kártyáról adatokat beolvasni 
   Gyártó felismerésének lekérdezése 
    
   
  A hálózat aktiválási lehetısége 
  A szivattyúk heti egyszeri aut. elindításának aktiválása a beállított idıre 
  A kazán vagy puffer hımérséklet túllépésekor → minden főtıkört elindít 

  HP0 szivattyú  tovább fut, amíg a kazánhım. az adott  hım. alá csökken 
 

  Ha a külsı hım az adott érték alá csök. „FKSZ fagy KH“ elindítja az FKSZ-t 
    
   
  „FKSZ fagy EH“ = elıremenı hımérséklet→ csak „KI“ programban 

  A kazán hımérséklete nı, amíg az STB megszakítja → csak „szabályozás“ üzemben 

  Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson! 

  Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson! 

 
  Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson! 

    
 ▼  A hibaüzenet leírásait a Figyelmeztetések- / Hibajelentések fejezetben találja 

 

39) Kiválasztás → Auto 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 több, mint  50 órája 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 
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7. Felhasználói beállítások BS-07-00-00-00-01-BAHU 

7.1. Főtési program aktiválása BS-07-01-00-00-01-BAHU 

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

   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
  Az aktuális programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható 

   
  

  

  

 
 

 

2) → Érintse meg a gombot „Normál“   

    
  Az újabb kiválasztott programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható 

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Info“    

    
   
   
  

  

  

 
 

 

4) → 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. 
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7.2. Főtési program deaktiválása BS-07-02-00-00-01-BAHU 

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

   

   
  

  

  

 
 

 

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetıi szint“    

    
  Az aktuális programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható 

   
  

  

  

 
 

 

2) →  Érintse meg a gombot „Ki“  

    
  Az új kiválasztott programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható 

   
  

  

  

 
 

 

3) → Érintse meg a gombot „Info“   

    
   
   
  

  

  

 
 

 

4) → 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 BS-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 a gombot „Üzemeltetıi szint“   ! 

    
   

   
  

  

  

 
 

 

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

    
   

   
  

  

  

 
 

 

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

    
   
   
  

  

  

   

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

    
  

  

  

  

  

 
 

 

5) → Érintse meg a megváltoztatandó hétköznap gombját! 

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

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

8) → Mentéshez érintse meg a gombot   ! 

    
 
 

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 történik. 
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8. A főtıberendezés mőködése BS-08-00-00-00-01-BAHU 

8.1. Üzembehelyezés / berendezés leállítás BS-08-01-00-00-01-BAHU 

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

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

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

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

8.2. Főtıberendezés ellenırzése 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, főtıvizet 
kell utána tölteni. 

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

Főtıvíz utántöltése 

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

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

• A főtési rendszert légtelenítsük! 

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

 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! 
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 PH-08-02-00-01-01-BAHU 

 Sprinklerberendezés A piros gombot a sprinklerszelepen  hosszan be kell nyomni; 
→ egy esetleges visszaégés esetén a kihordó szerkezetet 
oltja; → hibás funkció esetén vagy tömítetlenség esetén, 
szerelıt kell hívni! 

 PH-08-02-00-02-01-BAHU 

 Kézi oltó berendezés Oltóvíz ellátást ill. Készletet ellenırizni; → a 
kihordóegységben levı tőz elleni védelmet szolgálja. 

 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! 

 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 

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

8.3. A tüzelıanyag tulajdonságai BS-08-03-00-00-01-BAHU 

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

 PH-08-03-00-01-02-BAHU 

A GUNTAMATIC kazánt G30/G50 as faapríték, maximum 
W30, és pellet égetésére tervezték. A választható gabona-
miscanthus égetésére is megfelelı nemesacél béléssel árpát, 
triticalét és miscanthust is égethet. 

Berendezéseink legfeljebb 30%os nedvességtartalmú (W30) 
tüzelıanyagokkal dolgoznak. A nedves tüzelıanyagok 
elégetése nem hatékony, mert az energia nagy részét a 
nedvesség elpárologtatására kell fordítani. A hamu 
mennyisége nagy mértékben függ a tüzelıanyag 
szennyezettségétıl. A faapríték megmaradó része megnı, ha 
több benne a korhadt fa, tőlevelek, fő stb. Száraz 
tüzelıanyagok hatékonyabb főtést tesznek lehetıvé.. 

 

Figyelem: A füstgáz porkibocsájtása a tüzelıanyag 
minıségével függ össze! 

A száraz tüzelıanyag lényegesen jobb 
hatásfokot tesz lehetıvé! 
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8.4. Tüzelı anyagok BS-08-04-00-00-01-BAHU 

8.4.1. Faapríték PH-08-04-01-00-02-BAHU 

A faaprítékot erdészezi hulladékfából vagy fábol készítik, 
aminek a nedvességtartalma a 30%-t nem lépheti túl, hphy 
raktározható legyen! Az aprítékolandó fát kivágás után 
legalább egy nyáron keresztül egy szellös, napos helyen kell 
száradni hagyni! 

A faapríték ideális víztartalma = < 20% 

Figyeljen arra, hogy a tüzelöanyag átlagos mérete a G30 és a 
G50-nél elöírtakat ne lépje túl, mert az a csigahajtómü 
blokklásához vagy zajképzödéshez vezethet! Hosszú, vastag 
darabok a tárolóhelyingböl való kihordásnál okozhatnak 
zavart, és ez teljesítmény vesztéshez vezethet. 

A G30 átlagos hossza = 30 mm 

A G50 átlagos hossza = 50 mm 

G50 esetén csak kiváló minöségü aprítékkal fütsön! 

 Energia tömörség/térfogat Srm = ömlesztett térfogat (méter) 

1 Srm lucfenyı 750 kWh 
1 Srm Erdei fenyı 880 kWh 
1 Srm vörösfenyı 960 kWh 
1 Srm tölgy 1050 kWh 
1 Srm bükk 1050 kWh 

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

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

FAAPRITEK G30   ÖNORM M7133 szerint 

 

Durva frakcio    → max. 20%-a 
(az egésznek) 

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

Többség           → 60-tol 100% 
 

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

Finmom frakció    → max. 20% 
(abb´pl max. 4% legfinomabb részl) keresztmetszet 1 mm alatt 

 

FAAPRITEK G50   ÖNORM M7133 szerint 

 

Durva frakcio    → max. 20%-a 
(az egésznek) 

keresztmetszet max. 5 cm 
maximális hossz: 12 cm 

Többség           → 60-tol 100% 
 

névleges hossz: 50 mm 
keresztmetszet   5,6 és 31,5 mm 
között 

Finmom frakció    → max. 20% 
(abb´pl max. 4% legfinomabb részl) keresztmetszet 1 mm alatt 
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8.4.2. Pellet BS-08-04-01-00-01-BAHU 

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

 Fontos minıségi követelmények 
• lehetıleg kicsi portartalom, 

• a felületnek fényesnek és keménynek kell lennie, 

• nincs adalék és kötıanyag, 

• a 20 mm hossz az optimalis! 

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

 Tulajdonságok 
Főtıérték 4,9 kWh/kg 
Ömlesztett súly >650 kg/m³ 
Pelletnagyság (hossz) 5 – 30 mm 
Pellet átmérı 5-6 mm 
Nedvesség tartalom 8 – 10% 
Megmaradó hamu < 0.5% 

 

8.4.3. Energia mag PC-08-04-01-00-01-BAHU 

A kiforrott termelési-, aratási- és tárolótechnológiáknak, mint 
az optimális szállítási- és adagolási lehetıségeknek 
köszönhetıen a gabona kitőnı, kényelmes és gazdaságos 
tüzelıanyag. Alapvetıen minden takarmány fajta megfelel e 
célra. A legjobbnak azok bizonyulnak, amelyek héjjal és kevés 
fehérje - nitrogén tartalommal rendelkeznek –, mint például 
triticale. Mivel a gabona hamu lágyulási pontja 
(salakképzıdés) kb. 700°C-nál van (fahamu 1200°C), 
ajánlatos a gabonához égetés elıtt 0,3-0,5% oltott meszet 
Ca(OH)2 adni 50kW teljesítményig, és 0,5-0,8%-ot 50kW 
teljesítmény felett. Ezáltal növelhetı a kalcium tartalom a 
tüzelıanyagban és a hamu lágyulási pontja magasabb lesz. 
 
 
 
 
 

 Tulajdonságok 
 Árpa Triticale 
Főtıérték 4,3 – 4,4 kWh/kg 4,5 – 4,6 kWh/kg 
Ömlesztett súly 650 – 680 kg/m³ 700 – 750 kg/m³ 
Nitrogén tartalom 1,4 – 1,6 % 1,5 – 1,7 % 
Kazánkıképzıdés 750°C 720°C 
Hamu tartalom 2,2 – 2,4 % 2,0 – 2,2 % 

 

Figyelem: A gabonát legfeljebb 13% 
nedvességtartalommal szabad tárolni! 
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8.4.4. Miscanthus PH-08-04-02-00-01-BAHU 

A kiszáradt szárak aratása a harmadik évben kezdıdik 
szecskázóval és áprilistól májusig tart. Az anyagnak az 
aratáskor legfeljebb 20% nedvességet szabad tartalmaznia. A 
miscanthust szárazon kell tárolni. Mivel a miscanthus 
salakképzıdése 900°C-on kezdıdik (fahamu 1200°C) 
ajánlatos a miscanthushoz égetés elıtt 0,3-0,5% oltott meszet 
Ca(OH)2 adni 50kW teljesítményig, és 0,5-0,8%-ot 50kW 
teljesítmény felett. Ezáltal növelhetı a kálcium tartalom a 
tüzelıanyagban és a hamu lágyulási pontja magasabb lesz. 
 
 
 
 
 

 Minıségi besorolás 
 nedvességtartalom értékesség 
W20 légszáraz 15% 100% 
W30 tárolható >15% < 20% 90% 

 Tulajdonságok 
 Miscanthus 
Főtıérték 3,6 – 4,0 kWh/kg 
Ömlesztett súly 70 – 90 kg/Srm 
Salakképzıdés 900°C 

 
 

8.5. Tüzelıanyag raktározás BS-08-05-00-00-01-BAHU 

Szabály szerint a fapelletet abszolút száraz helyen kell 
raktározni! Ezeket a helyiségeket befúvó és elszívó 
csatlakozással (A/110/DIN14309/G4 ½“ típus) látják el, vagy 
egy töltı nyílással rendelkeznek, és F90-es tőzállósági 
besorolású a kialakításuk. A tőzvédelmi ajtót egy kivehetı 
fadeszkázatú borítással kell védeni! A befúvó nyílással 
szemben a falat egy gumi lemezzel kell védeni! Alternatíva 
képpen a pelletet egy szövet tárolóban esetleg egy mőanyag 
tárolóban is lehet tárolni. 

 

Figyelem: Amennyiben a pellet vízzel kerül kapcsolatbat, 
megduzzad és szétesik! 

Ezért a tárolónak abszolút száraznak kell lennie! 

Figyelem: Miscanthus-t csak szárazon szabad tárolni! 
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8.6. Tüzelıanyag töltése/újaratöltése  BS-08-06-00-00-01-BAHU 

 BS-08-06-00-01-01-BAHU 

 Elsı feltöltés  PH-08-06-00-01-01-BAHU 

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

állítani! 
Az üzemanyag tárolót semmiképpen sem 

szaban főtési üzem közben tölteni! 

Figyelem: Sérülésveszély a forgó alkatrészeknél! 
A tárolóba belépni csak akkor szabad, ha a 
berendezés kikapcsolt állapotban van! Az 
áramellátást mindig szakítsa meg! 

Figyelem: Ha ezt nem veszi figyelembe, kárt okozhat a 
keverıgépben és a szállítóegységben 
Mindennemő garancia és jótállás 
megszőnik! 
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8.7. Az égési levegı beállítása PH-08-07-00-00-01-BAHU 

 Minden tüzelıanyagcserénél vagy hosszabb üzemszünetek 
után ellenırizni kell az égési levegı beállításait, illetve újra be 
kell állítani. 

Az égési levegı beállító karja jobb oldalt a jobb oldali 
hamudoboz felett található. (lásd a lenti ábrát). 

A tüzelıanyag függvényében evvel a karral lehet levegıarányt 
(pimer/szekunder) állítani. 

 Powerchip 20/30 (Rudazat a 30-as furaton) 
• Faapríték 6-7-es állás (> 25% nedvesség felett 7-es) 

• Pellet 6-os állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Miscanthus 6-os állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Árpa 8-as állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

• Triticale 5-ös állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

 Powerchip 40/50 (Rudazat a 40-es furaton) 
• Faapríték 6-7-es állás (>25% nedvesség felett 7-es) 

• Pellet 7-es állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Miscanthus 6-os állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Árpa 8-as állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

• Triticale 5-ös állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

 Powercorn 50 Sonder (Rudazat a 30-as furaton) 
• Faapríték 6-7-es állás (>25% nedvesség felett 7-es) 

• Pellet 6-os állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Miscanthus 6-os állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Árpa 8-as állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

• Triticale 6-os állás (CO2 8–10% 100% telj-nél) 

 Powerchip 75/100 
• Faapríték 4-es állás (> 25% nedvességnél 7-es) 

• Pellet 5-ös állás (CO2 10–12% 100% telj-nél) 

• Miscanthus 5-ös állás (CO2 10–12%100% telj-nél) 

• Árpa 8-as állás (CO2 8–10%100% telj-nél) 

• Triticale 7-es állás (CO2 8–10%100% telj-nél) 

 
 
 
 
 
 
Az égési levegı beállító karja jobb oldalt a jobb oldali 
hamudoboz felett található.  
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8.8. A hamu eltávolítása PH-08-08-00-00-01-BAHU 

 Az eltüzelt tüzelıanyag mennyiségének, minıségének és 
főtıértékének függvényében néhány naponta ki kell üríteni a 
hamudobozokat – minimum 2 hetente. Növekvı hamurésszel 
rövidül az ürítési idıszak. Ez különösen érvényes alacsony 
minıségő tüzelıanyagok esetében, melyeknek nagy a 
hamurészük (pl. fakéreg) vagy idegen részek (pl. föld, homok) 
jelenlétében.  
A keletkezı hamu természetesen a tüzelıanyag koncentrált 
maradványa. Ha csak kifogástalan tüzelıanyagot használ, 
akkor a rácshamuból nagy értékő talaj tápláló lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eljárás módja 
Kapcsolja a berendezést a „KI” programra, és várja meg, amíg 
az kikapcsol. Nyissa ki a reteszt a bal oldali hamudoboznál és 
húzza ki a dobozt! Így kényelmesen elviheti a dobozt az ürítés 
helyére, amennyiben a fogantyút felcsapja. A kijelzın 
megjelenik a figyelmeztetés „Tüzelı ajtó vagy hamudoboz 
nyitva (F01)”. 

A rostély hamu ürítésénél mindig ellenırizze a szálló hamu 
dobozát is a hıcserélı tisztítónál a jobb oldalon.  

Kiürítés után helyezze vissza mindkét hamudobozt és 
reteszelje le ezeket! A kijelzın kialszik a figyelmeztetés 
„tüzelıajtó vagy hamudoboz nyitva (F01)”: 

Ügyeljen a megfelelı záródásra és szigetelésre! 

Állítsa a berendezést a menüben a kívánt főtıprogramra, 
(normál, főtés, stb.) és a berendezés újra indul.  

 Hamufigyelmeztetés visszaállítása Ha a figyelmeztetés aktív, vissza kell állítani. Ehhez nyomja 
meg a menü gombot, nyissa meg a ”felhasználói szintet”. Az 
almenüben állítsa a „hamu kiürítve“ pontot „igen”-re, majd 
igazolja az „OK” gombbal. Ezzel nullázta az órát és a 
következı figyelmeztetés csak a beállított üzemórák elteltével 
jelenik meg újra. A figyelmeztetés megjelenése a tüzelıanyag 
függvényében elıre beállított, és a menü – felhasználói 
szinten igazítható. 
 

Vigyázat: Tőzveszély a maradék parázstól! 

A hamut kizárólag nem éghetı anyagú 
edénybe ürítsék ill. Tartsák! 
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9. Tisztítás és karbantartás  BS-09-00-00-00-01-BAHU 

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

  BS-09-00-00-02-01-BAHU 

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

A szokott fordulási idıkben a füstcsövet, a füstgáz dobozt és a 
hıcserélıt a kazán felsı részén a szállóhamutól meg kell 
tisztítani.   

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

A berendezés kihasználtságától függıen fél évente, de 
legalább évente kell elvégezni teljes körő tisztítást, aminek a 
lépései az „általános tisztítás“ fejezetben vannak leírva. 

Szokatlanul magas igénybevétel mellett gyakoribb tisztítás is 
szükséges lehet.  

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

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

9.1. Az üzemanyag tároló tisztítása BS-09-01-00-00-01-BAHU 

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

Figyelem: 

Biztonsági okokból csak kihőlt állapotban és 
kikapcsolt – hálózatról leválasztott - 
berendezésen végezhetık tisztítási és 
karbantartási munkák 
Ha be kell mászni a tárolóhelyiségbe, vagy 
bunkerbe, ezt egy második személy 
felügyelete mellett tegye. Egy esetleges 
szénmonoxid mérgezés az életét 
veszélyeztetheti! 

Az üzemanyag tárolóban egy 
szénmonoxid feldúsulás lehetısége 

életveszélyt jelent! 

Vegye figyelembe a 2. fejezetben írt 
biztonsági utasításokat! 
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9.2. Köztes tisztítás PH-09-02-00-00-01-BAHU 

A köztes tisztítást az elégetett tüzelıanyag fajtája, minısége 
és a szennyezıdés mértéke függvényében kell kb. 1 hét és 3 
hónap közötti idıszakokban az alábbi lépések szerint 
elvégezni: 
 
 
1. Kapcsolja a berendezést (ld. „Felhasználói beállítások”) 

„KI“ állapotba és hagyja legalább egy órát hülni! 
 
2. A rostélyról (A) távolítsa el a hamut a salaktalanítóval 

(piszkavassal)! 
 
3. A felhasználói szint menüben indítsa el a „rostély tisztít“ 

almenüben és hagyja néhány percig, hogy a rostély (A) 
néhány percig tisztítsa magát! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A rostély légnyílását (D) tisztítsa meg a tüzelıanyag 

maradékaitól egy kicsi lapos eszközzel, pl. kisebb 
csavarhúzó (E)! 

 
5. Ellenırizze a felsı légnyílásokat (B) (csak > 50 kW-os 

berendezéseknél), és adott esetben tisztítsa meg! 
 
6. Ellenırizze a tőznyelvet (C), hogy könnyedén mőködik-e 

(többször állítsa fel és le)! 
 
7. A bal- (F) és jobboldali (G) hamudobozokat húzza ki és 

ürítse ki! 
 
8. Helyezze vissza a hamudobozokat és reteszelje le ıket! 
 
9. Csavarozza ki a tisztítónyílást (H) és távolítsa el a hamut a 

rostély alól! 
 
10. Zárja vissza a tőztér, a hamudobozok és a 

tisztítónyílások ajtajait légzáróan! 
 
11. Aktiválja a „NORMÁL” programot! 
 
 
 

F G 

H 

B 

A 

C 

Figyelem:    Sérülésveszély mozgó alkatrészek miatt! 
 Ne kezdjen egyéb tisztítási mőveletekbe, amig  

a  „rostély tisztítás”menü aktív!!! 

E 

D 
D 
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9.3.  Általános tisztítás PH-09-03-00-00-01-BAHU 

A berendezés terheltségétıl függıen félévente, de legalább 
évente általános tisztítást kell végrehajtani. 
 
Minden a „köztes tisztítás“ pont alatt leírt  lépést el kell 
végezni! Ezen felül az alábbi lépéseket végezze el az 
általános tisztítás során: 
 
 
1. Kapcsolja a berendezést a „KI“ programra és legalább 2 

óráig hagyja kihőlni. 
 
2. Kapcsolja ki a huzatventilátort (G), emelje meg a borítását 

(H) és vegye le! Csavarja le a szárnyas anyákat a 
füstgázdobozról és vegye le a ventilátort (G)! Emelje meg, 
és vegye le a füstcsı doboz terelılemezét (I)! Ellenırizze 
a ventilátor lapátkerekét, hogy van-e rajta szennyezıdés 
és ha szükséges, tisztítsa meg!  

 
3. Vegye le a biztosítószeget (J) a  turbolátor mozgató 

rögzítıjérıl, és húzza ki az alsó keverık zárólemezét (L) 1 
cm-re! Nyissa ki a hıcserélı fedelét a kazán felsı részén, 
és szedje ki a keverıket (M) felfelé! 

 
 
4. Tisztítsa meg a hıcserélı csöveit (N) a tartozékként 

szállított csıkefével, majd tisztítsa meg szállóhamutól a 
hıcserélı felsı részét (O) és a füstgázdobozt (K)! 

 
5. Húzza ki a füstgáz érzékelıt (Q) a füstcsıbıl, tisztítsa 
meg, és helyezze vissza! 

 
6. Porszívózza le a lambda-szondát (P) a 

füstcsıcsatlakozásnál belülrıl, tisztítsa meg egy ecsettel 
és újra porszívózza le! Ellenırizze egy 22-es villáskulccsal 
a lambda-szondát a füstcsı külsı oldalán, hogy az 
szorosan illeszkedik-e, nem szabad lazának lennie. Ha 
mégis laza, finoman húzzon utána! 

 
7. Szerelje vissza a leszerelt kazán alkatrészeket és 

ügyeljen, hogy a tisztítónyílás mindegyike 100%-osan 
tömített legyen!  

 
8. Aktiválja a „NORMÁL” programot! 

9.4. Tisztítás a főtési szezon végén PH-09-04-00-00-01-BAHU 

Ha a nyári hónapokban hosszabb idıre kikapcsolja a kazánt, 
akkor egy általános tisztítást kell elvégeznie az elızıek 
szerint. 
 
Ha a takarítással végzett, minden fém tárgyat a tőztérben, 
hıcserélıben és füstgáz dobozban fújjon be konzerváló 
(olajos) sprayvel! 
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10. Üzemzavar elhárítás PH-10-00-00-00-01-BAHU 

Hiba Ok /Funkció Elhárítás 

Nem lehet bekapcsolni 
a kezelıfelületet 

Áramellátás megszakítva 
 
 
Biztosíték hibás 

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

Ellenırizze a biztosítékot a tápkábelnél és 
a kapcsolótáblán! 

 
Füstgáz szivárgás a 
főtı helyiségben 

A 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 főtırendszernek elégtelenek a 
beállításai. 
A bojler elsıbbsége aktív. 
 
A kéményhuzat túl kicsi. 
 
 

Végezzen általános tisztítást! 
Végezze el a megfelelı beállításokat!  
Várjon, míg a bojler elsıbbsége véget ér, 
vagy deaktiválja azt! 
 
Adott esetben növelje a kéményhuzatot! 

Puffogás Puffogó égés csak túltöltött égéstér 
esetén fordulhat elı.  

 

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

A teljesítményt 
nehezen lehet 
csökkenteni 

A kéményhuzat túl nagy. 
Erıs ingadozások a hıigényekben. 
 

Állítsa be a kéményhuzat szabályzóját! 
A hımennyiségeket ossza fokozatokra 
idıbeállítások alapján! 

Túlhevülés  
Hibajelentés F04 
STB kioldott 

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

Biztosítsa a hı elszállítását avval, hogy 
bekapcsolja a pumpákat, kinyitja a keverıt, 
vagy eltávolít meleg vizet! 
Állapítsa meg a túlhevülés okát (gyakori 
elıfordulásnál hívjon szakembert)! 
Ellenırizze a kazánlemezen a 
biztosítékokat! 
 

A meghajtás túl 
hangos 

Hangátvitel jelentkezik. Állítsa a berendezés csavarlábait 
gumialátétekre.  
 

A ventilátor túl hangos A ventilátor elszennyezıdött. 
A ventilátor, vagy a szárnyai lazák. 
Hangképzıdés kanyarokban, vagy 
merev füstcsıbetorkollásoknál a 
kéménybe. 
A ventilátor csapágyai tönkrementek. 
 
 

Tisztítsa meg a ventilátort! 
Szüntesse meg a hiba okát! 
Szigetelıt/karmantyút építsen be! 
 
 
Rendeljen cseremotort! 
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11. Figyelmeztetések- / Hibajelentések PH-11-00-00-00-01-BAHU 

 

Sz. Kategória Kiváltó ok Jelentés Nyugtázás Lehetséges okok 

F01 Figyelmeztetés TKS1 bemenet hosszabban 
mint „t bizt“ nyitva (Ajtó 

érintkezéskapcsoló) 

Tőztérajtó vagy 
hamudoboz nyitva 

(F01) automatikus 

Az ajtó érintkezéskapcsoló 
elromlott, vagy ennek 

bekötése nem megfelelı, az 
ajtó vagy a hamudoboz nyitva 

van. 

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

idıparaméter szerint  
"t utánéget" ha tovább mint "t 
bizt.min" CO2  < "CO2 bizt" 

Égési zavar a 
tüzelıanyagnál, rostély, 
légtolattyút ellenırizni! 

(F03) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag, rossz 
levegıbeállítás, rossz 

kéményhuzat, a lambda-
szonda elromlott 

F04 Üzemzavar Kazán hımérséklet 
TKist > „KTW“ 

Kazán hımérséklet túl 
magas 

Kéményhuzatot és kazán 
érzékelıjét ellenırizni 

(F04) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Zavar a kazán- vagy pumpák 
mőködésében, kazán 
érzékelıje elromlott 

F05 Üzemzavar Füstgázellenırzés a 
„Szabályozásban", idı 

paraméter szerint "X25"ha 
hosszabban mint "t bizt.min"  
RGT  +0,5xTK  < "RGTk" - 

"RGT bizt"  
(zw. P=30-100%) 

Égési zavar a 
tüzelıanyagnál, rostély, 
légtolattyút ellenırizni 

(F05) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag, rossz 
levegıbeállítás, rossz 

kéményhuzat, a lambda-
szonda elromlott 

F06 Üzemzavar Tőznyelv hosszabb, mint 
param. "T szok" "BE" 

állapotban 

Tőztér túltöltött, 
hamudobozt, tőznyelvet 

ellenırizni 

(F06) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Megtelt a hamudoboz, 
Tőznyelv szorul, a lambda-

szonda elromlott 

F07 Üzemzavar A "t utógyújt" 
idıintervallumban a 

szabályozás kezdetétıl 2 
utógyújtás mellett egy 

további utógyújtási feltétel áll 
fenn 

Gyújtás nem lehetséges! 
Ellenırizze a 
tüzelıanyagot 

(F07) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Nincs tüzelıanyag,  
gyújtófúvóka elromlott, 

levegıbeállítás rossz, lamdba-
szonda elromlott, csatlakozás 

hibás 

F08 Figyelmeztetés Nem aktív    

F09 Figyelmeztetés A tárolóhelyiség töltöttségi 
szintje adott szint alá esett 

(választható) 

Ellenırizze a tüzelıanyag 
raktárt! 

(F09) 
Automatikus  

Töltöttség érzékelı 
(választható) elromlott, nincs 

érintkezés a 28-30-as 
bekötésnél 

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

alatt 

Tőzcsappantyú nem nyílik 

Ejtıaknát ellenırizni! 

(F10) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Ejtıkamra eltömıdött, 
tőzvédelmi motor elromlott 

(ellenırizze a 
teszprogramban) 

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

A tisztítómotor nehezen 
megy, vagy megszorult 

(F11) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Megtelt a hamudoboz, tisztító 
blokkolva, rostély blokkolva, 

motor, vagy kábel elromlott ( a 
tesztprogramban ellenırizni) 

F12 Üzemzavar Nem aktív    

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

Kiszállítócsiga túltöltött, 
bukóaknát ellenırizni 

(F13) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Tőzcsappantyú zárva, 
bukóakna túl van töltve 

F14 Üzemzavar Nem aktív    

F15 Üzemzavar Tőzcsappantyú nem zár a „t 
bizt” idı alatt 

nyílás szöge > 5% 

Tőzcsappantyú nem zár-
Bukóaknát ellenırizni! 

(F15) 

 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Bukólépcsı eltömıdött, 
tőzvédelmi motor elromlott (a 
tesztprogramban ellenırizni) 

F16 Üzemzavar STB kioldott Figyelem, túlmelegedés, 
STB kioldott  

(F16) 

STB –t 
megnyomni, 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Kazán- ill. szivattyú funkciók 
nem jók, biztosítékokat 

ellenırizni,  
STB tesztelni 

F17 Üzemzavar A G1 elérte a maximális 
fordulatot  

Túllépte a túláramot 

G1-es meghajtás 
túlterhelés 

(F17) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A adagoló feltét nehezen 
megy, idegen test került a 

rendszerbe. 
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F18 Üzemzavar Az A1 elérte a maximális 
fordulatot  

Túllépte a túláramot 

A1-es meghajtás 
túlterhelés 

(F18) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

Kiszállítócsiga nehezen megy- 
idegen test került a 

rendszerbe. 

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

"mV lent" 

Lamda-szonda érték a 
határ felett! Lambda-

szondát tesztelni! 

(F19) 

Quit. gombbal 
nyugtázni 

A lambda-szonda 
szennyezıdött, vagy elromlott, 

tesztelje a lambda-szondát! 
Tisztítsa meg a szondát! 

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

Idıtúllépés a lambda-stop-
ban 

 Lambda-szondát tesztelni! 

(F21) 
Quit. gombbal 

nyugtázni 

A lambda-szonda értéke 
rossz, Bekötés nem 

megfelelı.  (tesztelje a 
lambda-szondát,) Ellenırizze 

a kéményhuzatot! 
(füstgázhımérséklet túl 

alacsony) 

F22 Üzemzavar Nem aktív    

F23 Üzemzavar A hamudoboz nem lett 
kiürítve a beállított tisztítási 

idıben: Zavar 
deaktiválva=0h (beállítható 

a berendezés 
beállításaiban) 

Hamudobozt ürítse ki! 

(F23) Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

Nem ürítette ki a 
hamudobozt, vagy nem 

állította vissza a számlálót az 
ürítés után 

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

Adagoló feltét 
hımérséklet túl magas 

Ellenırizze a bukóaknát! 

(F24) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

A tőzcsappantyú nem 
légmentesen lezárt, a 

szervízfedél nem 
légmentesen zár a 

bukóaknánál 

F25 Üzemzavar Hamudoboz tele van, vagy 
a kiszállító motor blokkolt 

Hamucsiga nehezen 
megy, vagy megszorult 

(F25) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

A hamudoboz megtelt, 
idegen test blokkolja a 

hamucsatornát 

F26 Üzemzavar A hamudobozban 
magasabb a hımérséklet, 

mint „T max tároló“ 

Túlmelegedés a 
hamudobozban! 

Ellenırizze a 
hamudobozt! 

(F26) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

Parázs van a 
hamudobozban, vagy a 
hamuürítı rendszer nem 

szigetelt (tároló, szívócsövek, 
ellenırzı nyílások) 

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

Beszállítócsiga túltöltve 
Ellenırizze az 
átadóállomást 

(F27) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

Bukólépcsı túltelítve, idegen 
test került a rendszerbe. 

F28 Üzemzavar Nem aktív    
 

F29 Üzemzavar A2-nél maximum fordulat 
túllépve 

A2 meghajtómotor 
túláram 

(F29) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

Nehezen megy 
idegen test került a 

rendszerbe. 

F30 Üzemzavar G1 meghajtómotor 
szállítómodul nincs bekötve 

G1 szállítómodul nincs 
bekötve 

(F30) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

 

F31 Üzemzavar Szállítómodul 
meghajtómotor A1 nincs 

bekötve 

A1 szállítómodul nincs 
bekötve 

(F31) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

 

F32 Üzemzavar Szállítómodul 
meghajtómotor A2 nincs 

bekötve 

A2 szállítómodul nincs 
bekötve 

(F32) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

 

F33 Üzemzavar G1 motorvédelem kioldott Szállítómodul 
motorvédelem G1 kioldott 

(F33) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 

F34 Üzemzavar A1 motorvédelem kioldott Szállítómodul 
motorvédelem A1 kioldott 

(F34) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 

F35 Üzemzavar A2 motorvédelem kioldott Szállítómodul 
motorvédelem A2 kioldott 

(F35) 

Quit. 
gombbal 
nyugtázni 

A motor túlhevült, blokkolt 
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12. Biztosítékcsere 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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13. Ellenırzı könyv BS-13-00-00-00-01-BAHU 

KONTROLKÖNYV 
 

AUTOMATIKUS FAELTÜZELİ BERENDEZÉSEKHEZ 
 
 

A H118-as megelızı tőzvédelmi elıirányzatok szerint 

 

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

…………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

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

…………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………….... 

Tüzelıberendezés: 

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

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

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

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

13.1. Heti szemrevételezés: 

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

13.2. Havi ellenırzés: 

Havonta a következı ellenırzéseket kell elvégezni és a kontrolkönyvbe vezetni: 

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

• A vezérlés és szabályozás rendes mőködése. 

• A hibaüzenetek mőködése / figyelmeztetı berendezés(ek) 

• Az égési levegı- és huzatventilátorok rendes mőködése. 

• A tőztér megfelelı állapota. 

• A hordozható tőzoltókészülék állapota és bevethetısége. 

• A hamutárolás rendes mőködése. 

• A főtıhelyiségben nincs-e éghetı anyag, vagy ennek lerakódása. 

• A tetın nincsenek-e lerakódva éghetı anyagok. 

• Tőzzárók állapota (Tőzvédelmi ajtók – maguktól záródnak-e). 

 

13.3. Karbantartás: 

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

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

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

Havi ellenırzés 
 

Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 
Szept

. 
Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 

             

 

 
 
 

Év: 
……………………………. 

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

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

Havi ellenırzés 
 Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 

Szept
. Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 
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Év: 
……………………………. 

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

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

Havi ellenırzés 
 

Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 
Szept

. 
Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 

             

 

 
 
 

Év: 
……………………………. 

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

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

Havi ellenırzés 
 Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 

Szept
. Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 
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Év: 
……………………………. 

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

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

Havi ellenırzés 
 Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 

Szept
. Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 

             

 

 
 
 

Év: 
……………………………. 

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

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

Havi ellenırzés 
 

Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. 
Szept

. 
Okt. Nov. Dec. Megjegyzések 

Visszaégés csappantyú 
             

Oltóberendezés 
             

Füstgázutak 
             

Vezérlés 
             

Figyelmeztetı 
berendezés(ek) 

             

Ventilátorok 
             

Tőztér 
             

Hordozható tőzoltókészülék 
             

Hamutárolás 
             

Tárolás a főtıhelyiségben 
             

Lerakódások a tetın 
             

Tőzgátló lezárások 
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 A további berendezés könyv oldalakat másolni kell! 
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