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� ÁLTALÁNOS ELÖÍRÁSOK
Ezen gépkönyv fontos része a berendezésnek és a gép közelében védö tokban kell tartani.

Olvassa át figyelmesen a gépkönyvben foglalt instrukciókat és figyelmeztetéseket, mivel ezek
fontosak a biztonság, beépítés, üzemeltetés és karbantartás vonatkozásában.

FIGYELEM���

A gépkönyv elvesztése esetén a gyártó cégtöl azonnal másikat kell rendelni. 

Azonos vagy egymással közlekedö helyiségbe beépített több berendezést egy fütési rendszernek 
kell tekinteni, ahol a fütési teljesítmény az egyes berendezések fütési teljesítményeinek összege.

A berendezés nem alkalmazható olyan mühelyek vagy csarnokok fütésére ahol a munkafolyamat
ill. az anyagtárolás során veszélyes gázok, gözök, porok keletkeznek ami tüzet okoz.

A berendezést csak szakképzett szerelök építhetik be a biztonsági elöírások figyelembe vételével.
A hibás beépítés vagy üzemeltetés okozta meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelösséget.

A csomagoló anyagokat nem szabad gyerekek közelében hagyni mert potenciális veszélyt jelent.

A berendezést csak szakképzett személy üzemelheti be.

Hibás müködés vagy leállás esetén a berendezést ki kell kapcsolni. Minden részegység cserét vagy
javítást csak szakember végezhet eredeti gyári alkatrészek felhasználásával. A megfelelö müködés
érdekében a gyártó elöírásait pontosan követni kell és évente egy alkalommal karbantartást kell végezni.

Megj. A készülék kikapcsolását a termosztáttal és ne a fali vezérlö egységnél lévö fökapcsolóval végezze,
mivel ez az égökamra túlmelegedéséhez és így a berendezés meghibásodásához vezethet.

A készülék   2�7=( hömérséklet értékig külsö térbe is építhetö. Ezen hömérséklet alatt a berendezés megfelelö
müködése nem garantált.

� CSOMAGOLÁS
�%� Csomaglista

�/ A berendezés minden részegységével együtt kompletten védö fóliába van csomagolva. A csomag
tartalmazza: a fali tartót, a fali vezérlö egységet termosztáttal és érzékelövel (rendelésre) és két
levegö/füstcsö kivezetést védö hálóval (rendelésre).
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1. ábra-Egység csomag
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� ÁLTALÁNOS TECHNIKAI ADATOK
�%� Leírás és müködési elv

?+)*)@ gázüzemü hölégfúvó fö része egy rozsdamentes égö kamra (dob) amiben gáz tüzelöanyag
( földgáz vagy PB gáz ) ég el. Néhány perc után az égö kamra és a füstcsö köteg külsö felülete, amit
körüláramlik a ventilátorok által szállított külsö levegö, eléri az üzemi hömérsékletet.

A készülék automatikusan üzemel;  az elektronikus vezérlö, a keverö,  az égö, a gyújtó egység, az égési 
levegö beszívó és füstgáz kivezetö csonk egy kémlelö nyílással ellátott "kamrában" van elhelyezve ami
a beszabályozást és a karbantartást könnyíti meg. Egy biztonsági bi-termosztát ellenörzi a ventilátor
egység indítását és leállását , valamint leállítja az égöt ha a levegö hömérséklete a megengedett 
biztonsági értéket meghaladja.

Az égési levegö beszívása és a füstgáz kivezetése  az épületen kívül történik ( C típus ); így nincs
kapcsolat az égö kamra és a készüléken átáramló belsö levegö között (maximális biztonság garantált).

Nyáron a készülék hideg üzemmódban a levegö keverésével javítja a komfort érzetet és friss levegöt
biztosít. A nyári üzemmódhoz be kell nyomni a bi-termosztáton  lévö átváltó gombot.
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          Készülékek axiál ventilátorral
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axiál ventilátorC�Dfüstgáz ventilátorC,

�%� Müszaki paraméterek

!���� Típusok axiál ventilátorral
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Készülék kategória:   HU ��
��S�B/P

            Készülékek radiál ventilátorral

TÍPUSOK

MEGNEVEZÉS
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�%� Vezérlés és biztonsági részegységek
�& Automatika: azonos minden típusnál. Ez ellenörzi a gáz mágnesszelep nyitását és az égö

begyujtását. Miután elektromos jelet kap a külsö termosztáttól�ellenörzi a nyomáskapcsoló
megfelelö müködését� ( az ellenörzés nélkül a gyújtás nem lehetséges ).
Azután indítja az égö kamra elöszellöztetését ( 4- szeres� csere ) és szikrát ad a gyújtáshoz.
Ha nincs láng érzékelés ( ionozációs elektróda ) a készülék biztonsági idön belül leáll.
Újra indításkor várjon néhány másodpercet és nyomja meg a vezérlö egységen lévö LED-es
reset gombot.

AUTOMATIKA MÜSZAKI ADATAI

Gyártmány ���������������������������������������������������� -��*�� ������������������������-��*��
Típus ������������������������������������������������������������ (��"��0��������������������������(��"!�0
Hálózati feszültség ���������������������������������������� !!4 !64����74 84�DC �������!!4 !64���74 84�DC
Üzemeltetési hömérséklet����������������������������� ���2!4�=(�E�F�84=( �����������2!4�=(�E�F�84=(
Elöszellöztetési idö  �������������������������������������� !4�	�� ����������������������������� !4�	��
Biztonsági késleltetés indításkor ������������������� 
�:��4�	�� ���������������������
�:��4�	��
Biztonsági idö kikapcsoláskor ����������������������� G��	�� ����������������������������� G���	��

�/�Nyomáskapcsoló : célja a készülék kikapcsolása ha a füsgázventilátor szállítása nem megfelelö
a ventilátor hibás müködése vagy a zárt égéstér   eldugulása miatt ( égési levegö beszívó csonk,
égö kamra, höcserélö,   füstgáz vezeték ), mindkettö adóthat a nem megfelelö égésböl- a füstgáz
CO tartalma a megengedett határérték fölött van.
A kapcsoló a többi kontrol elemet is tartalmazó "kamrában" van elhelyezeve két szilikon csövel,
az egyik az égési levegö beszívó csonkban a másik az égökamrában lévö nyomás mérésére.
A két nyomás érték közötti különbség a füstgáz ventilátor megfelelö müködésével biztosítja 
a biztonságos és kielégítö égést.

NYOMÁSKAPCSOLÓ MÜSZAKI ADATAI

Gyártmány ��������������������������������������������������������������������������������������������*)-��'�����(
Típus ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 847�5574�
Beépítési helyzet ���������������������������������������������������������������������������������   függöleges
Max. üzemelési nyomás  ����������������������������������������������������������������������� 7444�-�
Munkapont  ( nyitás )  ������������������������������������������������������������������������������4�-��,F 2��8�-�/
Pneumatikus csatlakozás �����������������������������������������������������������������������I�8�!�


Üzemeltetési hömérséklet���������������������������������������������������������������������� 2"4=(��F97=(

�/ Gázszelep: multifunkciós és multigázas kettös biztonsági mágnes szeleppel ( sorba kötött )-
B osztály. Tartozékok: gáznyomás  csökkentö, gyújtás késleltetö és gáz szürö. A szelep
aluminium házban van ki-be menetes  �J��-@�$&�2��)�� csatlakozással� ki-be készülék csatlakozóval.
A gázszelep beépítését és az egyetlen karbantartási müveletet ( tekercsek cseréjét ) kizárólag
szakképzett technikus végezheti.

GÁZSZELEP MÜSZAKI ADATAI

Gyátmány ���������������������������������������������������������������������������������������������+���'�����(+
Típus  ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 9"4�%'&.+�
Hálózati feszültség ���������������������������������������������������������������������������������!!4 !64����74 84�DC
Elektromos védettség               �������������������������������������������������������������� �-�76
Zárási idö     ������������������������������������������������������������������������������������������G��	
Üzemeltetési hömérséklet ����������������������������������������������������������������������4=�K�F84�=(

2!4=�K�F84�=(�,�����<��	�/
Kimenö nyomástartomány ���������������������������������������������������������������������"�K�74�
���
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�/ Ventilátor-határérték biztonsági bi-termosztát "automatikus resettel": ennek két feladata van-

-ellenörzi a ventilátorok indítását amikor a levegö hömérséklete eléri az 50=(-ot és leállítja azokat
amikor a levegö hömérséklete  "4=( alá csökken.

-leállítja a készüléket ha a levegö túlhevül    ,L54=(/B  a készülék a reset gomb benyomásával
újra indítható.

BIZTONSÁGI BI-TERMOSZTÁT MÜSZAKI ADATAI

Határérték kontrol �����������������������������������������������������������������������������������6�,6/�'
Ventilátor kontrol ��������������������������������������������������������������������������������������,�/�'
Hálózati feszülzség ��������������������������������������������������������������������������������� !"42!64��
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          AE típusok geometriai adatai

 TÍPUSOK
,

F��G
7

F��G
)

F��G
E

F��G
�

F��G
8

F��G
5

F��G
;

F��G
/

F��G
�

F��G
-

F��G
4

F��G
�

F��G
1

F��G
H

F��G
�

F��G
2

F��G
Tömeg

F6'G

�,�� �� �
 �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��
 ��� �� ��� ����

�,�� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �
� �� �
� �� ��� �

�,�� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ��
 ��� ��� �
� �� ��� �

�,�� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ��
 ��� ��� �
� �� ��� 
�

�,�	 ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��
 ��� ��
 �
� �� ��� 		

                 CE típusok geometriai adatai

 TÍPUSOK
,

F��G
7

F��G
)

F��G
E

F��G
�

F��G
8

F��G
5

F��G
;

F��G
/

F��G
�

F��G
-
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�

F��G
1

F��G
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�
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F��G
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),�� �� �
 �� ��� �� ��� �� ��� ��� ��
 ��
 ��� �� ��� �	� ��� �
� 	


),�� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� �
� �� �		 �
� �� ��� ��� ��
 �� ��

),�� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ��
 ��� ��� ��� �
� �� ��� ��� �� �� ��

),�� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ��
 ��� ��� ��� �
� �� ��� ��� �� �� �	

),�	 ��� ��� �� ��� �� ��� �� ��
 ��� ��
 ��� �
� �� ��� �
� ��� �� 	��

2. ábra-Geometriai adatok

AE típusok axiál ventilátorral

AC típusok radiál ventilátorral

�%- Gometriai adatok

Elölnézet  Hátulnézet Oldalnézet

Elölnézet Hátulnézet Oldalnézet
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��+. ábra
��
. ábra

���. ábra

���. ábra

��. ábra

� BEÉPÍTÉS
-%��Beépítési és biztonsági távolságok

Az "EOLO" hölégfúvók optimális üzemeléséhez az alábbi szabályokat kell betartani:

2 Rögzítse a beépítés helyét, figyelembe véve a munka típusát, a fütendö zónákat és a höleadó felületeket
,ablakok, ajtók, átjárók stb./�lásd a�,�������������/� ábrákat.

2 Építse be a berendezést betartva a megfelelö
távolságot a faltól, lásd  a�,��������/. ábrákat. 

2 Épitse be az "EOLO" tip. hölégfúvót a lehetö 
legközelebb a fütendö zónához betartva a2
padlótól és az emberektöl a kivánt távolságot
biztosítva, hogy a meleg légáram nem irányul 
közvetlenül rájuk.

2 Amikor elhelyezi az "EOLO" tip. hölégfúvót
vegye figyelembe az útban lévö tárgyakat, mint
polcok, falak, oszlopok stb.

2 Ha több berendezést kell egy térbe beépíteni
célszerü a gépeket a szemben lévö falakra
szerelni eltolással, hogy az épület fütése
egyenletes legyen.

2 Amennyiben hideg levegö áramlik be az
ablakokon, ajtókon stb., célszerü a gépeket
úgy elhelyezni, hogy a meleg légáram a hideg
levegövel szemben áramoljon.

2 A berendezéseket nem szabad fülkékbe vagy
zárt helyekre beépíteni, ahol nincs megfelelö 
szellöztetés.

2 Ha több berendezés van beépítve egy vagy
egymással közlekedö helyiségbe, a fütést
egy rendszernek kell tekinteni ahol a fütési 
teljesítményt az egyes gépek teljesítményeinek
összege adja.

2 Olyan környezetben ahol depresszió van 
vagy a munka során jelentös mennyiségü nem
éghetö por keletkezik, a berendezést úgy kell
beépíteni, hogy az égési levegö beszívás és a
füstgáz kifúvás a helyiség falán vagy tetön át
közvetlenül a külsö térböl ill. térbe történjen.

2 A beépítést csak szakképzett személy 
végezheti, aki köteles az érvényes biztonsági
elöírásokat betartani. A gyártó cég minden
felelösséget elhárít a hibás beépítésböl vagy nem
megfelelö üzemeltetésböl adódó  hibákkal kapcsolatban.

   Megj.: Bizonyosodjon meg "B" tip. beépítés esetén a helyiség megfelelö szellöztetéséröl.
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14. ábra-Tartó rögzítése-���	���!-$!-(!-)!

Furatok a tálca rögzítéséhez.                 Nyílások a tálca ,�/�és a
tartó�,!/ rögzítéséhez.

�/ Rögzítse a két tálcát ,�/�az
+���aljára az adott furatokkal.

!/ Rögzítse a két tartó konzolt �,!/�
a falra az Eolo-ra rögzített
tálcák �,�/�szerinti távolságra.

"/ Rögzítse a gépet a tálcákon lévö
nyílásokkal a fali tartó konzolhoz (2);
Eolo AC tip. gépegnél a faltól távolabb
lévö nyílásokat kell használni.

��
�
 Tartó rögzítése-�������	��	��	��	

�

�

Furatok Eolo AE tip.
gépekhez.

Furatok Eolo AC tip. gépekhez.

�

�
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16. ábra-Beépítési példák

� BEÉPÍTÉSI MEGOLDÁSOK
�%� Beépítési példák

   FONTOS;
A hölégfúbó külsö térbe 
789'   külsö hömérsékletig építhetö be, alacsonyabb�
hömérsékletnél nem garantált a berendezés müködése.

Fenti beépítési példák esetében a SYSTEMA cég  csak a fö komponenseket szállítja, úgy mint a berendezést�
légbefúvó nyílással és állítható terelö ráccsal,  tüz-zárat, eredeti légszüröt, fali tartót és füstgáz kivezetést.
A beépítéshez szükséges minden egyéb alkatrészt, mint pl. a légbeszívó csövezeték, belsö-külsö levegöt 
szabályozó szelep, esövédö tetö, léghütö egység stb., a beruházó céggel egyeztetni kell.

TÉTELJEGYZÉK
�0 Gázvezeték
�0 Elektromos betáp
�0 Kézi fökapcsoló elérhetö helyen

�0 Gáz csatlakozás
�0 Fali tartó
�0 Rezgéscsillapító csatlakozás
�0 Kézi elzáró gázszelep

�0 Égési levegö beszívás
	0 Füstgáz kivezetés
�
0    Höcserélö
��0 Két-utú tüz-zár
��0 Légbefúvó nyílás
��0 Esövédö tetö
��0 Külsö fal
��0 Centrifugál ventilátor
��0 Fali vezérlö egység termosztáttal
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17. ábra-Füstcsövek és légbeszívó csövek max. hossza.

� FÜSTCSÖVEK ÉS LÉGBESZÍVÓ CSÖVEK
A füstcsönek "C" tip. beépítésnél természetes vagy kényszer áramlás esetén az alábbi feltételeknek
kell megfelelni: 

:�fémböl kell lenni;�:�a normál mechanikai behatásoknak ellen kell állnia, bírnia kell a höt, a  füstgáz
 és az esetleges kondenzáció hatását hosszú idön keresztül; spiró csövek alkalmazása nem megengedett.

Alkalmazható merev rozsdamentes acél vagy aluminium csö. ( az utóbbi min. 1.5 mm-es falvastagsággal )

A csatlakozásokhoz alkalmazható kettös falú flexibilis rozsdamentes acél csö síma belsö felülettel
( elözetesen tesztelni kell az �+&��88 !� szabvány szerint /�

Az égési levegö beszívásához bármilyen fém csö alkalmazható.�

Füstcsöveknél 5-6 m hossz felett kondenzáció léphet fel a csöben ha az nincs megfelelöen höszigetelve.�
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18. ábra-���	��!-példa koaxiális átvezetésre födémen

.%� �������9�64�����: koaxiális átvezetés födémen

�0 Csöcsatlakozó�?�!!���
�0 Kettös csatlakozó
�0 Merev csö ?�&!����8-8�hossz ��!

��
�0 )!@-os könyök�?�&!�����-�
�0 Merev csö�?�&!����8-��hossz���$���
�0 ��	��!
�0 )!@-os könyök�?�&!����8-�

�0 Tömítö gyürü
	0 Merev csö�?��!!����8-��hossz���!!!

��
�
0 Nerev csö�?�%!����8-��hossz���!!!

��
��0 Átmeneti idom
��0 Tetö kivezetés
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19. ábra-���	��!- példa koaxiális átvezetésre oldal falon 

�0 Merev csö�?�&!����8-��hossz��$!���
�0 Tömítö gyürü
�0 Csöcsatlakozó�?��!!���
�0 Karima
�0 Koaxiális fali kivezetés
�0 Kettös csatlakozó
�0 )!@-os könyök�?�&!����8-�
�0 ��	��!

.%� �������9�64�����: koaxiális átvezetés oldal falon
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20. ábra-���	��!-példa egyedi átvezetésre oldal falon

�0�Nerev csö ?�&!����8-��hossz��!!!���
�0�Karima
�0�Védö sapka füstcsöhöz
�0�Védö sapka légbeszíváshoz
�0���	��!

.%� �������9�64�����: egyedi átvezetés oldal falon
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21. ábra-���	��!-$!-(!-)!-példa koaxiális átvezetésre födémen

.%- �������<��<��<���9�64�����: koaxiális átvezetés födémen

�0 Koaxiális tetö kivezetés�?��$!-�!!���
�0 Záró gallér
�0 Ólom tömítés
�0 Karima
�0 Kettös csatlakozó
�0 Csöbilincs

�0 )!@-os könyök�?��!!����8-�
�0 Hangtompító
	0 ��	�
�
0 Rögzítö szalag flexibilis csöhöz
��0 Flexibilis levegö csö
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22. ábra-���	��!-$!-(!-)!-példa koaxiális átvezetésre oldal falon

.%� ������<��<��<���9�64�����: koaxiális átvezetés oldal falon

�0 Hangtompító
�0 Csöbilincs
�0 Kettös csatlakozó
�0 Koaxiális fali kivezetés�?��$!-�!!���

�0 Karima
�0 Rögzítö szalag flexibilis csöhöz
�0 Flexibilis levegö csö
�0 ��	�
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23. ábra-��	��!-$!-(!-)!-példa egyedi átvezetésre oldal falon

�0 Hangtompító
�0 Csöbilincs
�0 Fali füstgáz kivezetés ?��!!���
�0 Fali levegö beszívás�?��!!���
�0 Karima
�0 ��	�

.%. ������<��<��<���9�64�����: egyedi átvezetés oldal falon
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24. ábra-��	��!-$!-(!-)!-példa egyedi átvezetésre födémen

�0 Tetö füstgáz kivezetés�?��!!���
�0 Záró gallér
�0 Ólom tömítés
�0 Karima
�0 Csöbilincs

�0 Hangtompító
�0 )!@-os könyök�?��!!����8-�
�0 ��	�
	0 Merev csö�?��!!����8-��hossz�$!!

��
�
0 Tetö levegö beszívás�?��!!���

.%� ������<��<��<���9�64�����: egyedi átvezetés födémen

.>���� ��8?�#�



Gázüzemü zárt égésterü hölégfúvók�2�+)*)

�


�������� ��	���

������������	

� GÁZVEZETÉK
�%� Berendezés bekötése a gázvezetékbe

A gázvezetéket azon országban érvényes szabványok szerint kell kialakítani, ahol a berendezések �
beépítésre kerülnek.

A csöátmérök és a nyomáscsökkentök kiválasztásánál biztosítani kell a berendezések megfelelö
müködését. A beépített anyagokat az adott országban érvényes szabványok szerint kell kiválasztani.�

�/�A berendezésre nem adható 40 mbar-nál (0.04 bar) nagyobb nyomás mert a gázszelep membránja
megsérül.

�/�Földgáz-G20: a berendezés elött, a gázmérö után   mindig építsen be egy nyomáscsökkentöt és egy
0-60 mbar (0.06 bar) tartományú nyomásméröt és szabályozza a nyomást 20 mbar-ra (0.02 bar);
a magasabb gáznyomás elégtelen égést és gyújtási problémát okoz.

�/�PB gáz-G30: a tartály közelébe beépített nyomáscsökkentövel célszerü elsö lépcsöben a nyomást
1.5 bar értékre szabályozni; a gázvezetékbe mindig építsen be egy második nyomáscsökkentöt és
csökkentse a nyomás értékét a 39. oldalon lévö táblázat adatainak megfelelöen.

A magasabb gáznyomás elégtelen égést és gyújtási problémát okoz.

�/ A gázvezeték elejére és végére célszerü egy-egy 0-60 mbar (0.06 bar) tartományú nyomásméröt
beépíteni és így a nyomások különbségéböl a teljes vezeték kapacitására lehet következtetni.

�/ Elzárva a gázcsapot és a berendezéseket kikapcsolva ellenörizhetö a rendszer és a gázszelepek
tömítettsége. Ha egy rövid idötartam után nem tapasztalható nyomásesés a tömítettség megfelelö.

�/ A berendezéseket mindig golyós csappal és flexibilis gáztömlövel csatlakoztassa a gázvezetékhez.

�/ Gáznyomás beállítása: minden berendezést a gyárban tesztelnek és a gáznyomást a névleges
értékre éllítják be (ld. az égö adattábláját vagy a 39. oldalon lévö táblázatot).�

FONTOS !

Földgáz esetében 20 mbar gáznyomás érték fölött minden berendezéshez építsen be készülék
nyomáscsökkentöt és a gáznyomást 20 mbar értékre szabályozza.
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25. ábra-CE tip. termosztát bekötése

� ELEKTROMOS RENDSZER
0%� CE tip. termosztát bekötése- ���%� �-��>$����

9óra nélkül:�és����%��-��>$�����9órával:
Az elektromos hálózatot a beépítés helyén érvényes nemzeti elöírásoknak és szabványoknak
megfelelöen kell kivitelezni.

A CE tip. termosztát és a berendezés összekötését a gépkönyvben lévö kapcsolási rajz szerint 

végezze:

�/�8 eres vezetéket használjon, fázis, nulla, föld, rezet gomb, müködést jelzö lámpa, hibalámpa
és hömérséklet érzékelö.�

�/ Bizonyosodjon meg, hogy a berendezés jól földelt, a fázis és nulla vezeték jól csatlakozik. ��
Ezek hiányában a CE tip. termosztát meghibásodhat.

�/ Helyezze el a termosztátot 1.5-1.8 m magasságra a padlószint fölé.
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� BERENDEZÉS TESZTELÉSE ÉS �
BEINDÍTÁSA

�%� Elözetes indítási eljárás
�/�Ellenörizze a berendezés beállítását az adott gázfajtára ( ha szükséges ld. a 10.1 pontban a

a gázfajta váltást), ellenörizze a gáznyomást  (ld. az alábbi táblázatban) és nyissa ki a gázvezetéket.

�/ Ellenörizze az elektromos csatlakozást az égö és a kapcsoló tábla között.

�/ Állítsa be a termosztátot a kívánt hömérséklet értékre (ld.fali vezérlö egység gépkönyve);
Az égö beindul.

�%� Az indítás fázisai

�/ A gáznyomás kapcsoló zárja a fázis érintkezöt és    áramot ad a  (��"�0 "!0 automatikára;
így az indítási folyamat beindul.

!/ A füstgáz ventilátor elindul és müködteti a léghiány   kapcsolótB�az automatoka ellenörzi a léghiány
kapcsoló müködését és ha az megfelelöen müködik megkezdödik az égö kamra elöszellöztetése;
ez kb. 20 másodpercig tart; �

"/ Az elöszellöztetés után a berendezés 5 másodpercig gyújtó szikrát ad és ezzel egyidöben a zöld
müködést jalzö lámpa világít.��Sikertelen gyújtás esetén a készülék leáll és a piros hibajalzö lámpa
világít. Ismételt indításhoz nyomja meg a reset gombot.

6/ Két gázszelepes gépeknél az égö kis lángon indul  és a CM32F automatika jelére vált nagy lángra.

FONTOS �

Ha az ��"�H�16�csatlakozás van felcserélve (elektronikus termosztátnál)/�O�a termosztát nem müködik 
és az égö nem tud müködni.

Ha a�%��H�%!�csatlakozás van felcserélve�O�a hibajalzö lámpa világít müködö égö mellett.

Ha a fázis és nulla vezeték van felcserélve� O�az égö begyújt majd leáll (  10 másodperc ).

Ha fázist kapva az égö resetál   = a�(��"�0 "!0�automatika meghibásodott vagy nem  resetál.

Ha a termosztát a betáp vezetékbe van építve = az égö kamrának nincs hütése és így az égökamra
valamint a ventilátor egység meghibásodik.

A készülék folyamatos ki-be kapcsolása = fenti meghibásodások.�

Ellenörizze az elektromos bekötéseket: a bekötéseknek az adott kapcsolási rajzzal meg kell egyezni.
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TÍPUS
� ���  �

��+��
�!����

��+��
�"����

��+��
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��+��
�$����

��+��

BEMENÖ 
GÁZNYOMÁS

��5;Földgáz ���    � �� �� �� �� ��

PB gáz ���             � 	� 	� 	� 	� 	�

Földgáz  G25.1 ���  � �� �� �� �� ��

NYOMÁS AZ ÉGÖNÉL
��5;Földgáz ���    � �� �� ��
 �� ���

PB gáz ���             � 	��� 
�
� 
� ���� ����

Földgáz  G25.1 ���  � ���� ���� �� 
��� ����

FÚVÓKA ÁTMÉRÖ

��5;Földgáz �     � ��� ��� ��� ��� ���

PB gáz �              � ��� ��� ��� 	�� ���

Földgáz  G25.1 �   � ��� ��� ��� 	�� ���

GÁZFOGYASZTÁS
� ����és )3�

��( �

��5;Földgáz ����     � ���� ���� ��� ��� �	�	

PB gáz ��	              
 ��� 
��� ���� ���� ���

Földgáz  G25.1 �Nm3� �� ���� ���� ���� ����

29. ábra- Gázszelep-���	��tip.��!'�!'$! 30. ábra-Gázszelep-���	��tip��(!')!

�%� Gázszelep nyomás és bemenö nyomás beállítása

   Megj.: a szabályozás befejezése után tömítse a gázszelep állításnál használt pontjait.

�0 Gyújtás késleltetés beállítása
�0 Bemenö gáznyomás
�0 Gázmennyiség szabályozása
�0 Kimenö gáznyomás
�0 Második fokozat-nagyláng
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31. ábra-"Ventilátor-határoló" +�'termosztát

�%- @�<termosztát beállítása a ventilátor indításához

Normál üzemeltetés során a bi-termosztát érzékelöje forog   és amikor eléri a beállított hömérsékletet 
zárja a kontaktust és a ventilátor áram alá kerül.�

A bi-termosztát egy bi-metal termosztáttal rendelkezik ami a zárástól 90   másodpercen belül kapcsol.

FONTOS���

Amikor hömérsékletet állít a szabályozó karral  a házat tartsa erösen, hogy ne tudjon elfordulni és�
áramot adni az érzékelöre.

Szabályozó kar állások

VENTILÁTOR KI ��������������������������������������������������������������� Ventilátor kikapcsolási hömérséklet
VENTILÁTOR BE �������������������������������������������������������������� Ventilátor bekapcsolási hömérséklet
HÖMÉRSÉKLET HATÁR �������������������������������������������������� +���leállítási határhömérséklet

Automatikus/kézi üzemmód váltó gomb ���������������������������� Gomb a ventilátor kézi üzemeltetéséhez

   Szabályozó kar

Automatikus/kézi
üzemmód váltó gomb
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32. ábra-Példa füstgáz elemzésre hövisszanyerö rendszer
esetén ( B pont )

�%� Hatásfok mérése
Füstgáz mintavétel:

A füstgáz mintavételre és a füstgáz hömérséklet mérésére a füstcsövön kialakított mérönyílás szolgál.

A mérés végén a mérönyílást biztonságosan le kell zárni, hogy normál üzemelés mellett füstgáz ne
kerülhessen a környezö térbe.

A mérönyílást szakképzett személy alkíthatja ki kivéve, ha a berendezés el van látva speciális vagy
az UNI 10389 szabványnak megfelelö korábbi mérésekhez kialakított méröhellyel. �

A mérönyílást a hölégfúvó füstgáz kivezetö nyílásától min. a füstcsö kétszeres belsö átméröjének 
megfelelö távolságra kell kialakítani.� Amennyiben ezen távolságon belül könyök van, úgy a nyílást
a könyök távolabbi végétöl számított, a füstcsö egyszeres belsö átméröjének megfelelö távolságra
kell elhelyezni.

Ha a CO száraz anyagra számított és légfelesleg nélküli értéke nagyobb mint 0.1 % (1000 ppm) és
a beüzemelö szakember nem tudja ezen érték alá beállítani a berendezést, az égés nem megfelelö�
függetlenül a mért többi paramétertöl.

MEGJEGYZÉS
Amennyiben a berendezés után 
höhasznosító füstcsö rendszert
alkalmaznak a mérönyílást a 
belsö térben a höhasznosító
rész után kell kialakítani; ez az eset
szigeteletlen fém füstcsönél ami a
belsö térben helyezkedik el
( ld. 29a. ábrát ), a csö konvekció és
sugárzás útján füti a belsö teret.

3�!�� Füstgáz hömérsékletének mérése

A hömérséklet mérést a füstcsö alkalmas pontján kell végezni.

A mérés után a mérönyílást megfelelöen le kell zárni, hogy normál üzemelés mellett ne juthasson
füstgáz a környezetbe.

<

F Ü S T G Á Z
ANALIZÁTOR
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�� KARBANTARTÁS
��%� Gázfajta váltás

Gázfajta váltást csak szakember végezhet az érvényes elöírások betartásával. A gyártó cég minden
felelösséget elhárít a nem megfelelö gázfajta váltás vagy helytelen üzemeltetés miatt bekövetkezö�
meghibásodásokra vonatkozóan.�

�+���� Átállítás földgázról PB gázra.

�/ Zárja el a gázt és kapcsolja le az elektromos áramot.

!/ Szerelje szét az égöt és a mágnesszelepet (30 mm-es villáskulcs).

"/ Csavarja ki a fúvókát (normál csavarfej) az égöböl     (ld. 12. ábra, 18. oldal) vigyázva, hogy az 
elektródák (gyújtó és érzékelö) és az elektromos vezetékek ne sérüljenek meg.

6/ Csavarja be az átállító szettben lévö fúvókát ellenörizve a fúvóka átméröjét a táblázat szerint.

7/ Szerelje össze az égöt és a mágneszselepet, húzza meg erösen.

8/ Állítsa be az égönyomást a mágnesszelepen lévö nyomásállító csavar (3) segítségével (30. ábra,�
38. oldal).

�/ Ellenörizze a (2) pontban mért égönyomást    (29-30. ábra, 38.oldal) a táblázat szerint.

9/ Ellenörizze a csavaros kötések gáztömörségét.

5/ Jelölje meg a gép adattábláján, hogy a gáz típusa megváltozott. 

A beállítás után tömítse a gázszelep szabályozóját.

     PB gáz esetén a gáztartálynál egy elsö fokozatú nyomáscsökkentöt kell elhelyeznzi, ami a nyomást
1.5 bar értékre csökkenti; egy második fokozatú nyomáscsökkentövel, ami az épület gázbeállásánál
van elhelyezve, a nyomást  a 38. oldalon lévö értékre kell csökkenteni.

	�(��E?�	�(��D? tip. hölégfúvók

+����4�és�+���54�tip. hölégfúvóknál egy második gázszelep is müködik  (ld. 30. ábra, 38. oldal).

A második gázszelepnél a fúvóka csere a következö:

�/ Szerelje le az (5) csövet az EV2 gázszelepröl (30 mm-es villáskulcs),(ld.30. ábra, 38.oldal).

!/ Csavarja ki a fúvókát (normál csavarfej)   az (5) csöhöz csatlakoztatott toldatból.               

"/ Csavarja be az átállító szettben lévö fúvókát. Ellenörizze a fúvóka átméröjét a táblázat szerint.

6/ Szerelje össze az (5) csövet és a EV2 szelepet.

7/ Állítsa be az égönyomást a mágnesszelepen lévö nyomásállító csavar (3) segítségével.
(30. ábra, 38.oldal)

8/ Ellenörizze hogy a (2) pontban mért égönyomást (29-30. ábra, 38.oldal) a táblázat szerint.

�/ Ellenörizze a csavaros kötések gáztömörségét.
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9/ Jelölje meg a gép adattábláján, hogy a gáztípus megváltozott.

A beállítás után tömítse a gázszelep szabályozóját.

�+����  Átállítás PB gázról földgázra

�/ Zárja el a gázt és kapcsolja le az elektromos áramot.

!/ Szerelje szét az égöt és az EV1 mágneszselepet (30 mm-es villáskulcs). 

"/ Csavarja ki a fúvókát (normál csavarfej) az égöböl.  
Vigyázzon, hogy az elektródák (gyújtó, érzékelö) és az elektromos vezetékek ne sérüljenek meg.

6/ Csavarja be az átállító szettben lévö fúvókát. Ellenörizze a fúvóka átméröjét a táblázat szerint.

7/ Szerelje össze az égöt és a mágnesszelepet.

8/ Állítsa be az égönyomást a mágneszszelepen lévö nyomásállító csavar (3) segítségével
(30. ábra, 38.oldal).

�/ Indítsa el a berendezést és ellenörizze az égönyomást a (2) pontban a táblázat szerint.
(29-30. ábra, 38.oldal).

9/ Ellenörizze a csavaros kötések gáztömörségét.

5/ Jelölje meg a gép adattábláján, hogy a gáz típusa megváltozott.

A beállítás után tömítse a gázszelep szabályozóját.

	�(��E?�	�(��D? tip. hölégfúvók

+����4�és�+���54�tip. hölégfúvóknál egy második gázszelep is müködik (30. ábra, 38.oldal). 

A második gázszelepnél a fúvóka csere a következö:

�/ Szerelje le az (5) csövet az EV2 gázszelepröl (30 mm-es villáskulcs) (30. ábra, 38.oldal).

!/  Csavarja ki a fúvókát (normál csavarfej) az (5) csöhöz csatlakoztatott toldatból.

"/ Csavarja be az átállító szettben lévö fúvókát. Ellenörizze a fúvóka átméröjét a táblázat szerint.

6/ Szerelje össze az (5) csövet és az EV2 szelepet.

7/ Állítsa be az égönyomást a mágnesszelepen lévö nyomásállató csavar (3) segítségével.
(30. ábra, 38.oldal).

8/ Ellenörizze a (2) pontban mért égönyomást (29-30. ábra, 38.oldal) a táblázat szerint.

�/ Ellenörizze a csavaros kötések gáztömörségét.

9/ Jelölje meg a gép adattábláján, hogy a gáz típusa megváltozott.

A beállítás után tömítse a gázszelep szabályozóját.
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HIBA       OK    JAVÍTÁS

Az égö beindul és néhány másodperc
után leáll.

betáp fázis és nulla vezeték$�
fel van cserélve

cserélje meg a vezetékeket$�

rossz földelés$( %ellenörizze a földelést$                      (

gyújtó vagy érzékelö elektróda$"
helyzete rossz

elektróda helyzete=11 mm a laptól$"

automatika hibás$� �cserélje az automatikát eredeti$         �
alkatrésszel

levegö a csöben$� %légtelenítsen$�

rossz gáznyomás$� �ellenörizze a nyomást a táblázat$      �
szerint, a beállítás után tömítse a
gázszelep szabályozóját

A ventilátor motor elindul, kis idö múlva
az automatika gyújtás jelet ad de az égö
nem gyújt be.

nincs gáz az égönél$� %ellenörizze a gázvezetéketa$

a mágnesszelep nem kap$(
jelet a léghiány kapcsolótól

ellenörizze a müanyag csö csat-$(
lakozását és a léghiány kapcsoló
müködését

az elektromágnes hibás$" ellenörizze csavarhúzóval; $"
az elektromágnes müködés közben
vonzza a csavarhúzót

a gáznyomás a fúvókánál$�
túl magas

állítsa be a táblázat szerint$�

A füstgáz ventilátor nem indul.

nincs áram$� �ellenörizze a kapcsolók állását$        �

hibás a motor$( �ellenörizze a ventilátor müködé-$       (
külön, ha hibás cserélje ki eredeti
alkatrésszel

hibás a kondenzátor$" �cserélje ki azonos karakterisz-$ "
tikájú kondenzátorral

a ventilátor lapát szorul$� �lazítsa fel$  �

a léghiány kapcsoló vezetékei$�
fel vannak cserélve

csatlakoztassa a vezetékeket$�
$megfelelöen

A ventilátor motor indul, az automatika
gyújtás jelet ad, a gázszelep nyit, de
az égö nem gyújt be.

nincs gáz az égönél$� légtelenítse az egész rendszert,$�
ha az új.

a gyújtó elektróda helyzete $(
rossz

elektróda helyzete=5 mm a laptól$(

a gáznyomás túl magas$" %állítsa be a táblázat szerint$  "

A ventilátor motor indul, az automatika
nem ad jelet az égönek és a gázszelepnek.

a tesztelés alatt az automatika$�
a nyomáskapcsoló érintkezöit 
zárt állásban találta

cserélje ki a nyomáskapcsolót$�
eredeti, azonosan kalibrált
alkatrésszel

automatika hibás$( �cserélje az automatikát eredeti$                   (
alkatrésszel

��%� Üzemzavarok
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�� GARANCIA
��%� Garancia tárgya és érvényessége

�/ A garancia kizárólag a SYSTEMA által szállított termékek anyag ill. gyártási hibáira vonatkozik.�
Anyag vagy gyártási hiba esetén a SYSTEMA cég díjmenetesen kijavítja ill. kicseréli a hibás
alkatrészeket ex works; MINDEN MÁS GARANCIA VAGY KOMPENZÁCIÓ FAJTA, AMI LEGÁLIS
VAGY SZOKÁSOS HATÁROZOTTAN KIZÁRT. A hibás alkatrészeket azonnal vissza kell a
SYSTEMA céghez szállítani, S.Giustina in Colle (PD), a vevö költségén. Garanciális munkák
esetén a vevö mérsékelt díjat fizet és távolsági visszatérítést kap, amennyiben az adott hely
a szervíz központtól  10 km-nél távolabb van.

!/  A garancia érvényessége az "üzembehelyezéstöl" számít akkor, ha a vevö a berendezést
6(hat) hónapon belül megvásárolja. Bármely más esetben az érvényesség 18(tizennyolc) hónap
a SYSTEMA számlájának dátumától számítva.

"/  A hibás alkatrészek (vagy az egész berendezés) cseréje nem hosszabbítja meg az eredeti garancia
érvényességét. A cserélt alkatrészek garanciája a berendezésre vonatkozó garancia lejártáig tart.

6/  A garancia érvényessége a berendezés minden egységére 1(egy) év.

��%� Garanciális kikötések
�/�A garancia az alábbi esetekben nem érvényes:

�/�Hibák melyek nem anyag vagy gyártási problémával kapcsolatosak, korlátozás nélkül:

2 szállítás során keletkezö sérülések;

2 törvényeknek vagy a helyi érvényes szabványoknak nem megfelelö beépítés;

2    eltérés a csatolt gépkönyv szerinti beépítésre vonatkozó adatoktól vagy az elfogadott
müszaki gyakorlattól;

2 baleset miatti sérülés, tüz, egyéb balesetek vagy gondatlanság, ami nem a SYSTEMA
céggel kapcsolatos;

�/���Szakképzetlen személy okozta rongálás vagy hiba.

�/ Áramellátás vagy üzemanyag okozta üzemzavarból adódó hiba.

�/ Hiba oka: rossz karbantartás, gondatlan vagy nem megfelelö használat, feszültség változás
a hálózatban, nedvesség és por a környezetben, méretezési és/vagy beépítési hibák.

�/ Korrózió vagy törés okok: kóboráram, kondenzáció, túlhevülés a nem megfelelöen beállított
gáznyomás miatt a nyomásszabályozónál vagy az égönél, az adattáblától eltérö fütési 
jellemzökkel rendelkezö gáz használata.

�/ Nem eredeti vagy a SYSTEMA cég által nem minösített alkatrészek használata.�

�/ Természetes kopás és repedés.

�/ Nem megfelelöen tárolt termékek.

!/�A garancia az alábbi esetekben nem érvényes:

�/ A berendezés árának kiegyenlítése nem történt meg a szerzödésben foglalt határidöig.

�/ Ha a szervíz az "üzembehelyezést" nem végezte el és/vagy a megfelelöen kitöltött és�
aláírt garancia levelet az üzemeltetö nem kapta meg.

�/ A felhasználó a hibát az észleléstöl számított 10 napon belül nem jelzi.�
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��%� Illetékesség
�/�Garancia alatti beavatkozásokról a szerzödés megszünésének terhe mellett tájékoztatni kell a

a "beüzemelést" végzö szakszervizet. A garancia jegyet ilyenkor a szakszervíznek be kell mutatni.

!/�A szakszervíz a munkáját elfoglaltságától függöen normál munkaidöben végzi.

��%- Garancia hatálya és érvényessége
�/� A garancia érvényes és hatályos ha az üzemeltetö:

�/  a kivitelezötöl beszerzi a "beüzememlö" szakszervíz nevét;

�/  bemutatja a garancia levelet az illetékes személynek, részletesen kitölti és megkéri
a szakszervízet hogy lássa el azt bélyegzövel és aláírással.

��%� Felelösség
A vevö mentesíti az eladót minden felelösség alól ami az üzemeltetés során bekövetkezö balesetekkel
vagy kárral kapcsolatos. Az eladó a vevönek csak a fent felsorolt garanciális kötelezettséggel felel.

��%. Jogviták-a partnerek joga és területi illetékessége
A felek a Padovai Bíróság (Olaszország) illetékességét fogadják el a garanciális és egyéb jogviták
tisztázására. A per elvesztése nem mentesíti a vevöt a fizetési kötelezettsége alól, amit a szerzödésnek
megfelelöen teljesítenie kell a jogerös itélet megszületéséig.

�� ÜZEMEN KÍVÜL HELÉYEZÉS
Amennyiben a berendezést hosszabb idöre le kell állítani az alábbi lépéseket célszerü elvégezni:

A fökapcsolót állítsa "0" állásba és kösse ki a berendezést az elektromos hálózatból.

Zárja el a gáz szelepet és kösse ki a berendezést a gázhálózatból. 

Tulajdonos vagy bérlö váltás esetén adja át az új tulajdonosnak/bérlönek a fütési rendszerre
vonatkozó irodalmat.

   FONTOS	??

   Bizonyosodjon meg, hogy a szétszerelést szakképzett személy végezte.




