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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

FIGYELEM
Jelen használati útmutató a berendezés szerves ré-
szét képezi. Minden esetben a termék elérhető kö-
zelségében kell tárolni, és elérhetővé kell tenni ab-
ban az esetben is, ha a berendezés új tulajdonoshoz 
/ felhasználóhoz kerül.

Figyelmesen olvassa el az útmutatóban található in-
formációkat és figyelmeztetéseket - ezek ismerete a 
termék biztonságos üzembe helyezéséhez és kar-
bantartásához nélkülözhetetlen.

A jelen használati utasításban részletezett rendelte-
tésszerű használaton kívül ne használja más célra a 
terméket. A nem rendeltetésszerű használatból, va-
lamint az üzembe helyezésnek nem az itt leírtak sze-
rint történő kivitelezéséből adódó károkért a gyártó 
nem vállal felelősséget.

Az összes rendszeres vagy soron kívüli karbantartást 
kizárólag szakképzett szervizes végezheti, csakis 
eredeti gyári pótalkatrészek felhasználásával. A 
gyártó nem vállal felelősséget az ezen előírások el-
mulasztása miatt bekövetkezett károkért.
 

Útmutató a jelekhez:

 Az ehhez a jelzéshez tartozó figyelmeztetések fi-
gyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez, bi-
zonyos esetben halálos kimenetelű sérülésekhez 
vezethet.

 Az ehhez a jelzéshez tartozó figyelmeztetések fi-
gyelmen kívül hagyása súlyos károsokat okozhat 
a berendezésben és egyéb anyagi javakban, vala-
mint a környező növény- és állatvilágban.

 A nem rendeltetésszerű használatból, valamint az 
üzembe helyezésnek nem az itt leírtak szerint tör-
ténő kivitelezéséből adódó károkért a gyártó nem 
vállal felelősséget.

 A berendezést szilárd, rezgéscsillapított alapzat-
ra kell telepíteni.

 Üzem közbeni zajterhelés.

 Az üzembe helyezéskor a falakon végzett fúrási 
munka során ügyeljen arra, hogy a meglévő 
elektromos vezetékek vagy egyéb csőhálózatok 
ne sérüljenek meg.

 Az áram alatt levő vezetékekkel való érintkezés 
áramütés veszélyét hordozza magában. 

 A meglévő rendszerek sérülése.
 A sérült csövekből szivárgó víz beázást okozhat.

 Az összes elektromos keresztmetszetű vezeté-
ket használjon. A termék elektromos csatlakozá-
sát a használati utasítás adott fejezetében rész-
letezetteknek megfelelően kell kialakítani.

 Az alulméretezett vezetékeken folyó áram miatti 
túlmelegedés tűzesetet okozhat.

 Az összes elektromos csatlakozást és a csőveze-
ték-rendszert megfelelő sérülés elleni védelem-
mel kell ellátni.

 Az áram alatt levő vezetékekkel való érintkezés 
áramütés veszélyét hordozza magában. 

 A sérült csövekből szivárgó víz beázást okozhat.

 Győződjön meg arról, hogy az üzembe helyezés 
helyszíne. valamint bármely rendszer, amihez a 
készüléket csatlakoztatni kívánja, megfelel  az 
érvényben lévő, hatályos szabványoknak.

 Az áram alatt levő, helytelenül telepített vezeté-
kekkel való érintkezés áramütés veszélyét hor-
dozza magában.

 A nem megfelelő üzemi körülmények a berende-
zés károsodását okozhatják.

 Használjon megfelelő kézi szerszámokat és 
berendezéseket (külön győződjön meg arról, 
hogy a szerszám jó állapotban van, és a nyele/
fogantyúja megfelelően rögzítve van) - hasz-
nálja őket előírás szerint, és ügyeljen rá, hogy 
ne essenek le magasról. Mindig tegye vissza 
őket a helyükre használat után.

 A leeső tárgyak, alkatrészek miatti sérülés, porok 
belélegzésének, zúzódások, vágott- és szúrt se-
bek, horzsolások keletkezésének veszélye.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a leeső szerszámok, alkatrészek, 
anyagok következtében.

 Az elektromos berendezéseket rendeltetésük-
nek megfelelően használja (különösen figyeljen 
oda a tápkábel és a hálózati csatlakozók 
sértetlensé gére, vala mint a forgó- illetve 
előre-hátra mozgást végző alkatrészek 
megfelelő rögzítettségére); használja a 
berendezéseket megfelelő módon; ügyeljen a 
tápkábel átvezetések akadálymentességére; va-
lamint arra, hogy a berendezés ne essen le 
magas helyről. Használat után mindig 
áramtalanítsa és tegye őket vissza a helyére.

 A leeső tárgyak, alkatrészek miatti sérülés, porok 
belélegzésének, zúzódások, vágott- és szúrt se-
bek, horzsolások keletkezésének veszélye, illetve 
zaj és rezgésártalom.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a leeső szerszámok, alkatrészek, 
anyagok következtében.

 Győződjön meg arról, hogy a mozgatható létrák 
biztonságosan vannak elhelyezve, nem inognak, 
ha valaki felmászik rájuk, illetve hogy elég erő-
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sek és a létrafokok sértetlenek, csúszásmente-
sek. Biztosítsa a létrák folyamatosan felügyele-
tét.

 Zuhanásveszély, illetve vágott sebek keletkezésé-
nek veszélye (ha az állólétra véletlen összecsuk-
lik).

 Győződjön meg arról, hogy a görgős létrák biz-
tonságosan vannak elhelyezve, hogy el vannak 
látva mindkét oldalon megfelelő kapaszkodóval, 
valamint kilépővel a leszállás teljes hosszán , il-
letve hogy elég erősek és a létrafokok sértetle-
nek, csúszásmentesek.

 Zuhanásveszély.
 A magasban történő (általában 2 méteres magas-

ságkülönbség feletti) bármilyen munkavégzés so-
rán győződjön meg arról, hogy a munkaterület kö-
rül megfelelő kilépőfelületek vannak, vagy egyéni 
biztonsági kötél és beülő védi a munkát végzőket a 
leeséstől. Az összes olyan helyen, ahol fennáll a le-
esés veszélye biztosítani kell a veszélyes akadá-
lyoktól való mentességet, valamint az esési zóná-
ban lévő tárgyakat deformálódó, vagy ütéselnyelő 
felülettel kell ellátni.

 Zuhanásveszély.
 Győződjön meg arról, hogy a munkahely higiéni-

ai és egészségügyi körülményei megfelelőek, 
biztosított a megfelelő világítás, szellőzés és a 
szerkezetek szilárdsága.

 Zúzódás- és botlásveszély.

 A berendezésnek és a munkavégzés közvetlen 
környezetének védelmét megfelelő anyagokkal 
biztosítsa.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a leeső szerszámok, alkatrészek, 
anyagok következtében.

 A berendezést megfelelő védelem és elővigyá-
zatosság mellett kezelje.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a rázkódások, ütődések, vágások és 
deformálódások következtében.

 Az összes munkafolyamat során kötelező a meg-
felelő védőruházat és felszerelés viselése, hasz-
nálata. Az üzembe helyezett terméket mezítláb, 
vagy vizes testrésszel megérinteni tilos.

 Áramütés veszély, a leeső tárgyak, alkatrészek mi-
atti veszély, porok belélegzésének, zúzódások, 
vágott- és szúrt sebek, horzsolások keletkezésé-
nek veszélye, illetve zaj és rezgésártalom.

 Az összes keletkező törmeléket és a szerszámo-
kat olyan módon helyezze el, hogy a mozgás biz-
tonságos maradjon, ügyeljen, hogy ne keletkez-
zenek az összedőlésre hajlamos halmok.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a rázkódások, ütődések, vágások és 

deformálódások következtében.
 A készülék belsejében végzett bármilyen munka 

során megfelelő körültekintéssel kell eljárni, hogy 
az éles részek ne okozhassanak sérülést.

 Vágott-, szúrt sebek, horzsolás veszélye.

 Minden, a készüléken végzett munkálatot köve-
tően resetelje az összes biztonsági és szabályzá-
si funkciót, és a berendezés újraindítása előtt 
győződjön meg arról, hogy azok megfelelően 
működnek.

 Gázszivárgás vagy a nem megfelelő égéstermék 
elvezetés okozta robbanás, tűzeset vagy fulladás.

 A szabályozatlan működés következtében a be-
rendezés meghibásodása vagy leállása.

 A munkálatok megkezdése előtt ürítse le az ösz-
szes meleg vizet tartalmazó alkatrészt és ahol 
szükséges végezzen légtelenítést.

 Égési sérülés veszélye.
 Az alkatrészek vízkőtelenítése során a felhasz-

nált termék használati utasítása szerint járjon el, 
biztosítsa a helyiség szellőzését, viseljen védő-
ruházatot, kerülje a különböző anyagok keveré-
sét, és gondoskodjon a berendezés és annak 
környezete védelméről.

 Maró anyagok okozta sérülés, bőrkárosodás, 
szemkárosodás, káros anyag belélegzésének ve-
szélye.

 A berendezésben és annak környezetében kelet-
kezett károk a korrozív vagy maró anyagok követ-
keztében.

 Ha égésszagot vagy füstöt érez, ne menjen a ké-
szülék közelébe, hanem áramtalanítsa azt, nyis-
sa ki az összes ajtót és ablakot, majd hívjon szak-
embert.

 Égési sérülés veszélye, füstmérgezés veszély, ful-
ladás.

 Ne álljon rá a kültéri vagy a beltéri egységre.
 Személyi sérülés veszélye, és a berendezés 
sérülésének veszélye.

 Soha ne hagyja nyitva a kültéri egységet a bur-
kolata nélkül az üzembe helyezéshez feltétle-
nül szükséges időn túl.

 A készülék károsodásának veszélye az időjárá-
si körülmények miatt.

FIGYELEM:
Minden, az üzembe helyezéssel, karbantartással 
vagy meghibásodással kapcsolatos műveletet csak 
szakképzett szerelő végezhet.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a rendszer közvet-
len környezetében. Győződjön meg arról, hogy a 
rendszer összes alkatrésze a szabványoknak megfe-
lelően kerül elhelyezésre.
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A felállítási helyen egészségre ártalmas gázok, gő-
zök vagy porok jelenléte esetén, helyezzen üzembe 
különálló légkezelő rendszert.
Ne tegyen folyadékot tartalmazó tárolóedényeket és 
egyéb idegen tárgyakat a kültéri és a beltéri egység 
belsejébe.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a berendezés köz-
vetlen környezetében.
Ne használja a kültéri egységet ipari folyamatokból, 
fürdőmedencékből származó vagy háztartási szeny-
nyvízzel.
Ilyen esetekben építsen be egy hőcserélőt a kültéri 
egység elé.
 A készüléket csak abban az esetben használhatják 
csökkent fizikai-, érzékelési- és értelmi képességek-
kel rendelkező személyek, illetve gyermekek, vala-
mint olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő is-
meretekkel vagy képzettséggel a berendezéssel 
kapcsolatban, amennyiben az ő biztonságukért fele-
lős személy felügyelete alatt, vagy a megfelelő kép-
zés után teszik ezt. A gyermekek csak megfelelő fel-
ügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék 
közelében, biztosítva így, hogy nem játszanak a ké-
szülékkel, vagy annak csomagolásával (kapcsok, 
műanyag zacskók, polisztirol védőanyagok, stb.)
A termék védőpaneljeinek elhelyezését, az összes 
karbantartási műveletet és az elektromos részek 
szerelését csak szakképzett szervizes végezheti.

FIGYELEM!
A berendezést 8 év feletti gyermekek és csökkent fi-
zikai-, érzékelési- és értelmi képességekkel rendelke-
ző személyek, valamint olyanok, akik nem rendelkez-
nek megfelelő ismeretekkel vagy képzettséggel a 
berendezéssel kapcsolatban, csak abban az esetben 
használhatják, ha annak biztonságos használatáról, 
és a felmerülő veszélyekről megfelelő képzést kap-
tak, vagy külön felügyelet alatt teszik azt.
Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játsza-
nak a berendezéssel. A berendezés tisztítását, illetve 
végfelhasználói szintű karbantartását gyermekek 
csak felnőtt személy felügyelete mellett végezhetik.

A termék megfelel
a WEEE 2012/19/EU.
Európai Irányelvnek.

Az áthúzott szeméttároló jel mutatja, hogy a készü-
léket, annak élettartama végén, a háztartási hulla-
dékoktól elkülönítve kell tárolni és ártalmatlanítani 
- annak ártalmatlanítását kifejezetten elektromos 
készülékek ártalmatlanítására alkalmas hulladék 
feldolgozó üzemben kell elvégezni, vagy a készü-
léket vissza kell vinni a kereskedőhöz az új beren-
dezés beszerzésekor.
A végfelhasználó felelőssége a termék megfelelő 
hulladék-feldolgozó üzemben történő ártalmatlaní-
tása, annak élettartamának a végén.
A hulladék-feldolgozó üzem (amely a készülék 
hatékony szétszerelésére és ártalmatlanítására 
alkalmas speciális eljárásokat és újrahasznosítási 
folyamatokat használ), a terméket alkotó anyagok 
újrahasznosításával segít védeni a környezetet.
Az elérhető hulladékgyűjtési rendszerekkel kap-
csolatos további információkért lépjen kapcsolatba 
a helyi hulladékfeldolgozó vállalatokkal, vagy a vi-
szonteladóval, ahol a készüléket vásárolta.
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GARANCIA

A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a beren-
dezés szakképzett szerelő által lett beüzemelve.
Az alábbi okok miatt bekövetkezett károk a garancia el-
vesztésével járnak:.

Az üzembe helyezés környezeti feltételei nem megfele-
lőek:
•	 A	beltéri	egység	épületen	kívüli	elhelyezése
•	 A	beltéri	egység	fagyveszélynek	vagy	egyéb	szélsősé-

ges időjárási körülményeknek kitett helyen való elhe-
lyezése

•	 A	berendezés	esővízzel,	kútvízzel,	kifejezetten	kemény	
vízzel, vagy bármilyen, a hatályos szabályozásoknak 
nem megfelelő vízzel való feltöltése

•	 A	gyári	hibás	alkatrészek	nem	szakszerviz	által	történt	
cseréje.

Amennyiben a rendszerben meghibásodást észlel, a Mű-
szaki Szolgálatunk tájékoztatását követően a készülék va-
lamelyik Szervizközpontunkba kerül.
A nem megfelelő üzembe helyezés, szállítás, csomagolás, 
vagy a begyűjtést követően a forgalmazó általi helytelen 
tárolás miatti sérülésekért az üzembe helyezőt terheli min-
den felelősség.

A rendszer alkatrészeinek javítási vagy csere-költségei 
semmiképpen nem téríthetőek meg, ha azok az alábbi kö-
rülmények mellett történtek:
•	 A	terméken	a	gyártó	telephelyének	elhagyása	után,	an-

nak szállítása, kezelése alatt történő keletkező bármi-
féle rázkódásból, ütődésből vagy elektronikai hibából 
adódó sérülés

•	 Az	azonnali	 javítással	elkerülhető,	a	beltéri	egységből	
történő vízszivárgás okozta károk

•	 A	rendszert	érő	túlfeszültség	miatt	keletkezett	károk	A	
garancia mind a beltéri-, mind a kültéri egységre csak 
abban az esetben érvényes, ha azok hidraulikai és 
elektromos alkatrészei érintetlenek.

A garancia nem érvényesíthető azokban az esetekben, 
ahol az üzembe helyezés nem felel meg a hatályos rende-
leteknek és törvényi előírásoknak, valamint a szakterüle-
tet érintő szabványoknak, továbbá azokban az esetekben, 
ha:
•	 A	 biztonsági	 berendezések	 hiányoznak,	 vagy	 nem	

megfelelően vannak beszerelve
•	 Sérült	biztonsági	berendezés	használata	esetén,	vala-

mint ha a biztonsági egység nem felel meg a hatályban 
lévő szabványoknak

•	 Vízszerelési	munkák	során	a	biztonsági	berendezése-
ket módosították

•	 A	nem	megfelelő	csatlakozások	miatti	(acél	és	réz	cső	
direkt kapcsolata) idő előtti korrózió esetén a víz olda-
lon

•	 A	hatályban	lévő	üzembe	helyezési	előírásoknak	nem	
megfelelő, hibás elektromos csatlakozás, nem megfele-
lő földelés, nem megfelelő keresztmetszetű vezetékek 
használata, a használati utasítás kapcsolási rajzainak fi-
gyelmen kívül hagyása esetén

•	 A	rendszer	még	a	feltöltés	előtt	bekapcsolásra	kerül

A garancia nem érvényesíthető azokban az esetekben, ha 
a karbantartás nem megfelelő módon történt:
•	 A	fűtési	rendszer	elemeinek	és	a	biztonsági	berende-

zéseknek a nem megfelelő beépítése
•	 A	nyomáscsökkentő	biztonsági	berendezés	karbantar-

tásának elmulasztása
•	 A	keret	agresszív	szereknek	lett	kitéve
•	 Az	 eredeti	 rendszeren	 történt	 módosítás	 a	 gyártó	 ta-

nácsának kikérése nélkül, illetve nem eredeti tartalék 
alkatrészek használata esetén

CE minősítés
- 2014/30/EU - az Elektromágneses összeférhetőségre 

vonatkozóan
- 2014/35/EU - az elektromos biztonságra vonatkozóan 

(LVD)
- RoHS2 2011/65/EU - bizonyos veszélyes anyagoknak 

az elektromos és elektronikai berendezésekben való 
felhasználásának tiltására vonatkozóan (EN 50581)

-  813/2013/EU bizottsági  rendelet (2014/C 207/02 - Ide-
iglenes mérési és számítási módszerek címeinek és hi-
vatkozási számainak közzététele)

A rendszer vízoldali jellemzői
Győződjön meg arról, hogy a rendszert ellátó víz kemény-
sége nem haladja meg a 20° F-ot.
Olyan területeken, ahol a víz keménysége különösen ma-
gas, győződjön meg arról, hogy a fenti garanciális feltéte-
leknek megfelelő vízlágyító berendezés szakember által 
beépítésre, valamint rendszeres átvizsgálásra és karban-
tartásra kerül.
A rendszerbe kerülő víz keménysége semmilyen körülmé-
nyek között nem haladhatja meg a 12° F-ot.
Ahol a rendszer feltöltésére szánt víz agresszív ( javasoljuk 
a pH értéket 6,6-8,5 között tartani), magas vas-tartalmú, 
vagy keménységű, használjon kezelt vizet a vízkő, kor-
rózió kialakulásának és a rendszer károsodásának meg-
előzése érdekében. Tartsa szem előtt, hogy a vízben lévő 
legkisebb szennyeződések is csökkentik a rendszer tel-
jesítményét.
A rendszer feltöltésére használt vizet mindenképpen ke-
zelni kell a nagy víztartalmú rendszereknél, illetve abban 
az esetben, ha a rendszer vízszintjének megtartásához 
gyakori vízpótlás szükséges. A rendszer tisztítása esetén, 
annak végeztével a teljes rendszert kezelt vízzel kell fel-
tölteni.

Győződjön meg arról, hogy a rendszer maximális víznyo-
mása nem haladja meg az 5 bar értéket. Ellenkező eset-
ben nyomáscsökkentő beépítése szükséges.

MEGJEGYZÉS:
a kazán üzembe helyezésére, működésére és karbantar-
tására vonatkozó utasításokat a kazánnal együtt szállított 
dokumentációban találja.
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A RENDSZER LEÍRÁSA

A rendszer felépítése
A hibrid rendszer alkotóelemei:
- kondenzációs kazán
- hibrid modul
- kültéri egység (levegő/víz hőszivattyú)
- tároló (kapcsolási rajz a kazános rendszernél)
- távvezérlő egység (Sensys)
- külsőhőmérséklet-érzékelő
- light gateway az internetes csatlakozáshoz
A rendelhető tartozékokkal kapcsolatos további infor-
mációkat a Termékkatalógusban talál.

Működési elv
A NIMBUS HYBRID egy fűtésre és használati melegvíz 
termelésre alkalmas rendszer, amely két hőtermelő 
egységből áll:
- egy kondenzációs kazánból,
- és egy külső, egy blokkos inverteres technológiájú 
levegő/víz hőszivattyúból (HP)
A két hőtermelő egység a kiegészítő modulnak (HIBRID 
MODUL) köszönhetően együtt dolgozik, és lehetővé 
teszi mindkét hőtermelő egység integrálását a fűtési és 
használati melegvíz termelő rendszerbe.

A HIBRID MODUL tartalmazza továbbá a rendszer vezérlő 
elektronikát (ENERGIA MANAGER), amely a működés 
optimalizálására szolgál.
A HIBRID MODUL épp ezért garantálja:
- a kiemelkedő kényelmet,
- a megnövekedett teljesítményt,
- az egyszerű telepítést
- az optimális működési költségeket,
- a megbízhatóságot
- és az alacsony beépítési költségeket.
A két hőtermelő egység együtt és külön-külön is tud 
működni, a kiválasztott programnak megfelelően:
- minimális elsődleges energiafogyasztás (gyári beállítás),
- minimális működési költség.
E célból az ENERGIA MANAGER elektromos szabály zó-
panelje folyamatosan figyeli a fűtőkör hőmérsékleteit: 
a külső hőmérsékletet, a környezeti hőmérsékletet és a 
rendszer előremenő hőmérsékletét.
Ezekből az értékekből határozza meg a kazán hatásfokát 
és a hőszivattyú hatásfok tényezőjét (COP).

 Az előzetesen beállított paraméterek alapján az ENERGIA 
MANAGER maghatározza, hogy melyik hőtermelő egység 
a legmegfelelőbb a helyiségfűtésre.
A hibrid rendszer alkalmas továbbá a kazán és a 
hőszivattyú üzemi határértékeinek meghatározására.
Hőszivattyú minimális külső üzemi hőmérséklet:
az a hőmérséklet, amely alatt az ENERGIA MANAGER 
leállítja a hőszivattyú működését.
Kazán maximális külső üzemi hőmérséklet:
az a hőmérséklet, amely felett az ENERGIA MANAGER 
leállítja a kazán működését.
Ezen a hőmérséklet tartományon belül az ENERGIA 
MANAGER eldönti, hogy melyik hőtermelő egység a 
legmegfelelőbb.
Kétféle kapcsolási elrendezés használatos, amelyek a 
használati melegvíz termelő rendszerben térnek el.
hibrid: a használati melegvíz átfolyós rendszerben 
termelődik, csak a kombi gázkazán használatával
hibrid flex: a használati melegvíz termelést egy 180 literes 
tárolón keresztül biztosítja, amelyet az optimalizálási 
eljárásnak megfelelően a kazán és a hőszivattyú is fűt.

Hűtés funkció
A hibrid rendszer a belső terek hűtésére is használható a 
nyár folyamán, a reverzibilis hőszivattyúnak köszönhetően.
Ehhez a funkcióhoz megfelelő csővezetékeket kell 
kialakítani, amelyek a rendszer ilyen célú felhasználásának 
megfelelnek
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Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Magas hőmérsékletű fűtési kör
5. Alacsony hőmérsékletű fűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Gázkazán
10. HMV tároló
11. Bypass
12. Szennyeződés leválasztó szűrő

KAPCSOLÁSI ÁBRA KAZÁNNAL ÉS TÁRLÓVAL A HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉSRE

KAPCSOLÁSI ÁBRÁK

KAPCSOLÁSI ÁBRA KOMBI GÁZKAZÁNNAL

Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Magas hőmérsékletű fűtési kör
5. Alacsony hőmérsékletű fűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Bypass
11. Szennyeződés leválasztó szűrő
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KAPCSOLÁSI ÁBRA HIBRID KAZÁNNAL, EGYESÍTETT FŰTÉSI/HŰTÉSI RENDSZERREL (FŰTÉS ÜZEMMÓD)
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Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Váltószelep
5. Alacsony hőmérsékletű fűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Szennyeződés leválasztó szűrő

Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Váltószelep
5. Hűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Szennyeződés leválasztó szűrő

KAPCSOLÁSI ÁBRA HIBRID KAZÁNNAL, EGYESÍTETT FŰTÉSI/HŰTÉSI RENDSZERREL (HŰTÉS ÜZEMMÓD)

MEGJEGYZÉS: Padlófűtési rendszerek kialakítása
Padlófűtési rendszerek kialakításánál győződjön meg arról, hogy a fűtési előremenő ágba beépítésre kerül a DTU 65.11 szerinti bizton-
sági berendezés. A termosztát bekötése az „Elektromos csatlakozások” fejezetben található.
Ha az előremenő hőmérséklet túl magas, a rendszer mind a fűtési, mind a használati melegvíz termelési üzemmódot leállítja, és a 
szabályzón a 936 „Padlófűtés termosztát nyitva” hibakód jelenik meg. A rendszer akkor indul újra, ha a termosztát manuálisan zárásra 
került.
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KAPCSOLÁSI ÁBRA HIBRID KAZÁNNAL, ELVÁLASZTOTT FŰTÉSI/HŰTÉSI RENDSZERREL (FŰTÉS ÜZEMMÓD)

KAPCSOLÁSI ÁBRA HIBRID KAZÁNNAL, ELVÁLASZTOTT FŰTÉSI/HŰTÉSI RENDSZERREL (HŰTÉS ÜZEMMÓD)
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Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Váltószelep
5. Magas hőmérsékletű fűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Szennyeződés leválasztó szűrő

Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Váltószelep
5. Hűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Szennyeződés leválasztó szűrő
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BUFFER SCHEME

Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
5.  Magas hőmérsékletű fűtési kör
5. Puffer tároló (opcionális)
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kombi gázkazán
10. Szennyeződés leválasztó szűrő
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KAPCSOLÁSI ÁBRA HIBRID KAZÁNNAL, ELVÁLASZTOTT FŰTÉSI/HŰTÉSI RENDSZERREL ÉS TÁROLÓVAL
A HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉSRE (FŰTÉS ÜZEMMÓD)

Jelmagyarázat:

1. Hibrid modul
2. Kültéri egység
3. Külsőhőmérséklet-érzékelő
4. Váltószelep
5. Magas hőmérsékletű fűtési kör
6. Sensys távvezérlő és Sensys Net
7. Szűrő
8. Fagyvédelmi egység
9. Kazán
11. HMV tároló
12. Szennyeződés leválasztó szűrő
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70 M - 70 M-T EXT

KÜLTÉRI EGYSÉG
A kültéri egység ellátását a következő típusok egyike biztosítja:
•	 NIMBUS	40	M	EXT
•	 NIMBUS	50	M	EXT
•	 NIMBUS	70	M	EXT

KÜLTÉRI
EGYSÉG tömeg

40	M	EXT 79

50	M	EXT 79

70	M	EXT 104

70	M-T	EXT 121

90	M-T	EXT 150

110	M-T	EXT 150

90	M	EXT 150

110	M	EXT 150

Méretek és tömeg

•	 NIMBUS	70	M-T	EXT
•	 NIMBUS	90	M-T	EXT
•	 NIMBUS	110	M-T	EXT
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HIBRID MODUL

Méretek és tömeg

A.  Fűtési előremenő M 1’’ G

B. HMV előremenő M ½” G

C. Gázcsatlakozás M ¾” G

D. Hidegvíz oldali csatlakozás M ½” G

E. Melegvíz bejövő a kültéri egységből M 1” G

F. Tápellátás vezeték átvezetés

G. HV IN 3 jelkábel átvezetés

H. HV IN 1 jelkábel átvezetés

I. HV IN 2 jelkábel átvezetés

L. Magasfeszültségű csatlakozások átvezetése

M. Kisfeszültségű csatlakozások átvezetése

N. Leeresztő csap

Tömeg 

HYBRID MODUL 7

Alulnézet

Előlnézet
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Áttekintő nézet
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1. Kazán előremenő csővezeték

2.  Használati melegvíz csővezeték

3. Gázvezeték

4. HMV hidegvíz csővezeték

5. Kazán visszatérő csővezeték

6. Melegvíz bejövő a kültéri egységből M 1” G

7. Hidegvíz oldali elzáró szelep

8. Gázszelep

9. Melegvíz csatlakozás szerelvénye

10. Fűtési előremenő szelep M 1’’ G

11. Leeresztő csap

12. Fűtési rendszer előremenő hőmérséklet 

érzékelő

Rendelkezésre álló nyomás
Az alábbi ábrán látható görbék a beltéri egység rendelkezésre álló nyomását mutatják.
A rendszer megfelelő méretezéséhez a teljes kör nyomásesés görbéje (névleges térfogatáram mellett) mindenhol a 
rendelkezésre álló nyomás görbéje alatt kell maradjon. A nyomásesés értékek az adott rendszertől függően változnak. 
Amennyiben a kültéri modul saját szivattyúja nem elegendő, rásegítő keringtető szivattyú beépítésére is van lehetőség. 
Az elektromos bekötés az „Elektromos rendszer” fejezet alapján történik.

Figyelem: abban az esetben, ha az összes fogyasztón vagy zónaszelepen termosztatikus szelep van felszerelve, a mini-
mális üzemi térfogatáram biztosítására bypass vezetéket kell beépíteni.

FIGYELEM:
a fűtési rendszert teljes mértékben légteleníteni kell a gyújtási folyamatnál leírt légtelenítési ciklusnak megfelelően, a 
rendszerben található légtelenítő szelepek nyitása mellett.
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Rendszer méret Térfogatáramérő OFF
határérték [l/h]

Térfogatáram-mérő ON 
határérték [l/h] Névleges térfogatáram  [l/h]

40 M 280 360 640

50 M 350 450 800

70 M 490 630 1120

70 M-T 490 630 1120

90 M-T 630 810 1440

110 M-T 770 990 1755

KOMPRESSZOR FREKVENCIA TÁBLÁZAT

Hőszivattyú Frekvencia min. [Hz] Frekvencia max. (fűtés) [Hz] Frekvencia max. (hűtés) [Hz]
4 kW 18 80 65

5 kW 18 100 80

7 kW 18 90 70

9 kW 18 75 57

11 kW 18 90 70

A - előremenő víz hőmérséklete (°C)
B - Külső levegő hőmérséklet  (°C)

Hűtési üzemmód határgörbéi Fűtési üzemmód határgörbéi

(43 ; 23)

(43 ; 5)(10 ; 5)

(10 ; 23)
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Példa: 1B = 35 és  A = 33

A KÜLTÉRI EGYSÉG TERMODINAMIKAI TELJESÍTMÉNYE
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TÁVVEZÉRLŐ EGYSÉG MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás BUS

Elektromos elnyelés max. < 0.5W

Üzemi hőmérséklet -10 to 60°C

Tárolási hőmérséklet -20 to 70°C

BUS vezeték hossza és keresztmetszete
megjegyzés: az interferencia problémák 
elkerülése végett használjon árnyékolt, 
vagy sodrott érpárú kábelt.

max. 50 m  
min. 0.5 mm²

Puffermemória 2 h

Megfelelőségi nyilatkozat
LVD 2006/95/EC - EMC 2004/108/EC   

Elektromágneses interferencia EN 60730-1

Elektromágneses kibocsátási érték EN 60730-1

Szabványoknak való megfelelés EN 60730-1

Hőmérséklet érzékelő NTC 5 k 1%

Érzékenységi fok 0.1°C

134 mm 16 mm

96 m
m

TÁVVEZÉRLŐ EGYSÉG KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ

A külsőhőmérséklet-érzékelő elhelyezése az épület északi fa-
lán, a talajszinttől minimum 2,5 m magasságban, direkt napfény-
nek nem kitett helyre történjen.
Távolítsa el a burkolatot (A) és a hozzávaló csavar és tipli (B) se-
gítségével szerelje fel az érzékelőt.
A csatlakozáshoz használjon 2x0,5 mm2  vezetéket A maximális 
csatlakozási távolság 50 m.
Csatlakoztassa a vezetéket a (C) gyorscsatlakozóba alulról beve-
zetve azt, miután kialakította a megfelelő átvezetést.
Helyezze vissza az érzékelő burkolatát a helyére.

A B C

TERMÉK ADATLAP

BESZÁLLÍTÓ NEVE ARISTON

BESZÁLLÍTÓ TÍPUS AZONOSÍTÓJA SENSYS KÜLSŐ-
HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐ

Hőmérséklet szabályozási osztály VI

Hozzájárulás az időszakos helységfűtési energia hatásfokhoz %-ban +4%

3 zónás rendszernél, 2 db Ariston szobatermosztáttal

Hőmérséklet szabályozási osztály VIII --

Hozzájárulás az időszakos helységfűtési energia hatásfokhoz %-ban +5% --
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FIGYELEM:
A készülék elhelyezésekor vegye figyelembe az itt látható 
minimális szerelési távolságokat (a képen mm-ben me-
gadva).
Megjegyzés: Az itt megadott értékek a berendezés 
megfelelő működéséhez szükséges minimális értékek. 
A nem kívánatos zaj-, visszhang- és rezgés-hatások el-
kerüléséhez növelje ezeket a távolságokat - különösen 
az egység elülső oldalánál. Az akadályok magassága az 
elülső és az oldalsó oldalon is kisebb kell legyen, mint a 
kültéri egység magassága.

Figyelmeztetés
A berendezést csak megfelelő képzéssel és a törvény által 
előírt tudással rendelkező szakember helyezheti üzembe.

A berendezés üzembe helyezése előtt
•	 A	 kültéri	 egység	 környezetbarát	 hűtőközeget	 használ	

(HFC R-410A típus), amely nem károsítja az ózonréteget. Az 
R-410A hűtőközeg 50-70%-al magasabb nyomáson üze-
mel, mint az R22 hűtőközeg. Győződjön meg arról, hogy 
a karbantartáshoz és az alkatrészek feltöltéséhez használt 
anyagok használhatók az R-410A hűtőközeggel.

•	 Az	R-410A	hűtőközeget	 tartalmazó	üvegek	merülőcsővel	
vannak ellátva, ami lehetővé teszi, hogy a folyadék csak az 
üveg függőleges pozíciójában, a szelep felső állása mellett 
folyjon ki.

•	 A	 berendezést	 a	 fent	 említett	 R-410A	 hűtőközeggel	 kell	
feltölteni. Használjon a piacon bárhol kapható szórófejet 
a cső végén a hűtőközeg elporlasztására, mielőtt az befo-
lyna kültéri egységbe.

•	 Az	R-410A	hűtőközeg,	mint	minden	HFC	folyadék,	csak	a	
kompresszor gyártója által ajánlott olajokkal kompatibilis.

•	 A	vákuum	szivattyú	nem	elegendő	az	olajban	lévő	nedves-
ség teljes megszüntetésére.

•	 A	POE	típusú	olajok	gyorsan	nyelik	el	a	nedvességet.	Ne	
tegye ki az olajat közvetlen levegőnek.

•	 Soha	ne	nyissa	ki	a	berendezést	ha	az	vákuum	alatt	van.
•	 Az	R-410A	hűtőközeget	ne	engedje	a	környezetbe.
•	 Győződjön	 meg	 arról,	 hogy	 a	 kültéri	 egység	 üzembe	

helyezése során az összes biztonságra vonatkozó nem-
zetközi és helyi előírás betartásra kerül.

•	 Győződjön	 meg	 arról,	 hogy	 a	 berendezés	 megfelelően	
rögzítve van a talajon. Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség 
és frekvencia a kültéri egységnek megfelelő-e, és hogy a 
rendelkezésre álló teljesítmény elegendő-e a berendezés 
működéséhez.

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	táphálózat	impedanciája	megfelel-e	a	
kültéri egység adattábláján feltüntetett teljesítmény felvé-
telnek (EN 61000-3-12).

•	 Ellenőrizze,	 hogy	 a	 biztonsági	 kapcsolók	 megfelelően	
lettek-e méretezve, és csatlakoztatva a kültéri egységhez.

ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓ Telepítési hely kiválasztása
•	 Kerülje	 az	 olyan	 helyeket,	 ahol	 a	 kültéri	 egység	 falakkal	

van körülvéve
•	 Kerülje	a	mélyedésekbe	történő	telepítést.	A	hideg	levegő	

lefele süllyed, és így levegő rövidzárlat alakulhat ki.
•	 Kerülje	a	későbbi	karbantartás	és	üzembe	helyezés	szem-

pontjából bonyolult megközelíthetőségű helyeket a kültéri 
egység elhelyezésére.

•	 Kerülje	a	hőforrásokhoz	közeli	elhelyezést.
•	 Kerülje	az	olyan	helyeken	történő	elhelyezést,	ahol	a	kül-

téri egység folyamatos rezgésnek van kitéve.
•	 Ne	 telepítse	a	kültéri	egységet	olyan	 tartószerkezetekre,	

amik nem biztosítanak kellő megtámasztást.
•	 Kerülje	az	üzemanyag	és	gáztartályok	közelében	történő	

elhelyezést.
•	 Kerülje	az	olyan	elhelyezkedést,	ahol	az	egység	olajköd-

nek van kitéve.
•	 Kerülje	az	olyan	elhelyezkedést,	amelyet	különleges	kör-

nyezeti körülmények jellemeznek.
•	 Olyan	 helyet	 válasszon,	 ahol	 a	 kültéri	 egység	 zaj-	 és	

levegő kibocsátása nem zavarja a szomszédokat.
•	 Széltől	védett	helyet	válasszon.
•	 Olyan	 helyet	 biztosítson,	 ahol	 megvannak	 a	 szükséges	

szerelési távolságok.
•	 Kerülje	 az	 olyan	 elhelyezést,	 ahol	 a	 berendezés	 akadá-

lyozza az átjárók, stb. megközelítését.
•	 A	 földfelszín	olyan	kell	 legyen,	hogy	képes	 legyen	meg-

tartani a kültéri egység tömegét és amennyire lehet csil-
lapítsa a rezgést.

•	 Ha	a	kültéri	egységet	olyan	helyszínen	telepítik,	ahol	erős	
havazás jellemző, telepítse az egységet legalább 200 mm-
el az átlagos hó szint fölé, vagy használjon támasztó kere-
tet.

•	 A	kültéri	egységet	rezgéscsillapító	alapra	kell	telepíteni.
•	 Az	 erős	 szélnek	 kitett	 helyszíneken,	 telepítsen	 szélfogó-

kat.
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 FIGYELEM
Az üzembe helyezés előtt ellenőrizze az alap megfelelő 
szilárdságát és annak vízszintességét. A képek alapján, 
szilárdan rögzítse a kültéri egységet az alaphoz, megfe-
lelő rögzítőcsavarok (M10 x 2) segítségével.
Ha a kültéri egység várhatóan erős szélnek, légáram-
lásnak lesz kitéve, a ventilátor védelmére helyezzen el 
védőlemezt, majd ellenőrizze a megfelelő pozicionálást 
és a helyes működést.

1. Az oldalsó kábel-átvezetések nyitási folyamata
A vezetékek átvezetéséhez egy csavarhúzó segítségével 
távolítsa el az (A) elővágott záródugókat a kültéri egység 
burkolatából. Az anyag hatékony eltávolításához az elülső 
burkolatot hagyja az egységre felszerelt állapotban.
A kábelek átvezetése előtt helyezze be a dokumentáció-
val együtt szállított fekete tömítőgyűrűket (B).

A

B

2. Az elülső burkolat eltávolítása
Távolítsa el az elülső burkolat rögzítő csavarjait, majd húz-
za azt kifelé és lefelé.
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2. Kazáncsatlakozás
Csatlakoztassa a Hibrid modul fűtési előremenő, visszaté-
rő, hálózati hidegvíz, használati melegvíz és gáz csöveit a 
kazán megfelelő csatlakozóihoz az ábrán látható módon.

Csatlakoztassa az 1” szelepeket, a 3/4” gázszelepet, a 1/2” 
szelepet és a 1/2” szerelvényt a megfelelő hibrid modul 
csatlakozáshoz az ábra szerint

HIBRID MODULE

Az üzembe helyezés előtt
Az optimális teljesítmény érdekében a HIBRID MODULT 
lakóterülethez közel kell elhelyezni. A modul pozícioná-
lásához használja a vele együtt szállított sablont és egy 
vízmértéket.
MEGJEGYZÉS: Javasolt először a hibrid modult, majd azt 
követően a kazánt felszerelni.
A modult a vele együtt szállított tartozékok segítségével 
rögzítse a falra.

Minimális szerelési távolságok
A megfelelő karbantartás lehetővé tételéhez a modul el-
helyezésekor be kell tartani a képen látható minimális sze-
relési távolságokat.
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1. Az elülső burkolat eltávolítása
Távolítsa el a két csavart (A), majd mozgassa az elülső burko-
latot felfelé, majd kifelé (2. ábra).

1

2

(1. ábra)

(2. ábra)

A A
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3. Kondenzátum elvezető cső összeszerelése
Helyezze vissza a hibrid modul elülső burkolatát a fentiekben részletezettek szerint, majd ábrán látható módon csatlako-
ztassa a kondenzátum elvezető csövet a kazán szifonjához.

4. A szerelvény takaró burkolat felszerelése
A csomagban található utasításokat követve szerelje fel a szerelvény takaró burkolatot.

FIGYELEM: a szerelvény takaró burkolatot az alsó panel nélkül szerelje fel, így a hidegvíz oldali szelep elérhető, 
és a nyomásmérő műszer látható marad.

HIDeGVÍZ OlDAlI 
SZeleP NYOMÁSMÉRŐ 

MŰSZeR
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ELLENŐRIZENDŐ
A vízoldali csatlakozások készre szerelése előtt ellenőrizze, hogy:
•	 a	rendszer	ki	lett	tisztítva
•	 a	fűtőkör	vizében	nincsenek	szennyeződések
•	 megfelelő	alkatrészek	kerültek-e	felhasználásra	(ne	csatlakoztasson	acél	és	rézcsöveket	egymáshoz)
•	 a	rendszer	csatlakoztatva	lett-e	a	hidegvíz	hálózatra
•	 a	rendszerben	lévő	víz	keménysége	12°	F	-	20°	F	között,	pH	értéke	pedig	6,6	-	8,5	között	van.	Ha	ez	nem	így	van,	

alkalmazzon vízkezelő berendezést a rendszer korróziójának és a vízkőképződésnek a megakadályozására.
•	 a	hidegvíz	hálózat	nyomása	nem	haladja-e	meg	az	5	bar	értéket	–	ellenkező	esetben	nyomáscsökkentőt	kell	besze-

relni a rendszerbe
•	 fagyvédelmi	készlet	lett-e	beszerelve,	ha	a	rendszer	olyan	helyen	került	telepítésre,	ahol	előfordulnak	fagypont	alatti	

hőmérsékletek
•	 a	kazán	tágulási	tartálya	megfelelő	méretű-e	a	rendszerben	lévő	víz	tágulásának	felvételéhez	

VÍZOLDALI SZERELVÉNYEK

HIBRID MODUL
•	 A	kültéri	egység	és	a	hibrid	modul	csatlakozása	az	ábrán	látható	módon	az	A	ponton	történik.
•	 A	fűtési	előremenőt	a	hibrid	modul	F	csatlakozásánál	csatlakoztassa.
•	 A	fűtési	visszatérő	a	hibrid	modul	B	csatlakozásánál	csatlakoztassa.
•	 Csatlakoztasson	egy	 fagyvédelmi	szerelvénycsoportot	 (opcionális),	hogy	megvédje	kültéri	egységet	egy	bármilyen	

okból (pl. fagyás) bekövetkezett áramütéstől.
•	 Építsen	be	egy	szűrőt	a	kültéri	egység	betáplálási	oldalára.

ACDEF

B

HIBRID MODUL

Szűrő

Szelep készlet (opcionális)

Flexibilis cső készlet
(opcionális)

Fagyvédelmi készlet 
(opcionális)

A.  Melegvíz előremenő a kültéri egységből M 1” G

B. Hidegvíz - kültéri egység visszatérő

C. Hidegvíz oldali csatlakozás M ½” G

D. Gázcsatlakozás M ¾” G

E. HMV előremenő M ½” G

F. Melegvíz előremenő a fűtési rendszer felé M 1” G

Szennyeződés
leválasztó szűrő
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 FIGYELEM
Az elektromos csatlakozásokat a hidraulikai csatlakozások készre szerelése után kell szerelni.

 FIGYELEM 
Alteas és Genus típusú kazánok használata esetén a BUS leválasztó szabályzópanelt (a termékkel együtt szállítva), 
szigorúan a készlettel együtt szállított utasításoknak megfelelően kell üzembe helyezni. A szabályzópanel hibás 
üzembe helyezése vagy az üzembe helyezés meghiúsulása esetén a kazán leáll a 804 hibaüzenettel. Ha ezt a hiba-
üzenetet látja, annak érdekében, hogy a hibát resetelni lehessen és a rendszert újra lehessen indítani, a kazán 
áramtalanítása után ellenőrizni kell, hogy a szabályzópanel helyesen lett-e beszerelve.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK

A hibrid modul, a kazán és a kültéri egység tápellátását külön-külön kell biztosítani, a hatályban lévő nemzetközi és helyi sza-
bályozásoknak megfelelően. A hibrid modul BUS kábelét a kazán BUS csatlakozójához a vele együtt szállított narancssárga cs-
atlakozóval csatlakoztassa. A hibrid modul és a kültéri egység BUS csatlakozón keresztül kapcsolódik, amely egy csökkentett 
keresztmetszetű, árnyékolt kábellel kerül megvalósításra (a javasolt keresztmetszet 0,25 mm2 ). Győződjön meg arról, hogy a 
kábel nem fut tápcsatlakozás közelében.

Elektromos áramkör
•	 Ellenőrizze,	 hogy	 a	 tápfeszültség	 és	 a	 hálózati	 frekvencia	 megfelel-e	 a	 rendszer	 adattábláján	 feltüntetett	 értékeknek	

(„Műszaki adatok” táblázat).
•	 A	teljes	biztonság	érdekében	bízzon	meg	egy	szakképzett	szerelőt	az	elektromos	rendszer	ellenőrzésével.
•	 Javasoljuk,	hogy	ellenőrizze	a	túlfeszültség	elleni	védelem	(SPD)	meglétét	a	táphálózatban,	és	a	biztonsági	kapcsolók	vala-

mint a differenciál megszakítók jelenlétét az elektromos kapcsolószekrény kimeneti oldalán, amely árammal látja el a beltéri 
és a kültéri egységet.

•	 A	tápellátás	csatlakozása	csillagkapcsolással	történik	-	a	csatlakozókábel	cseréjét	csak	engedéllyel	rendelkező	szakszerviz	
végezheti, a sérülések és károk elkerülésének érdekében.

•	 Ellenőrizze,	hogy	a	kialakítás	elegendő-e	az	üzembe	helyezett	berendezések	áramellátásához	a	termék	adattáblája	szerint.
•	 Az	elektromos	csatlakozásokat	fixen	kell	kialakítani	(ne	használjon	hosszabbítót)	és	el	kell	látni	egy	legalább	3	mm-es	kon-

takt-távolságú, kétállású kapcsolóval.
•	 Elengedhetetlen,	hogy	a	 rendszert	 földeléssel	 rendelkező	elektromos	rendszerbe	csatlakoztassa	 -	ez	biztosítja	a	beren-

dezések biztonságosságát.
 A rendszer földeléséhez a vízoldali- vagy a fűtési rendszer csöveit használni tilos.
•	 A	gyártó	nem	vállal	felelősséget	a	nem	megfelelően	kialakított	földelés	vagy	elektromos	rendszer	miatt	bekövetkezett	sérül-

ésekért.
•	 Csatlakoztassa	a	tápkábelt	a	230V	-	50Hz	hálózatba,	ellenőrizze	a	polaritás	megfelelőségét	és	a	földelést.	A	használt	veze-

tékek keresztmetszete a rendszer teljesítményének a függvényében változnak (ld. adattábla).

A rendszer nincs ellátva villámlás elleni védelemmel. Biztosíték csere esetén használjon gyors kioldású biztosítékot.
Figyelem: A gyorscsatlakozókon való munkavégzés előtt az összes áramkört áramtalanítani kell.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK TÁBLÁZATA

KÜLTÉRI EGYSÉG 40 M EXT 50 M EXT 70 M EXT 70 M-T EXT 90 M-T EXT 110 M-T EXT 90 M EXT 110 M EXT

Névleges átfolyó áramerősség 
/ fázis

A 6.4 8 11 3.8 6 7.3 18 22

Maximális átfolyó áramerősség 
/ fázis

A 9 11 16 5.4 8.4 10 23 27

Biztosíték mérete A 16-C típus 16-C típus 20-C típus 10-C típus 12-C típus 12-C típus 32-C típus 32-C típus

Néveleges feszültség V 230 230 230 400 400 400 230 230

Üzemi határfeszültség V 216-243 216-243 216-243 376-424 376-424 376-424 216-243 216-243

Cos phi > 0,9

Tápellátás kábel

Hivatkozás H07RN-F

3G2.5 3G2.5 3G2.5 5G4 5G4 5G4 3G4 3G4

Max φ ext 16.2 16.2 16.2 19.9 19.9 19.9 16.2 16.2

Adatkábel
Hivatkozás H05RN-F

Típus 2x0.75mm2

HIBRID MODUL

Hálózati csatlakozás V - ph - Hz 230 - 1 -50

Felvett feszültség tartománya V 196 ÷ 253

Névleges teljesítmény felvétel W 0,04

Max. áramerősség A 18

Olvadó biztosíték / differenciál áramköri megszakító A 20A - típus C

Tápkábel mérete H05V2V2-F

Jelkábel HV IN 1,2,3 mm2 1,5 

A HIBRID MODUL és a kültéri egység bekötését egy minimum 30 mA-es biztosítékkal (RCCB) kell megoldani.
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  FIGYELEM:
Az összes elektromos csatlakozás közül elsőnek a földelést kell készre szerelni. A beltéri és a kültéri egység tápellátását 
külön-külön kell megoldani.
A beltéri és a kültéri egység tápkábeleit csak az engedéllyel rendelkező szakszerviz szakemberi cserélhetik ki, az ebből 
adódó kockázatok minimalizálása érdekében.

A kültéri egység elektromos csatlakozása
•	 Az	elülső	burkolat	eltávolításával	az	elektromos	részek	láthatóvá	válnak	a	készülék	első	részén.
•	 A	tápkábelt	a	berendezés	hátsó	részén	előre	kialakított	(A)	furatokon	keresztül	kell	bevezetni.
•	 Győződjön	meg	arról,	hogy	a	tápkábel	(B)	rögzítve	van,,	illetve,	hogy	a	beltéri/kültéri	kommunikációs	kábel	az	összes	rögzítővel	

rögzítve van a berendezésen belül, illetve ha szükséges, kábelkötegelővel biztosítsa, hogy a vezetékek ne érjenek hozzá a 
kompresszorhoz és a meleg csövekhez.

•	 A	jó	szakítószilárdság	biztosítására	az	elektromos	kábeleket	a	burkolaton	található	kábeltartókon	(C)	meg	kell	feszíteni.
•	 Csatlakoztassa	a	kommunikációs	kábeleket	a	megfelelő	gyorscsatlakozóba	a	kül-	és	beltéri	egység	gyorscsatlakozó	blokkján	

található számuk alapján.

Az üzembe helyezési utasításoknak megfelelően, a hálózatról történő leválasztást szolgáló egységeknek legalább 4 mm-es 
kontakt-távolsággal kell rendelkezniük, hogy a teljes leválasztást biztosíthassák a III. túlfeszültségi osztálynak megfelelően.

 
Figyelem: A gyorscsatlakozókon való munkavégzés előtt az összes áramkört áramtalanítani kell.

Kültéri egység gyorscsatlakozó 
blokk 1 fázis

Kültéri egység gyorscsatlakozó 
blokk 3 fázis

BUS gyorscsatla-
kozó blokk

A

C
B

L NNL

L N EH1 EH1EH1 EH1 ST1ST1ST1 ST1 B

BUS

TL1 L2 L3 N

EH1 - Fagyvédelmi elektromos fűtőbetétek a vízcsövekhez.
ST1 - Biztonsági termosztát csatlakozás (230 V) padlófűtési rendszerhez (sönt csatlakozás).
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1. Tápcsatlakozás
 a gyorscsatlakozó blokkba
2. Tápellátás kábel
3. Földelés csatlakozása
4. BUS csatlakozás

5. Elektromos panel

 Figyelem 
Az elektromos kisülések súlyos sérüléseket és halált okozhatnak. Az elektromos csatlakozásokat kizárólag csak 
szakemberek végezhetik el. Végezze el a földelést a többi elektromos csatlakozás előtt.

Kültéri egység elektromos csatlakozásai
A kültéri egység elektromos csatlakozása a a készülék elején, az első panel mögött található.

A kábel bevezetését a készülékbe az ábrán látható módon kell elvégezni, a tömszelencén keresztül. Ha a lyuk nem elég 
nagy a készülék oldalán, bővitse fel.
Ellenőrizze, hogy a betáp kábel illetve a kültéri egység és a hibrid modul között lévő vezeték helyesen van-e bekötve, 
valamint a kábel kirántás ellen rögzítve van-e. Ehhez használjon a kereskedelmi forgalomban kapható betétet. Továbbá 
ellenőrizze, hogy a vezeték és a forró cső között ne legyen érintkezés.
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FIGYELEM
Ha a csatlakozások kiépítésre kerültek a beltéri és a kültéri egység között, mindegyikre helyezze vissza a saját burkolatát.

MEGJEGYZÉS
Erősen ajánlott ellenőrizni a túlfeszültség elleni védelem (SPD) meglétét a fő hálózatban, illetve a beltéri és kültéri egységhez 
csatlakoztatott biztosítékok meglétét.

* Lásd az Elektromos csatlakozások táblázatában
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A HIBRID MODUL elektromos csatlakozása
A munkavégzés megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket a 
főkapcsolónál. Ügyeljen a nulla és a fázis megfelelő csatlako-
zására. A HIBRID MODUL elektromos kapcsolótáblájához úgy 
férhet hozzá, ha kicsavarja az ábrán (A)-val jelölt 4 db csavart és 
eltávolítja az elektromos kapcsolótábla burkolatát (B). Az elekt-
romos kapcsolótábla mögött található narancssárga csatlakozó 
segítségével csatlakoztassa a BUS kábelt a kazán BUS csatlako-
zójába (ld. a kapcsolási rajzon), majd csatlakoztassa a gyorscsat-
lakozó blokkba a magas- és kisfeszültségű kábeleket, az alábbi-
akban részletezettek szerint:

BUS BUS csatlakozás a beltéri és a kültéri egység között.
 BUS csatlakozás a rendszer szabályozó egységhez.
ANODE Kazán Protech anód csatlakozás
 Figyeljen az elektromos polaritásra.
TA1 Környezeti hőmérséklet termosztát csatlakozás, 
 1. zóna.
TA2 Környezeti hőmérséklet termosztát csatlakozás,
 2. zóna.
SE Külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakozás.
TNK Tároló érzékelő csatlakozás.
BUF Puffertároló érzékelő csatlakozás.
BUS BUS csatlakozás a rendszer interfészhez.
IN-AUX1	 Páraérzékelő	csatlakozás
HV IN 3 230 V bemenet. Válassza ki az üzemmódot a 12.1.2 
 paraméter segítségével.
 Fényelektromos rásegítés: a csatlakozóknak a fény-
 elektromos rendszer elektromos teljesítmény
 mérőjének a megfelelő kimenetére kell csatlakoz-
 zanak. A csatlakozás zárása a következő hatásokkal jár:
 - a hőszivattyú mindig elsődleges hőtermelő
 egységként szerepel a fűtési igény kielégítésére.
 A kazán csak akkor kapcsol be, ha a hőszivattyú
 teljesítménye nem elegendő.
 - (csak a  tárolós HMV termelésű rendszereknél)
 a tároló beállított hőmérséklete megemelkedik
 a 12.0.8 paraméterben beállított értékkel, így a HMV 
 tároló használható a fényelektromos rendszer
 által termelt többlet hő tárolására.
HV IN 1 230 V bemenet. Válassza ki az üzemmódot
 a 12.1.0 paraméter segítségével.
	 •	EDF:	Csökkentett	névleges	teljesítményfelvétel
 Ha a bemenetre 230 VAC jel érkezik, akkor
 a rendszer a 12.9.5 paraméterben meghatározott 
 csökkentett elektromos teljesítményt alkalmazza.
	 •	SG	Készenlét	1:	1	jel	a	Smart	Grid	Ready	protokoll	
 számára
HV IN 2 230 V bemenet. Válassza ki az üzemmódot
 a 12.1.1 paraméter segítségével.
	 •	DLSG	(ne	használja)
	 •	SG	Készenlét	2:	2	jel	a	Smart	Grid	Ready	protokoll	
 számára
OUT-AUX	2	 Kiegészítő	kimenet,	szabad	potenciálú	csatlakozás	
 (ld. 12.1.5 paraméter)
OUT-AUX	1	 Kiegészítő	kimenet,	szabad	potenciálú	csatlakozás	
 (ld. 12.1.4 paraméter)
ST1 Biztonsági termosztát csatlakozás (230 V) 
 padlófűtési rendszerhez (sönt csatlakozás).
PM	AUX	 Rásegítő	szivattyú	csatlakozás	(ld.	12.1.6	paraméter).
V1 Fűtés/HMV váltószelep csatlakozás.
V2 Hűtési kör váltószelep csatlakozás.
 
A vezetékek hossza és keresztmetszete a HIBRID MODUL 
adattábláján található teljesítmények függvényében kerül 
meghatározásra. Győződjön meg arról, hogy a tápkábelek 
megfelelően meg vannak feszítve, elkerülendő azok 
túlmelegedését.
Kazán beállítások
Az összes kazántípusra:
•	 Válassza	ki	 a	2.2.7	Hibrid	 komfort	paramétert,	 és	állítsa	azt	

„engedélyezve” értékre.
Kazános rendszer beállítások
A tároló hőmérséklet érzékelővel rendelkező kazános rendsze-

reknél kövesse az alábbi lépéseket:
1) Távolítsa el a 3-utú szelep vezetékeit, miközben a berende-

zés fűtés üzemmódban van

A. ábra

B

SETA1

ANODE SE TNK BUF BUSBUS TA 1 TA 2
T      BTB     

IN
AUX 1+24V

       N    L       LN             L
PM AUX

AUX 1
OUT

AUX 2
OUT V 1 V 2ST 1HV

IN 3
HV

IN 1
HV

IN 2

system interfacebuffertankoutdoor unit

TA2

L

L L

230 V
N

B T

FIGYELEM
Ha befejezte a HIBRID MODUL és a kültéri egység közötti csat-
lakozások szerelését, mindkét készülék burkolatát helyezze 
vissza a helyére.

2) Szüntesse meg a kazán tároló hőmérséklet érzékelőjének a 
csatlakozását (ha van)

3) Válassza ki a 2.2.8 kazán verzió paramétert, és állítsa azt „Kül-
ső tároló termosztáttal” értékre.

kültéri egység tároló puffer rendszer szabályozó 
egység
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KAPCSOLÁSI ÁBRA

BK = Fekete
BN = Barna
BU = Kék
RD = Piros
OR = Narancs

YE = Sárga
GN = Zöld
GY = Szürke
WH = Fehér
PI = Rózsaszín

BN
BN

BU

BU

BN

RD BK GN GN
GN GN

RD
BK

OG

RDRD
RD

RD

BU

BN

BN BN

BU

BURDRD

RDRD

GNGN

GNGN

RD

BU

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

VA
LV

E 
1

VA
LV

E 
2

PU
M

P 
1

FU
SE

23
0V

23
0V

SE
RI

AL

AN
OD

E

PW
M

2

PW
M

1

CN
7

CN6 CN8
CN7 CN3

CN
4

CN13

CN
9

CN
5

CN14

CN2

EB
US

EB
US

C3
5

PU
M

P 
2

CN
12

F1

1
1

1

4

3
1

6

1

1
1

ENERGY MANAGER

YEYE BUBU
YEYE BUBU

GYGY

GYGY

PIPI

PIPI

GY GY
GY GY

RD RD
RD RD

BU BU YE YE

BU BU YE YE
BU OG

BU OG
BN BN

BN BN

CN
16

CN
11

BUF

BU OG

OG
BU

BU
YE/GN

BOILER P.C.B.
OUTDOOR UNIT SYSTEM

INTERFACE

N

N
FLAME

L

L

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
14

CN
19

CN
1

CN
4

1

1
1

L
N

B T
B    T

ORBU

CN
10

       N    L  LN             L
PM AUX

AUX 1
OUT

AUX 2
OUT V 1 V 2ST 1HV

IN 3
HV

IN 1
HV

IN 2

N LBUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

BUS
SOL/HYB
BUS

BN
BN

BU

BU

BN

RD BK GN GN
GN GN

RD
BK

OG

RDRD
RD

RD

BU

BN

BN BN

BU

BURDRD

RDRD

GNGN

GNGN

RD

BU

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

YE
/GN

VA
LV

E 
1

VA
LV

E 
2

PU
M

P 
1

FU
SE

23
0V

23
0V

SE
RI

AL

AN
OD

E

CN
7

CN6 CN8
CN7 CN3

CN
4

CN13

CN
9

CN
5

CN14

CN2

EB
US

EB
US

C3
5

PU
M

P 
2

F1

1
1

1

4

3
1

6

1

ENERGY MANAGER

YEYE BUBU
YEYE BUBU

GYGY

GYGY

PIPI

PIPI

GY GY
GY GY

RD RD
RD RD

BU BU YE YE

BU BU YE YE
BU OG

BU OG
BN BN

BN BN

CN
16

BUF

BU OG

BU

BU
YE/GN

BOILER P.C.B.

SYSTEM
INTERFACE

L
N

OG

B T
B    T

ORBU

CN
10

PW
M

2

PW
M

1
CN

12

1
1

CN
11

       N    L  LN             L
PM AUX

AUX 1
OUT

AUX 2
OUT V 1 V 2ST 1HV

IN 3
HV

IN 1
HV

IN 2

DECOUPLING KIT

HYBRID 
MODULE FIGYELEM!

AZ ALÁBBI KAZÁNTÍPUSOKNÁL: ALTEAS
ONE NET - GENUS ONE GENUS ONE SYSTEM -
GENUS ONE NET KÖTELEZŐ BEÉPÍTENI
A BUS LEVÁLASZTÓ SZABÁLYZÓPANELT
(A TERMÉKKEL EGYÜTT SZÁLLÍTVA)
A KAZÁNBA. A BUS CSATLAKOZÁSOKAT
AZ ÁBRÁN LÁTHATÓ MÓDON SZERELJE.

ENERGIA MANAGER
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KEZELŐFELÜLET
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A RENDSZER SZABÁLYOZÓ EGYSÉG BESZERELÉSE

Elhelyezés
A rendszer szabályozó egység felismeri a környezeti hőmér-
sékletet. A készülék elhelyezkedésének kiválasztásakor ezt fi-
gyelembe kell venni.
A készüléket ne helyezze el hőforrások (radiátor, direkt napfény, 
tűzhely, stb) közelében. Ne helyezze továbbá a rendszer szabá-
lyozó egységet huzatos, vagy kültérre nyíló helyekre, mert ezek 
befolyásolhatják annak működését.
A készüléket a padlótól számítva legalább 1,5 m magasra tegye.

 FIGYELEM
A készülék üzembe helyezését csak szakember végezheti. A 
berendezés üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, 
hogy a rendszer áramtalanítva lett.

Falra történő felszerelés
A Sensys rendszer szabályozó egységet a BUS vezeték csatla-
koztatása előtt kell a falra szerelni.
- csatlakoztassa a vezetékpárt a csatlakozóba (1. ábra);
- nyissa meg a rögzítésre szolgáló furatokat;
- rögzítse a készülék testét a falra a készletben található csava-

rokkal (2. ábra) ;
- helyezze a szabályozó egységet a foglalatba, finoman lefelé 

nyomva azt (3. ábra).

A rendszerhez történő csatlakozás
A jelküldés, fogadás és dekódolás a BUS protokollon keresztül 
történik, amely lehetővé teszi a rendszer és az interfész közti 
adatcserét.
Csatlakoztassa a kábeleket a HIBRID MODUL kapcsolótábláján 
található gyorscsatlakozóba.

MEGJEGYZÉS:
Az interferencia problémák elkerülése végett használjon árnyé-
kolt, vagy sodrott érpárú kábelt a rendszer szabályozó egység és 
a HIBRID MODUL csatlakozásához.

RENDSZER 

HIBRID MODUL

1. Ábra

2. Ábra

3. Ábra

B    T

BUS

B    T

ANODE SE TNK BUF BUSBUS TA 1 TA 2
T      B    B     T

IN
AUX 1+24V

BUS

B    T

ANÓD
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Rendszer interfész kijelző szimbólumok:

- ( ) Nyár  / DHW beállítások

- (  ) Tél

- (  )   Csak tél  / CH beállítások (ahol van)

- ( ) Hűtés (ahol van)

- ( ) OFF rendszer kikapcsolva

- ( ) Programozás

- ( ) Kézi működtetés

- ( ) Kívánt szobahőmérséklet  

-  ( )  Érzékelt szobahőmérséklet

- ( ) Kívánt szobahőmérséklet felülírás

- ( ) Kültéri hőmérséklet

- ( ) AUTO funkció bekapcsolva

- ( ) SZABADSÁG funkció bekapcsolva

- ( ) Központi fűtés aktív

- ( ) Használati melegvíz bekapcsolva

- ( ) Hiba jelzése

- ( ) Komplett menü

- ( ) Rendszer teljesítmény

- ( ) Kijelzés opciók

- ( )  Padlófűtés rendszer

- ( ) Keringető szivattyú

- ( ) Elterelő szelep 

- (  ST1)  Padlófűtés rendszer termosztát

- (      ) Fagymentesítő funkció

- ( ) Termikus tisztítás funkció

- ( ) Konfigurálható készülék

- ( ) Hőszivattyú

- ( )  Csendes üzemmód

- ( ) Speciális funkciók

- ( ) Páramentesítés

 (AP) Hozzáférési pont beállítás

- ( ) Csatlakozik az internethez

- ( ) Nem csatlakozik routerhez

- ( ) Csatlakozik routerhez

  de internethez nem

- ( ) Szoftver frissítés folyamatban

OK

1 2 3 4

Gombok és kijelző:

1. vissza gomb  (előző képernyő)
2. forgató gomb
3. OK gomb ( jóváhagyásra vagy a főmenübe történő
 belépéshez)
4. KIJELZŐ

Köszönjük, hogy olyan hőszivattyút választott, amely kom-
patibilis azzal az Ariston Net* szolgáltatással, amelyet a 
lakóépületek fűtésének és használati melegvíz készítésé-
nek egy egészen új szintre emelésének céljából tervezett 
meg és fejlesztett ki az Ariston.
Az Ariston Net lehetővé teszi az Ön számára a fűtés és 
a használati melegvíz termelés elindítását, leállítását és 
hőmérsékleteinek ellenőrzését okostelefonon keresztül, 
bárhonnan, bármikor.
Folyamatosan megfigyelheti segítségével az energiafo-
gyasztást, gondoskodva így a saját megtakarításáról. To-
vábbá valós időben értesül az esetleges kazán meghibá-
sodásokról. Ha a telefonos segítség szolgáltatás aktiválva 
van, a szakszerviz távolról is képes lesz megoldani a prob-
lémákat, amennyiben ez lehetséges, egyéb esetekben 
pedig lehetőséget biztosít a lehető leghamarabbi kiszállás 
leegyeztetésére.

* a szolgáltatás elérhetőségét ellenőrizheti a helyi Gázszolgáltatónál.
További információért hívjon bennünket a 0333 240 8777 számon..
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  FIGYELEM
A rendszer interfész garanciájának érvényessége, valamint an-
nak biztonságos és helyes üzemelése érdekében a berende-
zést csak megfelelő képzéssel és a törvény által előírt tudással 
rendelkező szakember helyezheti üzembe.

Begyújtási folyamat
- Helyezze a rendszer szabályozó egységet a foglalatába, fino-

man lefelé nyomva azt - egy rövid inicializálás után a szabá-
lyozó egység kapcsolódik a rendszerhez;

- A kijelzőn megjelenik a „Válasszon nyelvet” felirat. Forgassa 
el a gombot és válassza ki a kívánt nyelvet. A megerősítés-
hez nyomja meg az OK gombot.

- Ezután a kijelző a dátumot és az időt mutatja
 A forgatógomb segítségével válassza ki a dátumot, nyomja 

meg az OK gombot, majd a gomb forgatásával válassza ki  a 
pontos napot, erősítse meg az OK gombbal, majd válassza ki 
a hónapot és az évet, az OK gombbal megerősítve az összes 
lépést.

 A forgatógomb segítségével válassza ki a pontos időt, nyomja 
meg az OK gombot, majd a gomb forgatásával válassza ki  a 
pontos órát, erősítse meg az OK gombbal, majd válassza ki a 
perc értéket. A megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

 A forgatógombbal válassza ki a Nyári időszámítást, nyomja 
meg az OK gombot, és válassza ki az auto vagy kézi beállí-
tást, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

 A kijelző ekkor a következőt mutatja:
- Ország kiválasztása
 Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat lépésről lépésre.

Belépés a műszaki adatokba
- Tartsa nyomva egyidejűleg a vissza “ ” és az “OK” gombokat,
 amíg az „Adja meg a kódot” felirat meg nem jelenik a kijelzőn.
- A forgatógombot elforgatva adja meg a műszaki kódot (234),
 majd nyomja meg az Ok gombot;
Ekkor a MŰSZAKI ADATOK felirat jelenik meg a kijelzőn:
- Nyelv, dátum és pontos idő
- BUS hálózat beállítások
- Teljes menü
- Vezetett konfiguráció
- Karbantartás
- Hibák

Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
- TELJES MENÜ (a paraméterek teljes listáját a lenti táblázatban 
találja meg)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12  HYBRID EVO 2 PARAM
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.0 Felhasználói paraméterek
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.0.0 Hibrid üzemmód
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- 0. Auto (automatikus működési mód)
- 1. Csak kazán (kizárja a hőszivattyú működését)
- 2. Csak hőszivattyú (kizárja a kazán működését)
Nyomja meg az OK gombot.

Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.0.1 Energia manager eljárás
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- Max gazdaságosság (a rendszer a maximális megtakarítást
 szem előtt tartva üzemel)
- Max környezet (a rendszer a maximális környezetvédelmet
 szem előtt tartva üzemel)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.0.2 ECO/KOMFORT
Nyomja meg az OK gombot.
Meghatározza a kazán üzemmódját a legnagyobb energiatakarékosság 

(ECO PLUS) és a legnagyobb kényelmi fokozat (COMFORT PLUS) között.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.0.3 AUTO funkció
Nyomja meg az OK gombot.
Aktiválja/deaktiválja a hőmérséklet-szabályozás funkciót
12.0.4  Csendes üzemmód aktiválás
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- ON (csökkenti a hőszivattyú zaját)
- OFF (kikapcsolja a hőszivattyút) Nyomja meg az OK gombot.
12.0.5 Csendes üzemmód kezdete  [óó:pp]
Nyomja meg az OK gombot. A forgatógombbal állítsa be az üzemmód 
kezdő időpontját. A kompresszor frekvenciája a maximális teljesítmény 
75%-ára lesz limitálva. Nyomja meg az OK gombot.
12.0.6 Csendes üzemmód vége [óó:pp]
Nyomja meg az OK gombot. A forgatógombbal állítsa be az üzemmód 
végének időpontját. Nyomja meg az OK gombot.
12.0.7 Fényelektromos rásegítés
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- Nem aktív
- Aktív (ha a fényelektromos bemenetre 230 VAC jel érkezik, akkor a 

rendszer a hőszivattyú használatát részesíti előnyben fűtés és HMV 
igény esetén, így használva fel a fényelektromos rendszer által ter-
melt energiát. Ha nincsen hőigény, akkor a HMV tárolót fűti a 12.0.8 
paraméternél beállított delta értékkel megemelt hőmérsékletre). 
Nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.0.8 Fényelektromos Delta T HMV beállított hőmérséklet
Nyomja meg az OK gombot. A forgatógombbal állítsa be a HMV tároló 
hőmérséklet-emelésének mértékét fényelektromos rásegítő rendszer 
jelenléte esetén.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1 BEMENET KIMENET KONFIGURÁCIÓ
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.0 HV Bemenet 1 (bemenet konfigurálható 230 V-ig)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- Nincs meghatározva: ehhez a bemenethez nem tartozik funkció.
 941 hiba jelenik meg a kijelzőn.
- Hiányzik: Bemenet nincs engedélyezve.
- EDF (éjszakai tarifa): Bemenet nem aktív (0V).
 Ha a bemenetre 230 VAC jel érkezik, akkor a rendszer a 12.9.5
 paraméterben meghatározott csökkentett elektromos teljesítményt 
 alkalmazza.
- SG készenlét 1: 1. számú bemeneti jel az SG készenléthez
- Külső lekapcsolás jel: bemeneti jel a berendezés kikapcsolására 
 Minden fűtési-, hűtési- és HMV igény leáll és a fagyvédelmi eljárás 
 aktiválódik.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.1 HV Bemenet 2 (bemenet konfigurálható 230 V-ig)
- Nincs meghatározva: ehhez a bemenethez nem tartozik funkció. 
 942 hiba jelenik meg a kijelzőn.
- Hiányzik: Bemenet nincs engedélyezve.
- DLSG (NE HASZNÁLJA)
- SG készenlét 2: 2. számú bemeneti jel az SG készenléthez
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.2 HV Bemenet 3 (bemenet konfigurálható 230 V-ig)
Válassza ki az üzemmódot a 12.1.2 paraméter segítségével. Fényelektro-
mos rásegítés: a csatlakozóknak a fényelektromos rendszer elektromos 
teljesítmény mérőjének a megfelelő kimenetére kell csatlakozzanak.
A csatlakozás zárása a következő hatásokkal jár:
- Nem aktív: ehhez a bemenethez nem tartozik funkció.
- Fényelektromos rásegítés aktív: a hőszivattyú mindig elsődleges
 hőtermelő egységként szerepel a fűtési igény kielégítésére.
 A kazán csak akkor kapcsol be, ha a hőszivattyú teljesítménye
 nem elegendő. (Csak a tárolós HMV termelésű rendszereknél)
 a tároló beállított hőmérséklete megemelkedik a 12.0.8 paraméterben
 beállított értékkel, így a HMV tároló használható a fényelektromos 
 rendszer által termelt többlet hő tárolására.
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Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.3 AUX bemenet 1
- Nincs
- Páraérzékelő: ha az áramkör zár, a hőszivattyú kikapcsol
 a hűtési kör alatt.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.4 AUX Kimenet 1 (AFR)
- Nincs
- Hiba riasztás: az áramkör zár, ha rendszerhiba áll fenn
- Páraérzékelő riasztás:	az	áramkör	zár,	ha	az	AUX1	bemenet
 páraérzékelőre van beállítva és az áramkör zárt állapotba kerül
- Külső hőigény: az áramkör zár, ha külső forrás számára kell
 hőigényt generálni
- Hűtési igény: az áramkör zár, ha külső forrás számára kell
 hűtési igényt generálni
- HMV igény: az áramkör zár, ha külső forrás számára kell HMV tároló 
	 fűtési	igényt	generálni	(FLEX	típusok)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.5 AUX Kimenet 2 (ua., mint AUX KIMENET 1)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.1.6 AUX P2 keringtető szivattyú beállítás
- Rásegítő keringtető szivattyú: a keringtető szivattyú a kültéri egység 
 primer keringtető szivattyújának az utasításait követi.
- Hűtőköri keringtető szivattyú: a keringtető szivattyú akkor
 működik, ha hűtés üzemmód van kiválasztva és aktív hűtési
 igény van.
- Puffer keringtető szivattyú: a keringtető szivattyú akkor működik, ha 
 általános hőigény lép fel és a puffer aktiválás ON értékre van állítva.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2 ENERGIA MANAGER PARAMÉTER 1
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2.0 Hidraulikus elrendezés
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a hasz-
nált átfolyós rendszerű vagy tárolós kazánhoz tartozó megfelelő hidra-
ulikai diagramot.
Ha a hidraulikai diagram nem kerül meghatározásra, a rendszer a 940 
„határozza meg a hidraulikai diagramot” hibajelzést adja.
12.2.1 Előremenő hőmérséklet Hőszivattyú Eltolás
Meghatározza az előremenő hőmérséklet beállított értékének a kom-
penzációját °C-ban, amelyre a hőszivattyú és a hidraulikus váltó közötti 
vízoldali csatlakozásokon végbement hőveszteség miatt van szükség.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2.2 Kazán letiltási felirat
A rendszer letiltja a kazán működését, ha a külső hőmérséklet maga-
sabb a beállított értéknél.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2.3 Hőszivattyú letiltási felirat
A rendszer letiltja a hőszivattyú működését, ha a külső hőmérséklet ma-
gasabb a beállított értéknél.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2.4 Külső hőmérséklet korrekció
A külsőhőmérséklet-érzékelő által leolvasott hőmérséklet kompenzá-
ciója Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki 
a következőt:
12.2.5 Pro-Tech anód aktív
Meghatározza az AFR kimenet funkcióját, az alábbi értékekkel:
- OFF (Protech anód nincs beépítve)
- ON (Protech anód beépítve)
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.2.6 EM antiblokk funkció engedélyezve
Aktiválja a primer keringtető szivattyú letapadás gátló funkcióját
A keringtető szivattyú minden 23 órányi inaktivitást követően 30 másod-
percre bekapcsol és a váltószelep HMV pozícióba áll.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.3 KÖZPONTI FŰTÉS
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.3.0 Központi fűtés szivattyú előkeringtetési idő
Meghatározza a primer keringtető szivattyú előkeringtetési idejét, hogy 
megállapítsa van-e jelen a fűtőkörben térfogatáram.
12.3.1 Újbóli előkeringtetési kísérlet késleltetés
Meghatározza a keringtető szivattyú készenléti idejét az egymást köve-
tő előkeringtetési kísérletek között.
12.3.2 Központi fűtés szivattyú utókeringtetés
Utókeringtetési idő
12.3.3 Szivattyú fordulatszám szabályozás
Beállítja a keringtető szivattyú fordulatszámát.
- 0. Alacsony fordulatszám
- 1. Magas fordulatszám
- 2. Moduláció
12.3.4 Delta T szivattyú beállított hőmérséklet
Beállítja a keringtető szivattyú modulációját 5°C - 20°C között
12.3.7 Max PWM szivattyú
A keringtető szivattyú maximális fordulatszáma
12.3.8 Min PWM szivattyú
A keringtető szivattyú minimális fordulatszáma
12.3.9 Padlószárítás előremenő beállított hőmérséklet
Meghatározza a manuálisan indított padlószárítási folyamat beállított hő-
mérsékletét (ld. 12.8.1 paraméter).

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.4 HŰTÉS
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.4.0 Hűtés üzemmód aktiválása
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- Nem aktív
- Aktív (engedélyezi a funkciót)
12.4.1 Hűtés anticiklus idő
Meghatározza a hűtési igény vége és a hőszivattyú kikapcsolása közötti 
késleltetési időt.
12.4.2 Hűtés Előremenő Hőmérséklet Hőszivattyú Eltolás
Meghatározza az előremenő beállított hőmérsékletének kompenzáció-
ját, amelyre a kültéri egység és a belső hidraulikus váltó közötti vízoldali 
csatlakozásokon végbement hőveszteség miatt van szükség. Ld. 12.2.3. 
paraméter

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.5 HASZNÁLATI MELEGVÍZ TERMELÉS
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.5.2 Komfort üzemmód
Meghatározza a használati melegvíz termelés módját az alábbiak sze-
rint:
- Nem engedélyezett
- Időprogram (a komfort üzemmód időszakosan üzemel, mely
 időszakokat a HMV termelés időprogram felületén lehet beállítani)
- Mindig aktív
12.5.3 Tároló töltési mód
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
- 0. Hagyományos
- 1. Csak hőszivattyú
- 2. Gyors
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.5.4 Anti-legionella funkció
Ezt a funkciót aktiválva a HMV tároló 30 naponta egyszer 1 órára 60°C-ra 
felfűtésre kerül.
- ON (funkció engedélyezve)
- OFF
12.5.5 Anti-legionella funkció kezdete  [óó:pp]
Meghatározza az anti-legionella ciklus kezdő időpontját.
12.5.6 Anti-legionella gyakoriság
Beállítja, hogy mennyi idő után hajtsa végre a következő Anti-legionella 
ciklust
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12.5.7 HMV időkésleltetés
Az az idő, ami a HMV kazán általi rásegítés kiszámításának elindításához 
szükséges.
12.5.8 HMV Indítási integrál küszöb
A HMV kazán általi rásegítésének küszöbértékét aktiválja Standard 
üzemmódban, [°C x perc]-ben kifejezve.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.6 MANUÁLIS ÜZEMMÓD 1
A rendszer elemeinek manuális aktiválása (keringtető szivattyúk, váltó-
szelep, elektromos fűtőbetétek, stb.)

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.7 MANUÁLIS ÜZEMMÓD 2
Lehetővé teszi a hőszivattyú manuális aktiválását.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.7.0 Manuális üzemmód aktiválás
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.7.1 Fűtés üzemmód ráta
Aktiválja a hőszivattyút fűtés üzemmódban a 12.7.3 paraméternél beállí-
tott állandó frekvencián.
12.7.2 Hűtési üzemmód ráta
Aktiválja a hőszivattyút hűtési üzemmódban a 12.7.3 paraméternél beál-
lított állandó frekvencián.
12.7.3 Kompresszor frekvencia beállítás
Meghatározza a kompresszor frekvenciáját a hőszivattyúnak a 12.7.1 
vagy 12.7.2 paraméternél kiválasztott üzemmódja során.
Manuális üzemmódban a hőszivattyú bekapcsolva tartja a védelmi logi-
kát, így a kompresszor frekvenciája eltérhet a beállítottól.
12.7.4 1. Ventilátor fordulatszám beállítás
Meghatározza az 1. ventilátor fordulatszámát fordulat/perc (RPM) érték-
ben.
12.7.7 2. Ventilátor fordulatszám beállítás
Meghatározza a 2. ventilátor fordulatszámát fordulat/perc (RPM) érték-
ben.

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.8 TESZTEK ÉS SEGÉDEK
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.8.0 Légtelenítési ciklus
Aktiválja a rendszer légtelenítési ciklusát. A ciklus 10 percig tart. Nyomja 
meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.8.1 Padlószárítási ciklus
Meghatározza a padlószárítási programot a padlófűtési rendszerhez az 
alábbi értékek használatával:
- 0. OFF
- 1. Működik (padlószárítás 55°C-os állandó hőmérsékleten,
 6 napon keresztül)

- 2. Használatra kész (padlószárítás 25°C - 55°C közötti változó hő-
mérsékleten a görbe által mutatott ideig 18 napon keresztül)

3. Működik + Használatra kész (padlószárítás 55°C-os állandó hő-
mérsékleten, 6 napon keresztül, majd 25°C - 55°C közötti változó 
hőmérsékleten a görbe által mutatott ideig 18 napon keresztül)

- 4. Használatra kész + Működik (padlószárítás 25°C - 55°C közötti 
változó hőmérsékleten a görbe által mutatott ideig 18 napon keresz-
tül, majd 55°C-os állandó hőmérsékleten, 6 napon keresztül)

- 5. Manuális (padlószárítás a 12.3.9 paraméternél beállított)

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.8.5  Hűtőközeg visszanyerés
A funkció aktiválásával visszanyerhető a hűtőközeg a hűtőkör minden 
egyes karbantartása előtt.

Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.9 ENERGIAHORDOZÓ ÁR BEÁLLÍTÁS
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.9.0 Min engedélyezett Elektromosság / Gáz ár arány
Meghatározza a minimálisan engedélyezett arányt (0,5) az elektromos 
kWh és a gáz egységára között.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.9.1 Max engedélyezett Elektromosság / Gáz ár arány
Meghatározza a maximálisan engedélyezett arányt (4) az elektromos 
kWh és a gáz egységára között.
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Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.9.2 Elsődleges / Elektromos energia arány (x100)
Meghatározza az átváltási tényezőt az elsődleges energia és a hőszi-
vattyú által fogyasztott elektromos energia között.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.9.3 Gáz kWh költség (GCV)
Meghatározza az 1 kWh-ra eső gázfogyasztás költségét
12.9.4 Elektromosság kWh költség
Meghatározza a felhasznált elektromosság kWh költségét
12.9.5 Elektromosság kWh költség (éjjeli áram)
Meghatározza a felhasznált elektromosság kWh költségét az éjjeli áram 
használatának időszakára.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válassza ki a kö-
vetkezőt:
12.9.6 Külső kazán hatásfok, Központi fűtés
Meghatározza	az	AUX	1/2	kazán	becsült	átlagos	hatásfokát	fűtés	üzem-
módban Nyomja meg az OK gombot.
12.9.7 Külső kazán hatásfok, HMV
Meghatározza	 az	 AUX	 1/2	 kazán	 becsült	 átlagos	 hatásfokát	 HMV	
termelés üzemmódban
Nyomja meg az OK gombot.
12.9.8 Cél deltaT x COP
Meghatározza a becsült hőcserét fokokban, a kompresszor hatásfo-
kának megbecslésére fűtés üzemmódban.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.10 ENERGIA MANAGER STATISZTIKA
A rendszer összes üzemórájára vonatkozó információt jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:

12.11 ENERGIA MANAGER INFORMÁCIÓ
A rendszer összes energiaköltségére vonatkozó információt jelzi ki. 
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.12 HŐSZIVATTYÚ DIAGNOSZTIKA - 1
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.13 HŐSZIVATTYÚ DIAGNOSZTIKA - 2
A hőszivattyú fő jellemzőinek értékét jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.14 HŐSZIVATTYÚ DIAGNOSZTIKA - 3
A hőszivattyú fő jellemzőinek értékét jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.15 HŐSZIVATTYÚ DIAGNOSZTIKA - 4
A hőszivattyú fő jellemzőinek értékét jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.16 EM DIAGNOSZTIKA - 1 BEMENET
A rendszer szabályzópaneljének bemeneti értékeit jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.17 EM DIAGNOSZTIKA - 2 BEMENET
A rendszer szabályzópaneljének kimeneti értékeit jelzi ki. 
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.18 HIBA ELŐZMÉNYEK
Az utolsó 10 hibát jelzi ki.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
12.19 MENÜ RESETELÉSE
Visszaállítja a gyári beállításokat.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
19  INTERNETES CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
Nyomja meg az OK gombot.
A Sensys NET szolgáltatásnak az Ön országában való rendelkezés-
re állásának ellenőrzése után kövesse a Sensys NET utasításait.

ELEKTROMOS ÁRAM/GÁZ KÖLTSÉG 
A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy beállítsuk az országokban az helyileg érvényben lévő pénznemben az 1 kWh-
ra vonatkozó elektromos- illetve gázenergia árakat. Azt ajánljuk, hogy mindig, egymással arányos, összehasonlítható 
árakat írjon be (lásd a táblázatot. A táblázatban szereplő értékek tájékoztató jellegűek mind az elektromos mind a gázár 
tekintetében.

Beépítési hely
Ajánlott
pénzegység

Ár példák (átlag értékek, a valós érték eltérhet a táblázatban 
szereplőktől)

Beállítandó 
érték

Euro övezet €cent
Gáz ár (kWh) 0,065 EUR 6.5

Elektromos áram ár (kWh) 0,220 EUR 22.0

Egyesült Királyság pence
Gáz ár (kWh) 0,047 GBP 4.7

Elektromos áram ár (kWh) 0,177 GBP 17.7

Magyarország HUF
Gáz ár (kWh) 11,486 HUF 11.5

Elektromos áram ár (kWh) 36,709 HUF 36.7

Ha a beállított értékek aránya a 12.9.0 ésa 12.9.1 között nem megfelelő, akkor a rendszer hibára áll.
MEGJEGYZÉS: a 12.9-es menü beállítása  alapvető feltétel ahhoz, hogy a a rendszer hatásfoka magas legyen. Azt ajánljuk, 
hogy az aktuális és pontos energiaárakat adja meg a rendszer számára a szolgáltató által kiállított számláról leolvasva.
Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre fogyasztási előzmény, az ajánljuk, hogy állítson be országspecifikus átlagos 
értékeket. Régebbi adatokat megtalálja az interneten (Eurostat data, 2017 első félév, forrás: http://ec.europa.eu/eurostat); 
vigyázat: eltérhet az itt található érték a valós értékektől.

GÁZ ÁR (kWh) ELEKTROMOS ÁRAM ÁR (kWh) PAR. 12.9.3 PAR. 12.9.4

Olaszország 0,070 EUR 0,214 EUR 7.0 21.4

Franciaország 0,064 EUR 0,169 EUR 6.4 16.9

Németország 0,061 EUR 0,305 EUR 6.1 30.5

Hollandia 0,076 EUR 0,156 EUR 7.6 15.6

Belgium 0,052 EUR 0,280 EUR 5.2 28.0

Ausztria 0,067 EUR 0,195 EUR 6.7 19.5

Dánia 0,603 DKK 2,272 DKK 6.0 22.7

Magyarország 11,486 HUF 36,709 HUF 11.5 36.7

Egyesült Királyság 0,041 GBP 0,156 GBP 4.1 15.6
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HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS
A hőmérséklet beállítási paraméterek eléréséhez tartsa 
nyomva egyidejűleg a vissza “  “ és az “OK” gombokat, am-
íg az „Adja meg a kódot” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A 
forgatógombot elforgatva adja meg a műszaki kódot (234), 
majd nyomja meg az Ok gombot - ekkor a Műszaki adatok 
felirat jelenik meg a kijelzőn.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
- Teljes menü
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válasz-
sza ki a következőt:

4 1. ZÓNA PARAMÉTEREI
4.1 TÉLI/NYÁRI ÁTKAPCSOLÁS
4.1.1 T/NY átkapcsolás funkció aktiválás Z1
forgassa el a gombot és válassza ki a téli/nyári átkapcsolás 
funkció aktiválását:
- OFF
- ON
4.1.2 T/NY átkapcsolási hőmérséklet
forgassa el a gombot és válassza ki a téli/nyári átkapcsolás 
funkció átkapcsolási hőmérsékletét
4.1.3 T/NY késleltetési idő
forgassa el a gombot és válassza ki a téli/nyári átkapcsolás 
funkció késleltetési idejét

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válasz-
sza ki a következőt:
4.2 1. ZÓNA BEÁLLÍTÁSOK
4.2.1 1. Zóna hőmérséklet tartomány
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válasz-
sza ki a hőmérséklet tartományt:
- 0 alacsony hőmérsékletű
- 1 magas hőmérsékletű
4.2.1 Hőmérséklet-szabályozás
Forgassa el a gombot és válassza ki a rendszer hőmérséklet-
szabályozásának alapját:
- 0 Állandó előremenő hőmérséklet (a 4.0.2 paraméter által 
meghatározva)
- 1 alap hőmérséklet-szabályozás
az előremenő hőmérséklet beállított értéke 4°C-os közökkel 
megnövelve (max 12°C), a hőmérséklet variációk késleltetési 
ideje a 17.2.4 paraméter szerint
- 2 csak helyiséghőmérséklet
- 3 csak külső hőmérséklet
- 4 helyiség + külső hőmérséklet
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és válasz-
sza ki a következőt:
4.2.2 Meredekség
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és állítsa 
be a fűtési rendszer típusának megfelelő jelleggörbét, majd 
nyomja meg az OK gombot.
- alacsony hőmérsékletű rendszer (padlófűtés) 

a görbe 0,2 - 0,8 között
- magas hőmérsékletű rendszer (radiátoros) 

a görbe 1,0 - 3,5 között
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A jelleggörbe megfelelőségének ellenőrzési folyamata hosz-
szabb időszakot kíván, és ez alatt számos újbóli beállítás le-
het szükséges. Amikor a külső hőmérséklet leesik (télen), há-
rom körülmény merülhet fel:
1. A helyiség hőmérséklete csökken, ami azt jelzi, hogy 

meredekebb görbét kell beállítani;
2. A helyiség hőmérséklete nő, ami azt jelzi, hogy kisebb 

meredekségű görbét kell beállítani;
3. A helyiség hőmérséklete állandó marad, ami azt jelzi, 

hogy a megfelelő jelleggörbe került kiválasztásra.
Ha megtalálta azt a görbét, amelynél a helyiséghőmérséklet 
állandó szinten marad, ellenőrizze a tényleges hőmérséklet 
értéket.

4.2.3 Eltolás
Forgassa el a gombot és állítsa be a legmegfelelőbb értéket. 
Nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS:
Ha a helyiséghőmérséklet magasabb, mint a kívánt érték, a 
jelleggörbét lefelé kell eltolni. Másrészről viszont, ha a helyi-
séghőmérséklet túl alacsony, a jelleggörbét felfelé kell eltol-
ni. Ha a helyiséghőmérséklet a megfelelő értéken van, a jel-
leggörbe pozíciója is megfelelő. Az alábbi grafikonon a jel-
leggörbék két csoportra vannak osztva:
- alacsony hőmérsékletű rendszerek
- magas hőmérsékletű rendszerek
A két csoport a magas hőmérsékletű rendszerek jelleggör-
béinek +10°C-al magasabb kezdőpontja alapján kerül felosz-
tásra - ezt a korrekciót általában az előremenő hőmérséklet 
megemelésével érik el az ilyen típusú rendszereknél időjá-
rásfüggő szabályozás esetén.
4.2.4 Helyiséghőmérséklet befolyásolási aránya
Nyomja meg az OK gombot.
Forgassa el a gombot és állítsa be a legmegfelelőbb értéket, 
majd nyomja meg az OK gombot. A helyiség hőmérséklet ér-
zékelő befolyásolási mértéke 20 (maximális befolyás) és 0 
(nincs befolyás) között állítható Ezen a módon beállítható a 
helyiséghőmérséklet hatása az előremenő hőmérséklet ki-
számítására.
4.2.5 Maximális vízhőmérséklet
Nyomja meg az OK gombot.
Forgassa el a gombot és állítsa be a legmegfelelőbb értéket, 
majd nyomja meg az OK gombot.
4.2.6 Minimális vízhőmérséklet
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és állítsa 
be a legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg az OK gom-
bot.
4.2.9 Fűtési igény módja
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
- Hagyományos 

Szobatermosztát időprogram kizárás 
(A szobatermosztát az éjszakai periódusban is aktív)

- Fűtési igény kényszerítés 
(Azon funkciót aktiválja, ami a fűtési igényt „állandó”-ra ál-
lítja)

A 2. zóna (ha van a rendszerben) értékeinek beállításához is-
mételje meg a fent leírt lépéseket az 5. menüpontot kiválaszt-
va.

MEGJEGYZÉS:
A következő típusú hőmérséklet-szabályozások helyes mű-
ködéséhez a 17.1.1 paraméter értékét 1-re kell állítani, vagy 
az SCI funkciót engedélyezni kell: 2. csak helyiséghőmér-
séklet 3. csak külső hőmérséklet 4. helyiség + külső hőmér-
séklet .
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A grafikon (Fan Coil) B grafikon (Padlófűtés)
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A hőmérséklet beállítási paraméterek eléréséhez tartsa 
nyomva egyidejűleg a vissza „ „ és az „OK” gombokat, 
amíg az „Adja meg a kódot” felirat meg nem jelenik a ki-
jelzőn. A forgatógombot elforgatva adja meg a műszaki 
kódot (234), majd nyomja meg az Ok gombot - ekkor a 
Műszaki adatok felirat jelenik meg a kijelzőn.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
- Teljes menü
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és vá-
lassza ki a következőt:

4 1. ZÓNA PARAMÉTEREI
4.5 HŰTÉS
4.5.1 Z1 beállított hűtési hőmérséklet
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és ál-
lítsa be az előremenő hőmérséklet beállított értékét „hő-
mérséklet-szabályzás ki”, vagy állandó értékre.
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és vá-
lassza ki a következőt:
4.5.2 1 zóna hűtés hőmérséklet tartomány
Nyomja meg az OK gombot.
Forgassa el a gombot és válassza ki a hőmérséklet tarto-
mányt:
- Fan Coil
- Padlófűtés
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és vá-
lassza ki a következőt:
4.5.3 Hőmérséklet-szabályozás
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és ál-
lítsa be a rendszer hőmérséklet-szabályozásának alapját:
- 0 ON/OFF
- 1 Állandó előremenő hőmérséklet
- 2 csak külső hőmérséklet
4.5.4 Meredekség
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és állít-
sa be a hűtési rendszer típusának megfelelő jelleggörbét, 
majd nyomja meg az OK gombot.
- Fan Coil (a görbe  18 - 33 között)
- Padlófűtés (a görbe 0 - 30 között)
A jelleggörbe megfelelőségének ellenőrzési folyamata 
hosszabb időszakot kíván, és ez alatt számos újbóli beállí-
tás lehet szükséges.

Amikor a külső hőmérséklet emelkedik (nyáron), három 
körülmény merülhet fel:
1. A helyiség hőmérséklete nő, ami azt jelzi, hogy kisebb 

meredekségű görbét kell beállítani;
2. A helyiség hőmérséklete csökken, ami azt jelzi, hogy 

meredekebb görbét kell beállítani;
3. A helyiség hőmérséklete állandó marad, ami azt jelzi, 

hogy a megfelelő jelleggörbe került kiválasztásra.
Ha megtalálta azt a görbét, amelynél a helyiséghőmérsék-
let állandó szinten marad, ellenőrizze a tényleges hőmér-
séklet értéket.

FONTOS:
Ha a helyiséghőmérséklet magasabb, mint a kívánt érték, 
a jelleggörbét lefelé kell eltolni a 4.5.3 paraméter csök-
kentésével. Ha a helyiséghőmérséklet túl alacsony, a jel-
leggörbét felfelé kell eltolni a 4.5.3 paraméter növelésé-
vel. Ha a helyiséghőmérséklet a megfelelő értéken van, a 
jelleggörbe pozíciója is megfelelő.
Az alábbi grafikonon a jelleggörbék két csoportra vannak 
osztva:
- fan-coil rendszer (A grafikon)
- padlófűtési rendszer (B grafikon)

Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és vá-
lassza ki a következőt:
4.5.5 Eltolás
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és 
állítsa be a legmegfelelőbb értéket. Nyomja meg az OK 
gombot.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
4.5.6 Max T
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és ál-
lítsa be a zóna hőmérséklet tartományának (ld. 4.5.1 para-
méter) legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg az OK 
gombot.
Forgassa el a gombot és válassza ki a következőt:
4.5.7 Min T
Nyomja meg az OK gombot. Forgassa el a gombot és ál-
lítsa be a zóna hőmérséklet tartományának (ld. 4.5.1 para-
méter) legmegfelelőbb értéket, majd nyomja meg az OK 
gombot.

A 2. zóna (ha van a rendszerben) értékeinek beállításához 
ismételje meg a fent leírt lépéseket az 5. menüpontot ki-
választva.
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LEÍRÁS TARTOMÁNY GYÁRI BEÁLLÍTÁS

0 HÁLÓZAT

0 2 Bus hálózat

0 2 0 Jelenlegi Bus hálózat

Rendszer szabályozó egység 
Energia manager Hőszivattyú 
Helyiséghőmérséklet érzékelő
Többzónás rendszer szabályzó

0 3 Rendszer szabályozó egység

0 3 0 Zone number - Zóna száma Nincs zóna kiválasztva Zóna kiválasztva

0 3 1 Room temperature correction -
Helyiség hőmérséklet korrekció 1

0 3 2 SW verziójú kezelőfelület

2 KAZÁN PARAMÉTEREK

2 0 Általános adatok

2 0 0 HMV beállítási hőmérséklet mérőeszközök BUS 
csatlakozással

2 1 Szabad paraméterek ON - OFF

2 2 Beállítások

2 2 0 Finom begyújtás

2 2 1 Magas modulációs arány

2 2 2 Ventilátor moduláció Nem engedélyezett
Engedélyezett

2 2 3 Padlófűtés vagy 2. szobatermosztát Padlófűtés
Szobatermosztát

2 2 4 Hőmérséklet-szabályozás Nincs
Van

2 2 5 Központi fűtés indítás késleltetés

Nem engedélyezett
10 mp
90 mp
210 mp

2 2 6 Hagyományos kazán konfiguráció

Monoblokk nyílt égésterű
Monoblokk nyílt VMC
Monoblokk zárt égésterű állandó
ventilátor ford.
Monoblokk zárt égésterű modulációs 
Bitermikus nyílt égésterű
Bitermikus zárt égésterű

2 2 8 Kazán verzió

Kombi
Tárolós rendszer NTC érzékelővel 
Tárolós rendszer termosztáttal
Mikorakkumuláció Réteges
Tárolós rendszer

2 2 9 Kazán névleges teljesítmény

2 3 Központi fűtés-1

2 3 0 Max Központi fűtés abszolút

2 3 1 Max Központi fűtés állítható

2 3 2 Max HMV százalék

2 3 3 Min százalék

2 3 4 Max központi fűtés százalék

2 3 5 Központi fűtés Folyamatos Ki-Be kapcsolási ciklus 
megelőzés időzítési módja

Manuális
Automatikus

2 3 6 Folyamatos Ki-Be kapcsolási ciklus megelőzés
időzítés

2 3 7 Központi fűtés szivattyú utókeringtetés

2 3 8 Szivattyú fordulatszám szabályozás
Alacsony fordulatszám
Magas fordulatszám
Moduláció

2 3 9 Delta T szivattyú beállított hőmérséklet
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LEÍRÁS TARTOMÁNY GYÁRI BEÁLLÍTÁS

2 4 Központi fűtés-2

2 4 0 Nyomás min.

2 4 1 Figyelmeztetési nyomás

2 4 2 Töltési nyomás

2 4 3 Ventilátor utólagos üzem Központi fűtés ON -OFF

2 4 4 Gyors üzemmód időtartama

2 4 5 Max PWM szivattyú

2 4 6 Min PWM szivattyú

2 4 7 Központi fűtés nyomásmérő eszköz
Csak merülő hőmérséklet érzékelő 
Nyomáskapcsoló
Nyomásérzékelő

2 4 8 Semi-automatikus feltöltés

2 4 9 Külső hőmérséklet korrekció

2 5 Használati melegvíz

2 5 0 Komfort üzemmód
Nem engedélyezett
Időprogram szerint
Mindig aktív

2 5 1 Komfort üzemmód Folyamatos Ki-Be kapcsolási 
ciklus megelőzés időzítés

2 5 2 HMV indítás késleltetés

2 5 3 HMV kikapcsolási logika Vízkő képződés elkerülése
Beállított hőmérséklet felett 4°C-al

2 5 4 HMV utóhűtés

2 5 5 HMV -> Központi fűtés késleltetés

2 5 6 Celectic

2 5 7 Anti-legionella funkció ON -OFF

2 5 8 Anti-legionella ciklus gyakorisága

2 5 9 Anti-legionella ciklus beállított hőmérséklet

2 6 Kazán manuális beállítások

2 6 0 Manuális üzemmód aktiválás ON -OFF

2 6 1 Kazánköri szivattyú szabályozás ON -OFF

2 6 2 Ventilátor szabályozás ON -OFF

2 6 3 Váltószelep szabályozás HMV Fűtés

2 6 4 HMV szivattyú szabályozás ON -OFF

2 6 5 Kiegészítő teljesítmény szabályozás ON -OFF

2 7 Tesztek és segédek

2 7 0 Teszt üzemmód

2 7 1 Légtelenítés funkció

2 8 MENÜ RESETELÉSE

2 8 0 Kazán gyári beállítások visszaállítása Reset?  OK=Igen, esc=Nem

4 1. ZÓNA PARAMÉTEREI

4 0 Beállított hőmérséklet

4 0 0 Nappali hőmérséklet 10°C - 30°C 19°C

4 0 1 Éjszakai hőmérséklet 10°C - 30°C 13°C
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LEÍRÁS TARTOMÁNY GYÁRI BEÁLLÍTÁS

4 0 2 Z1 beállított hőmérséklet par. 4.2.5 - 4.2.6 20°C (LT) - 40°C (HT)

4 0 3 Zóna fagyhőmérséklet 2°C -15°C 5°C

4 1 Téli/Nyári átkapcsolás

4 1 0 T/NY átkapcsolás funkció aktiválás Z1 OFF - ON OFF

4 1 1 T/NY hőmérséklet határérték 10 - 30 °C 20°C

4 1 2 T/NY késleltetési idő [0-600] 300 min

4 2 Z1 beállítások

4 2 0 1. Zóna hőmérséklet tartomány Alacsony hőmérsékletű (LT)
Magas hőmérsékletű (HT) High temperature

4 2 1 Hőmérséklet-szabályozás

Állandó előremenő hőmérséklet
Alap hőmérséklet-szabályozás
Csak helyiség hőmérséklet
Csak kültéri hőmérséklet
Helyiség + külső hőmérséklet

Berendezések
ON/OFF

4 2 2 Meredekség 0,2°C - 1°C (LT); 1°C - 3,5°C (HT) 0,6°C (LT) - 1,5°C (HT)

4 2 3 Eltolás -14  ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0

4 2 4 Helyiséghőmérséklet befolyásolási aránya 0°C - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

4 2 5 Max T 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

4 2 6 Min T 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 20°C (LT) - 20°C (HT)

4 2 9 Fűtési igény módja
Hagyományos
Szobatermosztát időprogram kizárás 
Fűtési igény kényszerítés

Standard

4 3 Z1 Diagnosztika read only

4 3 0 Helyiséghőmérséklet read only

4 3 1 Helyiséghőmérséklet beállítási érték read only

4 3 2 Előremenő hőmérséklet read only

4 3 3 Visszatérő hőmérséklet read only

4 3 4 Fűtési igény Z1 read only

4 3 5 Szivattyú státusz read only

4 4 Z1 Zóna modul beállítások

4 4 0 Zóna szivattyú moduláció
 Állandó
DeltaT moduláció
Nyomás moduláció

DeltaT moduláció

4 4 1 Cél DeltaT modulációhoz 4°C - 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

4 4 2 Állandó szivattyú fordulatszám 20% - 100% 100%

4 5 Hűtés

4 5 0 Z1 beállított hűtési hőmérséklet par. 4.5.6 - 4.5.7 7°C [FC] - 18°C [UFH]

4 5 1 1 zóna hűtés hőmérséklet tartomány Fan Coil (FC)
Padlófűtés (PF) FC

4 5 2 Hőmérséklet-szabályozás típusa
ON/OFF
Állandó előremenő hőmérséklet
Csak kültéri hőmérséklet

ON/OFF

4 5 3 Meredekség [18;33] FC; [0-30] UFH 25 FC; 10 UFH

4 5 4 Eltolás [-2,5°C; +2,5°C] 0°C

4 5 6 Max T MinT -12°C [FC];
MinT - 23°C [UFH]

12°C [FC];
23°C [UFH]

4 5 7 Min T 7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH] 7°C [FC]; 
18°C [UFH]

4 5 8 Cél DeltaT a szivattyú modulációhoz, hűtés [-5; -20°C] -5°C

5 2. ZÓNA PARAMÉTEREI

5 0 Beállított hőmérséklet
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5 0 0 Nappali hőmérséklet 10 - 30 °C 19°C Fűtés - 24°C Hűtés

5 0 1 Éjszakai hőmérséklet 10 - 30 °C 13°C

5 0 2 Z2 beállított hőmérséklet par. 5.2.5 - 5.2.6 20 (LT) - 40 (HT)

5 0 3 Zóna fagyhőmérséklet 2 - 15 °C 5°C

5 1 Téli/Nyári átkapcsolás

5 1 0 T/NY átkapcsolás funkció aktiválás Z1 OFF  - ON

5 1 1 T/NY hőmérséklet határérték 10 - 30 °C 20°C

5 1 2 T/NY késleltetési idő  [0-600] 300 perc

5 2 2. Zóna hőmérséklet tartomány

5 2 0 Hőmérséklet tartomány Alacsony hőmérsékletű
Magas hőmérsékletű Low temperature

5 2 1 Hőmérséklet-szabályozás

Állandó előremenő hőmérséklet
Alap hőmérséklet-szabályozás
Csak helyiség hőmérséklet
Csak kültéri hőmérséklet
Helyiség + külső hőmérséklet

Berendezések
ON/OFF

5 2 2 Meredekség 0,2°C - 1°C (LT); 1°C - 3,5°C (HT) 0,6°C (LT) - 1,5°C (HT)

5 2 3 Eltolás -14  ÷ +14 (HT); -7 ÷ +7 (LT) 0

5 2 4 Helyiséghőmérséklet befolyásolási aránya 0°C - 20°C 2°C (LT) - 10°C (HT)

5 2 5 Max T 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 45°C (LT) - 60°C (HT)

5 2 6 Min T 20°C ÷ 45°C (LT); 20°C ÷ 70°C (HT) 20°C (LT) - 20°C (HT)

5 2 9 Fűtési igény módja
Hagyományos
Szobatermosztát időprogram kizárás 
Fűtési igény kényszerítés

Standard

5 3 Z2 Diagnosztika

5 3 0 Helyiséghőmérséklet read only

5 3 1 Helyiséghőmérséklet beállítási érték read only

5 3 2 Előremenő hőmérséklet read only

5 3 3 Visszatérő hőmérséklet read only

5 3 4 Fűtési igény Z2 read only

5 3 5 Szivattyú státusz read only

5 4 Z2 Zóna modul beállítások

5 4 0 Zóna szivattyú moduláció
 Állandó
DeltaT moduláció
Nyomás moduláció

Modulating on DeltaT

5 4 1 Cél DeltaT a szivattyú modulációhoz 4°C - 25°C 7°C (LT) - 20°C (HT)

5 4 2 Állandó szivattyú fordulatszám 20% - 100% 100%

5 5 Hűtés

5 5 0 Z1 beállított hűtési hőmérséklet par. 5.5.6 - 5.5.7 7°C [FC] - 18°C [UFH]

5 5 1 1 zóna hűtés hőmérséklet tartomány Fan Coil (FC)
Padlófűtés (PF) UFH

5 5 2 Hőmérséklet-szabályozás típusa
ON/OFF
Állandó előremenő hőmérséklet
Csak kültéri hőmérséklet

ON/OFF

5 5 3 Meredekség [18;33] FC; [0-30] UFH 25 FC; 10 UFH

5 5 4 Eltolás [-2,5°C; +2,5°C] 0°C

5 5 6 Max T MinT -12°C [FC];
MinT - 23°C [UFH]

12°C [FC];
23°C [UFH]

5 5 7 Min T 7°C-MaxT [FC]; 18-MaxT [UFH] 7°C [FC]; 
18°C [UFH]

5 5 8 Cél DeltaT a szivattyú modulációhoz, hűtés [-5; -20°C] -5°C
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LEÍRÁS TARTOMÁNY GYÁRI BEÁLLÍTÁS

12 HYBRID EVO 2 Param

12 0 Felhasználói paraméterek

12 0 0 Hibrid üzemmód
Auto
Csak kazán
Csak hőszivattyú

Auto

12 0 1 Energia manager eljárás Max megtakarítás
Max környezettudatos Max környezettudatos

12 0 2 ECO / KOMFORT
ECO PLUS
ECO MEDIO COMFORT
COMFORT PLUS

MEDIO

12 0 3 AUTO funkció Nincs
Van Van

12 0 4 Csendes üzemmód aktiválás OFF  - ON OFF

12 0 5 Csendes üzemmód kezdete  [óó:pp] 00:00 - 24:00 22:00

12 0 6 Csendes üzemmód vége [óó:pp] 00:00 - 24:00 06:00

12 0 7 Fényelektromos rásegítés Nem aktív
Aktív Nem aktív

12 0 8 Fényelektromos Delta T HMV beállított hőmérséklet 0°C - 20°C 0°C

12 1 Kimenet Bemenet konfiguráció

12 1 0 HV Bemenet 1

Nincs meghatározva
Nincs
EDF
SG1
Külső lekapcsolási jel

EDF

12 1 1 HV Bemenet 2

Nincs meghatározva
Nincs
DLSG
SG2

Nincs

12 1 2 HV Bemenet 3 Nem aktív
Fényelektromos rásegítés aktív Nem aktív

12 1 3 AUX	Bemenet	1 Nincs
Páraérzékelő érzékelője Nincs

12 1 4 Uscita	AUX	1	(AFR)

Nincs
Hiba riasztás
Páraérzékelő riasztás
Külső hőigény
Hűtési igény
HMV igény

Nincs

12 1 5 Uscita	AUX	2

Nincs
Hiba riasztás
Páraérzékelő riasztás
Külső hőigény
Hűtési igény
HMV igény

Nincs

12 1 6 AUX	P2	keringtető	szivattyú	beállítás
Auxiliary circulator
Cooling circulator
Buffer circulator

Rásegítő keringtető 
szivattyú

12 2 Energia manager paraméter 1

12 2 0 Hidraulikus elrendezés
Nincs
Kombi falikazán
Falikazán + Tároló

Nincs

12 2 1 Előremenő hőmérséklet Hőszivattyú Eltolás 2°C - 10°C 2°C

12 2 2 Kazán letiltási felirat Hőszivattyú letiltási felirat - 0°C - 40°C 35°C

12 2 3 Hőszivattyú letiltási felirat - 20°C - Kazán letiltási felirat -20°C

12 2 4 Külső hőmérséklet korrekció -3°C -  +3°C 0°C

12 2 5 Pro-Tech anód aktív OFF  - ON OFF

12 2 6 EM antiblokk funkció engedélyezve OFF - ON OFF

12 3 Központi fűtés

12 3 0 Központi fűtés szivattyú előkeringtetési idő 30 - 255 mp. 30 mp.

12 3 1 Újbóli előkeringtetési kísérlet késleltetés 0 - 100 mp. 90 mp.

12 3 2 Központi fűtés szivattyú utókeringtetés 0 - 15 perc ; 16 = mindig aktív 3 perc
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12 3 3 Szivattyú fordulatszám szabályozás
Low Speed
High Speed
Modulating

Moduláció

12 3 4 Delta T szivattyú beállított hőmérséklet 5°C - 20°C 5°C

12 3 7 Max PWM szivattyú Min PWM pump - 100% 100%

12 3 8 Min PWM szivattyú 20% - Max PWM pump 40%

12 3 9 Padlószárítás előremenő beállított hőmérséklet 25°C - 60°C 55°C

12 4 Hűtés

12 4 0 Hűtés üzemmód aktiválása Not active
Active Nem aktív

12 4 1 Hűtés anticiklus idő 0 - 10 min 3 perc.

12 4 2 Hűtés Előremenő hőmérséklet Hőszivattyú Eltolás 0°C , -10°C -2°C

12 5 Használati melegvíz

12 5 0 HMV komfort üzemmód beállított hőmérséklet 35°C - 65°C 55°C

12 5 1 HMV csökkentett beállított hőmérséklet 35°C - DHW Comfort Tenperature 35°C

12 5 2 Komfort üzemmód
Disabled
Time based
Always Active

Mindig aktív

12 5 3 Tároló töltési mód
Standard
Only HP
Fast

Hagyományos

12 5 4 Anti-legionella funkció OFF  - ON ON

12 5 5 Anti-legionella funkció kezdete  [óó:pp] [00:00-24:00] 01:00

12 5 6 Anti-legionella gyakoriság 1 ÷ 30 days 30 nap

12 5 7 HMV időkésleltetés 10 ÷ 120 min 30 perc

12 5 8 HMV Indítási integrál küszöb 15 ÷ 200  °C*min 60°C*perc

12 6 Manuális üzemmód 1

9 6 0 Manuális üzemmód aktiválás OFF  - ON OFF

12 6 1 Hőszivattyú keringtető szivattyú szabályozás
OFF
Low Speed
High Speed

OFF

12 6 2 Váltószelep szabályozás DHW
CH DHW

12 6 3 Váltószelep szabályozás HŰTÉS CH
COOLING CH

12 6 4 Rásegítő keringtető szivattyú OFF  - ON OFF

12 6 5 Kimenet	AUX	1/2	áramkör OFF  - ON OFF

12 6 6 Hőszivattyú működésre késztetés fűtés üzemmódban OFF  - ON OFF

12 6 7 Hőszivattyú működésre késztetés hűtés üzemmódban OFF  - ON OFF

12 6 8 Falikazán működésre késztetés OFF  - ON OFF

12 6 9 Anód kimenet OFF  - ON OFF

12 7 Manuális üzemmód 2

12 7 0 Manuális üzemmód aktiválás OFF  - ON OFF

12 7 1 Fűtés üzemmód ráta OFF  - ON OFF

12 7 2 Hűtési üzemmód ráta OFF  - ON OFF

12 7 3 Kompresszor frekvencia beállítás 18 ÷ 120 Hz 120 Hz

12 7 4 1. ventilátor fordulatszám beállítás 0 ÷ 1000 rpm 500 rpm

12 7 5 2. ventilátor fordulatszám beállítás 0 ÷ 1000 rpm 500 rpm

12 7 7 Kültéri egység elektromos fűtőbetét aktiválás OFF  - ON OFF
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12 8 Tesztek és segédek

12 8 0 Légtelenítés funkció OFF  - ON OFF

12 8 1 Padlószárítási ciklus

OFF
Funkcionális fűtés
Kezelő fűtés
Funkcionális fűtés + Kezelő fűtés
Kezelő fűtés + Funkcionális fűtés
Manuális

OFF

12 8 2 Padlószárítás Fennmaradó napok összesen csak olvasásra

12 8 3 Padlószárítási funkció Fennmaradó napok csak olvasásra

12 8 4 Padlószárítás Fennmaradó napok kezelő fűtés csak olvasásra

12 8 6 Fagymentesítés OFF  - ON csak olvasásra

12 9 Energiahordozó ár beállítás

12 9 0 Min engedélyezett Elektromosság / Gáz ár arány 0,5 - 8 0,5

12 9 1 Max engedélyezett Elektromosság / Gáz ár arány 0,5 - 8 4

12 9 2 Elsődleges / Elektromos energia arány (x100) 150 - 350 200

12 9 3 Gáz kWh költség (GCV) 0,1 - 99,9 5,0

12 9 4 Elektromosság kWh költség 0,1 - 99,9 11,0

12 9 5 Elektromosság kWh költség (éjjeli áram) 0,1 - 99,9 7,8

12 9 6 Külső kazán hatásfok, Központi fűtés 0 - 100% 90%

12 9 7 Külső kazán hatásfok, HMV 0 - 100% 90%

12 9 8 Delta T COP beállított hőmérséklet 0 - 20°C 5°C

12 10 Energia manager statisztika csak olvasásra

12 10 0 Hőszivattyú fűtési üzemórák száma (h/10) csak olvasásra

12 10 1 Hőszivattyú+Kazán Be üzemórák száma (h/10) csak olvasásra

12 10 2 Hőszivattyú ON ciklusok száma (n/10) csak olvasásra

12 10 3 Hőszivattyú fagymentesítési órák száma (h/10) csak olvasásra

12 10 4 Hűtés üzemórák száma (h/10) csak olvasásra

12 10 5 Fűtés üzemórák száma (h/10) csak olvasásra

12 10 6 HMV üzemórák száma (h/10) csak olvasásra

12 11 Energia manager információ csak olvasásra

12 11 0 Hőszivattyú aktuális kWh költség csak olvasásra
(Euro, cent.)

12 11 1 Kazán aktuális kWh költség csak olvasásra
(Euro, cent.)

12 11 2 Hőszivattyú becsült kWh költség csak olvasásra
(Euro, cent.

12 11 3 Kazán becsült kWh költség csak olvasásraa
(Euro, cent.)

12 12 Hőszivattyú diagnosztika - 1

12 12 0 Kültéri levegő hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 1 Hőszivattyú vízoldali előremenő hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 2 Hőszivattyú vízoldali visszatérő hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 3 Hőszivattyú Elpárologtató hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 4 Hőszivattyú Légbeszívási hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 5 Hőszivattyú kidobott levegő hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 6 Hőszivattyú kondenzátor kilépési hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 12 7 Áramláskapcsoló csak olvasásra (°C)

12 12 8 TEO csak olvasásra (Hz)
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12 13 Hőszivattyú diagnosztika - 2

12 13 0 Hőszivattyú üzemmód

OFF
Készenlét
Hűtés
Fűtés
Gyorsított fűtés
Gyorsított hűtés
Fűtés üzemmód ráta
Hűtés üzemmód ráta
Fagyvédelmi üzemmód
Fagymentesítés
Magas hőmérséklet elleni védelem 
Idővédelem
Rendszer hiba
Kritikus rendszer hiba
Szivattyú leállás
Nem kritikus hiba üzemmód

csak olvasásra

12 13 1 Hőszivattyú hiba csak olvasásra

12 13 2 Biztonsági termosztát Zár - Nyit csak olvasásra

12 13 3 Térfogatáram-mérő csak olvasásra

12 13 4 Áramláskapcsoló Zár - Nyit csak olvasásra

12 13 5 Inverter leállás-védelem csak olvasásra

12 13 6 Elpárologtató Nyomás P csak olvasásra

12 13 7 Kondenzátor Nyomás P csak olvasásra

12 14 Hőszivattyú diagnosztika - 3

12 14 0 Inverter teljesítmény csak olvasásra

12 14 1 Hőszivattyú aktuális kompresszor frekvencia csak olvasásra

12 14 2 Hőszivattyú kompresszor moduláció beállítás csak olvasásra

12 14 3 Elektromos fűtőbetét 1 OFF - ON csak olvasásra

12 14 4 Főköri keringtető szivattyú állapot OFF - ON csak olvasásra

12 14 5 1. ventilátor mért fordulatszám csak olvasásra

12 14 6 2. ventilátor mért fordulatszám csak olvasásra

12 14 7 Expanziós szelep csak olvasásra

12 15 Hőszivattyú diagnosztika - 4

12 15 0 kompresszor ON/OFF OFF - ON csak olvasásra

12 15 1 kompresszor előfűtés OFF - ON csak olvasásra

12 15 2 aktuális 1. ventilátor állapot OFF - ON csak olvasásra

12 15 3 aktuális 2. ventilátor állapot OFF - ON csak olvasásra

12 15 4 4-utú szelep fűtés/hűtés Fűtés - Hűtés csak olvasásra

12 15 5 Alap panel fűtő állapot OFF - ON csak olvasásra

12 15 6 Kompresszor fázis áramerősség csak olvasásra
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12 16 EM Diagnosztika - 1 Bemenet

12 16 0 Szabályzópanel állapot

Készenlét
Fagyvédelmi ciklus
Fűtési ciklus
Fűtési hőmérséklet elérve
HMV ciklus
Anti-legionella funkció
Légtelenítés funkció
Kémény funkció
Padlószárítási ciklus
Nincs hőtermelés
Manuális üzemmód
Hiba Inicializálás
OFF
Hűtési üzemmód
HMV fagyvédelem
Fényelektromos rásegítés
Párátlanítás
Szivattyú leállás
Fagymentesítés
Puffer fűtés + HMV termelés
Puffer hűtés + HMV termelés

csak olvasásra

12 16 1 KF előremenő beállított hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 16 2 KF előremenő hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 16 4 HMV tároló hőmérséklet csak olvasásra (°C)

12 16 5 Nyomáskapcsoló csak olvasásra (bar)

12 16 6 HV Bemenet 1 Nyitva - Zárva csak olvasásra

12 16 7 HV Bemenet 2 OFF - ON csak olvasásra

12 16 8 HV Bemenet 3 OFF - ON

12 16 9 AUX	bemenet	1 Nyitva - Zárva

12 17 EM diagnosztika - 2 Kimenet

12 17 0 KF keringtető szivattyú állapot OFF - ON csak olvasásra

12 17 1 KF 2. szivattyú OFF - ON csak olvasásra

12 17 2 Váltószelep (Központi fűtés/HMV) HMV
Központi fűtés csak olvasásra

12 17 3 Váltószelep 2 (Központi fűtés/Hűtés) KÖZPONTI FŰTÉS
HŰTÉS

12 17 4 Szabályzópanel anód Nem aktív
Aktív csak olvasásra

12 17 5 AUX	Kimenet	1	(AFR) Nyitva - Zárva csak olvasásra

12 17 6 AUX	Kimenet	2 Nyitva - Zárva csak olvasásra

12 18 Hibaelőzmények

12 18 0 Utolsó 10 hiba csak olvasásra

12 18 1 Hibalista reset Reset? OK=Igen, ESC=Nem

12 19 MENÜ RESETELÉSE

12 19 0 Kazán gyári beállítások visszaállítása

19 Internetes csatlakozási lehetőség

19 0 Connectivity Settings -
Csatlakozási lehetőségek beállítás

19 0 0 ON/OFF Wi-Fi hálózat

19 0 1 Hálózati konfiguráció

19 0 3 Internet pontos idő
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19 1 Csatlakozási lehetőségek infó

19 1 0 Internetes csatlakozási lehetőség állapot

OFF
Inicializálás Üresjárat
Elérési pont inicializálás
Elérési pont on Station Mode - Csatlakozás 
alatt
Station Mode - Csatlakozva
Station Mode - Biztosítás alatt
Station Mode - Szerver csatlakozva
Wifi hiba

19 1 1 Jelszint

19 1 2 Aktív státusz
Nem biztosított
Biztosított - Nem aktív
Aktív

19 1 3 Sorozatszám

19 1 4 SW Frissítés állapot

Inicializálás
Frissítésre vár
Micro 1 frissítés
Micro 2 frissítés

19 1 5 Online külső hőmérséklet OFF	–	ON OFF

19 1 6 Online időjárási adatok OFF	–	ON OFF

19 2 Menü resetelése

19 2 0 Rekonfiguráció Reset? OK=Igen, ESC=Nem

20 Puffer

20 0 Konfiguráció

20 0 0 Puffer aktiválás OFF  - ON OFF

20 0 1 Puffer töltési mód Részleges töltés (1 érzékelő)
Teljes töltés (2 érzékelő)

Részleges töltés
(1 érzékelő)

20 0 2 Puffer beállított hőmérséklet hiszterézis 0 ÷ 20°C 5°C

20 0 3 Puffer beállított hőmérséklet fűtés [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 4 Puffer beállított hőmérséklet hűtés [5 ÷ 23°C] 18°C

20 0 5 SG készenlét Puffer beállított hőmérséklet [20 ÷ 70°C] 40°C

20 0 6 Fényelektromos rásegítés beállított hőmérséklet 
eltolás [0 ÷ 20°C] 0°C

20 0 7 Puffer beállított hőmérséklet módja  Állandó
AUTO funkció Állandó

20 1 Diagnostics - Diagnosztika

20 1 0 Puffer hőmérséklet érzékelő (Alsó) csak olvasásra

20 1 1 Puffer hőmérséklet érzékelő (Középső)
(nincs használatban) csak olvasásra

20 1 2 Puffer hőmérséklet érzékelő (felső) csak olvasásra

20 1 3 Puffer töltési igény OFF	–	ON csak olvasásra

20 2 Statisztika

20 2 0 Puffer töltés - fűtési órák száma (/10) csak olvasásra

20 2 1 Puffer töltés - hűtés órák száma (/10) csak olvasásra
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KAZÁN NÉLKÜLI RENDSZER
Kisegítő hőtermelő egység nélküli rendszer esetén a modult 
csatlakoztassa a kültéri egységhez és a fűtési rendszerhez, és a 
nem használt csatlakozásokat dugózza le.
Állítsa be a 916 paramétert „Külső hőigény”-re.

KARBANTARTÁS

Megjegyzés: a kazán használati utasításában további fontos in-
formációk találhatóak a termék karbantartásával kapcsolatban.
A karbantartás elengedhetetlen a kazán biztonságos és üzem-
biztos működéséhez, valamint a rendszer tartósságához.
Végrehajtásakor a hatályban lévő előírásoknak megfelelően kell 
eljárni.
A hűtőközeg gáznyomását rendszeresen ellenőrizni kell. A kar-
bantartási munkálatok megkezdése előtt:
•	 Áramtalanítsa	a	készüléket
•	 Zárja	el	a	fűtési-	és	a	HMV	kör	zárószelepeit.

Általános megjegyzések
Évente legalább egyszer a következőket kell megtenni:
1. A rendszer általános állapotának szemrevételezése.
2. A vízoldali rendszer víztömörségének vizsgálata, tömítések 

cseréje.
3. Hűtőközeg gáztömítésének a vizsgálata.
4. A rendszer működésének általános vizsgálata.
5. Központi fűtési kör nyomásának ellenőrzése.
6. A tágulási tartály nyomásának ellenőrzése.
7. A tágulási tartály nyomásának ellenőrzése.
8. A kültéri egység első védőrácsának és az akkumulátor cso-

magnak a tisztán tartása.

FIGYELEM
Ürítsen le minden olyan alkatrészt, ami meleg vizet tartalmazhat, 
mielőtt munkát végezne rajtuk.
Az alkatrészek vízkőtelenítése során a felhasznált termék hasz-
nálati utasítása szerint járjon el.
A munkafolyamat során biztosítsa a helyiség szellőzését, viseljen 
védőruházatot, kerülje a különböző anyagok keverését, és gon-
doskodjon a berendezés és annak környezete védelméről.

Végfelhasználói információk
Tájékoztassa a végfelhasználót a telepített rendszer működteté-
séről.
Mindenképpen adja át részére ezt a használati utasítást, és tájé-
koztassa arról, hogy azt mindig a berendezés közelében kell tá-
rolni.
Tájékoztassa a lehetséges végfelhasználót arról, hogy a követ-
kezőket végre kell hajtani:
•	 Rendszeres	 időközönként	ellenőrizni	 kell	 a	 rendszer	 víznyo-

mását.
•	 Visszaállítani	a	rendszer	nyomását	annak	légtelenítésével,	ha	

szükséges.
•	 A	paramétereket	és	az	eszközöket	az	optimális	működésnek	

megfelelően beállítani, csökkenteni a rendszer üzemelési költ-
ségeit.

•	 Rendszeres	karbantartást	végezni	a	hatályban	lévő	előírások-
nak megfelelően.

A kültéri egység fagyvédelmi funkciója
A kültéri egység primer keringtető szivattyúja akkor indul el mini-
mális fordulatszámon, ha a vízoldali visszatérő hőmérséklet 
(EWT) fűtés üzemmódban az érzékelő szerint 7°C alá esik. Vala-
mint akkor, ha az előremenő hőmérséklet (LWT) érzékelő fűtés 
üzemmódban 10°C alatti vagy hűtés üzemmódban 1°C alatti hő-
mérsékletet mér.
A primer keringtető szivattyúja akkor áll le, ha a vízoldali vissza-
térő hőmérséklet (EWT) fűtés üzemmódban meghaladja a 8°C-ot. 
Valamint akkor, ha az előremenő hőmérséklet (LWT) meghaladja 
fűtés üzemmódban a 10°C-ot vagy hűtés üzemmódban a 4°C-ot.
Az LWT érzékelő meghibásodása esetén a védelmi logika a kül-
téri egység külsőhőmérséklet-érzékelője (OAT) által mért érték 
alapján működik.
A primer keringtető szivattyú akkor indul el, ha a külsőhőmérsék-
let-érzékelő fűtés üzemmódban 7°C alatti értéket mér. A primer 
keringtető szivattyú 30 másodperc múlva áll le, illetve akkor, ha a 
külsőhőmérséklet-érzékelő fűtés üzemmódban 8°C fölötti érté-
ket mér.
Ennek ellenőrzése minden 15 percben megtörténik.

A hibrid modul fagyvédelmi funkciója
A kültéri egység primer keringtető szivattyúja akkor indul el ma-
ximális fordulatszámon, ha a központi fűtés előremenő hőmér-
séklet érzékelő fűtés üzemmódban 7°C alatti hőmérsékletet mér.
Ha a hőmérséklet 5 perc elteltével még mindig nem haladja meg 
a 9°C-ot, a hőszivattyú kompresszora is rásegít 50%-os frekven-
cián.
Ha a hőmérséklet 25 perc elteltével még mindig nem haladja 
meg a 9°C-ot, a kazán bekapcsol.
A kazán a saját fagyvédelmi funkcióját futtatja.

A primer keringtető szivattyú akkor áll le, ha a központi fűtés elő-
remenő hőmérséklet érzékelő által fűtés üzemmódban mért hő-
mérséklet meghaladja a 9°C-ot.
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HIBRID MODUL HIBAKÓD TÁBLÁZAT
Ha a rendszer leáll, egy hibakód jelenik meg a rendszer szabályozó egység kijelzőjén, amely jelzi a leállás típusát és 
okát.
A normál üzemhez való visszatéréshez kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, illetve ha a hiba továbbra is fennáll, 
lépjen kapcsolatba egy engedéllyel rendelkező Műszaki Szakszervizzel.

HIBA LEÍRÁS HIBAELHÁRÍTÁS

1 14 Külsőhőmérséklet-érzékelő hiba
Külső hőmérséklet érzékelőn alapuló hőmérséklet-szabályozás aktív, 
de a külső hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva vagy sérült.

4 20* BUS tápellátás túlterhelés

9 02 Primer előremenő hőmérséklet érzékelő hiba Az előremenő hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva vagy sérült

9 10 Hőszivattyú kommunikációs hiba
- Ellenőrizze a modbus kábelek megfelelő csatlakozását
- Piros led a TDM-en nem villog ->cserélje ki a TDM szabályzópanelt

9 24
Ebus kommunikációs hiba a szabályzópanel és 
a TDM között

Ellenőrizze a Szabályzópanel és a TDM közötti vezetékezést

9 33 Túlfűtés Ellenőrizze a fűtőköri víz térfogatáramot

9 34 HMV tároló érzékelő sérült HMV tároló hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva vagy sérült

9 35 Tároló túl magas hőmérséklet Ellenőrizze a 3-utú szelepet (DIV1), nincs-e beragadva HMV pozícióban

9 36 Padló termosztát 1 hiba Ellenőrizze a padlófűtési zóna megfelelő keringtetését

9 37 Nincs keringtetés hiba
- Ellenőrizze a főköri keringtető szivattyú aktivitását
- Ellenőrizze a víz térfogatáram-mérő érzékelést a 12.13.3 paraméternél

9 38 Anód hiba
- Ellenőrizze az anód csatlakozást
- Ellenőrizze a tároló vízszintjét
- Ellenőrizze az anód állapotát

9 40 Hidraulikus elrendezés nincs meghatározva A hidraulikus elrendezés nem lett kiválasztva a 12.2.0 paraméternél

9 41 HV IN1 nincs meghatározva A funkció nem lett kiválasztva a 12.1.0 paraméternél

9 42 HV IN2 nincs meghatározva A funkció nem lett kiválasztva a 12.1.1 paraméternél

9 44 Hűtés túl magas hőmérséklet Ellenőrizze a hűtőköri víz térfogatáramot

9 45 Vízáramlás kapcsoló beragadt
- Ellenőrizze, hogy a főköri keringtető szivattyú aktív-e a fűtési igény előtt
- Ellenőrizze a víz térfogatáram-mérő érzékelés meglétét (ld. par. 12.13.3)   
  a fűtési igény előtt

9 46 Hőszivattyú kompresszor hiba
Ellenőrizze a kompresszor frekvenciáját a 12.14.1 paraméternél a fűtési 
igény megszűnése után.

9 55 Vízáramlás kapcsoló
Ellenőrizze az előremenő hőmérséklet érzékelő és a visszatérő 
hőmérséklet érzékelő elhelyezését.

9 58 Puffer hőmérséklet érzékelő Puffer töltés letiltva

9 59 Puffer túl magas hőmérséklet Puffer töltés letiltva

9 70
P2 keringtető szivattyú konfiguráció nincs 
összhangban a hidraulikai elrendezéssel.

30 másodperces figyelmeztetés, majd tárolva az előzményekben

2 P2 Az anti-legionella ciklus nem teljes

Az anti-legionella beállított hőmérséklet 6 óra alatt sem lett elérve
- Ellenőrizze a HMV elvétet az anti-legionella ciklus alatt
- Ellenőrizze az előremenő hőmérsékletet az anti-legionella ciklus alatt
- Ellenőrizze az elektromos fűtőbetétek aktivitását

2 P7 Előkeringtetési hiba
A víz térfogatáram egymás utáni 5 alkalommal nem érzékelhető
az előkeringtetés során

2 P9 SG készenlét bemeneti konfiguráció nem teljes
Az SG készenlétnek csak az egyik paramétere lett meghatározva
a 12.1.0 és 12.1.1 közül

(*) BUS tápellátás túlterhelés
BUS tápellátás túlterhelési hiba merülhet fel, ha az adott rendszerre három vagy több eszköz van rákötve. Az eszközök, 
amelyek a BUS hálózat túlterhelését okozhatják:
- Többzónás modul
- Szolár rásegítő szivattyú
- Átfolyó rendszerű HMV előállítási modul
A BUS tápellátás túlterhelésének magakadályozására állítsa az 1 mikrokapcsolót az egyik rendszerhez csatlakoztatott 
eszköz (kivéve a tároló) P.C.B.-jén belül OFF állásba az ábrának megfelelően.

1

ON

OFF
2mikrokapcsoló
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905 Kompresszor szabályzó hiba x

906
Hőszivattyú VENTILÁTOR összeférhetetlen-
ség hiba

x

907 4-utú szelep szelepmozgató egység hiba x

908 HP	EXV	összeférhetetlenség	hiba x

909 Hőszivattyú nulla ventilátor fordulatszám x

947 Hőszivattyú 4-utú keverőszelep hiba szerviz x

912 Hőszivattyú 4-utú keverőszelep hiba szerviz x

948 Hőszivattyú TD hiba -- --

949 Hőszivattyú TS hiba -- --

911 Hőszivattyú TE hiba -- --

952 Hőszivattyú TO hiba -- --

913 Hőszivattyú LWT hiba -- --

914 Hőszivattyú TR hiba -- --

916 Hőszivattyú TEO hiba -- --

915 TDM kommunikációs hiba -- --

953 HP kompresszor fűtő összeférhetetlenség -- --

954 HP Alap panel fűtő összeférhetetlenség -- --

956 HP kompresszor típus összeférhetetlenség -- --

957
Hőszivattyú ventilátor típus összeférhetet-
lenség

-- --

922 Túl alacsony SST hiba x

917 Hőszivattyú fagyás szerviz -- x

951 Hőszivattyú FELSŐ TD hiba x

950 Hőszivattyú FELSŐ TD szerviz -- x

919 Hőszivattyú magas SDT hiba x

960 Hőszivattyú EWT hiba -- --

931 Inverter hiba* -- --

962 Fagymentesítés energia x --

* A 12.13.1 paraméter mutatja az inverter hibát az itt lévő „Inverter
   hibalista” táblázat szerint.

INVERTER 
HIBA

LEÍRÁS
1

fázis
3

fázis

1 Kondenzátor - Túlfűtés x x

2 Kompresszor Ipm - Túlfeszültség x

3 Kompresszor szabályzási hiba x

4 Kompresszor túlfeszültség x x

5 Nincs bejövő áram a fázison x

6 Kompresszor Ipm áram mintavételi hiba x

7
Kompresszor szabályzó kondenzátorok 
előtöltési hiba

x

8 Dc Bus túlfeszültség x

9 Dc Bus feszültséghiány x

10 AC bemenet feszültséghiány x

11 AC bemenet túlfeszültség x

12 AC bemenet feszültség-vételi hiba x

13 Dsp&Pfc kommunikációs hiba x

14 Kondenzátor érzékelő hiba x

15 Dsp&Mcu kommunikációs hiba x

16
Nem megfelelő kommunikáció
az alaplappal

x

17 IPM modul túlfűtés x

18 Kompresszor típus hiba x x

19 Túlnyomás-védelem x x

21 1 Ventilátor szabályzási hiba x

27 1 Ventilátor túlfeszültség x

29 1 Ventilátor 1 fázis hiba x

35 Túlnyomás-kapcsoló védelem x x

36 Alacsonynyomás-kapcsoló védelem x x

37 Klixon védelem x x

38 Belső panel kommunikációs hiba x

39 IPM túlfeszültség x

40 Kompresszor szabályzási hiba x

41 Kompresszor túlfeszültség x

42 IPM áram mintavételi hiba x

43 Kondenzátor túlfűtés x

44 Előtöltés hiba x

45 DC Bus túlfeszültség x

46 DC Bus feszültséghiány x

47 AC bemenet feszültséghiány x

48 AC bemenet túlfeszültség x

49 Kompresszor vészleállás x

50 AC bemenet feszültség-vételi hiba x

51 Heat Sink érzékelő hiba x

52 DSP & MCU kommunikációs hiba x

53 Nem megfelelő kommunikáció az IDU 
szabályzó egységgel x

54 Túláramvédelem x x

55 Kondenzátor túlmelegedés x x

INVERTER HIBALISTA
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Kültéri egység adattáblaBeltéri egység adattábla

1

2

3
7 8 9 10

11

14

16 17
19

18

15

12 13

4 5 6

Jelmagyarázat:

1. Jóváhagyás

2. Tanúsítvány

3. Típus

4 .Teljesítmény adatok, fűtési kör

5. Hűtési adatok

6. Teljesítmény adatok, hűtési kör

7. Olaj típusa a hűtőkörben

8. Hűtőközeg típusa - töltési mennyisége

9. GWP

10. CO2 Egyenérték (t)

11. Elektromos adatok

12. Elektromos védelmi osztály

13. Maximális elektromos teljesítmény

14. Hűtőkör maximális nyomása

15. Hűtőkör minimális nyomása

16. Gyártás helye

17. Elektromos védelmi osztály

18. Tanúsítvány

19. Kapcsolattartó címe

1

2

3 4 5

9

10 11

MAX MIN12

Jelmagyarázat:

1.  Márka
2. Gyártó
3. Berendezés típus - 

Sorozatszám
4. Kereskedelmi hivatkozás
5. Tanúsítvány száma
9. Elektromos adatok
11. Központi fűtés maximális 

nyomás
12. Kiegészítő elektromos 

fűtőbetétek névleges 
teljesítménye

Hűtőközeg adatok

40 M EXT 50 M EXT 70 M EXT 70 M-T EXT 90 M-T EXT 110 M-T EXT 90 M EXT 110 M EXT

Hűtőközeg Típus R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Hűtőközeg töltési mennyisége [g] 1880 1880 2770 2770 3900 3900 3900 3900

GWP 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

CO
2
 Egyenérték (t) 3,9 3,9 5,8 5,8 8,1 8,1 8,1 8,1

MEGJEGYZÉS:
A megvásárolt termékhez tartozó kültéri egység az adott konfigurációhoz tartozó, a 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 
szerinti energiacímkével kerül szállításra; amennyiben az Ön által választott konfiguráció nem egyezik meg a címkén lévő adatokkal, a 
helyes címkét megtalálja az ariston.com honlapon, vagy ügyfélszolgálatunkon keresztül a 06 1 237 1110 telefonszámon.
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