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Felhasználói üzemeltetési útmutató

Adott esetben az összes felhasznált tartozékmodul és a további tartozékok útmutatója 
is érvényes.

Az útmutatókat a berendezés üzemeltetőjének, illetve használójának kell megőriznie.

Ezeket a szerelési útmutatókat, továbbá minden további alkalmazandó útmutatót ad-
jon át a berendezés üzemeltetőjének, illetve használójának.

A berendezés üzemeltetőjének a biztonságos gázhasználat érdekében felelősség-
teljesen és aktívan közre kell működnie. Ez vonatkozik a készülék szakszerviz meg-
bízása révén történő karbantartására is. A karbantartás megtörténtének írásbeli 
igazolását a berendezés üzemeltetőjének kell beszereznie.

Ez a szerelési útmutató az FGB-(K) gázüzemű kondenzációs készülékekre vonatkozik.

A régi Wolf-készülékeket bármely kiszállítási raktárunkban költségmentesen vissza-
vesszük.

1 db csatlakozásra előkészített gázüzemű kondenzációs készülék burkolattal

1 db függesztőelem falra szereléshez

1 db Szerelési útmutató szerelőknek

1 db Felhasználói üzemeltetési útmutató

1 db Üzembe helyezési ellenőrzőlista

1 db „G31/G30” öntapadó címke (folyékony gázra való átállításhoz)

1 db rugalmas hálózati csatlakozókábel, 3×0,75 mm²

1 db M16 tömszelence 

3 db M12 tömszelence

5 db kábelkötöző

1 db szifon

1 db 1000 mm-es kondenzátumtömlő

1 db  légtelenítő kulcs

A gázüzemű kondenzációs készülék telepítéséhez a következő tartozékok szükségesek:

- Levegő- és füstgáztartozék (lásd a tervezési tudnivalókat)

- Kondenzátumtölcsér tömlőtartóval

- Fűtés előremenő és visszatérő vezetékének karbantartási csapja

- Gáz-golyóscsap tűzvédelmi berendezéssel

- Használati víz biztonsági modulja

- Tárolócsatlakozók hidraulikus rövidzárja

További tartozékok árlista szerint

További vonatkozó 
dokumentáció

A dokumentáció megőrzése

Üzemeltetői kötelezettségek

Az útmutató érvényessége

Ártalmatlanítási megjegyzés

Szállítási terjedelem

Tartozékok

1. Megjegyzések a dokumentációhoz / szállítási 
terjedelem
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2. Biztonsági tudnivalók

A készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, ér
zé kelési vagy szellemi képességekkel vagy hiányos 
ta pasztalattal és/vagy tudással rendelkező személyek 
(beleértve a gyerekeket is), kivéve ha biztonságukért 
felelős személy felügyelet alatt állnak vagy tőle a készülék 
használatára vonatkozó utasításokat kaptak.

A „tudnivaló” a készülék károsodásának és mű
ködési zavarának megakadályozása érdekében 
figyelembe veendő műszaki utasításokat jelöl.

Figyelem

Elektromos alkatrészeken fennálló elektromos 
feszültség okozta veszély.
Figyelem: A készülékek burkolatának levétele előtt 
azokat összpólusú szakaszolóberendezéssel 
kell az áramhálózatról leválasztani.

Bekapcsolt hálózati feszültség (összpólusú 
sza kaszolóberendezés) esetén soha ne nyúljon 
elektromos alkatrészhez vagy érintkezőhöz! 
Egészségkárosító vagy halált okozó áramütés 
veszélye áll fenn.

A csatlakozókapcsok a készülék kikapcsolt 
(„OFF”) állapotában is feszültség alatt állnak.

A „Biztonsági tudnivaló” olyan utasításokat 
jelöl, amelyeket személyek veszélyeztetésének 
vagy sérülésének elkerülése és a készülék sérü
lésének megakadályozása érdekében pontosan 
be kell tartani.

A jelen útmutatót a szerelés, üzembe helyezés vagy kar
bantartás előtt az adott munkával megbízott személy
zetnek el kell olvasnia. A jelen útmutatóban megadott 
szempontokat be kell tartani. A szerelési útmutató 
figyelmen kívül hagyása esetén a Wolf céggel szembeni 
szavatossági igény megszűnik.

A gázüzemű fűtőkazán telepítését be kell jelenteni, és 
engedélyeztetni kell az illetékes gázszolgáltatónál.
Figyelembe kell venni, hogy a füstgázberendezés üze
mel tetéséhez és a kondenzátum szennyvízhálózatra 
csat lakoztatásához a helyi előírásoktól függő engedélyek 
szükségesek.
A szerelés megkezdése előtt tájékoztatni kell az illetékes 
helyi kéményseprő vállalatot és a szennyvízhatóságot.

A gázüzemű kondenzációs készülék szereléséhez, üzembe 
helyezéséhez és karbantartásához képzett és betanított 
személyzetet kell alkalmazni. Az elektromos alkatrészeken 
végzendő munkákat (például szabályozó) a VDE 0105 
1. része értelmében csak szakképzett villanyszerelők 
végezhetik.

Az elektromos szerelési munkák során a VDE / ÖVE és a he
lyi villamosenergiaszolgáltató rendelkezései az irányadók.

A gázüzemű kondenzációs készüléket csak a Wolf cég 
műszaki dokumentációjában megadott telje sít mény
tartományon belül szabad üzemeltetni. A készülék 
ren deltetésszerű használata a DIN EN 12828 szerinti, 
kizárólag vízfűtéses rendszerként történő használatát 
foglalja magában.

Tilos a biztonsági és felügyeleti berendezéseket eltá vo
lítani, áthidalni vagy más módon üzemen kívül helyezni. 
A készüléket csak műszakilag kifogástalan állapotban 
szabad üzemeltetni.

A biztonságot csökkentő vagy azt csökkenteni képes 
üzem zavarokat és károsodásokat haladéktalanul és 
szak szerűen meg kell szüntetni. A sérült alkatrészeket 
és komponenseket csak a Wolf eredeti pótalkatrészeire 
sza bad kicserélni.

Veszély gázszag esetén

- Zárja el a gázcsapot.

- Nyissa ki az ablakot.

- Ne működtessen elektromos kapcsolót.

- Oltsa el a nyílt lángokat.

- A helyiségen kívül hívja fel a gázszolgáltatót és az enge-
délyezett szakszervizt.

Veszély füstgázszag esetén

- Kapcsolja ki a készüléket.

- Nyissa ki az ablakokat és ajtókat.

- Értesítse az engedélyezett szakszervizt.

Munkavégzés a berendezésen

- Zárja el a gázcsapot és biztosítsa szándékolatlan megnyitás 
ellen.

- Feszültségmentesítse a berendezést (például a külön bizto-
sítékkal, összpólusú szakaszolóberendezéssel vagy a fűtés 
vészkapcsolójával), és ellenőrizze a feszültségmentességet.

- Biztosítsa a berendezést újrabekapcsolás ellen.

Felülvizsgálat és karbantartás

- A gázkészülékek kifogástalan üzemeltetését évente legalább 
egyszer, szakember által végzett felülvizsgálattal és a szük-
séges karbantartással, illetve javítással kell biztosítani.

- Ehhez célszerű megfelelő karbantartási szerződést kötni.

- A fűtőberendezés biztonságáért és a környezetre gya-
ko rolt hatásáért, valamint energetikai minőségéért 
(a Németországban érvényes, károsanyag-kibocsá ás ra 
vonatkozó szövetségi törvény, illetve az energia taka-
rékosságra vonatkozó rendelet értelmében) az üzemeltető 
felelős.

- Csak a Wolf eredeti pótalkatrészeit használja!

Megjegyzés: Ezt a szerelési útmutatót gondosan meg kell 
őrizni, és a készülék telepítése előtt el kell 
olvasni. Vegye figyelembe a függelékben 
található tervezési útmutatásokat is!

A szabályozón, illetve a szabályozástechnikai 
alkatrészeken végrehajtott műszaki módosítások 
esetén az ebből eredő károkért nem vállalunk 
felelősséget.
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2. Biztonsági tudnivalók

Ábra: Gyújtótrafó, nagyfeszültségű gyújtóelektróda, égőkamra, 3 utas 
váltószelep, szivattyú és ventilátor.
Elektromos feszültség okozta veszély, gyújtófeszültség okozta veszély, 
forró alkatrészek okozta égési sérülés veszélye

Ábra: Kombinált gázszelep
Kiáramló gáz okozta mérgezés- és robbanásveszély

Ábra: Gázcsatlakozás: Kiáramló gáz okozta mérgezés és robbanás 
veszélye

Ábra: Csatlakozódoboz: Elektromos feszültség okozta veszély
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Hidegvíz-csatlakozás 
G 1/2

Melegvíz-csatlakozás
G 1/2

Fűtés előremenő 
vezetéke

G 3/4

Fűtés visszatérő 
vezetéke

G 3/4

* Választható készülékkivitel
(országonként változó kivitel)
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3. Méretek
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Típus FGB28 FGB35 FGBK28 FGBK35
Névleges hőteljesítmény 80/60 °C esetén kW 24,4/27,3 1) 31,1/34 1) 24,4/27,3 1) 31,1/34 1)

Névleges hőteljesítmény 50/30 °C esetén kW 27,3 34,9 27,3 34,9
Névleges hőterhelés kW 25/28 1) 32/35 1) 25/28 1) 32/35 1)

Min. hőteljesítmény (moduláló) 80/60 °C esetén kW 4,8 6,7 4,8 6,7
Min. hőteljesítmény (moduláló) 50/30 °C esetén kW 5,3 7,5 5,3 7,5
Min. hőterhelés (moduláló) kW 4,9 6,9 4,9 6,9
Fűtés előremenő vezetékének csatlakozása G 3/4” (NÁ 20) 3/4” (NÁ 20)
Fűtés visszatérő vezetékének csatlakozása G 3/4” (NÁ 20) 3/4” (NÁ 20)
HMV-csatlakozás / cirkuláció G 1/2” 1/2”
Hidegvíz-csatlakozás G 1/2” 1/2”
Gázcsatlakozás R 1/2” 1/2”
Levegő- és füstgázcső csatlakozása mm 60/100 60/100
Méretek  Mélység mm 310 310

Szélesség mm 408 408
Magasság mm 720 (készülékcsatlakozó peremmel együtt)

Levegő- és füstgázvezeték Típus B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), 
C93(x)

Gázkategória lásd a táblázatot a 44. oldalon
Gázcsatlakozási érték

Földgáz E/H (fűtőérték = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³) m³/h 2,63/2,94 3,36/3,68 2,63/2,94 3,36/3,68
Földgáz LL (fűtőérték = 8,6 kWh/m³ = 31,0 MJ/m³) m³/h 2,90/3,25 3,72/4,06 2,90/3,25 3,72/4,06
Folyékony gáz (fűtőérték = 12,8 kWh/m³ = 46,1 MJ/m³) kg/h 1,95/2,18 2,5/2,73 1,95/2,18 2,5/2,73

földgáz csatlakozási nyomása (min. / max. megeng.) mbar lásd a táblázatot a 44. oldalon lásd a táblázatot a 44. oldalon
Folyékony gáz csatlakozási nyomása (min. / max. megeng.) mbar lásd a táblázatot a 44. oldalon lásd a táblázatot a 44. oldalon
Hatásfok névleges terhelésnél, 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88 98/88 98/88 98/88
Hatásfok 30%-os részterhelésnél, 30 °C-os hőmérsékletű 
visszatérő vezeték (Hi/Hs)

% 109/98 109/98 109/98 109/98

Előremenő hőmérséklet gyári beállítása °C 75 75
Előremenő hőmérséklet legfeljebb kb. °C 85 85
Fűtőkör max. teljes túlnyomása bar 3,0 3,0
Fűtőkör max. maradék szállítási magassága: nagy hatásfokú 
szivattyú (EEI < 0,20)
1075 l/h szállítási mennyiség (25 kW, dt = 20 K esetén) mbar 450 450 450 450
1376 l/h szállítási mennyiség (32 kW dt = 20 K esetén) mbar - 350 - 350
Használati meleg víz max. megengedett teljes túlnyomása bar 10 10
Használati meleg víz átfolyásmennyisége l/perc 2,0-14,4 2,0-14,4
Min. áramlási nyomás 15502-2-2 bar 0,2 0,3
Használati meleg víz hőmérséklet-tartománya (beállítható) °C 30-65 30-65
Fajlagos vízátfolyás-mennyiség „D”, ΔT = 30 K esetén l/perc 13,4 16,3
Tágulási edény teljes űrtartalma l 8 8 8 8
Tágulási edény előnyomása bar 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95 0,75-0,95
Füstgáz-hőmérséklet 80/60–50/30 °C esetén (Qmax) °C 85-65 70-50 85-65 70-50
Füstgáz-hőmérséklet 80/60–50/30 °C esetén (Qmin) °C 50-40 50-40 50-40 50-40
Füstgáz-tömegáram (Qmax) g/s 11,2/12,50 14,26/15,50 11,2/12,50 14,26/15,50
Füstgáz-tömegáram (Qmin) g/s 2,33 3,25 2,33 3,25
Gázventilátor elérhető szállítási nyomása (Qmax) Pa 150 160 150 160
Gázventilátor elérhető szállítási nyomása (Qmin) Pa 8 12 8 12
Füstgázcsoport G52 G52
NOx-osztály 5 5
Max. kondenzvízmennyiség (a DWA-A 251 szerint) l/óra kb. 1,0 kb. 1,7 kb. 1,0 kb. 1,7
A kondenzátum pH-értéke kb. 4,3 kb. 4,3 kb. 4,3 kb. 4,3
Elektromos teljesítményfelvétel készenléti (standby) módban W 2 2 2 2
Elektromos teljesítményfelvétel W max. 102 max. 114 max. 102 max. 114
Védettségi fokozat IPX4D IPX4D IPX4D IPX4D
Elektromos csatlakozás/biztosíték 230 V / 50 Hz / 3,15 A 230 V / 50 Hz / 3,15 A
Össztömeg (gázüzemű kondenzációs kazánok) kg 27 28 27 28
CE azonosítószám CE-0085CQ0261 CE-0085CQ0261
1) Fűtési üzem / HMV üzem

4. Műszaki adatok
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1 Füstgázcső

2 Égő

3 Kazánhőmérséklet-érzékelő

4 HMV-hőcserélő

5 Gázventilátor

6 Keverőberendezés (Venturi-betét)

7 Gázszerelvény

8 Szívócső

9 Szifon

10 Szabályozóház

11 Légtelenítő

12 Égőkamra – STB

13 Tágulási tartály

14 Nyomásérzékelő

15 Visszatérő vezeték hőmérséklet-érzékelője

16 Füstgáz-hőmérséklet érzékelő

17 3 utas szelep (motor)

18 Fűtőköri szivattyú légtelenítővel

19 Fűtés előremenő vezetéke

20 Tároló előremenő vezetéke

21 Gáztápvezeték 

22 Tároló visszatérő vezetéke

23 Fűtés visszatérő vezetéke

FGB gázüzemű kondenzációs fűtőkazánok

1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20 21 22 23

2

3

4

6

5

7

5.1 A fűtőkazánok felépítési vázlata
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1 Füstgázcső
2 Égő
3 Kazánhőmérséklet-érzékelő
4 HMV-hőcserélő
5 Gázventilátor
6 Keverőberendezés (Venturi-betét)
7 Gázszerelvény
8 Szívócső
9 Szifon
10 Szabályozóház
11  Használati meleg víz kifolyási hőmérsékletének 

érzékelője
12 Lemezes hőcserélő
13 Légtelenítő

14 Égőkamra – STB
15 Tágulási tartály
16 Nyomásérzékelő
17 Visszatérő vezeték hőmérséklet-érzékelője
18 Füstgáz-hőmérséklet érzékelő
19 3 utas szelep (motor)
20 Fűtőköri szivattyú légtelenítővel
21 Átfolyásmennyiség-határoló
22 Átfolyásérzékelő
23 Fűtés előremenő vezetéke
24 Melegvíz-csatlakozás
25 Gáztápvezeték
26 Hidegvíz-csatlakozás
27 Fűtés visszatérő vezetéke
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FGBK gázüzemű kondenzációs kombi kazánok

5.2 A kombi kazánok felépítési vázlata
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A fűtőberendezés szereléséhez és üzemeltetéséhez az adott országban érvényes 
szabványokat és irányelveket figyelembe kell venni!

Vegye figyelembe a kazán adattábláján feltüntetett adatokat!

A fűtőberendezés telepítése és üzemeltetése során a következő helyi előírásokat 
kell figyelembe venni:

• Telepítési feltételek
• Táp- és füstgázberendezések, valamint kéménycsatlakozás
• Elektromos csatlakoztatás az áramellátásra
• Gázkészülékek táphálózatra való csatlakoztatásának a gázszolgáltató által meg-

határozott műszaki szabályai
• A használati meleg vizet készítő és fűtőberendezés biztonságtechnikai felszerelé-

sére vonatkozó előírások és szabványok
• Ivóvízrendszer telepítése

A következő előírások, szabályok és irányelvek különösen a telepítésnél 
veendők figyelembe:

• (DIN) EN 806: Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek 
követelményei

• (DIN) EN 1717: Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben
• DIN EN 12831: Épületek fűtési rendszerei. Hőszükséglet-számítási módszer
• (DIN) EN 12828: Épületek fűtési rendszerei. Vízfűtéses rendszerek tervezése
• (DIN) EN 13384: Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai 

méretezési eljárás
• (DIN) EN 50156-1 (VDE 0116, 1. rész): Kemencék villamos berendezése és 

kiegészítő berendezések
• VDE 0470 / (DIN) EN 60529: Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott 

védettségi fokozatok
• VDI 2035: Meleg vizes fűtőberendezések károsodásainak elkerülése
 - Mészkőlerakódás (1. lap)
 - Vízoldali korrózió (2. lap)
 - Füstgázoldali korrózió (3. lap)

6. Szabványok és előírások
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6. Szabványok és előírások 

A Svájcban történő telepítésre és üzemeltetésre különösen a következők 
érvényesek:

• SVGW – előírások

• VKF – előírások

• A BUWAL-t és a helyi előírásokat figyelembe kell venni.

• A G1-es gázirányelvek

• EKAS Form 1942; cseppfolyósgáz-irányelv 2. rész

Az Ausztriában történő telepítésre és üzemeltetésre különösen a következők 
érvényesek:

• ÖVE – előírások

• Az ÖVGW, valamint a megfelelő Ö-szabványok rendelkezései

• ÖVGV TR-Gas (G1), ÖVGW-TRF (G2)

• A G41 ÖVGW-irányelv kondenzvíz-elvezetés esetén

• Az építés- és iparfelügyeleti hivatalok helyi rendelkezései (leginkább a kémény-
seprők képviseletében)

• A gázszolgáltatók helyi rendelkezései

• A helyi energiaszolgáltatók rendelkezései és előírásai

• A regionális építésügyi rendelkezések

• A fűtővízzel szembeni, ÖNORM H5195-1 szerinti minimális követelményeket be 
kell tartani

Ezen túlmenően a Németországban történő telepítésre és üzemeltetésre 
különösen a következők érvényesek:

• Gázüzemű berendezések telepítésére vonatkozó műszaki szabályok –  
DVGW-TRGI 2008 (DVGW G600-as munkalap) és TRF 
(DVGW Arbeitsblatt G600 und TRF)

• DIN 1988 – Ivóvízrendszerek telepítésére vonatkozó műszaki szabályok
• DIN 18160 – Füstgázberendezések
• DWA-A 251 – Kondenzációs kazánokból származó kondenzátumok
• ATV-DVWK-M115-3 – Nem házi szennyvíz közvetett bevezetése, 3. rész:  

A közvetett bevezetés felügyeletének gyakorlata

• VDE 0100 – Erősáramú berendezések létesítése 1000 V névleges feszültségig.
• VDE 0105 – Erősáramú berendezések üzeme, általános meghatározások.

• KÜO – Szövetségi seprési és felülvizsgálati rendelet
• Energiamegtakarítási törvény (EnEG) a vele együtt kibocsátott rendelkezésekkel:
 Energiamegtakarítási rendelet (EneV, a mindenkori érvényes változatban)
• DVGW, G637 munkalap
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FGB... gázüzemű kondenzációs kazánok

Gázüzemű kondenzációs, elektronikus gyújtással és 
elektronikus füstgáz-hőmérsékleti felügyelettel, alacsony 
hőmérsékletű fűtéshez és használati meleg víz ké szítéséhez 
a DIN EN 12828 szabvány szerinti, legfeljebb 90 °C előremenő 
hőmérséklettel és 3 bar megengedett üzemi nyomással üzemelő 
fűtőberendezésekben. Ez a Wolf gáz üzemű kondenzációs 
készülék garázsokban is telepíthető.

6. Szabványok és előírások

 A beltéri levegővel üzemelő gázüzemű kon
denzációs készülékek csak olyan helyiségben 
telepíthetők, amely teljesíti a mértékadó szel
lőztetési követelményeket. Ellenkező esetben 
fulladás vagy mérgezésveszély áll fenn. A ké
szülék telepítése előtt olvassa el a szerelési 
és karbantartási útmutatót! Vegye figyelembe 
a ter vezési útmutatásokat is.

 A folyékony gázzal történő üzemeltetés esetén 
ki zárólag a DIN 51 622 szabvány szerinti pro pán 
használható. Ellenkező esetben a gáz üzemű 
kondenzációs készülék beindítása és üze
meltetése során üzemzavarok léphetnek fel, 
aminek következtében fennáll a készülék káro
sodásának és személyek sérülésének veszélye.

 Rosszul légtelenített cseppfolyósgáztartály 
esetén gyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen 
esetben forduljon a cseppfolyósgáztartályt 
feltöltő céghez.

 A tároló vízhőmérséklete 60 °Cnál maga
sabb ra is beállítható. A 60 °C fölötti, rövid 
idejű üzemeltetést a forrázásveszély elkerü
lése érdekében felügyelet mellett kell vé
gezni. Tartós üzem esetén a 60 °C fölötti 
víz elvételi hőmérséklet kizárása érdekében 
megfelelő intézkedéseket kell tenni (például 
termosztátszelep használatával).

A vízkövesedés elleni védelem miatt 15 nk° (2,5 mol/m³) 
fölötti vízkeménység esetén a használati meleg víz hő
mérsékletét legfeljebb 50 °Cra lehet beállítani.
Ez az ivóvízre vonatkozó (németországi) rendelkezés 
értel mében a használati meleg víz hőmérsékletének alsó 
megengedett értéke, mivel a használati meleg vizet készítő 
berendezés napi használata esetén ezáltal a legionella el
szaporodásának kockázata gyakorlatilag kizárható (≤ 400 l 
űrtartalmú ivóvíztároló telepítése esetén; a tároló hasz
nálaton keresztüli teljes vízcseréje 3 napon belül).

20°nk°nál nagyobb vízkeménység esetén a használati 
me leg víz melegítéséhez a karbantartási időszakok meg
hosszabbítása érdekében a hidegvízvezetékben víz elő
készítés használata minden esetben szükséges.
Ugyanakkor a vízkőképződésnek helyileg 20°nk°nál 
alacsonyabb vízkeménység esetén is magasabb koc ká
zata lehet, ami vízkőmentesítési intézkedéseket tehet  
szükségessé. Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék 
korai vízkövesedését és a használati meleg víz kényelmének 
korlátozását okozhatja. A helyi adottságokat az illetékes 
szakképzett szerelőnek mindig ellenőriznie kell.

Ábra: Wolf gázüzemű kondenzációs kazánok
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Először a készülék beszerelési helyzetét kell meghatározni.
Ennek során figyelembe kell venni a füstgázcsatlakozást, 
a falaktól és mennyezettől való távolságot, valamint a gáz, 
fűtés, használati meleg víz és elektromos energia esetleg már 
meglévő csatlakozásait.

Legkisebb távolságok

Javasoljuk a készülék felülvizsgálatához és karbantartásához 
szükséges legkisebb távolságok betartását, mivel ellenkező 
esetben a karbantartás során a készülék kielégítő ellenőrzése 
és működéstesztje nem biztosítható. 

 A készüléket csak fagyvédett helyiségekben 
szabad felszerelni.

Ezen túlmenően a gázüzemű kondenzációs készülék összes 
alkatrészének elölről szabadon hozzáférhetőnek kell lennie. 
A füstgázmérések akadálytalan elvégzését biztosítani kell. 
A legkisebb távolságok és a hozzáférhetőség betartásának 
hiányában vevőszolgálati beavatkozás esetén a Wolf 
megkövetelheti a hozzáférhetőséget.

Üzemeltetés nedves helyiségekben

A Wolf gázüzemű kondenzációs készülék gyári (kiszállítási) 
állapotban beltéri levegőtől független üzem esetén IPx4D 
védettségi fokozatú.
Nedves helyiségekben való felszerelés esetén a következő 
feltételeknek kell teljesülniük:

- beltéri levegőtől független üzem

- IPx4D védettségi fokozat betartása

- az összes bejövő és kimenő elektromos vezetéket a teher-
mentesítő tömszelencéken keresztül kell vezetni és rögzí-
teni. A tömszelencéket szorosan meg kell húzni úgy, hogy 
a készülékház belsejébe víz ne hatolhasson be!

Zajvédelem: Kritikus telepítési feltételek (például könnyű-
szerkezetes falra való szerelés) esetén a készülék testhang-
szigetelésére vonatkozó kiegészítő intézkedések válhatnak 
szükségessé. Ilyen esetben zajvédő tiplit és adott esetben 
gumialátétet, illetve csillapítószalagot kell használni.

A készülékhez vezetett égéslevegőnek és az 
üzemhelyiségnek vegyi anyagoktól (például 
fluortól, klórtól vagy kéntől) menteseknek kell 
lenniük. Ilyen anyagokat permetek, festékek, 
ragasztóanyagok, oldó és tisztítószerek tartal
maznak. Ezek a legkedvezőtlenebb esetben 
(akár a füstgázberendezésben is) korróziót 
okozhatnak.

A készülék éghető anyagoktól vagy éghető al
kotórészektől való távolsága nem szükséges, 
mivel a készülék névleges hőteljesítménye 
esetén 85 °Cnál magasabb hőmérséklet nem 
lép fel. Ugyanakkor tilos az üzemhelyiségben 
robbanásveszélyes vagy erősen gyúlékony 
anyagokat használni, mert emiatt tűz, illetve 
robbanásveszély áll fenn!

A készülékszerelés során arra kell ügyelni, hogy 
ne kerüljön idegen anyag (például furat por) 
a gázkészülékbe, amely a készülékben üzem
zavarokat okozhat.

Figyelem

Ábra: Legkisebb távolságok

Oldaltávolságok: legalább 40 mm

min. 552 mm

min. 500 mm

7. Felszerelés

A készülék kültéri használatra nem alkalmas!
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Füstgázrendszer
60/100

Füstgázrendszer
80/125

*  Választható készülékkivitel 
(országonként változó kivitel)

Tartozékok 
60/100-as 
füstgázrendszerek 
füstgázmérő nyílással
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Készülékrögzítés függesztőelemmel / 
füstgázrendszer

 A készülék szerelése során ügyeljen a rögzítőelemek 
megfelelő terhelhetőségére. Ennek során vegye 
figye lembe a fal jellegét is; ellenkező esetben gáz- 
és vízszivárgás következhet be, és emiatt robbanás- 
és elárasztásveszély áll fenn.

1. Jelölje be a Ø12 mm-es furatlyukakat a falon a függesztőelem 
számára a legkisebb faltól való távolság figyelembevételével.

2. Helyezze be a tipliket, majd rögzítse a függesztőelemet 
a mellékelt csavarokkal.

3. Függessze a gázüzemű kondenzációs készüléket a füg-
gesztőmerevítéssel együtt a függesztőelembe.

8. Szerelési méretek
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Csavar

• Oldja meg az elülső burkolaton alul, középen lévő csavart. 

• Nyomja meg alul jobbra és balra a két reteszelőkampót, 
majd húzza előre a burkolatot.

• Akassza ki felfelé és vegye le az elülső burkolatot.

9. A burkolat kinyitása
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Fűtőkör

Javasoljuk egy-egy karbantartó csap beszerelését a fűtés előremenő és visszatérő vezetékébe.

Megjegyzés: A berendezés legmélyebben lévő pontján töltő- és leeresztőcsapot kell betervezni. 
 A nagy hatásfokú szivattyú és a készülék védelme érdekében javasoljuk a fűtőkészülék töltővezetékében egy 

beépített magnetitleválasztóval ellátott iszapleválasztó alkalmazását. Ez különösen meglévő berendezések és 
vegyes telepítés esetén célszerű.

Ábra: Ivóvízrendszer telepítése

Hideg víz és használati meleg víz csatlakozása

Javasoljuk a hideg víz hozzávezető vezetékében egy karban-
tartó csap beszerelését.
Ha a hideg víz hozzávezető vezetékének nyomása a 10 bar 
leg nagyobb megengedett üzemi nyomás felett van, bevizsgált 
és elismert nyomáscsökkentőt kell beszerelni.
Keverő csaptelepek használata esetén központi nyomás-
csökkentést kell betervezni.
A hideg és a használati meleg víz csatlakoztatása során fi-
gyelembe kell venni az EN 806 szabványt és a helyi vízművek 
előírásait.
Ha a telepítés nem az előírt módon történik, a szavatosság 
megszűnik.

Megjegyzés: A berendezésoldali szerelési anyagok ki-
vá lasztásánál figyelembe kell venni a mű-
szaki előírásokat és az esetleg előforduló 
elektrokémiai folyamatokat. (Vegyes telepítés)

 A telepítés során arra kell figyelni, hogy az 
EN 1717 szabvány szerint az ivóvízvezetékbe 
csőszakaszolót kell beszerelni.

Használati meleg víz vételezése nélküli fűtő
kazánok esetén a tároló előremenő és visszatérő 
vezetéke közé hidraulikus rövidzárt (tartozék) 
kell beszerelni!

Ábra: A tároló előremenő és visszatérő vezetékének csatlakozása

Tároló visszatérő 
vezetéke

G½”

Tároló előremenő 
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10. Telepítés
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Ábra: Gáz-golyóscsap, egyenes kivitel (tartozék) 

Ábra: Gáz-golyóscsap, könyökkivitel (tartozék) 

Ábra: Gázcsatlakozás szerelése

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform

Gaskugelhahn, Eckform

A gáztápvezetéket engedélyezett tömítőanyag használatával, 
feszültségmentesen kösse a gázcsatlakozóra vagy a (javasolt) 
kiegyenlítőre R½” gázcsatlakozóval.

A gázvezeték kialakítását, valamint a gázoldali 
csatlakozást csak engedéllyel rendelkező gáz-
szerelő végezheti.

A fűtéshálózatot és a gázvezetéket a gázüzemű 
kondenzációs készülékhez való csatlakoztatás 
előtt – különösen meglévő berendezések esetén – 
a szerelési maradványoktól meg kell tisztítani.
Az üzembe helyezés előtt a csőcsatlakozásokat 
és a csatlakozókat gáztömörség szempontjából 
ellenőrizni kell. Szakszerűtlen telepítés vagy 
alkal matlan alkatrészek, illetve modulok hasz-
ná lata esetén a gáz megszökhet, aminek követ-
keztében mérgezés- és robbanásveszély áll fenn.

A gáztápvezetékben a gázüzemű kondenzációs 
készülék előtt tűzvédelmi berendezéssel ren del-
kező gáz-golyóscsapnak kell lennie. Ellen kező 
esetben tűz esetén robbanásveszély áll fenn. 
A gáztápvezetéket a DVGW-TRGI meghatá ro-
zásai alapján kell kialakítani.

A gázgolyóscsapot hozzáférhető módon kell 
elhelyezni.

A gázvezeték tömítettségvizsgálatát a gáz
üzemű kondenzációs készülék rácsatlakoz
tatása nélkül kell elvégezni. A próbanyomást 
nem szabad a gázszerelvényen keresztül 
leengedni!

A készüléken lévő gázszerelvények legfel
jebb 150 mbar nyomással terhelhetők. Ma
gasabb nyomások esetén a gázszelep meg
sé rülhet, aminek következtében robbanás, 
fulladás és mérgezésveszély áll fenn. A gáz
vezeték nyomáspróbája során a gázüzemű 
kondenzációs készüléken lévő gázgolyós
csapnak zárva kell lennie.

A gázcsatlakozás szerelése során ügyeljen az 
összes csavarkötés gázzáró meghúzására.

11. Gázcsatlakozás
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A készülék üres szifonnal való üzemeltetése során 
a kiáramló füstgázok miatt mérgezésveszély áll 
fenn. Ezért a szifont üzembe helyezés előtt vízzel 
fel kell tölteni. 
Ehhez csavarja le a szifont, vegye le, és töltse fel 
addig, hogy az oldalsó levezetésen víz jelenjen 
meg. Csavarozza vissza a szifont, és ügyeljen 
a tö mítés megfelelő helyzetére.

Üzembe helyezés előtt minden hidraulikus 
csővezetéket tömítéspróbának kell alávetni:
Ivóvízoldali próbanyomás: legfeljebb 10 bar
Fűtővízoldali próbanyomás: legfeljebb 4,5 bar

Ábra: Szifon

Megjegyzés: 
A szifonon lévő kondenzátumtömlő nem képezhet hurkot, illet-
ve nem csavarodhat össze; ellenkező esetben üzemzavarok 
léphetnek fel.

12. A szifon felszerelése
Kondenzvízcsatlakozás

A szifon szerelése a készülék üzembe helyezése előtt történik!

A szállítási terjedelemben mellékelt szifont a készülék 
alsó része felől kell szerelni. A tömítőkarimát a szerelés 
előtt szilikonzsírral be kell kenni! A szifon csavarkötését 
a csatlakozókarimára való felhelyezés után húzza meg, és 
ellenőrizze a szoros illeszkedést. Rögzítse a tömítőkarimát!
Fontos, hogy a tömítőkarima a ház alsó részét tömítse.
Az elvezető tömlőt az elvezető tölcsér (szifon) fölött biz ton-
ságosan rögzíteni kell.

A kondenzvíz közvetlenül a szennyvízvezetékbe történő 
vezetése esetén gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, 
hogy a szennyvízvezeték ne lehessen hatással a gázüzemű 
kondenzációs készülékre.

Semlegesítő (tartozék) csatlakoztatása estén kövesse 
a mellékelt útmutatást.
Legfeljebb 200 kW teljesítményű gázüzemű kondenzációs 
ké szülékekhez az ATV-DVWK A251 munkalap szerint sem-
legesítő berendezés nem szükséges.
Semlegesítő berendezés használata esetén az ilyen beren-
dezésből származó maradványok ártalmatlanítására az or-
szág specifikus előírások érvényesek.

A szifon megtöltése a füstgázvezetéken keresztül történik.
Lásd a 18. fejezetet: „A fűtőberendezés és a szifon feltöltése”.

Figyelem

Tömítőkarima

Az elvezető tömlő elvezető 
tölcsére

A kondenzátumtálca csatlakozókarimája
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Alacsony külső hőmérséklet esetén előfordulhat, 
hogy a füstgázban lévő vízgőz a légbevezetésnél, 
illetve a füstgázkivezetésnél lecsapódik és jéggé 
fagy. A jég leesését helyszíni intézkedésekkel 
(például megfelelő hófogó felszerelésével) kell 
megakadályozni.

A területileg illetékes kéményseprő mester számá-
ra a füstgáz-mérőcsonkoknak a mennyezeti bur-
kolatok felszerelését követően is szabadon hozzá-
férhetőeknek kell lenniük.

Figyelem

Ábra: Levegő- és füstgázvezetési példa

A koncentrikus levegő- és füstgázvezetéshez, 
valamint a füstgázvezetékekhez csak eredeti Wolf-
alkatrészeket szabad használni. 
A szerelés előtt vegye figyelembe a levegő- és 
füstgázvezetésre vonatkozó tervezési tudnivalókat!

Mivel (Németországban) az egyes szövetségi ál-
lamokban eltérő előírások vannak érvényben, ezért 
a készülék telepítése előtt célszerű az illetékes 
hatóságokkal és az illetékes területi kéményseprő 
vállalattal egyeztetni.

Figyelem

13. Levegő és füstgázvezetés
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Elektromos csatlakozás 
általános tudnivalói

A szerelést csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő cég végezheti. 
Vegye figyelembe a VDEelőírásokat és az energiaszolgáltató vállalat 
helyi előírásait.

Villanyszerelési munkáknál az országosan érvényes, valamint a helyi 
energiaszolgáltató vállalat előírásait és rendelkezéseit is figyelembe 
kell venni.

Szereljen be a készülékben a hálózati tápvezetékbe egy legalább 3 mmes 
érintkezőtávolságú, valamennyi fázisra ható kapcsolót. A helyszínen 
ugyanígy el kell helyezni egy csatlakozódobozt.

Az érzékelővezetékeket nem szabad 230 Vos vezetékekkel együtt 
vezetni.

Elektromos alkatrészeken fennálló elektromos feszültség okozta veszély.
Figyelem: A burkolat levétele előtt kapcsolja ki az összpólusú szaka
szoló berendezést.

Bekapcsolt szakaszolóberendezés esetén soha ne nyúljon elektromos 
alkatrészekhez vagy érintkezőkhöz! Egészségkárosító vagy halált okozó 
áramütés veszélye áll fenn.

Szervizelési és telepítési munkák során a teljes berendezést valamennyi 
fázison feszültségmentesíteni kell. Ellenkező esetben áramütés veszélye 
áll fenn!

A készüléknek nincs hálózati kapcsolója! A készüléken végzendő bár
milyen munka esetén a készülék feszültségmentességét az összpólusú 
szakaszolóberendezés nyitásával vagy a külső hálózati biztosítékkal 
kell biztosítani!

Figyelem

Az elülső burkolat eltávolítása

Csavar Először oldja meg az elülső burkolaton alul, középen lévő csavart. 

Nyomja meg alul jobbra és balra a két reteszelőkampót, majd húzza előre a burkolatot.
Akassza ki felfelé és vegye le az elülső burkolatot.

14. Elektromos csatlakozás
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14. Elektromos csatlakozás
A szabályozó kinyitása

A szabályozó hátsó oldalának 
kinyitása

Nyomja felfelé a burkolaton lévő tartókengyelt, majd billentse előre a szabályozót.

Nyissa ki a szabályozó fedelét csavarhúzóval.

Csak a szükséges vezetékátvezetéseket nyissa meg. 
A kábelt tömszelencén keresztül vezesse át és rögzítse.
Ellenkező esetben a helyiséglevegőt nem használó üzem  
nem biztosítható.

M12 M12 M12 M16 M16

kábeltömszelencék

Figyelem
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14. Elektromos csatlakozás
Kapocsléc

Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz

Szobatermosztát bemenete (átkötés)
Figyelem: Az E1 bemenetre nem szabad külső 

feszültséget kapcsolni, mert ez az 
áramköri lap meghibásodását okozza.

Külső hőmérséklet érzékelője
T_külső (5K NTC)

Tároló-hőmérséklet érzékelője
T_HMV (5K NTC)

eBus
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14. Elektromos csatlakozás

Hálózati csatlakozás: 230 V / 50 Hz

A szabályozó-, vezérlő és biztonsági berendezések gyárilag 
készre kábelezve és ellenőrizve vannak.
Csupán a hálózati csatlakozást és a külső tartozékokat kell 
csatlakoztatni.
Az áramhálózatra való csatlakozást nem bontható csatlakozóval 
kell megoldani.

Az elektromos hálózatra csatlakozás a mellékelt szerelőkész-
letben található védőérintkezős csatlakozódugaszon vagy 
rögzített csatlakozáson keresztül történik.
Fürdőkád vagy zuhanyzó közvetlen közelében lévő hálózati 
csatlakozó esetén (1-es és 2-es védelmi tartomény) a vé-
dőérintkezős csatlakozódugasz helyett fix csatlakozást kell 
alkalmazni.
Fix csatlakozás esetén külön leválasztó kapcsolót kell felsze-
relni, és a hálózatot legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú 
összpólusú szakaszoló kapcsolóval (például fűtési vészkap-
csolóval) kell bekötni. A csatlakozókábel keresztmetszete min. 
3 x 0,75 mm²

A csatlakozókábelre nem szabad más fogyasztókat rákapcsolni. 
Fürdőkáddal vagy zuhanyozóval felszerelt helyiségekben 
a készüléket csak FI-védőkapcsolón keresztül szabad 
csatlakoztatni.

Elektromos csatlakozás szerelési tudnivalója
- A kinyitás előtt feszültségmentesítse a berendezést.
- Ellenőrizze a feszültségmentességet.
- Vegye le az elülső burkolatot.
- Billentse előre a szabályozó elülső oldalát.
- Nyissa ki a szabályozó hátsó házfedelét.
- Használjon rugalmas hálózati csatlakozókábelt, 3 x 

0,75 mm²
- Vezesse a kábelt a készülék alján lévő M16 

kábelbevezetésen keresztül, és rögzítse a 
szabályozódobozban kábelkötözővel.

- A kábel tehermentesítését kábelkötözővel biztosítsa.
- Rögzítse a megfelelő ereket a csatlakozási tartományban.

Ábra: Hálózati csatlakozás

Ábra: Biztosítékcsere

Biztosítékcsere

Biztosíték cseréje előtt a készüléket a helyileg kialakított össz-
pólusú szakaszolóberendezéssel a hálózatról le kell választani.

Elektromos alkatrészeken fennálló elektromos feszültség 
okoz ta veszély. Soha ne nyúljon elektromos alkatrészekhez 
vagy érintkezőkhöz, ha a kondenzációs fűtőkészülék nincs 
le választva a hálózatról! Életveszély áll fenn!

Helyszíni 
összpólusú 
szakaszoló-
berendezés

Ábra: Csatlakozókábelek kihúzás elleni védelme a szabályozásban
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E1 bemenet csatlakoztatása

Vezesse a csatlakozókábelt a kábelbevezetésen keresztül, 
és rögzítse a szabályozódobozban kábelkötözővel. Távolítsa 
el az E1 bemenetnél lévő átkötést. Csatlakoztassa az E1 
bemenet csatlakozókábelét a kapcsolási rajznak megfelelően 
az E1 kapocsra.

Az E1 bemenetre nem szabad külső feszültséget 
kapcsolni, mert az az alkatrész meghibásodását 
okozza.

Figyelem

Ábra: E1 bemenet csatlakoztatása

Kisfeszültségű készülékcsatlakoztatás

Külső hőérzékelő csatlakoztatása

Vezesse át a csatlakozókábelt a kábelbevezetésen keresztül, 
és rögzítse. A külső hőérzékelő a gázüzemű kondenzációs 
készülék kapocslécének AF csatlakozójára, illetve a sza-
bályozótartozék kapocslécére csatlakoztatható.

A készülék nagy elektromágneses zavaroknak 
kitett környezetben való telepítése esetén 
ja vasoljuk az érzékelő- és eBus-vezetékek 
ár nyékolt kivitelezését. Csatlakoztassa a ve-
zetékárnyékolást a szabályozási oldalon a PE 
potenciálra.

Figyelem

Ábra: Külső hőérzékelő csatlakoztatása 

Tárolóhőérzékelő csatlakoztatása

Vezesse át a csatlakozókábelt a kábelbevezetésen keresztül, 
és rögzítse. Csatlakoztassa az SF tároló-hőérzékelő 
csatlakozókábelét az SF kapcsokra a kapcsolási rajznak 
megfelelően.

A készülék nagy elektromágneses zavaroknak 
kitett környezetben való telepítése esetén 
ja vasoljuk az érzékelő- és eBus-vezetékek 
árnyékolt kivitelezését. Csatlakoztassa a ve-
zetékárnyékolást a szabályozási oldalon a PE 
potenciálra.

Figyelem

Ábra: Tároló-hőérzékelő csatlakoztatása

Wolf digitális szabályozótartozékok csatlakoztatása 
(például BM2, MM, KM, SM1, SM2)

Csak a Wolf-féle tartozékprogramból származó szabályozók 
csatlakoztathatók. A mindenkori tartozékhoz mellékelve van 
a csatlakozási terv.
A szabályozótartozék és a gázüzemű kondenzációs készülék 
közötti összekötő vezetékként kéteres (legalább 0,5 mm²-es) 
vezetéket használjon.

A készülék nagy elektromágneses zavaroknak 
ki tett környezetben való telepítése esetén 
ja va soljuk az érzékelő- és eBus-vezetékek 
árnyé kolt kivitelezését. Csatlakoztassa a ve-
zetékárnyékolást a szabályozási oldalon a PE 
potenciálra.

Figyelem

Ábra: Wolf-féle digitális szabályozótartozékok csatlakoztatása 
(eBus-interfész)

14. Elektromos csatlakozás

Figyelem: Ügyeljen a +/- pólusok 
helyes bekötésére!
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Az ISM7e interfészmodul lehetővé teszi az FBG/FGB-K gázüzemű kondenzációs kazánhoz és komponenseihez való távoli hoz-
záférést hálózaton és interneten keresztül.
A csatlakozás e-buszon keresztül történik. 
Az ISM7e interfészmodullal kijelezhetők a gázüzemű kondenzációs kazán aktuális állapotai, mérési értékei és paraméterei, to-
vábbá különböző beállítások is elvégezhetők. Az ISM7e a gázüzemű kondenzációs kazánokon kívüli felszerelésre szolgál, és fali 
rögzítésre is alkalmas saját házzal rendelkezik. Az ISM7e interfészmodul hálózati kábelen keresztül (LAN) vagy vezeték nélküli 
üzemben (WLAN) is beköthető.
Az interneten keresztüli biztonságos kommunikáció érdekében egy ISM7e interfészmodult a meglévő DSL routeren keresztül kell 
csatlakoztatni, amelyen keresztül létrehozható a biztonságos kapcsolat a Wolf-portálkiszolgálóval.
A fűtési rendszer kezelése az interneten keresztül a Wolf-portál felhasználói felületén, internetböngésző használatával, illetve a 
„Smartset” okostelefon-alkalmazáson keresztül lehetséges.
Ha a gázüzemű kondenzációs kazánhoz való hozzáférésre csak helyileg, az otthoni hálózaton belül van igény, internetkapcsolat 
nem szükséges.
A rendszer kezelése az otthoni hálózaton a „Wolf Smartset” okostelefon-alkalmazással vagy a „Smartset” Windows számítógépes 
alkalmazással lehetséges (letölthető a Wolf internetoldaláról, www.wolf-heiztechnik.com).

Wolf ISM7e interfészcsatlakozás
A modul leírása

Wolf-portál-
kiszolgáló

helyi (otthoni) 
hálózat

DSL router
(LAN / WLAN) LAN / WLAN

Wolf fűtőkészülék 
ISM7e interfész-

modullal

14. Elektromos csatlakozás

Távszabályozási lehetőségek

1. ISM7e modul FGB/FGB-K kazánnal, az e-busz rendszerben telepített kezelőmodul nélkül

Az FGB/FGB-K kazánok 
kezelőmodul nélküli keze-
lési lehetőségei

Leírás Jogosultság

Üzemmód Lehetséges berendezésállapot – téli, nyári, készenléti (ki) módosítás
Előírt előremenő 
hőmérséklet

Rögzített előírt előremenő hőmérséklet nem időjárás-követő szabályozás 
esetén (H54=0)

módosítás

Előírt érték korrekciója (±4) Időjárás-követő szabályozás (H54 > 0, fűtési jelleggörbe aktív) módosítás
Előírt HMV-hőmérséklet Csak ha rendelkezésre áll a HMV-készítés  

(tároló, kombikazánok‚ H51: 1, 2, 3).
módosítás

Szabályozási paraméter 
(H...)

Biztonsági okokból itt bizonyos szabályozási paraméterek nem módosíthatók módosítás
(korlátozott)

Hibajelek A hibajelek számítógépes vagy okostelefon-alkalmazással is kijelezhetők. kijelzés
Hibajel A hibajelzések e-mailben, egy vagy több címzettnek küldhetők el küldés

Az összes funkció végrehajtása (például üzemmódok, szervizparaméterek, fagyvédelem stb.) az FGB/FGB-K kazánokban 
lehetséges.
Az ISM7e interfészmodul csak távoli beállításra, az aktív üzemzavarok és az üzemzavar-történet kijelzésére szolgál.

2. ISM7e modul FGB/FGB-K kazánnal, e-busz rendszerben telepített BM-2 kezelőmodullal
Az FGB/FGB-K kazánok 
kezelési lehetőségei BM-2 
modullal

Leírás Jogosultság

A BM-2 teljes funkciókészlete mellett (lásd: BM-2 szerelési utasítása) az alábbi lényeges jellemzők állnak rendelkezésre:
Helyiséghatás A leírást lásd a BM-2 szerelési utasításában módosítás
Nyár/tél átkapcsolás A leírást lásd a BM-2 szerelési utasításában módosítás
ECO / ABS A leírást lásd a BM-2 szerelési utasításában módosítás
1x HMV egyszeri HMV-készítés (lásd a BM-2 szerelési utasításában) módosítás
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15. Szabályozás

1 7

2 6

8

5

4

3

Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, 
az 1., 2., 5., 6. és 7. gomb kijelzési és beállítási 
funkciója inaktív. Ezeket a funkciókat a BM2 
modul veszi át.

A nyomógombok kiosztása

1. gomb HMVgomb +
HMV előírt hőmérsékletének kijelzése / beállítása ▲(+) megnyomás melegebb
Szervizszint ▲(+) megnyomás <Szervizszint>
HG paraméterszám ▲(+) megnyomás <Paraméterszint>
Kijelzett érték ▲(+) megnyomás <Infószint>

2. gomb HMVgomb 
HMV előírt hőmérsékletének kijelzése / beállítása ▼ (-) megnyomás hidegebb
Szervizszint ▼ (-) megnyomás <Szervizszint>
HG paraméterszám ▼ (-) megnyomás <Paraméterszint>
Kijelzett érték ▼ (-) megnyomás <Infószint>

3. gomb Infógomb
Kijelzőmenü kijelzés <Kijelzőszint>

4. gomb Zavarnyugtázó gomb (visszaállítás)
Zavarnyugtázás (nyomja meg 1-szer röviden) rövid megnyomás Hibaüzenetek esetén
Szervizszint (tS, In, Hi, rES) kijelzés 10 másodpercig tartsa nyomva
Szervizszint (tS, In, Hi, rES) nyugtázás 1 másodpercig tartsa nyomva

5. gomb Üzemmódgomb (ebusz rendszerben telepített kezelőmodul esetén inaktív)
Ki rövid megnyomás Fagyvédelem aktív
Nyári üzem rövid megnyomás Csak a használati meleg víz készíté-

se aktív
Téli üzem rövid megnyomás Fűtés és használati meleg víz készí-

tése aktív

6. gomb Fűtésgomb 
Előírt előremenő hőmérséklet kijelzése / 
beállítása 

▼ (-) megnyomás hidegebb H54 ≤ 0, rögzített 
hőmérséklet

Előírt érték korrekciójának kijelzése / beállítása ▼ (-) megnyomás H54 > 0, fűtési jelleggörbe aktív
HG paraméterérték - ▼ (-) megnyomás <Paraméterszint>
Érték megjelenítése (kijelzőmenü, hibatörténet) ▼ (-) megnyomás <Szervizszint>

7. gomb Fűtésgomb +
Előírt előremenő hőmérséklet kijelzése / 
beállítása 

▲(+) megnyomás melegebb H54 = 0, rögzített 
hőmérséklet

Előírt érték korrekciójának kijelzése / beállítása ▲(+) megnyomás H54 > 0, fűtési jelleggörbe aktív
HG paraméterérték - ▲(+) megnyomás <Paraméterszint>
Érték megjelenítése (kijelzőmenü, hibatörténet) ▲(+) megnyomás <Szervizszint>

8. gomb Kéményseprő üzemmód (5 másodpercig tartsa nyomva egyszerre a 6. és a 7. gombot)
HMV-gomb (1) + felső terhelés vezérlése
HMV-gomb (2) - alsó terhelés vezérlése
Kéményseprő üzemmód kikapcsolása 4. gomb megnyomása
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15. Szabályozás

Kijelzőmenü (infógomb) A 3-as infógomb rövid megnyomásával érhető el a kijelzőmenü.
Az 1-es és a 2-es gomb megnyomásával érhető el a megfelelő kijelzőérték 
(például I06).
A 6-os és a 7-es gomb megnyomásával jeleníthető meg a hozzá tartozó érték.
Az 1-es és a 2-es gomb megnyomásával lehet a kijelzőválasztáshoz visszatérni.
Az infógomb megnyomásával vagy 2 perc elteltével a kijelzőmenü bezárul.

Név Leírás Megjelenítés
i00 Előremenő hőérzékelő hőmérséklete (°C)
i01 Előremenő hőmérséklet (°C)
i02 Visszatérő hőérzékelő hőmérséklete (°C)
i03 HMV hőérzékelő hőmérséklete (°C)
i04 HMV napkollektoros betáplálás / 

HMV-tároló hőmérséklete
(°C)

i05 Füstgáz-hőérzékelő hőmérséklete (°C)
i06 Külső hőmérséklet (°C)
i07 Ventilátor fordulatszáma (min-1 x 60)
i08 Szivattyú fordulatszáma (impulzusmodulált) (%)
i09 Használati meleg víz átfolyási mennyisége (l/perc)
i10 Tényleges víznyomás bar
i11 STB ON (be) és 

OFF (ki)
i12 Lángáram (µA x 10)
i13 Szoftverváltozat Version x.xx

Infógomb (3)

1

2

7

6

Kijelző

HMV üzem 
(ha a szimbólum villog, 
a HMV üzem hőigénye aktív)
Megjelenítés csak meglévő HMV készítés esetén
Fűtési üzem
(ha a szimbólum villog, a fűtési üzem hőigénye aktív)
Módosítások csak a fűtési görbe inaktív állapota esetén lehetségesek.
Megjelenítés aktív hibakód esetén
Zavarnyugtázó gomb (nyomja meg 1-szer röviden)
A hibakódok vissza lesznek állítva.
Hőmérséklet, hibakódok, HG paraméterek és beállítási értékek megjelenítése. 
Kéményseprő üzemmód esetén a modulációs fok jelenik meg.

Az égő modulációs fokozatai
1% – 30%, 30% – 75%, 75 – 100%

Szerviz
- Kéményseprő üzemmód aktív
- Az üzemzavar kijelzésre kerül
A fűtőrendszer víznyomásának megjelenítése

Légtelenítési program
A hálózati feszültség bekapcsolása, áramkimaradás, 0,5 bar alatti rendszernyomás és 
a biztonsági hőmérséklet-határoló kioldása esetén 2 percig fut a légtelenítési program. 
A gázégő-ventilátor az első 30 másodpercben jár, majd leáll. A szivattyú és a 3 utas váltószelep 
mindig váltakozva kap vezérlést. Idő előtti megszakítás a „Visszaállítás” gombbal lehetséges. 

1) 1.10-es szoftverváltozattól
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Üzemmódok (üzemmódgomb) A készülék üzemmódja az 5-ös üzemmódgombbal állítható be.
„Készenlét (ki)”, „Nyári üzem” vagy „Téli üzem”

Készenlét (ki)

A készülék ki van kapcsolva, csak a fagyvédelem aktív.

Téli üzem

A téli üzem, a fűtési üzem és a HMV készítés aktív.

Nyári üzem

Nyári üzem, csak a HMV készítés aktív.

Üzemmódgomb (5)

15. Szabályozás



3064598_201611 29

1

2

15. Szabályozás
Szervizszint A szervizszint a 4-es zavarnyugtázó gomb 10 másodpercig tartó megnyomásával 

érhető el.

A következő 4 lehetőség az 1-es és a 2-es gomb megnyomásával választható 
ki. Ezek a következő kijelzésekkel (villogva) jelennek meg. Első menüként a „tS” 
paramétermenü jelenik meg villogva.

A kívánt menü a (4) zavarkioldó gomb rövid megnyomásával választható ki.

A szervizszintből az 5-ös üzemmódgomb 1 másodpercnyi megnyomásával 
lehet kilépni.

HG paraméter
(lásd a HG szabályozási paramétert)

Kijelzőmenü
(lásd az infógombot)

Hibatörténet 
Az utolsó 8 üzemzavar jelenik meg:
- az 1-es gomb megnyomásával a H01–H08 esemény választható ki.
- a hibakód a 7-es gombbal jeleníthető meg.

Hibatörténet visszaállítása
-  az rES kijelzés megjelenítésekor tartsa nyomva 5 másodpercig az 5-ös 

üzemmódgombot.

Zavarnyugtázó gomb (4)
Üzemmódgomb (5)

7
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7

6

1

2

1

2

4

7

6

15. Szabályozás

A kéményseprő üzemmód a (6) és (7) gomb 5 másodperces nyomva 
tartásával aktiválható.
A folyamat legfeljebb 15 percig zajlik, azaz ennek leteltét követően 
automatikusan befejeződik.
Idő előtti befejezés a (4) gomb megnyomásával lehetséges.

A fűtőkészülék elindul, és először a felső terhelésen üzemel.

Kéményseprő üzemmód aktiválása

Kéményseprő üzemmód, felső terhelés

Kéményseprő üzemmód, alsó terhelés 
(CO2 beállításához)

Kéményseprő üzemmód kikapcsolása

Kéményseprő üzemmód

Zavarkioldó gomb (4)

A kijelzés a készülék 
kivitelétől függ

(5 másod
percig)
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Módosításokat csak elismert szakember vagy a Wolf ügyfélszolgálata végezhet. A szakszerűtlen kezelés mű
ködési zavarokat okozhat.

A teljes fűtőberendezés sérülésének megakadályozása érdekében az éjszakai hőmérsékletcsökkentést BM2 
modul csatlakoztatása és 12 °C alatti külső hőmérséklet esetén ki kell kapcsolni. Ennek elmulasztása nagy
mértékű jegesedést okozhat a füstgázkivezetésnél, amely személyi sérülést, illetve anyagi kárt okozhat.

Figyelem

A szabályozási paraméterek módosítása, illetve megjelenítése csak a beépített sza-
bályozón keresztül lehetséges. 

Szervizparaméter
A „tS” menü 4-es zavarnyugtázó gombbal történő kiválasztását követően elsőként a 
H01 paraméter jelenik meg.
A H01-től A09-ig terjedő paraméterek az 1-es és a 2-es HMV-gomb megnyomásával 
választhatók ki.
A kiválasztott paraméter megjelenítéséhez vagy módosításához nyomja meg röviden 
a 6-os vagy a 7-es fűtésgombot. A beállított érték megjelenik a kijelzőn.
A beállított érték a 6-os vagy a 7-es fűtésgombbal módosítható.  
A módosítás azonnal érvénybe lép és tárolva lesz.
A paraméterszint a 4-es zavarnyugtázó gombbal zárható be.

Zavarnyugtázó gomb (4)

1

2

7

6

Szám: Megnevezés:

Gyári beállítások

28 kW 35 kW

Földgáz Folyékony 
gáz Földgáz Folyékony 

gáz Min. Max.

H01 Égő kapcsoláshiszterézise K 7 7 7 7 5 30

H02 1) Hőtermelő min. égőteljesítménye % 28 26 31 29 26 100

H03 1) HMV üzem max. égőteljesítménye % 92 87 100 94 26 100

H04 1) Fűtési üzem max. égőteljesítménye % 83 78 92 86 26 100

H07 Fűtőköri szivattyú utánfutási ideje perc 2 2 2 2 0 30

H08 Fűtési üzem, kazán max. hőmérséklete (TV-max) °C 75 75 75 75 40 90

H09 Égő üzemtiltása fűtési üzemben perc 7 7 7 7 1 30

H10 Hőtermelő eBus-címe - 1 1 1 1 1 5

H12 Gázfajta  - 1 2 3 4 1 4

H15 Tárolóhiszterézis kapcsolási különbsége tárolótöltésnél 
(megjelenítés csak H51 = 3 esetén) K 5 5 5 5 1 30

H16 Fűtőkör min. szivattyúteljesítménye % 45 45 45 45 15 100

H17 Fűtőkör max. szivattyúteljesítménye % 95 95 95 95 15 100

H19 HMV-szivattyú utánfutási ideje
(megjelenítés csak H51 = 1, 2, 3 esetén) perc 3 3 3 3 1 10

H21 Fűtési üzem, kazán min. hőmérséklete (TK-min) °C 20 20 20 20 20 90

H23 HMV max. hőmérséklete
(megjelenítés csak H51 = 1, 2, 3 esetén) °C 65 65 65 65 60 80

H25 Kazánhőmérséklet emelése tárolótöltésnél
(megjelenítés csak H51 = 3 esetén) K 15 15 15 15 1 30

16. HG szabályozási paraméter
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16. HG szabályozási paraméter

Szám: Megnevezés:

Gyári beállítások

28 kW 35 kW

Földgáz Folyékony 
gáz Földgáz Folyékony 

gáz Min. Max.

H34 eBus betáplálása   1  1 1  1 0 1

H37 Szivattyúszabályozás típusa (rögzített érték = 0; hőlépcső 
ΔT = 1) 1 1 1 1 0 1

H38 Szivattyúszabályozás előírt hőlépcsője °C 15 15 15 15 1 30

H39 Lágyindítás időpontja perc 3 3 3 3 0 10

H40 Berendezéskonfiguráció

1 = közvetlen fűtőkör
2 = keverőmodul
(nincs közvetlen fűtőkör)
60 = kaszkád modul
(nincs közvetlen fűtőkör)

1 1 1 1 1 60

H41 Vízszállító / fűtőköri szivattyú fordulatszáma (megjelenítés 
csak H51 = 1, 2, 3 esetén) % 95 95 95 95 15 100

H51 HMV-konfiguráció

1 = kombi üzem

1/4 1/4 1/4 1/4 1 4

2 = kombi üzem + napkollektor

3 = HMV-készítés üzem

4 =  használati meleg víz nem 
készül (csak fűtési üzem)

H522) Legionella elleni védelmi funkció
(megjelenítés csak H51 = 3 esetén) °C 5 5 5 5 0 80

H532) Legionella elleni védelmi funkció bekapcsolási időszaka
(megjelenítés csak H51 = 3 esetén) nap 7 7 7 7 1 7

H542) Fűtési görbe 0 0 0 0 0 30

H552) HMV gyorsindítása
(megjelenítés csak H51 = 1, 2 esetén) 0 0 0 0 0

Eco
1

Comfort

A092) Berendezés fagyvédelme °C 2 2 2 2 -20 10

1) A H02–H04 paraméterek a H12 (gáz / teljesítmény kiválasztása) értékének módosításával automatikusan módosulnak
2)  BM-2 modul megléte esetén a H52 – A09 paraméter csak a BM-2 modulban állítható be

Az üzembe helyezés során a H12, H40 és H51 paramétert ellenőrizni, adott esetben módosítani kell.
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17. A paraméterek leírása

A legkisebb égőteljesítmény beállítása (a készülék minimális terhelése) minden 
üzemmódra érvényes. Ez a százalékos adat közelítőleg megfelel a valós 
készülékteljesítménynek.
Ezt a beállítást csak szakember módosíthatja; ellenkező esetben üzemzavarok 
léphetnek fel.

H02 paraméter
Alsó égőteljesítmény

A legnagyobb égőteljesítmény beállítása HMV üzemben (a készülék maximális 
terhelése). Tárolótöltésnél és kombi üzemben érvényes. Ez a százalékos adat 
közelítőleg megfelel a valós készülékteljesítménynek.
Ezt a beállítást csak szakember módosíthatja; ellenkező esetben üzemzavarok 
léphetnek fel.

H03 paraméter
HMV legnagyobb égőteljesítménye

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 26-tól 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

A legnagyobb égőteljesítmény beállítása fűtési üzemben (a készülék maximális 
terhelése). Fűtési, kaszkád és kéményseprő üzemmódban érvényes. Ez a szá-
zalékos adat közelítőleg megfelel a valós készülékteljesítménynek.
Ezt a beállítást csak szakember módosíthatja; ellenkező esetben üzemzavarok 
léphetnek fel. 

H04 paraméter
Fűtőkör legnagyobb égőteljesítménye

Az égő kapcsolási hiszterézise szabályozza a kazán hőmérsékletét a beál-
lított tartományon belül, az égő be- és kikapcsolásával. Minél nagyobb 
értékű a be- / kikapcsolási hőmérséklet beállított különbsége, annál nagyobb 
a kazán hőmérséklet-ingadozása az előírt érték körül, ugyanakkor annál 
hosszabb az égő üzemideje (és fordítva). Az égő folyamatos üzemidejének 
meghosszabbítása óvja a környezetet és meghosszabbítja a kopó alkatrészek 
élettartamát.

H01 paraméter
Égő kapcsoláshiszterézise

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 5–30 °C

Egyedi beállítás: _____

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 26-tól 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 26-tól 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

Ha a fűtőkör részéről többé már nem áll fenn hőigény, a belső készülékszivattyú – 
a kazán magas hőmérsékleten történő biztonsági lekapcsolását megaka-
dályozandó – a beállított időtartamig még jár.

H07 paraméter
Fűtőköri szivattyú utánfutási ideje

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0–30 perc

Egyedi beállítás: _____

Ez a funkció a legmagasabb kazánhőmérsékletet korlátozza fűtési üzemben 
az égő lekapcsolásával. Tárolótöltés esetén ez a paraméter hatástalan, és 
a ka zán hőmérséklet ez idő alatt magasabb is lehet. Az „utánfűtési hatások” 
a hő mérséklet kismértékű túllépését okozhatják.

H08 paraméter
Fűtés, kazán maximális 
hőmérséklete (TV-max)
Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 40–90 °C

Egyedi beállítás: _____
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Fűtési üzem során az égő visszakapcsolása minden égőlekapcsolás után az 
égő üzemtiltásának időtartamáig tiltva van.
Az égő-visszakapcsolás tiltása a hálózati kapcsoló ki-, majd bekapcsolásával 
állítható alaphelyzetbe.

H09 paraméter
Égő üzemtiltása

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–30 perc

Egyedi beállítás: _____

Ha egy fűtőrendszerben több hőtermelő is ugyanazon kaszkádmodullal van 
ve zé relve, akkor a hőtermelőket meg kell címezni.  Mindegyik hőtermelő saját 
eBus-címet igényel a kaszkádmodullal való kommunikációhoz. A hőtermelők 
bekapcsolásának sorrendje a kaszkádmodulban állítható be.
Figyelem: A duplán kiadott címek a fűtésrendszer hibás működését okozzák.

H10 paraméter
Hőtermelő eBus-címe

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–5

Egyedi beállítás: _____

17. A paraméterek leírása

A tárolóhiszterézissel a tárolótöltés bekapcsolási pontja szabályozható. Minél 
magasabb értékre van beállítva, annál alacsonyabb a tárolótöltés bekapcsolási 
pontja.
Példa: Előírt tároló-hőmérséklet 60 °C
 Tárolóhiszterézis 5 K
 A tárolótöltés 55 °C-nál kezdődik és 60 °C-nál fejeződik be.
(a paraméter csak H51 = 3 esetén jelenik meg)
A tároló-fagyvédelmi funkció a beállított tárolóhiszterézistől függetlenül 5 °C-os 
tároló-hőmérsékletnél bekapcsolja a töltőszivattyút és az égőt, míg a 10 °C-os 
tároló-hőmérséklet elérésekor ezeket ismét kikapcsolja.

H15 paraméter
Tárolóhiszterézis

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–30 K

Egyedi beállítás: _____

Fűtési üzemben a belső készülékszivattyú nem szabályoz e beállított érték alá.H16 paraméter
Fűtőkör min. szivattyúteljesítménye

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 15-től 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

A gázüzemű kondenzációs készülékhez használt gázfajta ebben a paraméterben 
a következő értékekre állítható be: 1 = földgáz, illetve 2 = folyékony gáz.
A gázfajta átállításánál feltétlenül figyelembe kell venni a „Gázfajta meg hatá-
rozása és átállítása” című fejezet tudnivalóit.

A készülék teljesítménye nem módosítható; ellenkező esetben a ké-
szü léken sérülések vagy üzemzavarok fordulhatnak elő!

Figyelem

H12 paraméter
Hőtermelő gázfajtája és 
teljesítménye

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–4

Egyedi beállítás: _____

Paraméter 28 kW 35 kW
H12 1= földgáz 2 = folyékony gáz 3 = földgáz 4 = folyékony gáz
H02 28% 26% 31% 29%
H03 92% 87% 100% 94%
H04 83% 78% 92% 86%

Teljesítmény beállítása
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Fűtési üzemben a belső készülékszivattyú nem szabályoz e beállított érték 
fölé. A „Rögzített érték” szivattyúszabályozás-típus esetén a H17 paraméter 
a szivattyú-fordulatszám beállítási értékeként szolgál fűtési üzemben.

H17 paraméter
Fűtőkör maximális 
szivattyúteljesítménye

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 15-től 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

A tárolótöltés befejezését követően (a tároló elérte a beállított hőmérsékletet) 
a tárolótöltő szivattyú a beállított időnek megfelelően tovább jár.
(a paraméter csak H51 = 1, 2, 3 esetén jelenik meg)

H19 paraméter
Tárolótöltő szivattyú utánfutási ideje

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–10 perc

Egyedi beállítás: _____

17. A paraméterek leírása

A szabályozás elektronikus kazánhőmérséklet-szabályozóval rendelkezik, 
amelynek legalacsonyabb bekapcsolási hőmérséklete beállítható. Ha hőigény 
esetén a hőmérséklet ezen érték alá csökken, a szabályzás az égőt az üzemtiltás 
figyelembevétele mellett bekapcsolja. Ha nincs hőigény, a hőmérséklet a kazán 
legalacsonyabb hőmérséklete (TK-min) alá is csökkenhet.

H21 paraméter
Kazán minimális hőmérséklete  
(TK-min)

A használati meleg víz legmagasabb hőmérséklete az a felső határérték, 
amelyre a használati meleg víz előírt hőmérséklete az 1-es HMV-gomb + meg-
nyomásával beállítható.

Figyelem: A forrázásvédelem érdekében megfelelő intézkedéseket kell 
foganatosítani.

H23 paraméter
HMV max. hőmérséklete

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 60–80 °C

Egyedi beállítás: _____

A H25 paraméterrel a tárolótöltés során a tároló-hőmérséklet és a kazán-
hőmérséklet között fellépő hőmérséklet-túllépés különbsége állítható be.
Ezzel biztosítható, hogy az átmeneti (tavaszi és őszi) időszakokban a ka zán-
hőmérséklet magasabb legyen a tároló-hőmérsékletnél, és a töltésidők rövidek 
legyenek.

H25 paraméter
Kazánhőmérséklet túllépése
tárolótöltésnél

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–30 °C

Egyedi beállítás: _____

Az eBus betáplálása a gyári beállításban be van kapcsolva (1). Ha kaszkád 
berendezés esetén az eBus-cím a H10 paraméterrel 1-nél magasabb címre 
van beállítva, e készülékeknél az eBus-betáplálás a H34 paraméterben 
automatikusan ki lesz kapcsolva (0).
Ha több fogyasztó csatlakozik az eBus-ra, és annak árama már nem elegendő, 
a H34 paraméterrel további eBus-betáplálások aktiválhatók.

H34 paraméter
eBus betáplálása

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: KI (0) – BE (1)

Egyedi beállítás: _____

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 20–90 °C

Egyedi beállítás: _____
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Ha a H37 paraméterben a hőlépcső-szabályozás ΔT aktív, a H38 paraméterben 
beállított hőlépcső előírt értéke érvényes. A szivattyú fordulatszámának módo-
sításával az előremenő és a visszatérő vezeték közötti hőlépcső a H16 és a H17 
paraméterben tárolt fordulatszámhatárokon belül szabályozható.

H38 paraméter
Szivattyúszabályozás előírt 
hőlépcsője

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–30 °C

Egyedi beállítás: _____

Fűtési üzemben az égő üzemének megkezdését követően a beállított időre az 
égő alacsonyabb teljesítményen működik.

H39 paraméter
Lágyindítás időpontja

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0–10 perc

Egyedi beállítás: _____

A kondenzációs készülék fűtőrendszerhez való illesztése 3 előre konfigurált 
berendezéskonfigurációból választható ki a H40 paraméter segítségével. Ez 
a para méter a készülékszivattyú működését határozza meg.

H40 paraméter
Berendezéskonfiguráció

Készülékkonfiguráció (01)

Közvetlen fűtőkör a kondenzációs készüléken

• Az égő a közvetlen fűtőkör igényét követően lép üzembe
• A belső készülékszivattyú fűtőköri szivattyúként aktív
• Kazánhőmérséklet-szabályozás;
 Előírt érték előzetes beállítása fűtőkörön keresztül

dHk

A szivattyú-fordulatszám vezérlésfajtájának beállítása fűtési és kaszkád 
üzemben.

0: Rögzített érték = rögzített szivattyú-fordulatszám (H17)
1: Hőlépcső ΔT =  Fordulatszám-szabályozás a H16 és a H17 paraméter értéke 

között az előremenő és a visszatérő vezeték hőmérsékleti 
hőlépcsőjének (H38) eléréséhez

H37 paraméter
Szivattyúszabályozás típusa

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Gyári beállítás: Hőlépcső

Egyedi beállítás: _____
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Fontos tudnivaló:
Az elvi vázlaton az elzárószervek, légtelenítések és biztonságtechnikai intézkedések nincsenek hiánytalanul berajzolva. 
Ezeket az érvényes szabványok és előírások szerint, berendezésspecifikusan kell felszerelni.
A hidraulikus és elektromos részletek a „Hidraulikus rendszermegoldások” tervezési dokumentációban találhatók!

HMV üzemben a szivattyú ezen a beállított fordulatszámon jár.   
A H37 paraméterben beállított szivattyúszabályozás-típustól függetlenül.

H41 paraméter
Használati meleg víz, vízszállító/
fűtőköri szivattyú fordulatszáma

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 15-től 100%-ig

Egyedi beállítás: _____

FK MK1

e-busz

SAF
KM

H10 = 1 H10 = 2

02 rendszerkonfiguráció

Direkt szivattyús fűtőkör és egy vagy több keverőköri 
modul (a kondenzációs fűtőkészüléken nincs direkt 
fűtőkör)

• Az égő a csatlakoztatott keverőkör igényét követően lép 
üzembe

• A belső készülékszivattyú kazánköri szivattyúként aktív

• Kazánhőmérséklet-szabályozás;
 Előírt érték előzetes beállítása keverőkörökön keresztül

60 rendszerkonfiguráció

Kaszkád (automatikus beállítás, ha a kaszkád modul 
csatlakoztatva van)

• A H10 e-busz címet minden kondenzációs fűtőkészülék-
hez be kell állítani

• Az égő a kaszkád modul igényét követően az e-buszon 
keresztül lép üzembe (0–100% égőteljesítmény;  
min. és max. között a H02 és a H04 paraméterezett 
határokon belül)

• A belső készülékszivattyú kazánköri szivattyúként aktív

• Gyűjtő hőmérséklet-szabályozás kaszkád modulon 
keresztül

• Automatikus teljesítménycsökkentés a TVmax (H08) meg-
közelítésekor aktív. Lekapcsolás TVmax elérésekor

• A rendszer leválasztásához hidraulikus váltó vagy 
lemezes hőcserélő használható.

M
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A HMV-konfigurációval állítható be a használati meleg víz készítése. A kon-
figuráció módosításával az összes paraméter gyári beállításra lesz visszaállítva 
(kivéve: H12 és H40).

1 Kombi üzem
2 Kombi üzem + napkollektor-bekötés
3 HMV-készítés üzem
4 Használati meleg víz nem készül (csak fűtési üzem)

H51 paraméter
HMV-konfiguráció

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–4

Egyedi beállítás: _____

J

J

A H52 paraméter csak HMV-készítés üzemben HMV-tárolós rendszer esetén 
jelenik meg.  
Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, a legionella elleni 
védelmi funkció inaktív. Ezt a funkciót a BM2 modul veszi át.

Ha a legionella elleni védelmi funkció aktív (beállítás > 0), akkor a HMV-tároló az 
itt beállított hőmérsékletre lesz felfűtve, ha a tároló-hőmérséklet a bekapcsolási 
időszakokon belül (H53) még nem érte el a legionella elleni védelmi funkció 
hőmérsékletét.
A legionella elleni védelmi funkció 0 értékkel van kikapcsolva.

H52 paraméter
Legionella elleni védelmi funkció

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0–80

Egyedi beállítás: _____

Ha a H52 paraméterben a legionella elleni védelmi funkció aktív, a funkció 
aktiválására szolgáló időszak meghatározható.
Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, a legionella elleni 
védelmi funkció bekapcsolási időszaka a készüléken inaktív. Ezt a 
funkciót a BM2 modul veszi át.
5-ös beállítás esetén a legionella elleni védelmi funkció 5 naponként lesz 
végrehajtva.

H53 paraméter
Bekapcsolási időszak
Legionella elleni védelmi funkció

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1–7 nap

Egyedi beállítás: _____

1. konfiguráció

3. konfiguráció

4. konfiguráció

2. konfiguráció



3064598_201611 39

17. A paraméterek leírása
Ha a fűtési jelleggörbe értéke > 0, az előremenő hőmérséklet beállítása a 6-os 
és a 7-es gombbal nem végezhető el. Ilyen esetben a 6-os (-) és a 7-es (+) 
gombbal állítható be a fűtőkör hőmérséklet-korrekciója (±4).
Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, az üzemmódgomb 
inaktív. Ezt a funkciót a BM2 modul veszi át.
A fűtési szakember az értékeket a fűtőberendezéstől, az épület hőszigetelésétől 
és a klímazónától függően minden fűtőkörre külön állítja be.
A meredekség beállításával a fűtővíz-hőmérséklet ezekhez a feltételekhez 
lesz illesztve.
A BM-2 segítségével történő beállítás esetén lásd a BM-2 szerelési útmutatóját.
Az alábbi diagramban a következő fűtőberendezésre érvényes példa látható:
- Klímazóna -14 °C átlagos legalacsonyabb külső hőmérséklettel
- 60/50 °C előremenő/visszatérő hőmérséklettel üzemelő fűtőtest, közvetlen 

vezérléssel
- Épület-hőszigetelés megfelel az előírásoknak

Más feltételekhez a meredekséget az adottságoknak megfelelően kell hoz-
záilleszteni. A meredekséget mindig úgy kell beállítani, hogy a legala cso nyabb 
külső hőmérséklet esetén a fűtőtest, illetve a padlófűtéskör legmagasabb 
előremenő hőmérséklete teljesüljön.
Ökölszabályként egy jó hőszigeteléssel rendelkező ház esetén a fűtőtestekkel 
megvalósított fűtés esetén 9-es, míg padlófűtés esetén 3-as meredekség 
beállítása célszerű. Kevésbé hőszigetelt ház esetén a fűtőtestekkel meg-
valósított fűtés esetén 12-es, míg padlófűtés esetén 6-os meredekséget 
célszerű beállítani.

H54 paraméter
Fűtési jelleggörbe

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0–30

Egyedi beállítás: _____

Külső hőmérséklet [°C]

M
er

ed
ek

sé
g

E
lő

re
m

en
ő 

hő
m
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sé

kl
et

: [
°C

]

Beállítási példa: 

Meredekség: 12
Klímazóna: -14 °C

Előremenő hőmérséklet: 
60 °C

-14 °C

60 °C

Klímazóna

A 4 … +4 hőmérsékletválasztás kiszámítása:

előremenő hőmérséklet (korrekció) =
előremenő hőmérséklet fűtési jelleggörbe szerint + (H54 beállítási érték (meredekség) / 2,5) × 
hőmérséklet-korrekció (+/-4)

-10 °C-os külső hőmérséklet esetén a 12-es fűtési jelleggörbe szerinti 56 °C-ból a 
korrekció figyelembevételével fűtési üzemben 65,6 °C-os előremenő hőmérséklet 
adódik.
= 56 °C + ((12/2,5)×2) K
= 56 °C + (4,8×2) K
= 56 °C + 9,6 K
= 65,6 °C

Példa: +2 hőmérsékletkorrekció
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17. A paraméterek leírása

Külső hőmérséklet [°C]
Fű

té
si

 je
lle

gg
ör

be

Beállítási példa: 

Hőmérséklet-korrekció: +4

H08 – (fűtési üzem max. előremenő 
hőmérséklete) 75 °C
H21 – (kazán min. hőmérséklete) 20 °C
H54 – (fűtési jelleggörbe) 12

E
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ő 

hő
m
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 [°
C

]

Hőmérséklet-korrekció: +4

Külső hőmérséklet [°C]

Fű
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be

Beállítási példa: 

Hőmérséklet-korrekció: 4

H08 – (fűtési üzem max. előremenő 
hőmérséklete) 75 °C
H21 – (kazán min. hőmérséklete) 20 °C
H54 – (fűtési jelleggörbe) 12
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Hőmérséklet-korrekció: 4

Külső hőmérséklet [°C]

Fű
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be

Beállítási példa: 

Hőmérséklet-korrekció: 0

H08 – (fűtési üzem max. előremenő 
hőmérséklete) 75 °C
H21 – (kazán min. hőmérséklete) 20 °C
H54 – (fűtési jelleggörbe) 12
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]

Hőmérséklet-korrekció: 0

4 … +4 hőmérsékletválasztás fűtőkörhöz
-4 … +4 hőmérséklet-választás esetén a fűtési jelleggörbe előremenő hőmérséklete a következő módon 
változtatható:
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Nyári üzemben és a HMV-kapcsolásidőkön (szabályozótartozék) kívül a hasz-
nálati meleg víz lemezes hőcserélőkben tartható beállított hőmérsékleten 
a hasz ná lati meleg víz kényelmének fokozása érdekében.
Ennek során a HMV-gombokkal beállított előírt melegvíz-hőmérséklet 
érvényesül.
Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, a HMVgyorsindítás inaktív. 
Ezt a funkciót a BM2 modul veszi át.

0: ECO = HMV-gyorsindítás kikapcsolva
1: Comfort = HMV-gyorsindítás bekapcsolva

H55 paraméter
HMV-gyorsindítás

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0–1

Egyedi beállítás: _____

Ha a külső hőmérséklet alulmúlja a beállított értéket, a készülékszivattyú folya-
matosan jár. Ha a kazánvíz legalacsonyabb hőmérséklete a +5 °C rögzítetten 
beállított érték alá csökken, az égő bekapcsol és a kazánvíz legalacsonyabb 
hőmérsékletének eléréséig fűt.
Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, a berendezés fagyvédelme 
inaktív. Ezt a funkciót a BM2 modul veszi át.

Megjegyzés: A gyári beállítást csak annak biztosításával szabad módosítani, 
ha alacsony külső hőmérséklet esetén a fűtőberendezés és komponenseinek 
befagyása nem következhet be.

Figyelem!
Fagykárveszély!
A fagy hatására a fűtőberendezés befagyhat, ami a berendezés és a helyiségek 
károsodását okozhatja.
- Vegye figyelembe a fűtőkészülék fagyvédelmi beállításait.
- Gondoskodjon a berendezés kielégítő fagyvédelméről.
- Tájékoztassa a felhasználót a foganatosított fagyvédelmi intézkedésekről.
- Gondoskodjon arról, hogy a fűtőkészülék mindig kapjon áramellátást.

A09 paraméter
Berendezés fagyvédelme

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: -20 … +10 °C

Egyedi beállítás: _____
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A vízkövesedésre vonatkozó megjegyzés a VDI 2035 irányelvből:

A vízkövesedést mindenekelőtt az üzembe helyezés mód ja befolyásolhatja. Ha a berendezés felfűtése a legkisebb 
teljesítménnyel vagy lassan, fokozatosan történik, akkor lehetőség van arra, hogy az ásványi anyagok ne csak 
a legforróbb helyeken, hanem a teljes berendezésen el osztva, akár iszap formájában is kiváljanak. Több ka zánnal 
telepített berendezések esetén célszerű az összes készüléket egyidejűleg üzembe helyezni, hogy ne tudjon a teljes 
ásványianyag-mennyiség egyetlen készülék hőátadó felületeire koncentrálódni. Ha lehet, kezdjen a padlófűtés 
szárítóprogramjával. 

Ábra: Automatikus légtelenítő szelep a fűtőköri szivattyúnál

Automatikus 
légtelenítő szelep

A fűtőberendezés feltöltése

A kondenzációs készülék kifogástalan működésének 
biz tosításához szabályszerű feltöltés, teljes légtelenítés 
és a szifon feltöltése szükséges.

A nagy hatásfokú szivattyú és a készülék védelme érdeké-
ben javasoljuk a fűtőkészülék töltővezetékében egy 
beépített magnetitleválasztóval ellátott iszapleválasztó 
alkalmazását. Ez különösen meglévő berendezések és 
vegyes telepítés esetén célszerű.

 A csatlakoztatás előtt – a szerelési maradványok 
(például hegesztési cseppek, kender, gitt stb.) 
eltávolítása érdekében – öblítse át a fűtő-
rendszert. Ellenőrizze a szennyszűrőt.

• A gázüzemű kondenzációs készüléknek üzemen kívül 
kell lennie. Zárja el a gáz-golyóscsapot.

• Nyissa ki a nagy hatásfokú szivattyú automatikus lég-
telenítő szelepének zárókupakját egy fordulatnyival.

• Nyissa ki az összes fűtőtest szelepét.
 Nyissa ki az előremenő és a visszatérő vezeték szele-

pét a gázüzemű kondenzációs készüléken.

Figyelem

18. A fűtőberendezés és a szifon 
feltöltése

Határértékek a VA fajlagos rendszertérfogat függvényében
(VA = rendszertérfogat / legkisebb egyedi teljesítmény)
Az összkeménység átszámítása: 1 mol/m³ = 5,6 nk°

Ö
ss

z-
fű

tő
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sí
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y

VA ≤ 10 l/kW VA > 10 l/kW és < 40 l/kW VA ≥ 40 l/kW

Összkeménység /
összes alkáliföldfém

Vezetőképes-
ség

Összkeménység /
összes alkáliföldfém

Vezetőképes-
ség

Összkeménység /
összes alkáliföldfém

Vezetőképes-
ség

[kW] [nk°] [mol/m³] LF [µS/cm] [nk°] [mol/m³] LF [µS/cm] [nk°] [mol/m³] LF [µS/cm]
1 < 50 2–16,8* 0,36–3,0* 60–500 2–11,2 0,36–2,0 60–300 2–3 0,36–0,54 60–100
2 50–200 2–11,2 0,36–2,0 60–300 2–8,4 0,36–1,5 60–200 2–3 0,36–0,54 60–100
3 200–600 2–8,4 0,36–1,5 60–200 2–3 0,36–0,54 60–100 2–3 0,36–0,54 60–100
4 > 600 2–3 0,36–0,54 60–100 2–3 0,36–0,54 60–100 2–3 0,36–0,54 60–100

*) Átfolyós vízmelegítőhöz (< 0,3 l/kW) és elektromos fűtésű készülékhez.
Táblázat: A fűtővíz előkészítése a VDI 2035 szerint.

A rendszervíz összkeménységfoka nem lehet kisebb, mint 2 nk° (ez kb. 60 μS/cm fajlagos elektromos vezetőképességnek felel meg).
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Ábra: Kézi légtelenítő szelep

Kissé nyissa meg a kézi 
légtelenítő szelepet

• Töltse fel a teljes fűtési rendszert és a gázüzemű 
kondenzációs készülék(ek)et hideg állapotban, lassan, 
a visszatérő vezetékbe szerelt töltő-ürítő csapon 
keresztül kb. 2 bar nyomásra (külső nyomásmérő 
szükséges).

 Inhibitorok és fagyásgátló szerek használata 
nincs megengedve.

• Légtelenítse az összes fűtőtestet, és a rendszernyomás 
erős csökkenése esetén töltse fel vízzel a rendszert 
az üzemi nyomás eléréséig.

• Ellenőrizze a teljes berendezést, valamint az össze-
tevők csatlakozásait vízoldali tömítettség szempont-
jából.

 Ha a tömítettség nincs biztosítva, vízkárok 
veszélye áll fenn.

• Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs készülék 
hálózati feszültségét (a légtelenítési program alatt AP 
kijelzés látható a kijelzőn)

• Nyissa ki rövid időre az előremenő vezeték kézi légtele-
nítő szelepét annyira, hogy a levegő teljesen távozzon, 
majd zárja el újból. Fogja fel a kicsorgó (spriccelő) vizet!

• Ellenőrizze még egyszer a rendszernyomást a 3-as 
infógomb megnyomásával (lásd a 15. Szabályozás 
c. fejezet Kijelzőmenü c. részében), és szükség 
esetén töltsön utána vizet.

Megjegyzés: 
Az üzem során a fűtőkör önműködően, a nagy hatásfokú 
szivattyú automatikus légtelenítő szelepén keresztül 
légtelenítődik.

A fűtési rendszer feltöltése feltöltőcsapon keresztül

• Nyissa ki a feltöltőcsapot.

• Töltse fel a fűtőkört a vízhálózatról.

• Zárja el a feltöltőcsapot és ellenőrizze a teljes ké-
szüléket és az összetevők csatlakozásait tömítettség 
szempontjából.

• Vegye figyelembe a berendezés légtelenítésére 
vonatkozó megjegyzéseket (lásd fent)

A telepítés során arra kell figyelni, hogy az 
EN 1717 szabvány szerint az ivóvízvezetékbe 
egy leválasztó elzárót kell beszerelni.

Figyelem

18. A fűtőberendezés és a szifon 
feltöltése

Ábra: A készülékbe gyárilag beépített feltöltőcsap

Feltöltőcsap

Ábra: Nyomáskijelzés a szabályozó kijelzőjén

Infógomb

53
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Ábra: Szifon

Szifon

18. A fűtőberendezés és a szifon 
feltöltése

A gáz-golyóscsap kinyitása és az üzemzavar nyugtázása 
előtt

 töltse fel a szifont felülről, a füstgázcsövön/-könyökön 
lévő vizsgálónyíláson keresztül. 

  A feltöltést csak a füstgázvezetéken keresztül 
végezze, a légbevezető nyílásba ne töltsön vi-
zet. Ellenkező esetben égőzavarok következ-
hetnek be.

Nyissa ki újból a gáz-golyóscsapot.

Megjegyzés: 
A szifonon lévő kondenzátumtömlő nem képezhet hur-
kot, illetve nem csavarodhat össze; ellenkező esetben 
üzemzavarok léphetnek fel.

A szifon feltöltése

Ábra: Szifon – a füstgázvezeték feltöltése
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min. 5°

18. A fűtőberendezés és a szifon 
feltöltése

A kondenzátumelvezetés felszerelése Csatlakoztassa a mellékelt kondenzátumtömlőt a bizton-
sági szelep / rendszerszakaszoló kifolyásánál!

Megjegyzés: 
A szifonon lévő kondenzátumtömlőt ne hurkolja, illetve 
ne csavarja össze; ellenkező esetben üzemzavarok 
léphetnek fel. A lejtési szög kb. 5° legyen.

Ábra: A kondenzátumtömlő felszerelése

Kép: megfelelő meredekség

Kép: betartandó légrés
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Opcionális készülékkivitelek (országonként változó kivitel):

Fűtésfeltöltő berendezéssel és rendszerszakaszolóval szerelt kivitel

Ábra: A készülékbe gyárilag beépített feltöltőberendezés

Feltöltőcsap

Ábra: Feltöltőberendezés rendszerszakaszolóval

Rendszerszakaszolóval szerelt feltöltőberendezésre vonatkozó érvényes szabványok

(DIN) EN 1717: Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben
(DIN) EN 14367: C családú, A típusú rendszerszakaszoló
A továbbiakban a szereléshez és az üzemeltetéshez az adott országban érvényes szabványokat és irányelveket kell 
figyelembe venni!

Telepítési és üzemeltetési információk:

A feltöltőberendezés a DIN EN 14367 szabvány szerinti CA (b osztályú) rendszerszakaszolót tartalmaz. 
CA kivitelű rendszerszakaszolók a DIN EN 1717 szabvány alapján a legfeljebb 3-as veszélykategóriájú folyadékokhoz 
(például inhibitorok nélküli fűtésvízhez) vannak engedélyezve.

Németország és Ausztria területén a rendszerszakaszolóval szerelt feltöltőberendezések esetében a fűtőberendezés 
(első) feltöltéséhez csak ivóvizet szabad használni. A kezelt vízzel (sótlanított stb. vízzel) történő (első) feltöltés olyan 
magasabb veszélykategóriának felel meg, amelyhez CA rendszerszakaszoló nem használható.
A feltöltőberendezés hosszú távú és hibamentes üzemeltetésének biztosítása érdekében célszerű az ivóvízrendszerben 
szennyfogót (finomszűrőt) alkalmazni. 

Kezelés:

A feltöltési művelethez nyissa ki a feltöltőcsapot, és töltse fel a rendszert mintegy 2 bar nyomásra (kövesse a nyomás 
növe kedését a szabályozó kijelzőjén), majd a feltöltési művelet után zárja el a feltöltőcsapot.

CA rendszer-
szakaszoló

Karbantartás:

A CA rendszerszakaszolóval szerelt feltöltőberendezés karbantartásmentes.
A CA rendszerszakaszoló kimeneténél bekövetkező vízszivárgás esetén a megfelelő működés nincs biztosítva; ilyen 
esetben cserélje ki a CA rendszerszakaszolót.

19. Az opcionális készülékkivitelek 
feltöltése
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A fűtőberendezés leeresztése:

• Kapcsolja ki a kondenzációs készüléket a szabályozónál.
 Tartsa nyomva az üzemmódgombot addig, mígnem a kijelzőn az „OFF” (ki) 

üzenet jelenik meg. Ekkor a készülék készenléti üzembe áll.

Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, az üzemmódgomb inaktív. 
Ezt a funkciót a BM2 modul veszi át.

• Feszültségmentesítse a kondenzációs készüléket a helyi készülékbiztosíté-
kon keresztül.

• Zárja el a gáz-golyóscsapot.

• Hagyja a fűtőkör hőmérsékletét legalább 40 °C-ra lehűlni. 
(Forrázásveszély!)

• Biztosítsa a fűtést a feszültség visszakapcsolása ellen.

• Nyissa ki a leeresztőcsapot (töltő-leeresztő csap, helyszínen szerelve).

• Nyissa ki a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeket.

• Eressze le a fűtésvizet.

Üzemmódgomb

20. A fűtőberendezés leeresztése
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A gázlevegő keverék beállítása
A beállítási munkákat az alább leírt sorrendben 
kell elvégezni. A kombinált gázszelep gyárilag már 
az adattáblán szereplő gázfajtára van beállítva. 
A kombinált gázszelepen csak másik gázfajtára 
történő átállítás után szabad állítani.

A gázfajta meghatározása
A gázüzemű kondenzációs készülék pneumatikus gáz-
levegő keverékszabályozással van felszerelve. Kiszál-
lítási állapotban a készülék E/H földgázra van beállítva. 
LL fölgázzal való üzemeltetéshez a gázfojtószelepet el 
kell távolítani. 
P folyékony gázzal való üzemeltetéshez a gázfojtó-
szelepet a „Gázfojtószelepek” táblázatnak megfelelően 
kell kicserélni.
1. Szerezze meg a gázfajtára és Wobbe-számra vo natkozó 

adatokat a gázszolgáltatónál, illetve a folyékony- 
gáz-szállítónál.

2. LL földgázzal és P folyékony gázzal való üzemeltetés 
esetén a gázfojtószelepet be kell állítani.

3. A gázfajtát az üzembe helyezési jegyzőkönyvbe be 
kell jegyezni.

4. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

Figyelem
E/H 15,0 földgáz: 
WS= 11,4 – 15,2 kWh/m³  = 40,9 – 54,7 MJ/m³

LL 12,4 földgáz:1) 
WS= 9,5 – 12,1 kWh/m³  = 34,1 – 43,6 MJ/m³

P folyékony gáz 
WS= 20,2 – 21,3 kWh/m³  = 72,9 – 76,8 MJ/m³

1) Ausztriában és Svájcban nem érvényes

Táblázat: Wobbe-szám a gázfajta függvényében

Gázkategóriák és csatlakozási nyomások

Ha a csatlakozási nyomás a megadott tartományon kívül van, nem szabad módosításokat végezni, és a készüléket nem szabad 
üzembe helyezni.

21. A gázfajta meghatározása

Célország
Készülékkategória Csatlakozási nyomás (mbar)

Földgáz Folyékony 
gáz

Földgáz Folyékony gáz
Névl. Min. Max. Névl. Min. Max.

DE II2ELL3P 20 18 25 50 42,5 57,5
AT, LU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
BE I2ER 20/25 18 30
BE I2ES 20/25 18 30
BE I3P 37 25 45
BE I3P 50 42,5 57,5
FR II2Esi3P 20/25 17 25 37 25 45
FR II2Esi3P 20/25 17 30 50 42,5 57,5
PL II2ELw3P 20 18 25 37 25 45
TR II2H3P 20 18 25 30/37 25 45
DK, EE, SI, 
RO, MO, BG, CN, FI, NO, SE II2H3P 20 18 25 30 25 35

CZ, IT, ES, GR, TR, HR, IE, SI, 
LT, LV, NO, PT, SE II2H3P 20 18 25 37 25 45

CH, CZ, ES, GB, NO, SE II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
RU II2H3P 20 13 25 30

50
25

42,5
35

57,5
UA II2H3P 20 13 25 37 25 45
HU II2H3P 20 18 25 37 25 45
HU II2H3P 20 18 25 50 42,5 57,5
NL II2L3P 25 18 30 30/37 25 45
NL II2L3P 25 18 30 50 42,5 57,5
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Ábra: A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése

Gázmérő-csatlakozó 

A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése

A megengedett értékeket lásd a „Gázkategóriák 
és csatlakozási nyomások” fejezetben
Gázt vezető alkatrészeken munkákat csak 
en ge déllyel rendelkező, szakképzett szerelő 
végez het. Szakszerűtlen munka esetén gáz
szivárgás léphet fel, ami robbanás, fulladás és 
mérgezésveszélyt kelt.

1. A gázüzemű kondenzációs készüléknek üzemen 
kívül kell lennie.  
Zárja el a gáz-golyóscsapot.

2. Oldja a kombinált gázszelep gázmérő-csatlakozóján 
lévő  C  csavart csavarhúzóval (de ne csavarja ki).

3. Csatlakoztassa a nyomásmérőt.

4. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

5. Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs készüléket 
az 5-ös gombbal.

 Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, 
az üzemmódgomb inaktív. Ezt a funkciót a BM2 
modul veszi át.

6. A gázüzemű kondenzációs kazán indulását követően 
olvassa le a csatlakozási nyomást a nyomásmérőn, 
és jegyezze fel annak értékét az üzembe helyezési 
jegyzőkönyvbe.

7. Kapcsolja ki a gázüzemű kondenzációs készüléket, 
zárja el a gáz-golyóscsapot, vegye le a nyomásmérőt, 
majd szorosan húzza meg a gázmérő-csatlakozóban 
lévő csavart.

8. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

9. Ellenőrizze a kombinált gázszelepen lévő gázmérő-
csatlakozó gáztömörségét.

10. Töltse ki a mellékelt megjegyzéstáblát, és ragassza 
fel a burkolat belső oldalára.

11. Zárja be újra a készüléket.

Ha néhány csavar laza marad, gázszivárgás 
veszélye áll fenn, ami robbanás, fulladás 
és mérgezésveszélyt okozhat.

C

Ábra: Szabályozógombok

5

22. Ellenőrizze a gáz csatlakozási 
nyomását
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A gázfajta átállítása 
(csak LL földgázzal és folyékony gázzal való 
üzemeltetés esetén)

LL földgázzal és folyékony gázzal való üzemeltetés 
esetén a gázfajtát át kell állítani.

1. A gázüzemű kondenzációs készüléknek üzemen 
kívül kell lennie. Zárja el a gáz-golyóscsapot.

 A készülék hőigény esetén automatikusan 
in dul akkor is, ha a gázfajta még nincs meg-
felelően beállítva.

2. Húzza ki a csatlakozót a kombinált gázszelepből
3. Oldja a kombinált gázszelepen lévő hollandi anyát (A)
4. Távolítsa el a kombinált gázszelepen lévő csavarokat 

(B)
5. Húzza lefelé és előre a kombinált gázszelepet, majd 

távolítsa el (C)
6. Távolítsa el a gázfojtószelepet (E) a gumikarikából (D)
7. Helyezze be a gázfojtószelepet a „Gázfojtószelepek” 

táblázatnak megfelelően
8.  Szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrend-

ben; ennek során ügyeljen a tömítések helyes 
elhelyezésére.

9. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

10. Ellenőrizze a kombinált gázszelep gáztömörségét

Figyelem

Ábra: A gázfajta átállítása

H12 Típus
1 28 kW földgáz
2 28 kW folyékony gáz
3 35 kW földgáz
4 35 kW folyékony gáz

1

2

4

6

7

Ábra: Szabályozógombok

11. Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs készüléket 
az 5-ös gombbal.

 Ha a készülék BM2 modullal van összekötve, 
az üzemmódgomb inaktív. Ezt a funkciót a BM2 
modul veszi át.

12. Állítsa be a gázfajtát a szervizszinten (csak folyékony 
gáz esetén)
• HG paraméterlista behívása:
 Tartsa nyomva a 4-es gombot 10 másodpercig
• Nyomja meg újból a 4-es gombot röviden
• Válassza ki az 1-es vagy a 2-es gombbal a H12 

paramétert
• Állítsa be a gázfajtát a táblázatnak megfelelően
 (a 6-os vagy a 7-es gombbal)

• Lépjen ki a szervizszintről a 4-es gomb megnyomásával
• Frissítse az adattáblát.
 Ragassza a (dokumentációhoz mellékelt) „Folyékony 

gázra átállítva” [Umrüstung auf Flüssiggas] feliratú 
öntapadó címkét az adattábla mellé.

13. CO2-mérés végrehajtása
Nyitott készüléknél – legkisebb terhelés
Nyitott készüléknél – legnagyobb terhelés  
(lásd a következő oldalt)

5

Ábra: H12 HG paraméter

A

B
D

C

E

Gázfajta
Gázfojtószelep
28 kW 35 kW

E/H földgáz Egy rovátka (kiszállítási 
állapot)

Három rovátka 
(kiszállítási állapot)

LL földgáz Nincs gázfojtószelep Nincs gázfojtószelep
P folyékony 
gáz

Két rovátka (tartozék); 
cikkszám: 8614788

Négy rovátka (tartozék); 
cikkszám: 8614789

Táblázat: Gázfojtószelepek

23. A gázfajta átállítása
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Ábra: Kombinált gázszelep

Ábra: Mérőnyílások

CO2 beállítása 
a legkisebb 
terhelésnél
(nullpontcsavar)

CO2 beállítása 
a legnagyobb 
terhelésnél

23. A gázfajta átállítása

1

2

4

6

7

Ábra: Szabályozógombok

5

B

Ábra:  60/100-as füstgázrendszerek szívott levegőjének és 
füstgázának mérése opcionális készülékkivitelek esetén

Füstgázmérő nyílás

Szívott levegő mérőnyílása

B

Füstgázmérő nyílás

Szívott levegő  
mérőnyílása

A csavarokat ne távolítsa el; ellenkező 
esetben a kombinált gázszelep többé nem 
állítható be!

Figyelem

A CO2 beállítása felső terhelésnél

Nyitott mérőnyílás esetén a kazánhelyiségbe 
füstgáz szivároghat. Fulladás veszélye áll 
fenn.

1. Távolítsa el a   B   csavart a jobb oldali 
mérőnyílásból.

2. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

3. Vezesse be a mérőszondát.

4. Aktiválja a kéményseprő üzemmódot (lásd: 
szabályozás)

5. Az égő üzemének indulását követően mintegy 
20 másodperc múlva ellenőrizze a CO2-tartalmat a 
CO2-mérő készülékkel, és szükség esetén állítsa 
be a táblázatnak megfelelően a nullpontcsavar 
segítségével. 

– Forgatás jobbra (-): a CO2-tartalom alacsonyabb lesz!
– Forgatás balra (+): a CO2-tartalom magasabb lesz!

FGB / FGB-K  
Készülék nyitva felső terhelésnél

Gázfajta CO2-tartalom 
%-ban

O2-tartalom 
%-ban

H/S földgáz 9,1% ± 0,2% 4,5 ± 0,3%
P folyékony gáz 10,2% ± 0,2% 5,4 ± 0,3%

A CO2 beállítása alsó terhelésnél 

1.  Aktiválja a kéményseprő üzemmódot és nyomja 
meg a 2-es gombot (HMV-gomb –)

– Forgatás jobbra: a CO2-tartalom magasabb lesz! 
– Forgatás balra: a CO2-tartalom alacsonyabb lesz!

FGB / FGB-K
Készülék nyitva legkisebb 

terhelésnél

Gázfajta CO2-tartalom 
%-ban

O2-tartalom 
%-ban

H/S földgáz 8,9% ± 0,2% 5,0 ± 0,3%
P folyékony gáz  9,8% ± 0,2% 6,0 ± 0,3%

2. A munkák befejezését követően szerelje fel a 
burkolatfedelet, és ellenőrizze a CO2-értékeket zárt 
készüléknél is.

 Helyes beállítás esetén a kazánnak a 25. táblázat 
(Égési paraméterek mérése) szerinti CO2-értékek-
nek megfelelően kell beállítva lennie.

3. Másik megoldásként a HMV-gomb (1) megnyomásával 
választható ki a felső terhelés.

4. Deaktiválja a kéményseprő üzemmódot (nyomja 
meg a 4-es gombot). A mérés befejezését köve-
tően kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a mé-
rőszondát, majd zárja be a mérőnyílást. Ennek 
során ügyeljen a csavarok, illetve a tömítés szoros 
illesztésére, és ellenőrizze azt!

Figyelem
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Teljesítmény beállítása (H04 paraméter)

A szabályozási paraméterek beállítása csak a beépített szabályozón keresztül lehetséges.
A fűtőteljesítményt a gázventilátor fordulatszáma határozza meg.
A gázventilátor fordulatszámának táblázat szerinti csökkentésével állítható be a legnagyobb fűtőteljesítmény 
80/60 °C-nál.

A legnagyobb fűtőteljesítmény korlátozása 80/60 °C-os előremenő/visszatérő hőmérsékletre vonatkoztatva

Kijelzett érték [%]

Fű
tő

te
lje

sí
tm

én
y 

[k
W

]

35 kWos készülék

28 kWos készülék

28 kWos készülék

Kijelzett érték (%) 28 30 40 50 60 70 80 90 92
Fűtőteljesítmény (kW) 4,8 5,5 9,0 12,4 15,9 19,4 22,8 26,3 27,0

35 kWos készülék

Kijelzett érték (%) 30 31 40 50 60 70 80 90 100
Fűtőteljesítmény (kW) 6,3 6,7 10,2 14,1 18,0 21,9 25,8 29,7 33,6

24. A maximális fűtőteljesítmény 
beállítása
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A szabályozópanel, ventilátor, keverőberendezés, égő és gázszelep komponensek minden változtatása 
esetén a füstgázt szakemberrel kell ellenőriztetni.
Az égési paramétereket zárt készülék mellett kell mérni.

Figyelem

A szívott levegő mérése

1. Távolítsa el az  A  csavart a bal oldali mérőnyílásból.

2. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

3. Vezesse be a mérőszondát.

4. Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs készüléket 
és aktiválja a kéményseprő üzemmódot a 6-os és 
a 7-es gomb (5 másodpercig tartó) megnyomásával.

5. Mérje meg a hőmérsékletet és a CO2-tartalmat.

6. 0,3%-osnál magasabb CO2-tartalom esetén, kon cent-
rikus légbevezetés és füstgázelvezetésnél a füst-
gázcsőben tömítetlenség áll fenn, amit meg kell  
szüntetni.

7. A mérés befejezését követően kapcsolja ki a készü-
léket, vegye ki a mérőszondát, majd zárja be a mérő-
nyílást. Ennek során ügyeljen a csavarok szoros 
illesztésére!

Ábra: Füstgáz-paraméterek mérése

Füstgázparaméterek mérése

Nyitott mérőnyílás esetén az üzemhelyiségbe 
füstgáz szivároghat. Fulladás veszélye áll 
fenn.

1. Távolítsa el a  B  csavart a jobb oldali mérőnyílásból.

2. Nyissa ki a gáz-golyóscsapot.

3. Vezesse be a mérőszondát.

4. Kapcsolja be a gázüzemű kondenzációs készüléket 
és aktiválja a kéményseprő üzemmódot a 6-os és 
a 7-es gomb (5 másodpercig tartó) megnyomásával.

5. Legalább 20 másodpercnyi üzemeltetés után először 
a legnagyobb, majd a legkisebb terhelésnél mérjen.

6. Füstgázértékek (a megengedett értékeket lásd 
a táblázatban)

7. A mérés befejezését követően kapcsolja ki a készü-
léket, vegye ki a mérőszondát, majd zárja be a mérő-
nyílást. Ennek során ügyeljen a csavarok, illetve a 
tö mítés szoros illesztésére!

Figyelem

Ábra:  60/100-as füstgázrendszerek szívott levegőjének és füstgáz-
paraméterének mérése opcionális készülékkivitelek esetén

Füstgázmérő nyílás

Szívott levegő 
mérőnyílása A

B

1

2

4

6

7

Ábra: Szabályozógombok

5

FGB / FGB-K Készülék zárva a legnagyobb terhelésnél
Gázfajta CO2-tartalom %-ban O2-tartalom %-ban

E/H/L földgáz 9,3% ± 0,2% 4,2 ± 0,3%
P folyékony gáz  10,5% ± 0,2% 4,9 ± 0,3%

FGB / FGB-K Készülék zárva a legkisebb terhelésnél
Gázfajta CO2-tartalom %-ban O2-tartalom %-ban

E/H/L földgáz 9,1% ± 0,2% 4,7 ± 0,3%
P folyékony gáz  10,0% ± 0,2% 5,7 ± 0,3%

Táblázat: Füstgáz-paraméterek

A

B
Füstgázmérő nyílás

Szívott levegő mérőnyílása

25. Az égési paraméterek mérése
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A nagy hatásfokú szivattyú maradék szállítási 
magassága (EEI ≤ 0,20)
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A nagy hatásfokú szivattyú 
működési leírása
(EEI ≤ 0,20)

Fűtési üzem A moduláló fűtőköri szivattyúval 2 üzemmód lehetséges:

1. Hőlépcsőszabályozás (ΔT)
A szabályozás célja, hogy egy előre meghatározott hő-
lépcső folyamatos fenntartásával a kondenzációs hatást 
lehetőleg teljes mértékben kihasználja, valamint a szivattyú 
által igényelt elektromos energiát minimális szinten tartsa.

2. Rögzítetten beállított fordulatszám (rögzített érték)
A fűtőköri szivattyú a legkisebb és a legnagyobb égő-
teljesítmény esetén is a rögzítetten beállított fordulat-
számon jár. A szivattyú teljesítményét nem a szükséges 
fűtőteljesítmény szabályozza, és az áramfogyasztás sem 
csökken.

HMV üzem A fűtőköri szivattyú nem modulál, hanem állandó értékre 
be állított „Használati meleg víz” szivattyú-fordulatszámon 
jár (lásd A szivattyú-fordulatszámok gyári beállításai c. 
táblázatot).

Készenléti üzem A szivattyú nem jár, ha a készülék készenléti üzemben van.

Üzemi beállítás A szivattyúszabályozás a H37 paraméterrel állítható be.

Szállítási teljesítmény [l/h]
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Túláramszelep: 
450 mbar

26. A nagy hatásfokú 
szivattyú működési leírása



3064598_201611 55

Hibaelhárítás Hiba Hibaelhárítás

Egyes fűtőtestek nem melegednek fel 
megfelelően.

Végezzen hidraulikus kiegyenlítést, 
azaz fojtsa le a melegebb fűtőtesteket.
Növelje a szivattyú-fordulatszámot 
(H16).

Az átmeneti időszakban a kívánt 
helyiség-hőmérséklet nem érhető el.

Állítsa az előírt szobahőmérsékletet 
magasabbra a szabályozón (például 
előírt érték ± 4 beállítással).

Nagyon alacsony külső hőmérséklet 
esetén a kívánt helyiség-hőmérséklet 
nem érhető el.

Állítson be meredekebb fűtési görbét 
a szabályozón (például növelje az 
előremenő hőmérsékletet szabványos 
külső hőmérséklet mellett).

26. A nagy hatásfokú 
szivattyú működési leírása
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Üzembe helyezési munkák Mérési értékek vagy nyugtázás

1.) Gyártási szám az adattáblán

___________________________________

2.) Az elektromos huzalozás / csatlakoztatás / biztosítás 
a szerelési útmutató műszaki adatainak és a VDE-
előírásoknak megfelelő ellenőrzése megtörtént?

□

2.) A berendezés átöblítése megtörtént? □

3.) A berendezés feltöltése és a vízelőkészítés megtörtént?
- pH-érték beállítva
- teljes vízkeménységi fok beállítva

□

____________ pH-érték 
________________ nk° 

4.) A készülék és a berendezés légtelenítése megtörtént? □

5.) Fennáll a 2,0–2,5 bar közötti berendezésnyomás? □

6.) Hidraulikus rendszer tömítettségének ellenőrzése 
megtörtént?

□

7.) A szifon fel van töltve? □

8.) A gázfajtának megfelelő gázfojtószelep van alkalmazva? Földgáz □
Folyékony gáz □
Wobbe-szám _____________ kWh/m³
Üzemi fűtőérték _____________ kWh/m³

9.) A gázcsatlakozások nyomáspróbája el lett végezve? □

10.) A gáztömörség-vizsgálat végre lett hajtva? □

11.) Kapcsolja be a fűtőkészüléket, állítsa a szabályozót Ki / 
Készenlét állapotba.

□

12.) A szabályozás alapbeállítása megtörtént? □

27. Üzembe helyezési jegyzőkönyv
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Üzembe helyezési munkák Mérési értékek vagy nyugtázás

13.) A kívánt fűtőteljesítmény be lett állítva  
(H04 szervizparaméter)?

□

14.) A gázfajta be lett állítva (H12 szervizparaméter)? 1 = földgáz = 28 kW                                     □
2 = folyékony gáz = 28 kW                           □
3 = földgáz = 35 kW                                     □
4 = folyékony gáz = 35 kW                           □

15.) Ellenőrizze a berendezéskonfigurációt, és szükség esetén 
módosítsa a H40 szervizparamétert 

□

16.) A gázfajta és a fűtőteljesítmény fel van tüntetve az öntapadó 
címkén?

□

17.) A levegő- és füstgázrendszer ellenőrzése megtörtént? □

18.) Füstgázmérés (kéményseprő üzemmód):
 Füstgáz-hőmérséklet bruttó
 Szívott levegő hőmérséklete
 Füstgáz-hőmérséklet nettó
 Széndioxid-tartalom (CO2) vagy oxigéntartalom (O2)
 Szénmonoxid-tartalom (CO)

_____________                tA [°C]
_____________                tA [°C]
_____________       (tA - tL ) [°C]
_____________                      %
_____________                  ppm

19.) A burkolatok fel vannak helyezve? □

20.) A működés ellenőrzése megtörtént? □

21.) Az üzemeltető betanítása megtörtént, a dokumentáció  
át lett adva?

□

22.) Az üzembe helyezés visszaigazolása megtörtént? _____________                     □

27. Üzembe helyezési jegyzőkönyv
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28.1. Karbantartás – zavarjelzések
A karbantartáshoz figyelembe kell venni a 4. oldalon kezdődő biztonsági 
tudnivalókat.

Biztonsági tudnivalók 
a karbantartáshoz

1

2

Az üzemeltetés során előfordult üzemzavarok a Szervizszinten, a Hibatörténet 
alatt hívhatók be.

Ehhez tartsa nyomva 10 másodpercig a 4-es zavarnyugtázó gombot. 
Jelölje ki az 1-es és a 2-es gombbal a „Hi” hibatörténet menüt, majd válassza 
ki a 4-es zavarnyugtázó gombbal. 
Azok a legutóbbi üzemzavarok jelennek meg, amelyek a szakembernek 
karbantartási tudnivalókkal szolgálhatnak.

Hibatörténet 
- az 1-es gomb megnyomásával a H01–H08 esemény választható ki.
- a hibakód a 7-es gombbal jeleníthető meg.

A zavarnyugtázó gomb (4) kétszeri megnyomásával a Szervizszintre térhet 
vissza. Itt az 1-es és a 2-es gombbal kiválaszthatja az „rES” hibatörténet menüt 
a hiba visszaállításához.

Hibatörténet visszaállítása
- a rES kijelzés megjelenésekor tartsa nyomva 10 másodpercig az 5-ös 
üzemmódgombot.

A szervizszintből az 3-as infógomb 1 másodpercnyi megnyomásával lehet 
kilépni.

Hibatörténet

Zavarnyugtázó 
gomb (4)

Üzemmódgomb (5)

7

Infógomb (3)
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28.2. Karbantartás – pótalkatrészkar
bantartókészlet
  

1 karbantartási készlet Mat.Nr.: 8614950
1 tisztítókészlet Mat.Nr.: 8614952
1 mérőkészülék emissziós méréshez kein Zubehör
1 nyomáskülönbség-mérő készülék kein Zubehör

A karbantartáshoz szükséges

Adapterlemez nyomás-
mérő csonkkal

Univerzális kulcs

Tisztítóeszköz

Pótalkatrésztisztítókészlet

FGB pótalkatrészkarbantartókészlet

Kondenztálca tömítése

Gyújtó- és ionizációs 
elektróda

Gyújtó- és ionizációs 
elektróda tömítése

Égő tömítése

HMV-hőcserélő tömítése

Kondenztálca tömítése – 
füstgázcső

Szerelőlemez lapos 
tömítése

Égőkamra fedelének csavarjai
M6

A gyújtó- / ionizációs elektróda és a szerelőlemez  
csavarjai
M4
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28.3. Karbantartási előkészületek 

Az elülső burkolat eltávolítása

Csavar Először oldja meg az elülső burkolaton alul, középen lévő csavart. 

Nyomja meg alul jobbra és balra a két reteszelőkampót, majd húzza előre 
a burkolatot.
Akassza ki felfelé és vegye le az elülső burkolatot.

A berendezés feszültségmentesítése

  A készülék hálózati csatlakozókapcsai ki kap-
csolt hálózati kapcsoló esetén is elektromos 
feszültség alatt állnak.

- Feszültségmentesítse a berendezést

Gázgolyóscsap elzárása

  A különböző alkatrészek nagyon forróak lehetnek. Hagyja azokat 
lehűlni, vagy húzzon kesztyűt.

Égési sérülés veszélye

Seite 16
Gaskugelhahn, Durchgangsform
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28.4. A HMVhőcserélő szennyezettségi 
fokának megállapítása (füstgázoldal)

A nyomásmérőcsatlakozó szerelése -  Oldja a gyújtó- és ionizációs elektródán lévő M4-es imbuszcsavart

-  Szerelje fel a nyomásmérő csonkkal ellátott adapterlemezt

-  A gyújtó- és ionizációs elektródát a karbantartás után újból fel kell szerelni

- Csatlakoztassa a nyomáskülönbség-mérő készüléket az adapterlemez „+” 
és a füstgáz mérőnyílásának „-” csatlakozásai közé a készülék csatlakozó-
karimájánál

- A készülék a légtelenítési programmal (AP funkció) kezd 2 percig
 (lásd a 15. fejezetet: Szabályozás)

28 kW 35 kW
Mért érték Intézkedés Mért érték Intézkedés
> 3 mbar Tisztítás > 3 mbar Tisztítás
Táblázat: A hőcserélő-tisztítás határértékei

1) 1.00-es szoftververzióig a határérték 7 mbar

- Egyenlítse ki a mért értéket a táblázat segítségével, és végezze el a szük-
sé ges intézkedéseket

- A hőcserélő tisztításának leírása a 28.8. fejezetben található.

A készülék bekapcsolása
(helyezze ismét feszültség  
alá a berendezést)

Az égőkamra és a hőcserélő 
nyomáskülönbségének 
meghatározása

1

2

+
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28.5. Égő karbantartás

Húzza ki a következő csatlakozókat:

-  Ventilátor

-  Kombinált gázszelep

-  Gyújtó- és ionizációs elektróda

  Húzza le könnyed forgató mozdulatokkal

A kombinált gázszelepen 
lévő csavarkötés oldása

A dugaszcsatlakozó oldása
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28.5. Égő karbantartás
-  Húzza le a szívócsövet

-  Oldja az égőkamra fedelének 2 csavarját

-  Emelje meg az égőkamra fedelét, tolja hátra, és vegye ki felfelé

Az égőt minden karbantartás alkalmával meg kell tisztítani

- Vegyük ki az égőt

- Vegyük szemügyre, hogy nem rongálódott-e meg

- Ha megrongálódott, cseréljük ki

- Tisztítsuk meg sűrített levegővel, kiporszívózással, vagy ütögessük ki belőle 
a szennyezést az áramlási iránnyal szemben

- Tisztítsuk meg a hőcserélőt és égő tömítő felületeit

- Újítsuk fel az égő tömítését

Figyelem! 
Kazántisztító szerrel, savakkal, lúgokkal és vízzel nem szabad tisztítani!

Az égőkamra 
fedelének leszerelése

Égő karbantartás
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28.6. Az ionizációs gyújtóelektróda 
ellenőrzése

– Vegye ki az elektródát a 2 db M4 csavar oldásával.

– Az elektródát minden karbantartás során ki kell cserélni a tömítéssel együtt 
(a rögzítőcsavarok meghúzási nyomatéka: 3,0 ± 0,3 Nm).

A gyújtóelektródák 
cseréje

Gyújtóelektróda
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28.7. A szifon tisztítása és a tágulási 
tartály ellenőrzése
- Tisztítsa meg a szifont az üledéktől

- Helyezzen felfogótartályt a szifon alá.

- Nyissa ki a szifonon lévő tisztítónyílást.

- Töltse fel és öblítse át a szifont felülről, a füstgázcsövön / -könyökön lévő 
vizs gálónyíláson keresztül. 

  Az öblítést csak a füstgázvezetéken keresztül végezze, a légbevezető 
nyílásba ne töltsön vizet.

 Ellenkező esetben égőzavarok következhetnek be.

- Ellenőrizze a biztonsági szelepet

- Ellenőrizze a tágulási tartályt

- Vízveszteség esetén ellenőrizze a tágulási tartálynál mért nyomást.

- A csatlakozószelep elöl található és védősapka biztosítja.

- Nyomásmentes fűtőkör esetén az előnyomás értéke mintegy 0,75 bar legyen.

A szifon tisztítása

A biztonsági szelep ellenőrzése

A tágulási tartály ellenőrzése



66 3064598_201611

28.8. A hőcserélő szétszerelése
- Zárja el az előremenő / visszatérő vezetékek karbantartó csapjait

- Nyissa ki a leeresztőcsapot

- Nyissa ki a kézi légtelenítőt

- Húzza ki az előremenő hőmérséklet érzékelője, a biztonsági hőmérséklet-határoló  
és a füstgáz-hőmérséklet érzékelője csatlakozóját

- Oldja a biztosítókapcsokat

- Oldja a szivattyú csavarkötéseit

Távolítsa el a csöveket

A kondenzációs készülék 
fűtővízoldali leeresztése

Az előremenő / visszatérő 
vezetékezés szétszerelése
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28.8. A hőcserélő szétszerelése
- Szerelje le a szifont

- Húzza lefelé a tartókapcsok összenyomásával, és helyezze a házba 

- Emelje felfelé a hőcserélőt és vegye ki előrefelé

  

- Állítsa a hőcserélőt az égőkarimára

- Átlósan tisztítsa meg a csomósort a karbantartó készletben lévő 
tisztítóeszközzel.

- A fellazított lerakódásokat fújja ki sűrített levegővel vagy távolítsa el porszívóval 
(az égőkarima irányában)!

 

A kondenzátumtálca 
szétszerelése

A hőcserélő kiakasztása

A hőcserélő tisztítása

 Elforgatás 180°-kal

A kondenzátumtálca 
megtisztítása a maradványoktól

Figyelem:
Ne használjon kazántisztító anyagot, 
sem vizet!



68 3064598_201611

- Cserélje ki a kondenzátumtálca tömítéseit és kenje be szilikonzsírral

- Helyezze a kondenzátumtálcát a házba

- Akassza be a hőcserélőt felülről lefelé

- A tartókapcsok összenyomásával vezesse felfelé és rögzítse a hőcserélőn

- Szerelje vissza a szifont

- Cserélje ki és zsírozza be a tömítéseket!

- Szerelje fel a csöveket biztosítókapcsokkal és csavarkötésekkel a szivattyúra

- Csatlakoztassa az előremenő hőmérséklet érzékelője, a biztonsági 
hőmérséklet-határoló és a füstgáz-hőmérséklet érzékelője csatlakozóját

A hőcserélő összeszerelése

A kondenzátumtálca szerelése

Az előremenő / visszatérő 
vezetékezés szerelése

28.9. A hőcserélő összeszerelése
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28.9. A hőcserélő összeszerelése
- Zárja el a leeresztőcsapot

- Végezze el a feltöltést (lásd a 18. és 19. fejezetet)

- Légtelenítse a kondenzációs készüléket

- Nyissa ki az előremenő/visszatérő vezetékek karbantartó csapjait

- Cserélje ki az égő tömítését

- Helyezze be az égőt síkban

- Helyezze az égőkamra fedelét az égőkamrára, és húzza egyenletesen előre

- Húzza meg az égőkamra fedelének csavarjait 

- Szerelje fel a szívócsövet

- Csatlakoztassa újból a következő dugaszcsatlakozókat:

-  Ventilátor

-  Kombinált gázszelep

-  Gyújtó- és ionizációs elektróda

  Tolja fel könnyed forgató mozdulatokkal

A kondenzációs készülék 
fűtővízoldali feltöltése

Az égőkamra fedelének 
felszerelése

Dugaszcsatlakozás visszaállítása
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28.9. A hőcserélő összeszerelése
 - Cserélje ki a csavarkötések tömítéseit

- Húzza meg a kombinált gázszelepen lévő csavarkötést, és ellenőrizze 
a gáztömörséget.

 - Töltse fel a szifont felülről, a füstgázcsövön / -könyökön lévő vizsgálónyíláson 
keresztül. 

  A feltöltést csak a füstgázvezetéken keresztül végezze, a légbevezető 
nyílásba ne töltsön vizet.

 Ellenkező esetben égőzavarok következhetnek be.

 - Mérje meg a HMV-hőcserélő szennyezettségi fokát a 28.4. fejezet szerint.

- A mért nyomásveszteségeknek a határértékek alatt kell lenniük.

- Ha nem állapítható meg javulás, ismételje meg a tisztítást.

- Ha ekkor sem állapítható meg javulás, szereljen be egy új hőcserélőt.

A kombinált gázszelepen lévő 
csavarkötés meghúzása

A szifon feltöltése

Ellenőrző mérés
A hőcserélő nyomáskülönbsége 
tisztítás után
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29. A HMV készítés ellenőrzése
- Zárja el a hideg vizet, és hidraulikusan nyomásmentesítse a berendezést.

- Ellenőrizze és tisztítsa meg az FGB-K szennyszűrőjét.

Az FGBK túl alacsony HMVteljesítménye esetén végezze el a következő 
műveleteket:

- Ellenőrizze és tisztítsa meg az FGB-K szennyszűrőjét.

- Szerelje ki az FGB-K lemezes hőcserélőjét.

- 4 mm-es imbuszkulccsal oldja a 2 db csavart, és húzza felfelé a lemezes 
hőcserélőt.

 Vízkőtelenítse vagy cserélje ki a lemezes hőcserélőt.

- Cserélje ki és zsírozza be a lemezes hőcserélő tömítéseit!

- Beszerelés után húzza meg a csavarokat 3,5 ± 0,5 Nm nyomatékkal.

- Kapcsolja be a készüléket

- Nyissa ki a gáz-golyóscsapot, és kapcsolja be a készüléket.

- Ellenőrizze a gázszakaszt és a hidraulikus rendszert tömítettség szempontjából

- Akassza be újból és rögzítse a burkolatot.

- Nyomja meg a kéményseprő üzemmód gombját

Aktiválja a kéményseprő üzemmódot
(5 másodpercig tartsa nyomva 
egyszerre mindkét gombot)

A HMV készítés ellenőrzése

Lemezes hőcserélő (PWT)

PWT csavar PWT 
csavar

Szenny-
szűrő

Tesztüzem

Az égési paramétereket minden karbantartás után meg kell mérni. Az erre 
vonatkozó utasításokat a 25. fejezet tartalmazza.

Az égési paraméterek 
mérése
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Biztonsági hőmérséklethatároló (STB, termosztát)

A biztonsági hőmérséklet-határoló a készüléket 110 °C-nál kikapcsolja.

Ennek eredményeként az égő üzeme leáll, és önreteszelő üzemzavar követ-
kezik be Þ hibakód: 01. A kikapcsolási pont alulmúlása esetén a készülék az 
üzemzavar nyugtázását követően ismét üzemelni kezd.

Kazánhőmérsékletérzékelő 

• A kazánhőmérséklet-érzékelő az égőkamrán elhelyezett érzékelő. A készülék 
szabályozása az itt meghatározott hőmérséklet segítségével történik.

• A lehetséges legmagasabb kazánhőmérséklet 90 °C, amelynek túllépése 
a készülék kikapcsolását és az égő üzemtiltását eredményezi (gyári beállítás: 
7 perc).

• A kazánhőmérséklet-érzékelő olyan hőmérséklet-határoló, amely a készü-
léket 105 °C-nál (reteszelően) kikapcsolja. Þ hibakód: 02

• A kazánhőmérséklet-érzékelő olyan hőmérséklet-figyelő, amely a készüléket 
95 °C-nál (nem reteszelően) kikapcsolja. Þ hibakód: 06

Füstgázhőmérséklet érzékelő

A füstgáz-hőmérséklet érzékelő a készüléket 115 °C-nál magasabb füstgáz-
hőmérséklet esetén kikapcsolja. Þ hibakód: 07.

A füstgáz-hőmérséklet meghatározása a kondenzátumtálcában elhelyezett 
hőérzékelőn keresztül történik.

Hőmérsékletfigyelés

Berendezésnyomásfelügyelet Üzemi vízhiány elleni védelem

A készülék olyan nyomásérzékelővel rendelkezik, amely a fűtőkör üzemi nyo-
mását felügyeli. Ha a rendszernyomás értéke 0,5 bar alá csökken, a szabá-
lyozás az égőt lekapcsolja anélkül, hogy a készüléket reteszelné. Ha a nyomás 
újból a kikapcsolási küszöbérték fölé emelkedik, a készülék önállóan tovább 
üzemel.

30. Biztonsági berendezések



3064598_201611 73

Levegő és füstgázvezetés

A B23, B33 és C53 típusoknál gondoskodni kell szellőzésről

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói

Csatlakoztatási módok
Típus1) Üzemmód Csatlakoztatható

Beltéri 
levegőtől 

függő

Beltéri 
levegőtől 
független

Kémény –  
nedvességre 
érzéketlen

Levegő- és 
füstgáz-
kémény

Levegő- és 
füstgáz-
vezeték

Építésileg 
engedélye-
zett levegő- 
és füstgáz-

vezeték

Nedvességre 
érzéketlen  

füstgázvezeték

B23P, B33P, C13x, 
C33x, C43x, C53, 
C53x, C83x, C93x

X X B33, C53, C83x C43x C13x2), 
C33x, C53x

C63x B23, C53x, 
C83x, C93x

1) „x” jelölés esetén a füstgázvezeték összes alkatrészét égéslevegő áramolja körül.
2) Svájc: vegye figyelembe a G1 gázirányelveket!
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Levegő és füstgázvezetés

A füstgázvezetés változatai Maximális hossz 1)

[m]

28 kWig 35 kWig

B23P Füstgázvezeték aknában és égéslevegő közvetlenül a készülék fölött (beltéri 
levegővel üzemelő)

NÁ 60
NÁ 80

12
50

7
50

B33P Füstgázvezeték aknában, vízszintes koncentrikus csatlakozóvezetékkel (beltéri 
levegővel üzemelő)

NÁ 60
NÁ 80

10
50

5
50

B33P Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázkéménybe, vízszintes 
koncentrikus csatlakozóvezetékkel (beltéri levegővel üzemelő)

Méretezés az 
EN 13384 szabvány 

szerint
(LFK-gyártó)

C13x Vízszintes mennyezeti átvezetés magastetőn keresztül (beltéri levegőtől 
független, helyszínen kialakított tetőablak)

NÁ 60/100
NÁ 80/125

5
10

3
10

C33x
Függőleges koncentrikus tetőátvezetés magas- vagy lapostetőn keresztül, 
függőleges koncentrikus levegő- és füstgázvezetés aknába történő 
beépítéshez (beltéri levegőtől független)

NÁ 60/100
NÁ 80/125

NÁ 
110/160

7
20
20

4
24
29

C43x
Csatlakozás nedvességre érzéketlen levegő- és füstgázkéményre (LFK), 
maximális csőhossz a készülék középső ívétől a csatlakozásig 2 m (beltéri 
levegőtől független)

Méretezés az 
EN 13384 szabvány 

szerint
(LFK-gyártó)

C53 Csatlakozás füstgázvezetékre aknában, égéslevegő-vezeték külső falon 
keresztül (beltéri levegőtől független), 3 m égéslevegő-vezetékkel együtt NÁ 80/80 50 50

C53x Csatlakozás füstgázvezetékre a homlokzaton (beltéri levegőtől független), 
égéslevegő-szívás külső falon keresztül

NÁ 60/100
NÁ 80/125

10
50

5
46

C83x Csatlakozás füstgázvezetékre aknában, friss levegő külső falon keresztül 
(beltéri levegőtől független) NÁ 80/125 50 50

C83x Csatlakozás koncentrikusan nedvességre érzéketlen füstgázkéménybe, 
égéslevegő külső falon keresztül (beltéri levegőtől független)

Méretezés az 
EN 13384 szabvány 

szerint
(LFK-gyártó)

C93x Füstgázvezeték aknába történő beépítéshez, függőleges, NÁ 60
Csatlakozóvezeték NÁ 60/100 merev 9 5

C93x

Füstgázvezeték aknába történő beépítéshez, függőleges, NÁ 80
Csatlakozóvezeték NÁ 60/100
Csatlakozóvezeték NÁ 80/125
Csatlakozóvezeték NÁ 80/125

merev
merev

rugalmas

16
17
17

20
23
23

1) A maximális hossz nem más, mint a készüléktől a füstgáztorkolatig lévő teljes hossz.
 A gázventilátor rendelkezésre álló szállítási nyomásait lásd a műszaki adatoknál!

Megjegyzés: A C33x és C83x rendszerek garázsokban is 
telepíthetők.
A szerelési példákat adott esetben a helyi építési és jogi elő-
írásoknak megfelelően kell értelmezni. A telepítésre, különö-
sen a vizsgálóelemek és a frisslevegő-nyílások beépí tésére 
(szellőzés 50 kW fölött általában szükséges) vonatkozó kérdé-
seket a telepítés előtt az illetékes területi kéményseprővel kell 
tisztázni.

A hosszadatok a koncentrikus levegő és füstgáz veze
tésre, a füstgázvezetékekre és kizárólag eredeti Wolf
alkatrészekre vonatkoznak.

Az NÁ 60/100 és NÁ 80/125 levegő és füstgázrendszerek 
a Wolf gázüzemű kondenzációs készülékeivel vannak 
rend szerszinten tanúsítva.

A következő levegő- és füstgázvezetékek, illetve CE-0036-
CPD-9169003 engedéllyel rendelkező füstgázvezetékek 
alkalmazhatók:
- Füstgázvezeték, NÁ 80
- Koncentrikus levegő- és füstgázvezeték, NÁ 60/100 és NÁ 

80/125
- Füstgázvezeték, NÁ 110
- Koncentrikus levegő- és füstgázvezeték (homlokzaton), NÁ 

80/125
- Füstgázvezeték, rugalmas, NÁ 83
A szükséges jelölőtáblák a vonatkozó Wolf-tartozékok között 
találhatók. 
A tartozékhoz mellékelt szerelési tudnivalókat is figyelembe 
kell venni.

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Alacsony külső hőmérséklet esetén előfordulhat, 
hogy a füstgázban lévő vízgőz a légbevezetésnél, 
illetve a füstgázkivezetésnél lecsapódik és jéggé 
fagy. Ez a jég bizonyos körülmények között 
lezuhanhat a tetőről, és személyi sérülést, illetve 
anyagi károkat okozhat. A jég leesését helyszíni 
intézkedésekkel (például hófogó felszerelésével) 
kell megakadályozni. 

Ha a mennyezetre nincs előírva tűzállósági idő-
tartam, az égéslevegő-hozzávezetés és a füst-
gázelvezetés vezetékeit a mennyezet felső 
síkjától a tetőhéjazatig nem éghető, alaktartó 
épí tőanyagokból készült aknában vagy fém 
védőcsőben kell vezetni (mechanikai védelem). 
A jelen óvintézkedések megtétele hiányában a tűz 
továbbterjedésének veszélye áll fenn.

Általános tudnivalók

Különösen biztonságtechnikai okokból a koncent ri
kus levegő és füstgázvezetéshez, valamint a füst
gázvezetékekhez csak eredeti Wolfalkatrészeket 
használjon.

A szerelési példákat adott esetben a helyi építési és jogi 
előírásoknak megfelelően kell értelmezni. A telepítésre, 
különösen a vizsgálóelemek és a frisslevegő-nyílások 
beépítésére vonatkozó kérdéseket a telepítés előtt az illetékes 
területi vezető kéményseprővel kell tisztázni.

Tetőn keresztüli levegő- és füstgázvezetéssel 
rendelkező gázüzemű kondenzációs készülékek 
csak a tetőtérben vagy olyan helyiségekben tele-
píthetők, amelyeknél a mennyezet egyben a tetőt 
is képezi vagy a mennyezet fölött csupán a tető-
szerkezet van.

Ha a levegő- és füstgázvezetés emeleteket hidal 
át, a vezetékeket az üzemhelyiségen kívül legalább 
90 perces, míg alacsony magasságú (1-es és 2-es 
épületosztályú) lakóépületekben legalább 30 perces 
tűzállósági időtartamú aknában kell vezetni. A jelen 
utasítás mellőzése a tűz továbbterjedését okozhatja.

A tetőn keresztül vezetett levegő- és füstgázvezetéssel 
rendelkező olyan gázüzemű készülékekre, amelyeknél 
a mennyezet fölött csupán a tetőszerkezet van, a következők 
érvényesek:

Ha a mennyezetre egy tűzállósági időtartam 
vonatkozik, az égéslevegő-hozzávezetés és a füst-
gázelvezetés vezetékeinek a mennyezet felső síkja 
és a tetőhéjazat közötti tartományban olyan bur-
ko lattal kell rendelkezniük, amely szintén ilyen 
tűzálló sági időtartammal rendelkezik és nem éghető 
anyagokból áll. A jelen óvintézkedések megtétele 
hiányában a tűz továbbterjedésének veszélye áll 
fenn.

A levegő- és füstgázvezetést vagy a füstgáz-
vezetéket aknán kívüli vezetés esetén a csővezeté-
kek szétcsúszásának megakadályozása érdekében 
a készülékcsatlakozástól számított, illetve irány-
váltások előtt és után legalább 50 cm-es távolságban 
elhelyezett távtartó bilincsekkel kell rögzíteni. 
A jelen utasítás mellőzése esetén füstgázszivárgás 
veszélye áll fenn. Ezenkívül a készülék is sérülhet.

A koncentrikus levegő- és füstgázvezetés éghető anyagoktól 
vagy éghető alkotórészektől való távolsága nem szükséges, 
mivel a készülék névleges hőteljesítménye esetén 85 °C-nál 
magasabb hőmérséklet nem lép fel.
Ha csak füstgázvezetékek fektetésére kerül sor, a távolságokat 
a DVGW/TRGI 2008 előírásainak megfelelően kell betartani.

A levegő és füstgázvezetés akna nélkül nem 
vezethető át más üzemhelyiségeken keresztül, 
mivel a tűz továbbterjedése veszélye áll fenn, 
valamint nincs biztosítva mechanikai védelem.

Az égéslevegőt nem szabad olyan kéményekből 
szívni, amelyekben korábban olaj- vagy szilárd-
tüzelésű kazánokból származó füstgázok voltak 
elvezetve!

Figyelem

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói



76 3064598_201611

Külső falon keresztüli levegő- és füstgázvezetéssel rendelkező gázüzemű kondenzációs 
készülék (C13x) telepítése esetén a névleges teljesítményt fűtési üzemben 11 kW alá kell 
csökkenteni (az eljárást lásd „A maximális fűtőteljesítmény beállítása” című fejezetben). 

A füstgázvezetékek szabad keresztmetszetének ellenőrizhetőnek kell lennie. Az üzem-
helyiségben legalább egy ennek megfelelő vizsgáló- és/vagy ellenőrző nyílást kell az 
illetékes területi vezető kéményseprővel egyeztetve elhelyezni.

A füstgázoldali csatlakozásokat karmantyú és tömítés alkalmazásával kell el-
készíteni. A karmantyúkat mindig a kondenzátum folyásirányával ellenkezően kell 
felszerelni.A levegő és füstgázvezetést a gázüzemű kondenzációs készülék felé  
legalább 3°os lejtéssel kell szerelni. A rögzítéshez távtartó bilincseket kell elhelyezni  
(lásd a szerelési példákat).

Csatlakozás levegő és 
füstgázvezetésre

A levegő- és füstgázvezetés vagy füstgázvezeték számított hossza az egyenes cső-
hosszból és a csőkönyökök hosszából adódik.

Példa: 60/100-as rendszer1):
egyenes levegő- és füstgázcső, hossza 1,5 m L = egyenes hossz + könyökhossz
1 × 87°-os könyök  ≙ 1,5 m L = 1,5 m + 1 × 1,5 m + 2 × 1,3 m
2 × 45°-os könyök ≙ 2 × 1,3 m L = 5,6 m

A levegő és füstgázvezetési hossz 
számítása

Megjegyzés: A tetőn keresztül vezetett levegő- és füstgázvezetések kölcsönhatásának 
elkerülése érdekében a levegő- és füstgázvezetések között legalább 
2,5 m-es távolságot célszerű tartani.

1) A rendszer hosszegyenértéke: 60/100 80/125
87°-os könyök 1,5 m 3 m
45°-os könyök 1,3 m 1,5 m

Minimális aknaméret beltéri levegőtől független üzemben (C93x)

Feltételezés: Az üzemhelyiségben használt 
megoldás: 2 db vizsgálókönyök, 1 db 87°-os 
könyök és 1,5 m vízszintes szakasz 87°-os 
támasztókönyökkel

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Csatlakozás nedvességre érzéketlen levegő és füstgáz
kéményhez (LFK), füstgázkéményhez vagy füstgáz
berendezéshez (C43x)

A vízszintes levegő- és füstgázvezetés levegő- és 
füstgázkéménnyel történő telepítése esetén legfeljebb 2 m 
hosszú lehet.
A levegő- és füstgázkéménynek (LFK) a DIBT (Német Építés-
technikai Intézet) által bevizsgáltnak, illetve CE tanúsítvánnyal 
rendelkezőnek, továbbá a túlnyomásos, illetve vákuumos 
kondenzációs üzemhez engedélyezve kell lennie.
A méretezés az EN 13384 szabvány szerinti számítással 
történik.

Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázkéményhez 
vagy füstgázberendezéshez (B33) beltéri levegővel történő 
üzemeltetésnél

A vízszintes levegő- és füstgázvezetés füstgázkéménnyel 
történő telepítése esetén legfeljebb 2 m hosszú lehet. A ké-
szülék csatlakozókönyökének kiegészítéseként legfeljebb két 
90°-os irányváltás szerelhető be.
A füstgázkéménynek a DIBT által bevizsgáltnak, illetve CE 
ta nú sítvánnyal rendelkezőnek, továbbá a kondenzációs üzem-
hez engedélyezve kell lennie.
A csatlakozóidomot szükség esetén a kémény gyártójától kell 
beszerezni.
Az üzemhelyiségbe vezető levegőnyílásoknak teljesen 
szabadoknak kell lenniük.

Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázvezetékhez 
(B23) beltéri levegővel történő üzemeltetésnél

Ennél a kivitelnél az üzemhelyiség szellőztetésére vonatkozó, 
DVGW-TRGI szerinti előírásokat kell figyelembe venni.

Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázvezetékhez 
(C53, C83x) beltéri levegőtől független üzemben

A vízszintes légvezetékhez legfeljebb 2 m-es hossz ajánlott. 
Az égéslevegővel nem körüláramoltatott füstgázvezetékekkel 
szemben támasztott, a DVGW-TRGI 2008 előírásai szerinti 
különleges követelményeket, illetve az országspecifikus 
tüzelési rendelkezéseket figyelembe kell venni.

Csatlakozás gáztüzelőhellyel nem bevizsgált égéslevegő
hozzávezetéshez és füstgázelvezetéshez (C63x)

Az eredeti Wolf-alkatrészek hosszú évek során lettek opti-
ma lizálva, rendelkeznek a DVGW minőségi tanúsítványával, 
és össze vannak hangolva a Wolf gázüzemű kondenzációs 
készülékeivel. A csak a DIBT által engedélyezett, illetve csak 
CE tanúsítvánnyal rendelkező, nem Wolf-féle rendszerek 
használata esetén a szerelést végző szakember felelős 
a megfelelő kialakításért és a kifogástalan működésért. A hely-
telen csőhosszakból, túl nagy nyomásveszteségből, füstgáz 
és kondenzátum távozása vagy hibás működés (például 
szabaddá váló alkatrészek) miatti idő előtti kopásból eredő 
üzemzavarokért vagy anyagi károkárt és személyi sérülésekért 
a csak DIBT-engedéllyel rendelkező, nem Wolf-féle rendszerek 
esetén a Wolf nem vállal felelősséget.

Aknából vett égéslevegő esetén az aknának szennyeződés-
mentesnek kell lennie!

Összevonás és kaszkád üzem

A készülékek a DVGW G 635. számú munkalapjának megfe-
lelően alkalmasak összevonásra. A füstgázok visszaáramlá-
sának megakadályozására szolgáló berendezésként belső 
visszaáramlás-gátló szolgál. Két gázkészülék között a füg-
gőleges távolság legalább 2,5 m legyen. A telepített füstgáz-
rendszernek az összevonáshoz szükséges engedéllyel kell 
rendelkeznie. Az alkalmasságot tüzeléstechnikai méréssel kell 
igazolni.

Ábra: Kaszkád Ábra: Összevonás

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói

Wolf FGB 
készülékkombináció

Füstgázvezeték átmérője Függőleges 
magasság*

[m]Összekötő vezeték Gyűjtő Függőleges

28 + 28 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 50
28 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 50
35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 50

28 + 28 + 28 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 46
28 + 28 + 28 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 50
28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 38
28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 50
28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 32
28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 50
35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 29
35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 50

28 + 28 + 28 + 28 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 19
28 + 28 + 28 + 28 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 46
28 + 28 + 28 + 28 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 125 50
28 + 28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 15
28 + 28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 39
28 + 28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 125 45
28 + 28 + 28 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 160 50
28 + 28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 12
28 + 28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 32
28 + 28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 125 39
28 + 28 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 160 50
28 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 10
28 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 26
28 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 125 33
28 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 160 50
35 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 110 9
35 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 110 NÁ 125 25
35 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 125 31
35 + 35 + 35 + 35 NÁ 110 NÁ 125 NÁ 160 50

A füstgázrendszer méretezési táblázata kaszkád üzemhez

* max. magasság az aknába belépéstől a füstgáz kilépéséig
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Szomszédos készülékek 
tömítettségellenőrzése

A fűtőkészülékek éves felülvizsgálata során túlnyomásos kazánberendezések esetén 
a kaszkádcsappantyú tömítettségét ellenőrizni kell, hogy ne szivároghasson CO2 az 
üzemhelyiségbe; mérgezés vagy fulladás veszélye áll fenn.
Az ellenőrzést zárt készülékekkel kell lefolytatni.

A következő eljárást javasoljuk:

Szomszédos készülékek tömítettségellenőrzése

- Válassza ki a jobb oldali forgató-nyomógombbal a keverőkört. Nyomja meg a 3-as 
gom bot, és válassza ki a „Készenlét” üzemmódot a forgató-nyomógombbal, majd 
nyomja meg a választás nyugtázásához. Ismételje meg a műveletet a „Használati 
meleg víz” üzemmóddal.

- Az első FGB esetén állítsa a kazánt a 6-os és a 7-es gomb egyidejű, 5 másodperces 
nyomva tartásával kéményseprő üzemmódba. è Az FGB bekapcsolódik.

- Üzemeltesse az első FGB-t legalább 5 percig.

- Minden más készüléknél mérje meg a CO2-tartalmat a légcsatlakozó csonknál.

- Ha 15 percen belül a CO2-érték túllépi a 0,2%-ot, meg kell keresni és meg kell szün-
tetni a szivárgást.

- Ezt követően zárja be újból az összes mérőnyílást. Ennek során ügyeljen a sapkák 
szoros illesztésére.

Tömítettségellenőrzés az első FGBn

- Állítsa az első FGB-t a 4-es visszaállító gombbal az előző üzemállapotbaè A kémény-
seprő üzemmód inaktív. Nyomja meg annyiszor az üzemmódgombot, hogy az 
„OFF” kijelzés jelenjen meg a kijelzőn. A készülék kikapcsol (készenléti üzem).

- A második FGB esetében állítsa a kazánt a 6-os és a 7-es gomb egyidejű, 5 másod-
perces nyomva tartásával kéményseprő üzemmódba. è Az FGB bekapcsolódik.

- Üzemeltesse a második FGB-t legalább 5 percig.

- Mérje meg a CO2-tartalmat az első FGB légcsatlakozó csonkjánál.

- Ha 15 percen belül a CO2-érték túllépi a 0,2%-ot, meg kell keresni és meg kell szün-
tetni a szivárgást.

- Ezt követően zárja be újból az összes mérőnyílást. Ennek során ügyeljen a sapkák 
szoros illesztésére.

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Levegő és füstgázvezetési példák, függőleges, NÁ 60/100 rendszer

Füstgáz < 120 °C

C93x

6

7

A vízszintes 
vezetéket a 
készülék felé 
legalább 3°-os 
lejtéssel kell 
vezetni

Figyelem

 1 Gázüzemű kondenzációs 
készülék

 2 Levegő és füstgázcső 
vizsgálónyílással (250 mm 
hosszú)

 3 Szakaszolóberendezés, NÁ 
60/100 (tolókarmantyú) szükség 
esetén

 4 Levegő és füstgázcső, NÁ 
60/100

  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 5 Levegő és füstgázvezetés, 

függőleges, NÁ 60/100
  (tetőáttörés lapos- vagy 

magastetőhöz)
  S = 1200 mm
  L = 1200 mm … 1700 mm
 6 Univerzális serpenyő 25/45°os 

magastetőkhöz

 7 Lapostetőgallér

 8 Könyök, 45°, NÁ 60/100

 9 Vizsgálókönyök, NÁ 60/100

 10 Könyök, 87°, NÁ 60/100

 11 Rozetta

 12 Hordozósín

 13 Tartókönyök, 87°, NÁ 60 > NÁ 80

 14 Távtartó

 15 Füstgázcső, NÁ 80
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 16 aknafedél UV-stabilizált 

kürtőfedéllel

 17 Távtartó bilincs

Kivitelezési példák beltéri levegőtől független 
függőleges csatlakoztatási lehetőségekre

C33x C33x C33x

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázberendezéshez és LFKba

Plewa rendszer
C43x

Schiedel rendszer
C43x

10

10

10

10

 1 Gázüzemű kondenzációs 
készülék

 2 Levegő és füstgázcső 
vizsgálónyílással 
(250 mm hosszú)

 4 Levegő és füstgázcső, 
NÁ 60/100

  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 9 Vizsgálókönyök

 10 Könyök, 87°, NÁ 60/100

 11 Rozetta

 12 Hordozósín

 13 Tartókönyök, 87°,  
NÁ 60 > NÁ 80

 14 Távtartó

 15  PP füstgázcső, NÁ 80
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 16 Aknafedél UV-stabilizált 

kürtőfedéllel

 17 Távtartó bilincs

 18 Levegő és füstgázcső 
vízszintes,  
szélvédelemmel

 19 Csatlakozás 
füstgázkéményre (B33)

  Hossza 250 mm, 
légnyílásokkal ellátva

Levegő és füstgázvezetési példák, vízszintes, csatlakozás LFKba, NÁ 60/100 rendszer

C13x C13x B33

Tetőablak

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Levegő és füstgázvezetés aknában, vízszintes csatlakozóvezetékkel, NÁ 60/100

Füstgáz < 110 °C

Kivitelezési példa beltéri levegőtől 
független, aknás megoldásra

C33x

A vízszintes 
vezetéket a 
készülék felé 
legalább 3°-os 
lejtéssel kell 
vezetni

Figyelem

 1 Gázüzemű kondenzációs készülék

 3 Szakaszolóberendezés 
(tolókarmantyú) szükség esetén

 4 Levegő és füstgázcső, NÁ 60/100
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 9 Vizsgálókönyök

 11 Rozetta

 12 Hordozósín

 13 Tartókönyök, 87°, NÁ 60/100

 14 Távtartó

 16 aknafedél UV-stabilizált kürtőfedéllel

 17 Távtartó bilincs

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázvezetékre két vagy többaknás kémények esetén

A DIN 18160-1 szabvány 3. lapjának követelményei érvényesek.
A telepítés előtt tájékoztatni kell az illetékes körzeti vezető kéményseprőt.

Csak beltéri levegővel történő üzemeltetésnél

Rozsdamentes acél 
aknafedél a Wolf 
kínálatából

Polipropilénből készült rendszer 
120 °C-ig, CE engedéllyel

Kémény
T400

Beltéri levegővel történő üzemeltetés és beltéri levegőtől 
független üzemmód

1
0

0
0

Aknafedél a Wolf 
kínálatából

Kémény
T400

Polipropilénből készült rendszer 
120 °C-ig, CE engedéllyel

Kiegészítő szerelési tudnivalók a levegő és füstgázvezetéshez, NÁ 60/100

Határozza meg az A távolságot. A levegő- és füstgázcső (4) hossza 
mindig legyen kb. 100 mm-rel hosszabb az A távolságnál. A füstgáz-
csövet mindig a sima végén szabja méretre, ne a karmantyús végén.
A méretre vágás után reszelővel élezze le a füstgázcsövet.

4

8

8

„A
” tá

vo
lsá

g

Elhúzás

10

9

10

10

4

4

„A” távolság

„A” távolság

Könyök Elhúzás
87° min. 170 mm
45° min. 73 mm

Lapostető: Ragasszon a tetőfedésbe kb. 130 mm-es átmérőjű 
födémáttörést (7).

Magastető: (6) esetén vegye figyelembe a tetőmeredekségre 
vonatkozó beépítési útmutatást.

Ha a levegő- és füstgázvezetésben vizsgálónyílás szükséges, sze-
rel jen be vizsgálónyílással (2) rendelkező levegő- és füstgázvezetést 
(200 mm-es hosszt tervezzen be).

Vezesse a tetőátvezetést (5) felülről a tetőn keresztül, és rögzítő-
kengyelekkel rögzítse függőlegesen a gerendán vagy a falazaton.
A tetőátvezetést csak eredeti állapotban szabad beépíteni. 
Módosításokat végezni tilos.

Rögzítőkengyel

6

7

5

6
5

0
5

5
0

-1
0

5
0

2
0

0
0

Csatlakozás füstgázkéményre (példák), NÁ 60/100
Csatlakozás nedvességre érzéketlen füstgázkéményre (B33)

A füstgázkéményre való, légnyílásokkal rendelkező csatlakozást az ábrán látható módon 
közvetlenül a füstgázkéményen kell felszerelni, hogy az égéslevegő a füstgáz teljes 
út vonalát körüláramolja.
A légnyílásoknak teljesen szabadoknak kell lenniük.
A füstgázkéménynek alkalmasság szempontjából meg kell felelnie a vizsgálati 
követelményeknek. A számítás során a szállítónyomást 0 Pa értékkel kell figyelembe 
venni. A csatlakoztatási feltételek biztosítása érdekében a csatlakozóidomot szükség 
esetén a kémény gyártójától kell beszerezni.

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Levegő és füstgázvezetési példák, függőleges, koncentrikus (C33x), NÁ 80/125 rendszer

C33x: Gázüzemű kondenzációs készülék 
égéslevegő-hozzávezetéssel és 
füstgázelvezetéssel függőlegesen 
a tetőn keresztül.

 1 Gázüzemű kondenzációs készülék

 2 Átmenet: NÁ 60/100 > NÁ 80/125

 3 Levegő és füstgázcső 
vizsgálónyílással (250 mm hosszú)

 4 Levegő és füstgázcső, NÁ 80/125
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 5 Távtartó bilincs

 6 Rögzítőkengyel, NÁ 125 
tetőátvezetéshez

 7 Levegő és füstgázvezetés, 
függőleges, NÁ 80/125

  (tetőáttörés lapos- vagy magastetőhöz)
  S = 1200 mm
  L = 1800 mm
 8 Szakaszolóberendezés (tolókarmantyú) 

szükség esetén

 9 Könyök, 45°, NÁ 80/125

 10 Vizsgálókönyök, 87°, NÁ 80/125

 11 Könyök, 87°, NÁ 80/125

 12 Univerzális serpenyő 25/45°os 
magastetőkhöz

 13 Klöber adapter, 2050°

 14 Lapostetőgallér

Megjegyzések:  A szerelés során a szakaszolóberendezést (8) tolja ütközésig 
a karimába. A következő levegő- és füstgázcsövet (4) (50 mm, 
„S” méret) tolja a szakaszolóberendezés karimájába, és fel-
tétlenül rögzítse ebben a helyzetben (például NÁ 125 cső-
bilinccsel (5) vagy a levegőoldalon biztosítócsavarral).

    A könnyebb szerelés érdekében zsírozza be a csővégeket 
és a tömítéseket (csak szilikonmentes súrlódáscsökkentőt 
használjon).

 A szükséges vizsgálóidomot (3) (10) a beszerelés előtt egyeztesse 
az illetékes kéményseprővel. Az átmenet (2) mindig szükséges!

Figyelem

C33x C33x C33x

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Levegő és füstgázvezetési példák, vízszintes, koncentrikus (C13x, C83x és B33) 
és homlokzaton kivezetett füstgázvezeték (C53x), NÁ 80/125

Vízszintes levegő- és füstgáz-
vezetés magastetőn keresztül 

Füstgázvezeték  
a homlokzaton

(csak szükség esetén)

Készítsen Ø 90 mm-es  
kivágást a kéményfal-
ban. Szerelje be a füst-
gázcsövet légmentesen 
a kéményfalba.

C13 x C53x B33

Tetőablak
 1 Gázüzemű kondenzációs 

készülék

 2 Átmenet: NÁ 60/100 >  
NÁ 80/125

 3 Levegő és füstgázcső 
vizsgálónyílással, NÁ 80/125

  (250 mm hosszú)
 4 Levegő és füstgázcső,  

NÁ 80/125
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 5 Távtartó bilincs

 10 Vizsgálókönyök, 87°, NÁ 80/125

 11 Könyök, 87°, NÁ 80/125

 15 Levegő és füstgázcső 
vízszintes, szélvédelemmel

 16 Rozetta

 17 Külső fali konzol, 87°, NÁ 80/125 
a levegőcsőnél sima véggel

 18 Levegő és füstgázcső, 
homlokzati, NÁ 80/125

 19 Légszívó idom, homlokzati,  
NÁ 80/125

 20 Koncentrikus kürtőfedél 
ragasztószalaggal

 21 Csatlakozás füstgázkéményhez 
(B33) Hossza 250 mm, 
légnyílásokkal ellátva

 22 Hordozósín

 23 Tartókönyök, 87°, NÁ 80

 24 Távtartó

 25 PP füstgázcső, NÁ 80

 26 aknafedél UV-stabilizált 
kürtőfedéllel

 28 Vizsgáló Tidom

 29 Levegőcső Ø 125 mm

 30 Légszívócső Ø 125 mm

A vízszintes füstgázvezetést a készülék felé kb. 3°-os (6 cm/m) lejtéssel szerelje. 
A vízszintes légvezetést kifelé kb. 3°-os lejtéssel vezesse. A légbeszívást lássa el 
szél védelemmel; a megengedett szélnyomás a légnyílásnál 90 Pa, mivel nagyobb 
szél nyomás esetén az égő nem kezd üzemelni. Az aknában a tartókönyök (23) után 
a füstgázvezeték NÁ 80 méretben vezethető. A tartókönyök (23) után NÁ 83 méretű 
rugalmas füstgázvezeték csatlakoztatható.

C83 x

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói



86 3064598_201611

A telepítés előtt tájékoztatni kell az illetékes körzeti vezető kéményseprőt!

C33x

4

>20 >305

C93x beltéri levegőtől 
független, aknában, NÁ 80 

C33x beltéri levegőtől független, 
aknában, NÁ 80/125

B33 beltéri levegővel történő 
üzemeltetés aknában, NÁ 80 

C93 x beltéri levegőtől független
NÁ 80/185 rendszer vízszintesen 
és NÁ 80 rendszer függőlegesen

Csatlakozás koncentrikus levegő és füstgázvezetésre aknában (példák), NÁ 80/125 (C33x)
Csatlakozás füstgázvezetékre aknában (C93x)

 1 Gázüzemű kondenzációs készülék

 2 Átmenet: NÁ 60/100 > NÁ 80/125

 4 Levegő és füstgázcső, NÁ 80/125
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm
 5 Távtartó bilincs

 8 Szakaszolóberendezés 
(tolókarmantyú) szükség esetén

 10 Vizsgálókönyök, 87°, NÁ 80/125

 11 Tartókönyök, 87°, NÁ 80/125

 16 Rozetta

 22 Hordozósín

 26 aknafedél UV-stabilizált kürtőfedéllel

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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A füstgázvezeték és az akna belső fala között a következő távolságot 
kell szabadon hagyni: Kerek akna esetén: 3 cm
 Szögletes akna esetén: 2 cm

 1 Gázüzemű kondenzációs 
készülék

 2 Átmenet: NÁ 60/100 >  
NÁ 80/125

 16 Rozetta

 22 Hordozósín

 23 Tartókönyök, 87°, NÁ 80

 24 Távtartó

 25 PP füstgázcső, NÁ 80

 26 aknafedél UV-stabilizált 
kürtőfedéllel

 31 Levegő és füstgázcsőelosztó 
80/80 mm

 32 Légszívócső Ø 125 mm

 33 Könyök, 90°, NÁ 80

 34 Tidom, 87°, vizsgálónyílással, 
NÁ 80

 35 Füstgázcső, NÁ 80
  500 mm
  1000 mm
  2000 mm

Elválasztott levegő- és füstgázvezetés esetén szerelje a levegő- és füstgázcső-
elosztót (80/80 mm) excentrikusan (31).
Építésileg engedélyezett levegő- és füstgázvezetés csatlakoztatása esetén vegye figye-
lembe az építéstechnikai intézet engedélyezési határozatát.
A vízszintes füstgázvezetést a készülék felé kb. 3°-os (6 cm/m) lejtéssel szerelje. Víz-
szintes légvezetés esetén a vezetéket kifelé kb. 3°-os lejtéssel vezesse. A légbeszívást 
lássa el szélvédelemmel; a megengedett szélnyomás a légnyílásnál 90 Pa, mivel 
nagyobb szélnyomás esetén az égő nem kezd üzemelni.

Levegő és füstgázvezetés 
excentrikusan

Hátsó szellőzés

B23

Hátsó 
szellőzés

C53

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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10 164/

Kiegészítő szerelési tudnivalók a levegő és füstgázvezetéshez, NÁ 80/125

Átmenet: LFK, NÁ 60/100 -> NÁ 80/125 (2) Mindig 
függőlegesen és mindig a gázüzemű kondenzációs 
készülék csatlakozására kell szerelni.

Átmenet: LFK, NÁ 60/100 
-> NÁ 80/125

Vizsgálóidom (3)

Határozza meg az A távolságot. A levegő- és füstgázcső (4) hossza 
mindig legyen kb. 100 mm-rel hosszabb az A távolságnál. A füstgáz-
csövet mindig a sima végén szabja méretre, ne a karmantyús végén.
A méretre vágás után reszelővel élezze le a füstgázcsövet.

4

9

9

„A
” tá

vo
lsá

g

Elhúzás

11

10

11

11

4

4

„A” távolság

„A” távolság

Lapostető: Ragasszon a tetőfedésbe kb. 130 mm-es átmérőjű 
födémáttörést (14).

Magastető: (12) esetén vegye figyelembe a tetőmeredekségre 
vonatkozó beépítési útmutatást.

Ha a levegő- és füstgázvezetésben vizsgálónyílás szükséges, 
szereljen be vizsgálónyílással (3) rendelkező levegő- és 
füstgázvezetést (200 mm-es hosszt tervezzen be).

Vezesse a tetőátvezetést (7) felülről a tetőn keresztül, és rögzítő ken-
gyelekkel (6) rögzítse függőlegesen a gerendán vagy a falazaton.
A tetőátvezetést csak eredeti állapotban szabad beépíteni. 
Módosításokat végezni tilos.

A szerelés során a szakaszolóberendezést (8) tolja ütkö-
zésig a karimába. A következő levegő- és füstgázcsövet 

(4) (50 mm, „S” 
mé ret) tolja a szaka-
szolóberendezés 
karimájába, és feltét-
lenül rögzítse ebben 
a helyzetben (például 
NÁ 125 csőbilinccsel 
(5) vagy a levegő-
oldalon biztosító-
csavarral).

* Vegye figyelembe a polipropilén (PP) füstgázberendezés 
szerelési útmutatóját!

Rögzítse a tartókönyököt 
(23) a tartósínen (22)

15 16

220

>
4
0
0

12

13

6

14

7

6
5

0
5

5
0

-1
0

5
0

1
2

5
0

1
7
5
0
-2

3
0
0

Könyök Elhúzás
87° min. 205 mm
45° min. 93 mm

31. A levegő és füstgázvezetés tervezési 
tudnivalói
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Padlófűtés

Műanyagcsövekkel szerelt fűtésrendszerek esetén javasoljuk 
gáztömör csövek használatát annak megakadályozása érde-
kében, hogy a csőfalakon keresztül oxigén diffundáljon be. 

A kondenzációs készülék padlófűtéssel együttes 
üzemeltetése során célszerű a membrános tágulási 
tartály hasznos térfogatát 20%-kal nagyobbra 
tervezni, mint ahogy azt a DIN 4807-2 szabvány 
megköveteli. Túl kicsire méretezett membrános 
tágulási tartály esetén a fűtésrendszerbe oxigén 
szivároghat be, ami korróziós károkat okoz.

Figyelem

Oxigénzáró csövek esetén egy legfeljebb 13 kW fűtőteljesítményű 
padlófűtés – a berendezés nyomásveszteségétől függően – 
közvetlenül csatlakoztatható.
A padlófűtést fel kell szerelni hőmérséklet-figyeléssel, amely védi 
a csöveket a túlmelegedés ellen.

Ha a padlófűtés teljesítményigénye nagyobb, mint 13 kW, 
akkor 3 utas keverőt (MM tartozék) és kiegészítő szivattyút 
kell alkalmazni.

A visszatérő vezetékbe olyan szabályozószelepet kell be-
szerelni, amellyel szükség esetén a kiegészítő szivattyú túl 
nagy szállítási magassága csökkenthető.
 

A szabályozószelepeket a berendezés üzemel-
tetőjének tilos elállítania.
Nem gáztömör csövek esetén hőcserélőn keresztüli 
rendszerszakaszolás szükséges. Inhibitorok hasz-
nálata nincs megengedve.

Ha a padlófűtéssel párhuzamosan másik fűtőkör is üzemel, azt 
hidraulikusan hozzá kell igazítani a padlófűtéshez.

Figyelem Ábra: Padlófűtés

32. Padlófűtés és cirkuláció tervezési 
tudnivalói / hőérzékelő ellenállások

NTC
Érzékelő ellenállások

Előremenő hőmérséklet érzékelője, tároló-hőmérséklet érzékelője, használati meleg 
víz kifolyási hőmérsékletének érzékelője, külső hőmérséklet érzékelője, visszatérő 
hőmérséklet érzékelője, füstgáz-hőmérséklet érzékelője

Hőm. °C Ellenállás Ω Hőm. °C Ellenállás Ω Hőm. °C Ellenállás Ω Hőm. °C Ellenállás Ω
-17 40810 17 7162 51 1733 85 535
-16 38560 18 6841 52 1669 86 519
-15 36447 19 6536 53 1608 87 503
-14 34463 20 6247 54 1549 88 487
-13 32599 21 5972 55 1493 89 472
-12 30846 22 5710 56 1438 90 458
-11 29198 23 5461 57 1387 91 444
-10 27648 24 5225 58 1337 92 431
-9 26189 25 5000 59 1289 93 418
-8 24816 26 4786 60 1244 94 406
-7 23523 27 4582 61 1200 95 393
-6 22305 28 4388 62 1158 96 382
-5 21157 29 4204 63 1117 97 371
-4 20075 30 4028 64 1078 98 360
-3 19054 31 3860 65 1041 99 349
-2 18091 32 3701 66 1005 100 339
-1 17183 33 3549 67 971 101 330
0 16325 34 3403 68 938 102 320
1 15515 35 3265 69 906 103 311
2 14750 36 3133 70 876 104 302
3 14027 37 3007 71 846 105 294
4 13344 38 2887 72 818 106 285
5 12697 39 2772 73 791 107 277
6 12086 40 2662 74 765 108 270
7 11508 41 2558 75 740 109 262
8 10961 42 2458 76 716 110 255
9 10442 43 2362 77 693 111 248

10 9952 44 2271 78 670 112 241
11 9487 45 2183 79 649 113 235
12 9046 46 2100 80 628 114 228
13 8629 47 2020 81 608 115 222
14 8233 48 1944 82 589 116 216
15 7857 49 1870 83 570 117 211
16 7501 50 1800 84 552 118 205
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33. Karbantartási jegyzőkönyv

Szám Művelet Jegyzőkönyvi 
pont

Jegyzőkönyvi 
pont

Jegyzőkönyvi 
pont

Dátum

1 A készülék kikapcsolása, vészkapcsoló ki

2 A gázellátás elzárása

3 Az elülső burkolat eltávolítása

4 A HMV-hőcserélő szennyezettségi fokának megállapítása (mbar)

5 Az égő ellenőrzése O O O

6 Szükség esetén az égő tisztítása, gyújtó- és ionizációs 
elektronika ellenőrzése

O O O

7 A HMV-hőcserélő tisztítása O O O

8 A kondenzátumtálca tisztítása O O O

9 Tömítések ellenőrzése, szükség esetén cseréje és bekenése 
szilikonzsírral O O O

10 Semlegesítő granulátum ellenőrzése (ha van), szükség esetén 
utántöltése

O O O

11 Zománcozott tároló esetén védőanód ellenőrzése 2 évenként O O O

12 A készülék összeszerelése

13 A szifon tisztítása, feltöltése, beszerelése és a szilárd illesztés 
ellenőrzése

O O O

14 A HMV-hőcserélő szennyezettségi fokának megállapítása 
tisztítás után (mbar)

15 Szükség esetén a HMV-hőcserélő vízkőtelenítése O O O

16 A HMV-szűrő tisztítása O O O

17 A tágulási tartály és a biztonsági szelep ellenőrzése O O O

18 A gázellátás nyitása, a készülék bekapcsolása

19 Gáztömörség-vizsgálat O O O

20 A füstgázrendszer tömítettségének ellenőrzése O O O

21 A gyújtás ellenőrzése O O O

22 A szabályozótartozékokkal való buszkapcsolat ellenőrzése O O O

23 Füstgázmérés kéményseprő üzemmódban O O O

24 Füstgáz-hőmérséklet bruttó °C °C °C

25 Szívott levegő hőmérséklete °C °C °C

26 Széndioxid-tartalom (CO2) % % %

27 Vagy oxigéntartalom (O2) % % %

28 Szénmonoxid-tartalom (CO) % % %

29 Füstgázveszteség % % %

30 Karbantartási kijelzés lekérdezése és a hibatörténet nyugtázása O O O

Karbantartás igazolása (cégbélyegző, aláírás)
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Általános tudnivalók

Tilos a biztonsági és felügyeleti berendezéseket eltávolítani, áthidalni vagy más módon üzemen kívül helyezni. A gáz-
üzemű kondenzációs készüléket csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A biztonságot csökkentő 
vagy azt csökkenteni képes üzemzavarokat és károsodásokat haladéktalanul és szakszerűen meg kell szüntetni. A sérült 
alkatrészeket és komponenseket csak a Wolf eredeti pótalkatrészeire szabad kicserélni.
Az üzemzavarokat a szabályozó vagy a BM-2 kezelőmodul szabályozótartozék kijelzője jeleníti meg szöveges formában, 
illetve értelemszerűen az alábbi táblázatokban feltüntetett megfelelő üzenetekben.
A kijelzőn megjelenő zavarszimbólum aktív zavarjelzést jelent. 

Eljárás üzemzavarok esetén:

- Olvassa le az üzemzavar számát
- Határozza meg a zavar okát a következő táblázat alapján
- Törölje a hibát a 4-es visszaállítás (reset) gombbal. Ha a hibaüzenet nem nyugtázható, a hőcserélő magas hő-

mérséklete akadályozhatja a reteszelés feloldását
- Ellenőrizze a berendezést megfelelő működés szempontjából

Üzemzavartörténet:

A fűtésszabályozás menüszintjén behívható az üzemzavar-történet és megjeleníthető a legutóbbi 8 zavarjelzés.

Üzemzavarokat csak képzett személyzet szüntethet meg. A reteszelődő zavarjelzés többszöri nyug
tázása anélkül, hogy az üzemzavar okát megszüntetnék, a berendezés alkatrészeinek károsodását 
okozhatja.

A szabályozás az üzemzavarokat (például hibás hőérzékelőket vagy más érzékelőket) automatikusan nyugtázza, ha 
az érintett alkatrész cserélve lett és elfogadható mérési értékeket szolgáltat.

Figyelem

34. Üzemzavar – ok – hibaelhárítás
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34. Üzemzavar – ok – hibaelhárítás

Hibakód Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás
01 STB túlmelegedése A biztonsági hőmérséklet-határoló 

(termosztát) kioldott
A hőcserélő fedelénél a hőmérséklet 
túllépte a 110 °C értéket
Az égőkamra elszennyeződött 

Biztonsági hőmérséklet-határoló:
- Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakozókat
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki az STB-t
Égőkamra:
- Ha az égőkamra elszennyeződött, tisztítsa 

meg vagy cserélje ki
Ellenőrizze a fűtőköri szivattyút
Légtelenítse a berendezést
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot

02 TB túlmelegedés Az előremenő vagy visszatérő veze-
tékbe szerelt egyik hőmérséklet-
érzékelő túllépte a hőmérséklet-határoló 
határát (105 °C)
Berendezésnyomás
Levegő a fűtőkörben
Hőmérséklet-határoló
Szivattyú

Ellenőrizze a berendezés nyomását.
Légtelenítse a fűtőkört.
Hőmérséklet-határoló (előremenő / visszatérő)
- Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakozókat.
- Ha rendben van, de nincs működés: 

cserélje ki az előremenő, illetve visszatérő 
hőérzékelőt.

Szivattyú:
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú jár-e.
- Ha nem, ellenőrizze a kábeleket és 

a csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki a szivattyút.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.

03 Előremenő / visszatérő 
vezeték hőmérséklet-
eltérése (dt)

Az érzékelőteszt sikertelen volt, az 
előremenő és a visszatérő hőérzékelő 
közötti hőmérséklet-eltérés > 5 °C

Ellenőrizze, adott esetben cserélje ki 
a hőérzékelőt

04 Nincs lángképződés Az égő üzemindulásánál a biztonsági 
idő végéig nincs lángképződés
A felügyelőelektróda hibás
A gyújtóelektróda hibás, a gyújtótrafó 
hibás
Gázellátás
A gázüzemű kondenzációs kazán 
elszennyeződött

Gázellátás:
- Ellenőrizze a gázszakaszt (gázcsap nyitva?).
Ionizációs elektróda:
- Ellenőrizze az elektróda helyzetét és álla po-

tát, adott esetben állítsa be vagy cserélje ki.
Gyújtóelektróda:
- Ellenőrizze és adott esetben állítsa be 

a gyúj tóelektróda helyzetét. Ellenőrizze 
a gyújtótrafót és a kábelezést.

Gázszerelvény:
- Ellenőrizze, hogy a gázszelep nyit-e. Ha 

nem, ellenőrizze a kábeleket és a csatla-
kozókat, majd ismételje meg a tesztet.

- Meghibásodás esetén cserélje ki a gáz-
szerelvényt. Nyomja meg a zavar nyugtázó 
gombot.

05 Lángkimaradás

(1.10-es szoftver-
változattól)

Lángkimaradás üzem közben

A lángőr hibás

A füstgáz-vezeték eldugult

A kondenzátumelvezetés eldugult

A gázfajta nincs beállítva

Gáznyomás

Füstgáz-visszaáramlás
(füstgáz a friss levegőben)

A gázüzemű kondenzációs kazán 
elszennyeződött

A gázfajta beállítása:
– Ellenőrizze a gázszerelvényen és H12-ben 

beállított gázfajtát.
Gáznyomás:
– Ellenőrizze a gáz csatlakozási (áramlási) 

nyomását. Ionizációs elektróda:
– Ellenőrizze az elektróda állapotát, adott eset-

ben tisztítsa meg vagy cserélje ki.
– Állítsa be a távolságokat és a helyzetet, illet-

ve szükség esetén cserélje ki az elektródát.
Füstgáz-visszaáramlás:
– Ellenőrizze a füstgáz útját a készülékben és 

azon kívül is (tömítettség, eltorlaszolódás, 
eldugulás); adott esetben cserélje ki a GLV-t.

Nyomja meg a zavarkioldó gombot.
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34. Üzemzavar – ok – hibaelhárítás
Hibakód Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás

06 TW túlmelegedése Az előremenő hőérzékelő túllépte 
a hőmérséklet-figyelő határát (95 °C)
Berendezésnyomás
Levegő a fűtőkörben
Hőmérséklet-figyelő (előremenő)
Szivattyú

Ellenőrizze a berendezés nyomását.
Légtelenítse a fűtőkört.
Hőmérséklet-figyelő (előremenő):
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki a hőmérséklet-
figyelőt.

Szivattyú:
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú jár-e.
- Ha nem, ellenőrizze a kábeleket és 

a csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki a szivattyút.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.

07 TB füstgáz 
túlmelegedése

A füstgáz-hőmérséklet túllépte 
a füstgáz-hőmérséklethatároló 
lekapcsolási határát (115 °C)
Égőkamra
Füstgáz-hőmérsékletfigyelő

Égőkamra:
- Ha az égőkamra erősen szennyeződött, 

végezzen karbantartást vagy cserélje ki.
Füstgáz-hőmérsékletfigyelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben 

van, de nincs működés, cserélje ki 
a hőmérsékletfigyelőt.

11 Lángszimuláció Lángjel érkezik az égő üzemszüneti 
állapotában

Ellenőrizze a felügyelőelektródát 

Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.
12 Kazán-hőérzékelő hibás A kazán-hőérzékelő vagy az érzékelő-

vezeték zárlatos vagy a szivattyúnál 
megszakadt

Szivattyú:
- Növelje a szivattyú minimális fordulat számát. 

Előremenő vezeték túlmelegedése:
- Növelje a szivattyú minimális fordulat számát. 

Kazán-hőérzékelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha rendben van, de nincs működés, cserélje 

ki a kazán-hőérzékelőt.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.

13 A füstgáz-hőérzékelő 
hibás

A füstgáz-hőérzékelő vagy az érzékelő-
vezeték zárlatos vagy megszakadt

Füstgáz-hőmérséklet érzékelője:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki a hőérzékelőt.
Nyomja meg a visszaállító gombot, illetve 

kapcsolja ki majd be a hálózati feszültséget.
14 A HMV-hőérzékelő 

hibás
A HMV-hőérzékelő (tároló-hőérzékelő) 
vagy az érzékelővezeték zárlatos vagy 
megszakadt

Használati meleg víz hőmérsékletének 
érzékelője:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha rendben van, cserélje ki a hőérzékelőt.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.

15 Külső hőérzékelő hibás A külső hőérzékelő vagy az érzékelő-
vezeték zárlatos vagy megszakadt

Külső hőérzékelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ellenőrizze, hogy a rádióvétel rendben van-e, 

vagy a külső hőérzékelő eleme nem merült-e le.
16 Visszatérő hőérzékelő 

hibás
A visszatérő hőérzékelő vagy az 
érzékelő vezeték zárlatos vagy 
megszakadt

Visszatérő hőérzékelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a 

dugaszcsatlakozókat.
- Ha rendben van, de nincs működés, cserélje 

ki a visszatérő hőérzékelőt.
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34. Üzemzavar – ok – hibaelhárítás

Hibakód Üzemzavar Lehetséges ok Hibaelhárítás
24 Ventilátor fordulatszáma < 

(túl alacsony)
A ventilátor nem éri el az előírt 
fordulatszámot

Ventilátor:
- Ellenőrizze a kábeleket, a dugaszcsatlako-

zókat, a feszültségellátást és a vezérlést.
- Ha rendben van, de nincs működés, cserélje 

ki a ventilátort.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.

27 HMV kifolyásérzékelő 
hibás

HMV kifolyásérzékelő hibás
A réteg-hőérzékelő hibás

HMV kifolyásérzékelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat
- Ha rendben van, de nincs működés, cserélje 

ki a hőérzékelőt
30 Az égővezérlő 

automatika CRC-hibás
Az EEPROM-adatok érvénytelenek Kapcsolja ki majd be a hálózati feszültséget

Ha ez nem hoz eredményt, cserélje ki az 
áramköri lapot

32 Hálózati feszültség A hálózati feszültség a megengedett 
tartományon kívül van (< 170 V AC)

Ellenőrizze a feszültségellátást
Kapcsolja ki majd be a hálózati feszültséget

47 Az előremenő / 
visszatérő hőérzékelő 
ellenőrzése sikertelen

Az előremenő / visszatérő hőérzékelő 
értéke nem változik (2 percen belül) az 
égő üzemindítását követően
A berendezésnyomás túl alacsony
Levegő a fűtőkörben
A szivattyú hibás / alacsony teljesítmény

Ellenőrizze az előremenő / visszatérő vezeték 
hőérzékelőjét
Ellenőrizze a berendezés nyomását.
Légtelenítse a berendezést.
- Növelje a minimális szivattyú-fordulatszámot
Szivattyú:
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú jár-e.
- Ha nem, ellenőrizze a kábeleket és 

a csatlakozókat.
- Ha az elektromos csatlakozás rendben van, 

de nincs működés, cserélje ki a szivattyút.
85 A szelep-visszajelzés 

hibás
A szelep-visszajelzés nem felel meg 
a vezérlőkészülék utasításainak

96 Visszaállítás A zavarnyugtázó gomb túl sokszor lett 
megnyomva

Kapcsolja ki majd be a hálózati feszültséget.
Ha ez nem hoz eredményt, hívjon szakembert.

98 Hiba a 
lángfelismerésben

Belső hiba az égővezérlő 
automatikában
Zárlatos felügyelőelektróda
Hiba a lángerősítő áramkörben

Ellenőrizze a felügyelőelektródát.
Hiba a lángerősítő áramkörben:
- Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot.
Ha ez nem hoz eredményt, hívjon szakembert.

99 Rendszerhiba 
az égővezérlő 
automatikában

Belső hiba az égővezérlő 
automatikában. Hibás elektronika.

Belső hiba az égővezérlő automatikában:
Elektronika
- Ellenőrizze a dugaszcsatlakozást és a 

feszültségellátást.
- Ha rendben van, cserélje az áramköri lapot.
Nyomja meg a zavarnyugtázó gombot

107 FK nyomása A berendezés nyomása túl alacsony / 
túl magas
A nyomásérzékelő vezetéke hibás
A nyomásérzékelő hibás

Ellenőrizze a berendezés nyomását.
Ellenőrizze, hogy a vezeték hibás-e.
Nyomásérzékelő:
- Ellenőrizze a kábeleket és a dugasz-

csatlakozókat.
- Ha rendben van, de nincs működés, cserélje 

ki a nyomásérzékelőt.

Jelmagyarázat:
FA = Égővezérlő automatika
GKV = Kombinált gázszelep
TW = Hőmérséklet-figyelő
TB = Hőmérséklet-határoló
STB = Biztonsági hőmérséklet-határoló
GLV = Gáz-levegő keverék
Δ T = Hőmérséklet-eltérés
VAC = Hálózati feszültség (váltakozó áramú)
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Termékadatlap a 811/2013/EU  
rendelet szerint (FGB)

Termékismertető adatlap a következő rendelet szerint: (EU) sz. 
811/2013

Termékcsoport: FGB

Beszállító neve vagy védjegye Wolf GmbH Wolf GmbH
Beszállító által megadott modellazonosító FGB-28 FGB-35

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági 
osztály A A

Mért hőteljesítmény Prated kW 24 31

Szezonális helyiségfűtési hatásfok ηs % 93 93

Éves energiafogyasztás helyiségfűtés esetében QHE kWh 13634 17376

Hangteljesítményszint, beltéri LWA dB 53 54

Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbant-
artáskor végrehajtandó külön óvintézkedések

Lásd a szerelési 
útmutatót

Lásd a szerelési 
útmutatót

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
EAN kód: 3021041 03/2015

HU

Termékadatlap a 811/2013/EU rendelet szerint

Wolf GmbH, Pf. 1380, D-84048 Mainburg, tel. +49-8751/74-0, fax +49-8751/741600, internet: www.wolf-heiztechnik.de
Cikkszám: 3021074 03/2015
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Termékadatlap a 811/2013/EU  
rendelet szerint (FGBK)

Termékismertető adatlap a következő rendelet szerint: (EU) sz. 
811/2013

Termékcsoport: FGB-K

Beszállító neve vagy védjegye Wolf GmbH Wolf GmbH
Beszállító által megadott modellazonosító FGB-K-28 FGB-K-35

Terhelési profil XL XL

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági 
osztály A A

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály A A

Mért hőteljesítmény Prated kW 24 31

Éves energiafogyasztás helyiségfűtés esetében QHE kWh 13634 17376

Éves tüzelőanyag-fogyasztás vízmelegítésre 
fordított tüzelőanyagból AFC GJ 17 17

Szezonális helyiségfűtési hatásfok ηs % 93 93

Szezonális vízmelegítési hatásfok ηwh % 84 84

Hangteljesítményszint, beltéri LWA dB 53 54

Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbant-
artáskor végrehajtandó külön óvintézkedések

Lásd a szerelési 
útmutatót

Lásd a szerelési 
útmutatót

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
EAN kód: 3021087 03/2015

HU

Termékadatlap a 811/2013/EU rendelet szerint

Wolf GmbH, Pf. 1380, D-84048 Mainburg, tel. +49-8751/74-0, fax +49-8751/741600, internet: www.wolf-heiztechnik.de
Cikkszám: 3021074 03/2015
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Műszaki paraméterek a 813/2013/EU 
rendelet szerint

Típus  FGB28 FGBK28 FGB35 FGBK35

Kondenzációs kazán (Igen/Nem) Igen Igen Igen Igen
Alacsony hőmérsékletű kazán (**) (Igen/Nem) Nem Nem Nem Nem
B11 kazán (Igen/Nem) Nem Nem Nem Nem
Helyiségfűtő készülék kapcsolt 
energiatermeléssel

(Igen/Nem) Nem Nem Nem Nem

Ha igen, kiegészítő 
fűtőkészülékkel

(Igen/Nem) - - - -

Kombinált fűtőkészülék (Igen/Nem) Nem Igen Nem Igen

Meghatározás Szim
bólum Egység

Névleges hőteljesítmény Prated kW 24 24 31 31
Hasznosítható hőmennyiség 
névleges hőteljesítménynél és 
magas hőmérsékletű üzemnél (*)

P4 kW 24,4 24,4 31,1 31,1

Hasznosítható hőmennyiség a 
névleges hőteljesítmény 30%-
ánál és alacsony hőmérsékletű 
üzemnél (**)

P1 kW 7,3 7,3 9,3 9,3

Segédáram-fogyasztás teljes 
terhelésnél

elmax kW 0,042 0,042 0,054 0,054

Segédáram-fogyasztás 
részterhelésnél

elmin kW 0,015 0,015 0,016 0,016

Segédáram-fogyasztás készenléti 
állapotban

PSB kW 0,002 0,002 0,002 0,002

A helyiségfűtés évszakfüggő 
energiahatékonysága

ns % 93 93 93 93

Hatásfok névleges 
hőteljesítménynél és magas 
hőmérsékletű üzemnél (*)

n4 % 87,9 87,9 87,4 87,4

Hatásfok a névleges 
hőteljesítmény 30%-ánál és 
alacsony hőmérsékletű üzemnél 
(**)

n1 % 98,1 98,1 98,1 98,1

Hőveszteség készenléti 
állapotban

Pstby kW 0,052 0,052 0,060 0,060

A gyújtóláng energiafogyasztása Pign kW 0,000 0,000 0,000 0,000
Nitrogénoxid-kibocsátás NOx mg/kWh 26 26 26 26
Megadott terhelésprofil (M, L, XL, XXL) - XL - XL
Napi áramfogyasztás Qelec kWh - 0,230 - 0,224
A használati meleg 
víz készítésének 
energiahatékonysága

nwh % - 84 - 84

Napi fűtőanyag-fogyasztás Qfuel kWh - 22,947 - 23,116
Kapcsolat Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) Magas hőmérsékletű üzem: a visszatérő hőmérséklet a fűtőkészülék bemeneténél 60 °C, az előremenő hőmérséklet a fűtőkészülék kimeneténél 80 °C
(*) Alacsony hőmérsékletű üzem: a visszatérő hőmérséklet (a fűtőkészülék bemeneténél) kondenzációs kazán esetén 30 °C, alacsony hőmérsékletű kazán esetén 37 °C, míg más 
fűtőkészülékek esetén 50 °C
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Gerdewan Jacobs
ügyvezető műszaki igazgató

Mainburg, 2015. 04. 07.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
(az ISO / IEC 17050-1 szabvány szerint)

Szám: 3064598

Kiállító: Wolf GmbH

Cím: Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

Termék: Gázüzemű kondenzációs készülék
 FGB-28
 FGB-35
 FGB-K-28
 FGB-K-35

A fent leírt termék a következő dokumentumok követelményeinek megfelel:

BImSchV 6. §-ának 1. pontja, 2010. 01. 26. (németországi szövetségi károsanyag-
kibocsátási rendelkezés)
DIN EN 437 : 2009 (EN 437 : 2003 + A1 : 2009)
DIN EN 15502-2-1 : 2013 (EN 15502-2-1 : 2012)
DIN EN 13203-1 : 2015 (EN 13203-1 : 2015)
DIN EN 15502-1 : 2012 (EN 15502-1 + A1 : 2015)
DIN EN 60335-1 : 2014 (EN 60335-1 : 2012 / AC : 2014)
DIN EN 60335-2-102 : 2010 (EN 60335-1 : 2006 + A1 : 2010)
DIN EN 55014-1 : 2012 (EN 55014-1 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2011)

A következő irányelvek rendelkezéseinek megfelelően

2009/142/EK (gázüzemű berendezések)
2014/30/EK (elektromágneses összeférhetőség)
2014/35/EK (kisfeszültség)
2011/65/EK (RoHS)
2009/125/EU (ErP-Richtlinie)

a termék megjelölése a következő:

Klaus Grabmaier (megbízott)
Termékengedélyezés

0085



Wolf GmbH

Postfach 1380 • D-84048 Mainburg • Tel. +49-8751/74-0 • Fax +49-8751/74-1600

Internet: www.wolf.eu

Szerelési útmutató: FGB(K) – 3064598_201611   A módosítás jogát fenntartjuk.


