• 24 kW
• 28 kW
Kezelésiútmutató
leírás
Használati

COMBITEK

CombiTek F 24 / CombiTek F 28 kombi fali gázkészülékek (földgáz és propán)
Az összes fűtési hőtermelő kiváló anyagminőségből készül, így megbízhatóan működnek,
valamint kitűnő teljesítményt biztosítanak.
A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően Vevőinknek energiatakarékos, a fűtés-technológia
legújabb műszaki színvonalának megfelelő termékeket kínálunk.
Figyelmeztetések
Gázszivárgás vagy meghibásodás
Gázszag vagy meghibásodás esetén azonnal zárja le a készülék alatti gázcsapot. Távolítson
el minden tűzforrást, égő cigarettát, forrasztó eszközt és hőlégfúvót a hőtermelő közvetlen
közeléből. Nyissa ki az összes ajtót, illetve ablakot, hogy a helyiség teljesen átszellőztethető
legyen.
Fém alkatrészek
A készülék fémből készült alkatrészeket (részegységeket) is tartalmaz, amelyek kezelésénél
és tisztításánál kellő körültekintéssel kell eljárni, főleg az éles szélek mentén.
Tömített részegységek
Semmilyen körülmény között sem szabad a kezelőnek a lezárt, tömített részegységekhez
hozzányúlnia, valamint azokon módosítást végrehajtania.
Termék / gyártás tanúsítása
Érintett IMQ szerv

51BT3737
(90/936/CEE)
51BT3738DR (92/42/CEE)

A gyártó a termék fejlesztése során fenntartja magának a jogot, hogy a jelen
dokumentumban foglalt adatokat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.
A jelen használati útmutató a készülék kezelésének szerves részét képzi, ezért azt a
kezelőnek kell további felhasználásra megőriznie.
A készülék biztonságos és gazdaságos üzemeltetése érdekében kérjük, hogy gondosan
olvassa el a jelen útmutatóban megadott utasításokat. A gyártó a kezelési utasításban
foglaltak be nem tartása esetén nem vállal felelősséget a nem megfelelő működésért,
valamint az ebből keletkező esetleges károkért.
Fontos tudnivalók
Gázbiztonsági előírások (beüzemelés és használat)
A saját biztonsága érdekében a törvények megkövetelik, hogy minden, gázzal működő
tüzelőberendezés esetén a készülék üzembe helyezését, valamint annak karbantartását
csak erre feljogosított szakemberrel végeztesse.
Gáztípus
A CombiTek készülék földgázzal, illetve – átszereléssel – propán gázzal is üzemeltethető
.
Hozzáférés
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy biztosítva legyenek az üzemeltetéshez és javításhoz
szükséges minimális távolságok (min. 20 mm oldalsó, 200 mm felső és 300 mm alsó,
valamint elől 600 mm szabad tér) Amennyiben a készülék elé egy ajtót is telepítenek, akkor
min. 5 mm szabad teret hagyjon az ajtó és a külső burkolat között.
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Elektromos csatlakoztatás
A fali gázkészüléket földelt hálózatra kell bekötni.
A készüléket csak 230V váltakozó, 50 Hz feszültségű hálózatra szabad csatlakoztatni.
A fűtés teljes elektromos rendszerének, illetve az ahhoz esetleg még csatlakozó további
szabályozók hálózati csatlakoztatását a külső hálózatra egy közös megszakítón keresztül
kell bekötni. A készülékkel együtt szállított bekötőkábel használatával a hőtermelő
többpólusú, kapcsolt biztosítékdobozon (minimum 3 mm érintkező nyitással ellátott
megszakító) keresztül is beköthető.
Az elektromos bekötési pontnak könnyen elérhetőnek, a készüléktől legfeljebb 1,5 m
távolságban kell lennie. Az elektromos szakaszolást minden esetben az érvényben levő
villamos telepítési előírások és szabályok szerint kell bekötni.
Bevizsgálás és tanúsítás
A készülék teljesítménye és biztonsága megfelel az EN 483 szabvány aktuális előírásainak.
Fontos, hogy a készüléken semmi esetre se hajtson végre változtatásokat, csak akkor, ha
erre a gyártól írásos meghatalmazást kap.
Minden, a készüléken engedély nélkül végrehajtott módosítás a tanúsítvány
érvényességének, valamint a garanciális jogok elvesztését vonja maga után.
A CE-jelölés
A hőtermelő megfelel „A gázkészülék (hatékonyság) rendeletek” 3083. sz. jogszabály
előírásainak, és ezért teljesíti a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő
tüzelőberendezésekre vonatkozó hatékonysági előírásokról szóló 92/42/EGK irányelv
követelményeit is.
Az 5. számú szabályzat típusellenőrzését a 0051. számú tanúsító intézet (IMQ) végezte.
A terméket/gyártást tanúsította az IMQ tanúsító szervezet.
A készüléken szereplő CE-jelölés az alábbiaknak való megfelelést igazolja:
1. A 90/396/EGK Irányelv a tagállamok gáznemű tüzelőanyagokat égető
berendezésekre vonatkozó törvényeinek megfelelősége;
2. A 73/23/EGK Irányelv a tagállamok bizonyos feszültségi határértékeken belül
használatos elektromos berendezésekre vonatkozó törvényeinek harmonizálásáról;
3. A 89/336/EGK Irányelv a tagállamok elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó
törvényeinek közelítéséről.
Dokumentumok
Kérjük, őrizze meg ezt a használati útmutatót, valamint a készülékhez kapcsolódó összes
dokumentumot, mert ezekre a későbbiek során még szükség lehet.
A készülék eladása esetén kérjük, hogy ezt a dokumentumot is adja át az új tulajdonosnak.
Általános tájékoztatás
A készülék javítását/karbantartását csak erre feljogosított, szakképzett személy végezheti el
rendeltetési országban érvényes előírások szerint.
Használat
Ezt a készüléket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel, illetve hiányos tapasztalattal és/vagy hiányos tudással rendelkező személyek
(beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha felügyeletüket a biztonságukért felelős személy látja
el, vagy tőle a készülék használatára vonatkozó utasításokat kaptak.
Biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
Karbantartás
A készülék folyamatosan hatékony és biztonságos üzeme érdekében ajánlatos a rendszeres
ellenőrzésről, illetve karbantartásról gondoskodni.
A beavatkozások gyakorisága az adott telepítési feltételektől, valamint a használattól függ, de
minden esetben legalább évente egyszer kell a hőtermelőt karbantartatni. További
információkért, illetve tanácsért forduljon a beüzemelést végző Saunier Duval
márkaszervizhez.
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Tisztítás
A CombiTek F 24 / CombiTek F 28 készülék tisztításához folyékony tisztítószerrel enyhén
átitatott nedves rongyot használjon. Soha ne alkalmazzon a burkolat tisztításához súrolóvagy oldószert, mert ezek kárt tehetnek a készülék burkolatának felületében.
Újrahasznosítás
A fali gázkészülék, valamint annak szállítási csomagolása túlnyomórészt újrahasznosítható
anyagokból készül.
A fali hőtermelő, illetve annak tartozékai nem kerülhetnek a háztartási hulladékba.
Gondoskodjon róla, hogy a lecserélt készüléknek és esetleges tartozékainak ártalmatlanítása
szabályszerűen történjen.
Bemutatás
A Saunier Duval CombiTek készülékek zárt, központi fűtési rendszerek fali hőtermelőjeként
használhatók, ahol a használati melegvíz-készítést átfolyó rendszer biztosítja.
A készülék saját belső vezérlőegysége közvetlen elektromos gyújtást, biztonságos
égéstermék elvezetést, ehhez pedig szabályozott gázellátást biztosít.
A kezelőgombok segítségével a készülék az alábbi két üzemmód egyikébe állítható: csak
használati melegvíz-készítés (nyári üzemmód); központi fűtés és használati melegvízkészítés (téli üzem).
A használati melegvíz-készítés üzemmódja
Melegvíz-igény esetén a készülék automatikusan bekapcsol. A beépített szivattyú keringtetni
kezd, és a forró víz a hőtermelő primer köréből a szekunder hőcserélőn keresztül áramolva
biztosítja, hogy a beérkező hideg vizet a hő azonnal felmelegítse. A készülék elektromos
vezérlése úgy modulálja automatikusan az égő teljesítményét, hogy fenntarthassa a
használati meleg víz szükséges hőmérsékletét. A csapon keresztül addig folyik a forró víz,
amíg szükség van rá. Amikor megszűnik a használati melegvíz-igény, a beépített szivattyú és
a ventilátor még egy ideig (10 másodperc) továbbfut, hogy a felesleges hőt eloszlassa a
készüléken belül.
Használati meleg víz és központi fűtés üzemmód
Fűtési igény esetén a készülék automatikusan bekapcsol. A beépített szivattyú keringtetni
kezd, és a forró víz a készülék primer köréből a központi fűtésrendszer csővezetékén és
radiátorain keresztül áramlik. A készülék elektromos vezérlése a fűtési igénynek megfelelően,
automatikusan modulálja az égő teljesítményét. Ahogy a fűtési rendszer vízhőmérséklete
emelkedik, csökken az égőre jutó gázmennyiség: ezzel energia takarítható meg, illetve
növelhető a hatékonyság.
Amint megszűnik a fűtési hő igény, az égő kikapcsol, a készülék pedig készenléti
üzemmódba vált, majd a következő fűtési igényre vár. A szivattyú egy ideig továbbfut, hogy a
felesleges hőt eloszlassa a készüléken belül.
Megjegyzés:
A használati melegvíz-készítési igény minden esetben prioritást élvez a központi fűtéssel
szemben. Amint megszűnik a használati melegvíz-készítési igény, a készülék késleltetéssel
vagy késleltetés nélkül, automatikusan visszatér a központi fűtés üzemmódra.
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A készülék műszaki adatai
Műszaki adatok

Egység

CombiTEK 24

CombiTEK 28

Hőterhelés (max)

kW

25,3

29,1

Hőteljesítmény (max)

kW

23,5

27

Hőterhelés (min)

kW

10,5

13

Hőteljesítmény (min)
Hasznos hatásfok 100% terhelésen (80/60˚C)

kW

9,2

11,3

%

93

92,9

Hasznos hatásfok 30% terhelésen (visszatérő
47˚C)

%

90,2

90,3

Hasznos hatásfok minimum terhelésen
(80/60˚C)
Bevizsgált égéstermék elvezetési módok

%

87,5

87,3

C12, C32, C42, C52, C82, B22P
II2HS3BP

Engedélyezett gáztípus
Az égő fúvókája

mm

Csatlakozási gáznyomás (földgáz)

mbar

Csatlakozási gáznyomás (propán)

mbar

Égőnyomás (földgáz, 25 mbar)

mbar

1,30 földgáz
0,79 propán
25
30

Égőnyomás (propán, 30 mbar)

mbar

Gázfogyasztás (földgáz) – Max/Min

m /ó

Max. 13,0
Min. 2,4
Max. 35,8
Min. 6,5
2,67 / 1,1

Gázfogyasztás (propán) – Max/Min

kg/ó

1,97 / 0,82
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Max. 14,0
Min. 2,6
Max. 34,8
Min. 7,6
3,08 / 1,38
2,26 / 1,0

230V, 50Hz

Hálózati áramellátás
Max. teljesítmény-felvétel

1,25 földgáz
0,79 propán

Watt

98

NOx osztály
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Elektromos védettség
Befoglaló méretek (Ma x Szé x Mé)

IPX4D
mm

700 x 410 x 280

700 x 444 x 280

°C

85

°C

64

Üzemi nyomás (bar)

Max.
névleges
(min.)

Használati melegvíz-hozam
T = 30°C fokon

3
1,5
(0,8)

l/perc

Max. fűtési hőmérséklet
Max. használati melegvíz-hőmérséklet

A vízhálózat megeng. nyomása (bar)
Tágulási tartály űrtartalma

10,7

Max.
(min.)

12,7
8
(0,25)
7

liter

Tágulási tartály előnyomása

bar

1

Frisslevegő ellátás csőmérete

mm

100-80

Égéstermék elvezetés csőmérete

mm

60-80

Névleges CO2

%

7,3

Névleges CO

Ppm

Max. égéstermék-elvezetés hossz, C12 – 60/100

m

4,6

4,6

Max. égéstermék-elvezetés hossz, C32 – 60/100

m

5,6

5,6

Max. égéstermék-elvezetés hossz, C12 – 80/125

m

10

8

Max. égéstermék-elvezetés hossz, C32 – 80/125

m

12

10

Max. égéstermék-elvezetés hossz, C42, C52 – 80/80
Egyértékű hossz - 45˚ (60/100)
Egyértékű hossz - 90˚ (60/100)

m

11/11
0,5
1,0
33
35,5

46

Nettó súly

kg

16/16
0,5
1,0
30,5

Bruttó súly

kg

33

m
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A kezelőfelület felépítése

1. ábra
1. Központi fűtés hőmérséklet-szabályozó gomb és nyári/téli üzemmód választás
2. Használati melegvíz-hőmérséklet szabályozógomb és BE/KI állás
3. „eco / comfort” és Reset (visszaállítás) gomb
4. LCD kijelző (hőmérséklet, paraméterek, hibakódok)
Az LCD kijelző szimbólumai
Égőüzem
„eco” üzemmód
„comfort” üzemmód
Reset (visszaállítás)

HMV üzem
Fűtési üzem
Nyomás
Hőmérséklet
Hőmérséklet, nyomás és hibakód kijelzés

2. ábra

Az első begyújtás
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a készülék alatt az összes karbantartó, illetve a gázelzáró
csap és vizsgálja meg a vízátfolyást a melegvíz-csapolási helyeken, majd zárja el ezeket a
csapokat.
MEGJEGYZÉS: Amennyiben a felhasználónak kétségei vannak a feltöltéshez használt víz
minőségével kapcsolatban, feltétlenül kérje ki a fűtésszerelést végző szakember tanácsát.
Soha se üzemeltesse a készüléket víz nélkül!
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1. Nincs hőigény a külső szabályozótól:
Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék áramellátása
(készenléti állapotjelző (
pont) az LCD kijelzőn).
2. Állítsa maximumra a készülék központi fűtés és használati melegvíz-hőmérséklet
szabályozóit a jobb (fűtés) és bal (HMV) oldali beállító gombok elforgatásával.
3. Állítsa maximális értékre a termosztatikus radiátor szelepeket és/vagy a szobai
termosztátot.
4. Forgassa el a használati melegvíz-hőmérséklet beállító gombot (BE/KI), amíg az LCD
kijelzőn látható nyomásérték el nem tűnik, illetve az aktuális hőmérséklet-érték meg nem
jelenik.
5. Mielőtt meggyullad az égő, a készülék vezérlőegysége gyújtás előtti automatikus
biztonsági ellenőrzéseket végez.
A készülék funkciói
Beállítások a készülék kezelőfelületén
Az 1. ábrán bemutatott vezérlőpanel kezelőfelületen elhelyezett beállító gombok funkciója és
működése az alábbi:
Használati melegvíz-hőmérséklet - BE/KI kapcsolás funkció-gomb: Ez a készülék fő
működtető gombja. Abban az állásban, ahol a nyomásérték látható, a készülék készenléti
állapotban van (tehát az áramellátás be van kapcsolva).

3. ábra
A készülék működtetéséhez ezt a gombot addig kell folyamatosan forgatni, amíg az LCD
kijelzőn látható nyomásérték el nem tűnik, illetve az aktuális hőmérséklet-érték meg nem
jelenik.
A központi fűtés hőmérséklet-beállító gomb elforgatásával a készülék üzemmódja téliről
nyárira vagy nyáriról télire váltható át.

4. ábra
Nyári üzemmód kiválasztása:
Abban az esetben, ha csak a használati melegvíz-készítés szimbólum ( ) jelenik meg a
kijelzőn, akkor ez azt jelzi, hogy a készülék készen áll a nyári üzemmódú működésre.
Ilyenkor a hőtermelő csak használati meleg vizet biztosít (nyári üzemmód). Ez a szimbólum
csak akkor villog, amikor melegvíz-vételezés folyik.
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Átváltás a nyári üzemmódról téli üzemre:

Állítsa be a kívánt fűtővíz hőmérsékletet
a forgatógomb segítségével (min. és max.
között)
A készülék „nyári”
üzeme alatt

Téli üzem (megjelenik
a
szimbólum)

Feltétlenül ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülék áramellátása, valamint hogy a
gázszelep a „NYITOTT” állásban legyen.
A HMV hőmérséklet beállításához forgassa a szabályozógombot a “ ” szimbólum alatti
területre a készülék “nyári” üzemmódjában.

vagy

A készülék használati melegvíz-hőmérsékletének beállításához addig forgassa a használati
melegvíz-hőmérséklet szabályozó gombot jobbra, amíg az LCD kijelzőn a kívánt
hőmérséklet meg nem jelenik a „max.” és „min.” alapértékek között. A használati meleg víz
hőmérsékletének „max.” és „min” alapértéke nyári üzemmódban 35 és 64˚C között lehet.

Ha a készüléket központi fűtésre vagy használati melegvíz-készítéshez szeretné télen
üzemeltetni, állítsa be a készülék központi fűtési hőmérsékletét. Ehhez forgassa el jobbra a
központi fűtés hőmérséklet-beállító gombot, amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a kívánt
hőmérséklet.
Az LCD kijelzőn egyszerre jelennek meg a HMV, illetve a központi fűtés szimbólumok ( ).
Ha a használati melegvíz-szimbólum villog, akkor a használati melegvíz-készítés folyik, de
ha a központi fűtés szimbólum villog, akkor a készülék központi fűtést lát el.
1. A központi fűtés hőmérséklet szabályozása
Az előremenő fűtővíz hőmérséklet a kezelőfelületen található fűtési hőmérséklet-szabályozó
gomb elforgatásával szabályozható. A hőleadókra jutó fűtővíz hőmérsékletet ennek a
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szabályozónak a helyzete határozza meg. A fűtési vízhőmérséklet minimum 38˚C és
maximum 85˚ között állítható be.

5. ábra
2. A használati melegvíz-készítés (HMV) hőmérséklete
A kívánt használati melegvíz-hőmérséklet a kezelőfelületen található HMV hőmérsékletszabályozó gomb elforgatásával szabályozható (7. ábra). A készülék használati melegvízhőmérsékletének beállításához addig forgassa jobbra a HMV hőmérséklet-beállító gombot,
amíg az LCD kijelzőn meg nem jelenik a kívánt hőmérséklet. A használati melegvízhőmérséklet minimum 35˚C és maximum 64˚C között állítható be.

vagy
6. ábra

7. ábra
3. Készülék BE: a hőtermelő „készenlét” jelzése (az aktuális nyomás folyamatosan látható)
akkor látható a képernyőn, ha a készülék feszültség alatt áll.
4. Vízhőmérséklet: Az LCD kijelzőn minden esetben a készülék előremenő fűtővíz
hőmérséklete olvasható le, függetlenül attól, hogy használati melegvíz-készítés vagy fűtés
folyik).
5. Hibajelzés: A vezérlőegység beépített hibadiagnosztikával, illetve annak kijelzésével
rendelkezik. Bármilyen hiba előfordulása során a hiba típusa hibakóddal olvasható le az LCD
kijelzőn. A hibakódok listája és értelmezésük a 2. táblázatban látható.
6. Rendszernyomás: A készülék nyomását rendszeresen ellenőrizni kell az LCD kijelzőn,
ahol a rendszer nyomását 1 és 2 bar között kell fenntartani. A készülék, illetve a teljes fűtési
rendszer feltöltéséhez forgassa balra a töltőszelepet, amíg el nem éri a kívánt nyomásértéket
(1 és 2 bar között). A szelep jobbra forgatásával azonban ne felejtse elzárni a töltőszelepet,
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mert ellenkező esetben a nyomás folyamatosan emelkedni fog.
7. A készülék újraindítása: Ha az LCD kijelzőn a visszaállítás szimbólum (
) látható,
akkor a készüléket újra kell indítani. Amennyiben hiba miatt kell a készüléket újra indítani,
elegendő egyszer a funkciógombot megnyomni.
8. Az “eco / comfort - reset” gomb:
A gomb egyszeri megnyomásával az üzemmód tetszés szerint beállítható a „comfort”
és az „eco” üzemmód között.
Az aktuális nyomásérték a gomb két másodpercig történő megnyomásával jelenik
meg az LCD kijelzőn. Ha a főmenübe azonnal szeretne visszatérni, ismét nyomja
meg ezt a gombot vagy várjon 30 másodpercet a gomb megnyomása nélkül.
A készülék újraindítható a gomb egyszeri megnyomásával, amikor az LCD kijelzőn
hibakód jelenik meg.
Ezzel a gombbal lehet a paraméter értékeket is fokozatosan növelni a gomb egymást
követő megnyomásával.
Úgy is beléphet egy paraméterbe, ha ezt a gombot egyszer, 2 másodpercre
megnyomja.
Végezetül ezzel lehet menteni a kiválasztott paramétert a gomb 2 másodpercig tartó
megnyomásával.
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9. A készülék üzemeltetése „eco” üzemmódban:
•
•
•
•

A gyári beállítás „eco” vagy „téli” üzemmód.
Amikor a hőmérséklet a központi fűtés módban
meghaladja a beállított értéket, a készülék lekapcsol.
Ha a készülék „eco” üzemmódban működik, az LCD
kijelzőn az „E” szimbólum jelenik meg.
Nyomja meg egyszer az „eco / comfort”
választógombot, hogy az üzemmódot az „eco”-ról
„comfort”-ra váltsa.
Nyomja folyamatosan az „eco / comfort”
választógombot

A készülék „comfort”
módba lép.
Megjelenik a „C”
szimbólum

A készülék „eco”
üzemmódban van

Nyomja folyamatosan az „eco / comfort”
választógombot

A készülék „comfort”
üzemmódban van
10. A készülék üzemeltetése „comfort” üzemmódban:
•
•
•

A készülék „eco”
módba lép.
Megjelenik az „E”
szimbólum

A vezérlés automatikus lángmodulációt végez a
készülék kikapcsolása nélkül, amint a hőmérséklet
meghaladja vagy még el nem éri el a beállított értéket.
Az LCD kijelzőn a „C”’ szimbólum jelenik meg.
A „comfort” módból az „eco” módba történő
átváltáshoz nyomja meg egyszer az "eco / comfort"
gombot.

Nyomja meg egyszer az „eco / comfort”
választógombot

A készülék „eco”
üzemmódban van

A készülék „comfort”
módba lép.
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Megjelenik a „C”
szimbólum

Nyomja meg egyszer az „eco / comfort”
választógombot

A készülék „comfort”
üzemmódban van
A készülék meghibásodása

A készülék „eco”
módba lép.
Megjelenik az „E”
szimbólum

A hibakódok összefoglalása

Fűtési visszatérő NTC hiba

2. táblázat

F01 Túlmelegedés miatti lekapcsolás: Abban az esetben, ha a fűtés előremenő
hőmérséklete meghaladja a 98°C fokot, a készülék működése leáll, ezzel egyidejűleg a
„RESET” és „F01” hibakódok jelennek meg az LCD kijelzőn.
F02 HMV NTC hiba: Amikor a HMV NTC érzékelő hibás (szakadt vagy zárlatos), az LCD-n
az F02 hibakód jelenik meg. Ilyenkor a készülék továbbra is működik, mert a használati
melegvíz-készítés szabályozását a készülék belső központi fűtés NTC érzékelői veszik át.
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F03 Fűtési előremenő NTC hiba: Abban az esetben, ha a fűtési előremenő érzékelő hibás
(szakadt vagy zárlatos), a képernyőn az F03 hibakód jelenik meg.
F04 Ionizációs hiba: Ha működés közben elzárják a gázcsapot, vagy az ionizációs
elektróda nem érzékeli a lángot, az F04 hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Nyomja meg
a Reset gombot a készülék újraindításához, és ügyeljen arra, hogy a gázelzáró csap a
készülék alatt ne legyen elzárva.
F05 Differenciál nyomáskapcsoló hiba: Abban az esetben, ha a frisslevegő-ellátás
akadályokba ütközik (pl.: az osztott, illetve a koncentrikus csővezeték dugulása vagy a külső
védőrács elszennyeződése miatt), valamint alacsony a hálózati feszültség (< 165 V) mellett,
az F05 hibakód jelenik meg a képernyőn.
F06 Fűtési visszatérő NTC hiba: Amikor a fűtési előremenő NTC érzékelő hibás (szakadt
vagy zárlatos), az LCD-n az F06 hibakód jelenik meg.
F07 Gázarmatúra vezérlőjel hiba: Akkor, ha a gázarmatúra vezérlő áramkörben hiba lép
fel, az F07 hibakód jelenik meg az LCD-n.
F08 Fűtési előremenő NTC hiba túlmelegedés miatt: Ha a központi fűtés előremenő
érzékelőjének hőmérséklete 85˚C fölött van, az F08 hibakód jelenik meg a képernyőn.
F09 Nem kapcsol a differenciál nyomáskapcsoló: Abban az esetben, ha indításnál vagy
újraindításnál a differenciál nyomáskapcsoló érintkezője beragad, az F09 hibakód jelenik
meg az LCD kijelzőn. Ilyenkor először húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd helyezze
azt újra vissza.
F10 Fűtési nyomásszenzor hiba: Ha hiba lép fel a fűtési nyomásszenzoron, vagy ha a
rendszer víznyomása 0,3 bar alatt, illetve 2,7 bar fölött van, akkor az F10 hibakód jelenik
meg a kijelzőn. A nyomásértéknek minden esetben 1 és 2 bar közé kell esnie. Töltse fel a
rendszert a készülék alján található töltőszelep segítségével, ha a nyomás túl alacsony.
F11 Nem megfelelő keringtetés a készülékben: Amikor a központi fűtés előremenő és
visszatérő NTC-je közötti hőmérséklet-különbség 35˚C fölött van, az F11 hibakód jelenik
meg a kijelzőn. Ez a probléma gyakran a karbantartó csap, a bekötő csővezeték mérete
vagy típusa, illetve a készülék ledugulása miatt léphet fel.
F12 Alacsony hálózati feszültség (< 165 V): Ha a hálózati feszültség 165 V alatt van, az
F12 hibakód jelenik meg az LCD kijelzőn. Ha a probléma tartósan fennáll, hívja ki e
beüzemelést végző szerelőt, és ellenőriztesse a hálózati feszültség névleges értékét.
F13 Fűtési NTC kontakthiba: Ha a központi fűtés visszatérő NTC hőmérséklete 20
másodpercig 7°C fokkal melegebb, mint a fűtés előremenő érzékelőjének hőmérséklet, az
LCD-n az F13 hibakód jelenik meg (ennek a hibakódnak nincs ráhatása a használati
melegvíz-készítésre).
Megjegyzés: Ha a „RESET” jelenik meg az LCD-n hibakóddal, a készüléket a „Reset” gomb
egyszeri megnyomásával kell újraindítani.
Fagyvédelem
A készülék beépített elektronikus fagyvédelemmel rendelkezik, amely a befagyás ellen védi a
hőtermelő belső hidraulikus körét. Amennyiben a készüléket üzemen kívül helyezi, és fennáll
a fagyveszély, ügyeljen a gáz- és áramellátás folytonosságának biztosítására.
A fagyvédelem beindítja a hőtermelőt, ha a készülék előremenő fűtővíz hőmérséklete 5˚C alá
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csökken, és csak akkor áll le, ha a hőmérséklet eléri a 15˚C fokot.
MEGJEGYZÉS: Ez a funkció a szobai termosztát beállításától függetlenül működik, de csak
a készüléket, nem pedig a teljes fűtési rendszert védi.
Minden esetben ügyeljen arra, hogy a fűtési rendszer csővezetékei megfelelő szigeteléssel
legyenek ellátva.
A rendszer feltöltése
A készüléket szigorúan tilos fűtővíz nélkül üzemeltetni (ez ellen természetesen a beépített
fűtési nyomásszenzor védelmet nyújt). A beszerelést követően – függetlenül attól, hogy régi
vagy új rendszerről van szó – a teljes rendszert át kell mosni, majd végezetül a
fűtésszerelőnek kell
az erre alkalmas inhibitorral bekevert fűtővízzel (pl.: Fernox vagy
Sentinel) a készüléket, illetve a rendszert az előírt üzemi nyomásra feltöltenie.
Ezen kívül az üzemeltetőnek rendszeresen ellenőriznie kell a fűtési rendszer nyomását a
készülék LCD kijelzőjén az “eco / comfort” gomb egyszeri megnyomásával, hogy ez a
nyomásérték 1 és 2 bar között maradhasson (ha jelentős nyomásesés lép fel, a készülék
önmagától kikapcsol).
A fűtési rendszert a készülék alján található töltőszelep megnyitásával (9.1 ábra) lehet újra
tölteni, hogy a rendszer visszaálljon a kb. 1,5 bar nyomásra, amely az LCD-n kijelzőn is
látható. SOHA NE TÖLTSE A KÉSZÜLÉK NYOMÁSÁT 2,5 bar ÉRTÉKNÉL
MAGASABBRA, MERT A HŐTERMELŐ EKKOR NEM FOG MŰKÖDNI!
NE ZÁRJA EL A KÉSZÜLÉKRE KÖZVETLENÜL CSATLAKOZÓ KARBANTARTÓ
CSAPOK EGYIKÉT SEM. Ha a készüléken belül gyakran csökken a nyomás, kérje ki a
szerelést végző fűtésszerelő szakember tanácsát.

Integrált töltőcsap

8. ábra
A készülék, illetve a teljes fűtési rendszer feltöltéséhez forgassa balra a töltőszelepet, amíg
el nem éri a kívánt nyomásértéket (1 és 2 bar között). A szelep jobbra forgatásával azonban
ne felejtse elzárni a töltőszelepet, mert ellenkező esetben a nyomás folyamatosan emelkedni
fog.
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Az áramláskorlátozó kivétele

1

2 – Vegye ki a szűrőt

3 – Csavarja ki a hidegvíz
bemenet csonkját

4 – Vegye ki az áramláskorlátozót

5 – Csavarja vissza, majd húzza
meg a hidegvíz menet
csatlakozását

6 – Helyezze vissza a szűrőt a
hideg víz bemenet csonkjába

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az áramláskorlátozó kiszerelése hatással van a használati
melegvíz-készítés komfortjára is.
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