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1. Kezelési útmutató elolvasása - Optimális fűtés!

Ebben az útmutatóban Ön megkap minden információt, amivel fűtőberende-
zését optimálisan üzemeltetheti.
Egy megfelelően beállított fűtés nemcsak sok örömet szerezhet Önnek, ha-
nem jelentős pénzt is megtakarít.

1.1 Fontos címek és telefonszámok

 Fűtésszerelő:  .......................................................................

  .......................................................................

 Szaniter-szerelő:  .......................................................................

  .......................................................................

 Villanyszerelő:  .......................................................................

  .......................................................................

 Kéményseprő:  .......................................................................

  .......................................................................

 Tüzelőanyag beszállító:  .......................................................................

  .......................................................................

1.2 Jelmagyarázat

i

Kezelési utasítás: Az itt leírtakat Önnek kell elvégeznie

Eredmény: Megmutatja beavatkozásának eredményét

Utalás: Itt fontos információkat kap

Biztonsági tudnivalók: Az ember megóvására

Óvintézkedési tudnivalók: Az ember és a berendezés megóvására

Energiamegtakarítási ötlet: Energiamegtakarításra kap információtENERGIA

1. Kezelési útmutató elolvasása - Optimális fűtés!

ð
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1.3 A berendezés adatai
A fűtésszerelő tölti ki! 

 
Rendelés száma:  .....................................................................

Kazán típusa:  .....................................................................

Fűtési szivattyú típusa:  .....................................................................

Fűtésszabályozó típusa:  .....................................................................

Keverőszelep típusa:  .....................................................................

HMV-termelő típusa:  .....................................................................

HMV-érzékelő: igen nem

Termosztát: igen nem

Gázfajta: földgáz H földgáz L PB-gáz

Semlegesítő berendezés: igen nem

Kondenzszivattyú: igen nem

Külsőhőmérséklet érzékelő: igen nem

Helyiséghőmérséklet érzékelő: igen nem

Helyiséglevegő-függő üzem: igen nem

Helyiséglevegő-független üzem: igen nem

Fűtési körök száma: 1 2

  3 4

Fűtési kör DK =   .....................................................................

Fűtési kör KK1 =   .....................................................................

Fűtési kör KK2 =  .....................................................................

Fűtési jelleggörbe értéke DK =  .............................................................  

Fűtési jelleggörbe értéke KK1 =  ...........................................................  

Fűtési jelleggörbe értéke KK2 = ............................................................  

1.4 Számítási alapadatok

Legalacsonyabb külső hőmérséklet:  .................................................... °C

Hőigény:                  .................................................... kW

Maximális előremenő hőmérséklet:   .................................................... °C

1. Kezelési útmutató olvasása - Optimális fűtés!
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2. Biztonsági tudnivalók

Veszély esetén! 
Szakítsa meg a gáz- és áramellátást

Gázszag esetén! 
Dohányozni tilos!
Tűzgyújtás tilos!
Kerülje a szikraképződést!
Villany vagy más elektromos készülék bekapcsolása tilos!
Az ajtókat és ablakokat nyissa ki!
Gázcsapot zárja el!
A szakszerviz munkatársát / kivitelezőt értesítse!
A gázmérőre vonatkozó biztonsági előírásokat tartsa be!
A fűtőkazánra vonatkozó gyári biztonsági előírásokat tartsa be!

Füstgázszag esetén!
A berendezést kapcsolja ki!
Az ajtókat és ablakokat nyissa ki!
A szakszerviz munkatársát értesítse!

Levegőnyílások 
A levegő be- és kiáramlási nyílásait nem szabad elzárnia, mert a nem meg-
felelő égés mérgezéshez vezethet.
Kivétel: a helyiséglevegő-független üzemnél  - lásd 4. oldal

 A berendezés első üzembe helyezését csak szakember végezheti az 5-ös 
fejezetben leírtak maradéktalan végrehajtásával.

2.1 Óvintézkedési tudnivalók

Víznyomás ellenőrzése - lásd 8. fejezet

A kazán helyiségét mindig tartsa tisztán. Takarítás előtt az égőt kapcsolja 
le, mivel a portartalmú égéslevegő zavarokat okozhat.

Korrózióvédelem:
Ne tartson és ne használjon a készülék közelében oldószert, festéket, 
spray-t, klórtartalmú tisztítószereket, ragasztóanyagokat, stb., mert ezek az 
anyagok a kazánt és a füstgázrendszert károsíthatják!

2.2 Alkalmazási tudnivalók

Az Ultragas® kazánok csak a műszaki leírásban/szerelési útmutatóban 
megadott tüzelőanyaggal üzemeltethetők.
Az előállított hőt a fűtővíznek kell elszállítania. 
Az üzemelés ideje alatt a kazán minden nyílása legyen zárva.

i

2. Biztonsági tudnivalók
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Az alábbiakat még az üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el!

Igen tisztelt vevő!
Önnek a Hoval UltraGas® kazánnal egy olyan termék van a birtokában, amely a 
legújabb technikával, a legjobb tudással és a legmagasabb minőségben lett le-
gyártva. Kérem ellenőrizze le, hogy a szállítmány a megrendelésének megfelelő 
és komplett-e. Ha esetleges szállítási sérülést tapasztal, úgy jelentse ezt a vevő-
szolgálatnak. Az utólagos reklamációk sajnos biztosítástechnikai okokból már nem 
kezelhetőek. Az Ön Hoval UltraGas® kazánjának rendeltetésszerű szerelése és 
üzemeltetése céljából ügyeljen a vonatkozó törvények, előírások és szabványok 
betartására. Kérdése esetén forduljon a kivitelezőjéhez vagy a Hoval vevőszolgá-
lathoz. A fűtőkazán beszerelését csak képzett szakemberek végezhetik. Üzembe 
helyezés előtt a szerelést szakszervizzel ellenőriztesse le. 
Hoval kazánját ennek az útmutatónak a segítségével működtesse, a biztos és za-
varmentes üzemelés érdekében. A kazán csak az alkalmazásnak megfelelő és a 
Hoval által jóváhagyott tüzelőanyaggal üzemeltethető. Ne végezzen átalakításokat 
a készüléken. A gázkazán tökéletes és biztonságos működése, valamint az opti-
mális hatásfok és a tiszta égés csak akkor szavatolt, ha évente legalább egy alka-
lommal karbantartást és tisztítást végeztet rajta. Üzemzavar esetén a szükséges 
javításoknál kérjen információt a Hoval vevőszolgálattól, de a készüléket feltétlenül 
helyezze üzemen kívül, hogy az ne károsodhasson. 
Hoval készülék megvásárlásával Ön egy összefoglalt garanciavédelemhez is jut a 
készülék kezelési útmutatójában megfogalmazottak szerint. Ez a garancia tartal-
mazza a kezelési- és szerelési utasításokat, valamint az érvényes hatósági előírá-
sokat. A keretfeltételek be nem tartása esetén garanciális igény a Hoval felé nem 
érvényesíthető. 
Helyes kezelés mellett a Hoval kazán Önnek sok örömet és mindenek előtt egy 
megbízható gázfűtéses otthont teremt. 

Hoval vevőszolgálat
Kérem lépjen kapcsolatba a Hoval vevőszolgálattal, ha a Hoval kazánja működte-
tésével bármiféle kérdése merül fel, vagy akár a legkisebb működési zavart ta-
pasztalja. Leggyakrabban egy telefonhívás is elegendő a kis problémák megoldá-
sához. Képzett munkatársaink a legjobb tudásuk szerint segítenek Önnek. Ameny-
nyiben a hiba ily módon nem orvosolható, akkor valamelyik szerviztechnikusunk 
meglátogatja Önt. Kérjük megértését, hogy — a sürgős esetek kivételével — ez nem 
mindig lehetséges azonnal. A Hoval vevőszolgálat ajánlatát tekintse a Hoval kazán 
élettartamának meghosszabbításaként, és érdeklődjön az átalánydíjas karbantar-
tási megállapodásról. Vevőszolgálati kapcsolattartója szívesen tájékoztatja Önt. 
Elérhetőségünket az utolsó oldalon találja.

3. Vevőszolgálat

i

3. vevőszolgálat
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4. A fűtőberendezés működési elve

 Komponensek Funkciók

 Gázkazán Biztonságosan és környezetkímélő mó-
don égeti el a földgázt. Kivonja a füstgáz 
hőtartalmát és átadja a fűtővíznek.

 HMV-termelő Előállítja és tárolja a használati-melegvi-
zet (pl. zuhanyozás).

 Kazánvezérlés Vezérli és felügyeli a kazán működését. 
Minden külső hőmérséklethez igazodva  
optimálisan és takarékosan biztosítja a 
kívánt helyiséghőmérsékletet.

 Fűtőtest, padlófűtés Átadja a helyiségnek a fűtővíz hőtartal-
mát.

 Fűtési szivattyú A fűtővizet szállítja a fűtőtestekhez és 
vissza a kazánhoz, az ismételt felfűtés-
hez.

 Keverőszelep Megváltoztatja a fűtési előremenő hő-
mérsékletet a hidegebb fűtési visszatérő 
víz keverékével (a kazánhoz folyó víz) 
úgy, hogy bármely külső hőmérsékletnél 
elérje a kívánt helyiséghőmérsékletet.

 Manométer Megmutatja a fűtési rendszer nyomását.

 Légtelenítő Gondoskodik arról, hogy a fűtővíz ne 
legyen levegős.

 Biztonsági szelep Meggátolja, hogy a berendezés nyomá-
sa túl magas legyen.

 Membrános tágulási tartály A berendezés nyomását állandó értéken 
tartja. 

4. A fűtőberendezés működési elve
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5. Üzembe helyezés
 Az első üzembe helyezést csak szakember végezheti. Az üzembe helyezési 

ellenőrzést teljes egészében le kell folytatni.
 - Kapcsolja a főkapcsolót a „0” állásba.
 - Nyissa ki a fűtési előremenő és visszatérő elzárószelepeit.
 - Nyissa ki a gázvezeték kazánhoz menő zárócsapját.
 - Kapcsolja be a kazánházon kívüli főkapcsolót (ha van). 
  A fűtőberendezésen gyakran van egy kiegészítő vészkapcsoló is, amely 

csak a gázégőt kapcsolja le. 
 - UltraGas® kazánnál üzembe helyezés előtt a kondenzátum-elvezetés 

szifonját vízzel töltse fel.

5.1 Bekapcsolás előtti ellenőrzés

Ellenőrizze a fűtési rendszer víznyomását.

A fűtési rendszer teljesen feltöltött és levegőtlen legyen.
A fagyálló folyadékra és a vízkezelésre vonatkozó előírásokat vegye figye-
lembe!

Nyissa ki a fűtési előremenő és visszatérő elzárószelepeit.
Ellenőrizze a fűtőberendezés égéslevegő bevezetését.
Ellenőrizze az üzemmódok beállításait.

5.2 Bekapcsolás
A gázcsapot nyissa ki.
A főkapcsolót kapcsolja be.
A kazánszabályozást a kívánt üzemmódra és hőmérsékletre állítsa be.

i

i

4. A fűtőberendezés működési elve / 5. üzembe helyezés

A választott fűtési rendszertől függően további komponensek is lehetnek. Szakemberünk ismerteti Önnel 
fűtési rendszerét.

A kazán által felforrósított fűtővíz a fűtőtestekbe áramlik, vagy a használati-melegvíz felfűtésére szolgál 
(HMV-termelő).

Fűtőtest, esetleg
padlófűtés

Fűtési szivattyú

Kazán

Keverőszelep

HMV-termelő

Kémény, füstgázbe-
rendezés
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6.1 Mire szolgál a TopTronic® T kazánszabályozás

A kazánszabályozás a hozzá csatlakoztatott hőmérséklet-érzékelőkkel az 
alábbi fontos feladatokat látja el:

 - mindenkori külső hőmérsékletnél gondoskodik a kívánt helyiséghőmér-
sékletről

 - csak akkor fűti a lakást, ha Ön kívánja  
 - csak akkor készít használati-melegvizet (pl. zuhanyozáshoz), ha Ön 

kívánja
 - kijelzi a szükséges információkat
 További funkciók:
 - a kívánt hőmérsékletek és üzemmódok programozásának lehetősége
 - a hőtermelő BE/KI kapcsolása
 - a hőmérsékletek felügyelete

Az üzembe helyezés során a Hoval szakemberei a fűtési paramétereket 
beállítják. Csak akkor változtassa meg, ha elutazik, vagy ha a lakásában túl 
hideg, túl meleg van. A gyakran feltett kérdésekről és válaszokról a 11. és 
16. oldalon talál áttekintést.

6.2 Így takaríthat meg energiát

Önnek is, és a környezetnek is kifizetődik
Az energia hatékony kihasználása, a szükségtelen veszteségek elkerülése: 
az a kevés befektetés, amelyet fűtőberendezésének optimális üzemelteté-
sére fordít, az Ön nyereségévé válik.

 

Kifizetődő fűtés - ismételt kikapcsolással a melegebb őszi napokon
Ezzel elkerülheti, hogy az Ön fűtése a reggeli alacsonyabb külső hőmérsék-
letnél szükségtelen meleget előállítva túlfűtse a lakást. A fűtés időjáráshoz 
igazított be- és kikapcsolása a legkifizetődőbb energiamegtakarítási ténye-
ző. Ha emellett Ön a kazánházig (pincéig) vezető utat is meg kívánja taka-
rítani, akkor fűtését a lakószobából a Hoval „távvezérlőjével” kényelmesen 
kezelheti és szabályozhatja.

6.3  Alapkijelzés
 Az alapkijelzőn a nap, a dátum, a pontos idő, az aktuális kazánhőmérsék-

let, illetve a hőtermelő hőmérséklete vagy más hőmérséklet (berendezés-
függő) jelenik meg.

6. A fűtés szabályozása

i

i

i

ENERGIA

6. A fűtés vezérlése
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6.4 Kezelő- és kijelző szervek

6.4.1 Kezelőszervek funkciói
 A kezelés egyszerű és áttekinthető a központi forgató-nyomógombbal és a 

szimbólumokkal jelölt nyomógombokkal.

Forgató-nyomógomb:
értékek beállításához és 
tárolásához

6.4.2 Alapvető műveletek a beállítások módosításához

Egy példa

A kívánt funkció kiválasztása

A forgató-nyomógombbal válasz-
sza ki a kívánt paramétert 
(a szavak és a számok villognak), 
illetve változtassa meg

Az információs gomb megnyomá-
sával mindig vissza lehet térni a 
korábban eltárolt értékhez

A forgató-nyomógomb megnyo-
másával a beállított érték tároló-
dik
A tárolás a kiválasztott funkció-
nyomógomb megnyomásával is 
lehetséges

Funkció-nyomó-
gombok

Funkció-nyomó-
gombok

6. A fűtés vezérlése
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6.4.3  Mit tegyek, ha ...
A következő utasítások a gyakran előforduló helyzetekhez nyújtanak segítséget.

Megállapítás

Fázom

Melegem van

Mostantól nappal és éjszaka 
folymatosan azonos 
hőmérsékletet akarok

Ma este hosszabb ideig 
szeretnék meleget

Különösen sok használati-
melegvízre van szükségem

Mostantól nem akarok fűte-
ni, de használati-melegvízre 
szükségem van

Hirtelen nincs sem fűtés,  
sem használati-melegvíz, 
fázom

A kívánt helyiséghőmérsék-
letet gyakran kell beállítani, 
mert egyszer túl meleg van, 
egyszer túl hideg

Ma napközben több órán 
keresztül távol leszek

Rövid időre elutazom
(pl. 3 napra)

Bizonytalan időre elutazom

Nyáron fázom, vagy 
túl melegem van.

Megoldás

A helyiséghőmérsékletet a            nyomógomb és a forgatógomb segítségével 
állítsa magasabb értékre. (14. oldal)

A helyiséghőmérsékletet a             nyomógomb és a forgatógomb segítségével 
állítsa alacsonyabb értékre, vagy az üzemmódot állítsa a     -ra. (14. oldal)

Az üzemmódot a           nyomógombbal állítsa a „FŰTÉS”       üzemre.
(16,19. oldal)

Az üzemmódot a           nyomógombbal állítsa a „VENDÉGSÉG”        üzemre, 
és állítsa be a kívánt időt. (16,18. oldal)

A            nyomógombot nyomja 3 mp-ig és állítsa be az utántöltési időt.
(29. oldal)

Az üzemmódot a          nyomógombbal állítsa a „NYÁR”        üzemre (fűtés 
kikapcsol, csak használatimelegvíz-készítés). (16, 19. oldal)

A szabályozókészülék zavarjelzését vizsgálja meg, és adott esetben kérje ki 
a szakember tanácsát. (12. oldal)

Változtassa meg a beállított fűtési meredekséget.  (27, 28. oldal)
A fűtési meredekség megváltoztatása nem javasolt, ha az Ön berendezése ren-
delkezik helyiségérzékelővel (RS-T, RS-OT vagy RFF-T) és külső érzékelővel. 
A fűtési meredekség ekkor automatikusan a helyes értékre van beállítva.

Az üzemmódot a          nyomógombbal állítsa a „TÁVOLLÉT -IG”      üzemre 
és a visszatérés idejét állítsa be. (16-18. oldal)

Az üzemmódot a           nyomógombbal állítsa a „SZABADSÁG-IG”      
üzemre és a visszatérés idejét állítsa be (a fűtés és a HMV-készítés fagyvéde-
lemre állítva). (16-18. oldal)

Az üzemmódot a          nyomógombbal állítsa a „CSÖKKENTETT”     üzemre.
Visszatéréskor a      nyomógombbal állítsa az üzemmódot “AUTOMATI-
KUS“        üzemre. (16, 17, 19. oldal)

A         jel láttán felismerhető, hogy a nyári átkapcsolás aktív-e. Ha túl hideg van, a 
          nyomógombbal állítsa az üzemmódot       üzemre. (16, 19. oldal)




















6. A fűtés vezérlése
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 Nyomógomb Megnevezés Funkciók

1

Főkapcsoló

 I = Be - a kazán üzemben

0 = Ki - a kazán és az égő üzemen kívül
 ! Figyelem: nincs fagyvédelem

2 Nappali 
helyiséghőmérséklet

A nappali helyiséghőmérséklet beállítása 14. oldal

3 Csökkentett 
helyiséghőmérséklet

Éjszakai helyiséghőmérséklet beállítása (illetve csök-
kentett fűtési üzem) 15. oldal

4 Használatimelegvíz-
hőmérséklet

HMV-hőmérséklet beállítása, kézi HMV-utántöltés
 28, 29. oldal

5  

Forgató-nyomógomb

Az érték beállítása elforgatással. A beállított érték
megerősítése a gomb megnyomásával. 
Funkciókiválasztás a gomb megnyomásával és elfor-
gatásával.

6
Információs nyomógomb

• Üzemi adatok megjelenítése a kijelzőn
• Visszatérés az alapkijelzőhöz tárolás nélkül
 például 41. oldal

7 Fűtési jelleggörbe 
beállítás

A fűtési jelleggörbe beállítása 27, 28. oldal

6.4.4 Kazán kapcsolómező kezelőszervei 

15

9 10

8 67 Kívánságra ide egy 
2. elektronikus fűtés-
szabályozó építhető be 
(egy másik lakáshoz).

2 3 4 1211 13

14

6. A fűtés vezérlése
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Nyomógomb Megnevezés Funkciók

8 

Üzemmódválasztó nyomó-
gomb

Az üzemmódok kiválasztása

 Szabadság A fűtőberendezés kikapcsolása a szabadság idejére 
(fagyvédelem) 16-18. oldal

 Távollét A fűtési üzem megszakítása 16-18. oldal

 Vendégség A fűtési üzem meghosszabbítása 16,18. oldal

 Automatikus Automatikus fűtési üzem a beállított programoknak 
megfelelően 16,19. oldal

 Nyár Csak HMV-készítés; a fűtés kikapcsolva 16,19. oldal

 Fűtés Állandó fűtési üzem 16,19. oldal

 Csökkentett Állandó csökkentett fűtési üzem 16,17,19. oldal

 Készenlét A berendezés kikapcsolva, a fagyvédelem aktív
 16,17,19. oldal

9 Kézi üzem /  
emissziómérés

Csak szakemberek részére 37. oldal

10 Kijelző Az alapkijelzőn a nap, a dátum, a pontos idő, az aktu-
ális kazánhőmérséklet, illetve a helyiséghőmérséklet 
jelenik meg (berendezésfüggő).

         

2

1

3

4

6

7

5

Lehetséges kijelzések:
1 aktív fűtési időszak 24 óra
2 a hét napjai
3 aktív üzemállapot, illetve időprogram
4 pontos idő
5 kiválasztott üzemmód
6 dátum (nap/hónap/év)
7 hőtermelő hőmérséklete vagy más hőmérséklet 

(berendezésfüggő)

11 Kapcsolótábla biztosíték a 
pattintós fedél alatt

Ha minden kijelző sötét, a 6,3A-os biztosítékokat -
kizárólag szakemberrel - ellenőriztesse!

12
Zavartörlő gomb
a pattintós fedél alatt

A kijelző „ERROR” jelzése esetén nyomja meg a 
pattintós fedél alatti zavartörlő gombot. Ha ez gyakran 
előfordul, értesítse a vevőszolgálatot.

13 Rövidített kezelési útmuta-
tó a pattintós fedélben

A kazánvezérlés rövidített kezelési útmutatója

14 Égő-zavarjelző lámpa A zavartörlő gombot nyomja meg (lásd 12. pont)

6. A fűtés vezérlése



14

 UltraGas® 15-1000  4 205 044

6.5 A legfontosabb beállítások

6.5.1 Helyiséghőmérséklet megváltoztatása
 A kívánt nappali helyiséghőmérséklet beállítása

Kiindulás - alapkijelzés

A „kívánt nappali helyiséghőmér-
séklet” gombot nyomja meg.

A kívánt helyiséghőmérséklet 
villogva jelenik meg.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával a kívánt helyiséghőmérsék-
letet állítsa be.

A kijelzőn megjelenik a beállított 
„kívánt nappali helyiséghőmérsék-
let”.

A beállított hőmérséklet tárolásá-
hoz nyomja meg a „kívánt nappali 
helyiséghőmérséklet” gombot.








 

           

 

          

Ezeket a beállításokat egy beltéri 
egységen is elvégezheti.

A „KK1“ felirat megjelenésekor 
először a megfelelő fűtési kört 
válassza ki. 
(Lakása fűtési köreinek kiosztását 
a 4. oldalon találja).

i

i

1

2

3

4

5

6

Beállítási tartomány: 5 - 30°C
(Gyári beállítás: 20°C)

i

6. A fűtés vezérlése

ð

ð

ð



15

4 205 044  UltraGas® 15-1000

6.5.2 A kívánt csökkentett (éjszakai) hőmérséklet beállítása








 

          

 

          

1

2

3

4

5

6

Kiindulás - alapkijelzés

A „kívánt csökkentett helyiséghő-
mérséklet” gombot nyomja meg.

A kívánt helyiséghőmérséklet 
villogva jelenik meg.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával a kívánt helyiséghőmérsék-
letet állítsa be.

A kijelzőn megjelenik a beállított 
„kívánt csökkentett helyiséghőmér-
séklet”.

A beállított hőmérséklet táro-
lásához nyomja meg a „kívánt 
csökkentett helyiséghőmérséklet” 
gombot.

A „KK1“ felirat megjelenésekor 
először a megfelelő fűtési kört 
válassza ki.
(Lakása fűtési köreinek kiosztását 
a 4. oldalon találja).

i

Beállítási tartomány: 5 - 30°C
(Gyári beállítás: 16°C)

i

6. A fűtés vezérlése

ð

ð

ð
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Üzemmód

SZABADSÁG



TÁVOLLÉT



VENDÉGSÉG



AUTOMATIKUS



NYÁR



FŰTÉS



CSÖKKEN-
TETT



KÉSZENLÉT



Funkciók

- A fűtőberendezés a szabadság alatt kikapcsolva.
- A helyiséghőmérséklet a minimális értéken (10°C).
- A HMV-termelő fagyvédett (5 °C).

- A fűtőberendezés kikapcsolva
 (a fűtési üzemnek a beállított értékig történő 

rövid megszakítása).
- A helyiséghőmérséklet a minimális értéken (10°C).
- A HMV-termelő fagyvédett (5 °C).

- Fűtési üzem (nappali helyiség-hőm.) meg hosz-
 szabbítása a megadott nappali/éjszakai idő pont-

ig (nem akarja, hogy a helyiséghőmérséklet az 
előre beállított időpontnál csökkenni kezdjen).  

- Az 1. kapcsolási időprogramban megadott fűtési 
időnek megfelelő automatikus fűtési üzem = 
normál fűtési üzem.

- A fűtőberendezés kikapcsolva
- A HMV-termelés a kapcsolási időprogramban 

megadott időben (zuhanyozáshoz, stb.)
- A fagyvédelem aktív.

- A helyiséghőmérséklet nem csökken az éjszaka 
folyamán. 

- A helyiségek fűtése a beállított „nappali helyi-
séghőmérséklet”         szerint történik.

- A HMV-termelés az időprogram szerint.

- A helyiségek fűtése a kívánt „csökkentett helyi-
séghőmérséklet”  szerint történik.

- Állandó csökkentett fűtési üzem.

- A fűtőberendezés kikapcsolva.
- A fagyvédelem aktív.
- Nincs HMV-termelés.

6.6 Üzemmódok
6.6.1 Az üzemmódok funkciói 

Indíték

Elutazik pl. 1 hétre, és ismert a visszaté-
rés időpontja.

17,18. oldal

Reggel elutazik és este tér vissza.
17,18. oldal

Este vendégei lesznek. 
18. oldal

Lehetőség szerint takarékosan és hatéko-
nyan szeretne fűteni.

19. oldal

A magas külső hőmérséklet miatt a helyi-
ségeket nem kell fűteni.

19. oldal

Éjszakára melegebb helyiségeket 
szeretne.

19. oldal

Meghatározatlan időre elutazik.
17,19. oldal

Tavasszal vagy ősszel meghatározatlan 
időre elutazik. Visszatérésekor hideg 
lakás fogadja és nincs meleg víz.

17,19. oldal

i Szabadság vége = visszatérés dátuma. A visszatérés napján a normál fűtési üzem működik!
Beállítási tartomány: 250 napra előre.
Az automatikus üzemmód visszaállítása: az „üzemmódválasztó gomb”-ot           nyomja meg 3 mp-ig.

i Beállítási tartomány: 0.5 - 24 h.
Az automatikus üzemmód visszaállítása: az „üzemmódválasztó gomb”-ot           nyomja meg 3 mp-ig.

i Beállítási tartomány: 0.5 - 24 h.
Az automatikus üzemmód visszaállítása: az „üzemmódválasztó gomb”-ot           nyomja meg 3 mp-ig.

i Gyári beállítás: 
Fűtés:  06.00 - 22.00 
Csökkentett fűtési üzem:  22.00 - 06.00 
Használatimelegvíz-termelés:  05.00 - 22.00 

i A HMV-készítés gyári beállítása:   05.00 - 22.00 
A „Nyár“ üzemmódot nem lehet kiválasztani, ha minden fűtési kör külön van beállítva.

6. A fűtés vezérlése
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6.6.2 Melyik üzemmód a szabadsághoz és a távolléthez?
Attól függően, hogy Ön mennyi ideig van távol, és milyen komfortigényei vannak, 
különböző üzemmódokat alkalmazhat a fűtési üzem megszakításához, illetve csök-
kentéséhez. Minden esetben energiát és ezáltal pénzt takarít meg, hisz távolléte 
alatt a helyiségek vagy nincsenek, vagy csökkentett hőmérsékleten vannak fűtve.
A következő táblázat megmutatja, mikor melyik üzemmódot kell beállítania:

Az üzemmódok beállításának részletesebb leírását a következő oldalakon találja.

a         gomb 3 mp-ig történő megnyomása után mindig vissza tud térni az „AUTOMATIKUS” (normál fűtési 
üzem) üzemmódra.

Indíték

Elutazik pl. 1 hétre, és ismert 
a visszatérés időpontja.

Reggel elutazik és este tér 
vissza.

Meghatározatlan időre el-
utazik és visszatérésekor 
megelégszik a csökkentett 
hőmérséklettel.

Tavasszal vagy ősszel meg-
határozatlan időre elutazik, és 
nem baj, ha visszatérésekor 
hideg lakás fogadja.

Üzemmód

„SZABADSÁG-IG”

 
A fűtés és a HMV-készítés a sza-
badság ideje alatt kikapcsolva.

„TÁVOLLÉT-IG”

 

A fűtési üzem megszakítva

„CSÖKKENTETT”

 

Állandó csökkentett fűtési üzem

„KÉSZENLÉT”

 
A berendezés kikapcsolva - 
a fagyvédelem aktív

Funkciók

- A fűtőberendezés kikapcsolva / 
a HMV-termelő fagyvédett (5°C)

- A helyiséghőmérséklet a mini-
mális értéken (10°C)

Beállítási tartomány: az aktuális 
dátumtól 250 napra előre!

Szabadság vége = visszatérés 
dátuma. A visszatérés napján a 
normál fűtési üzem működik!

Idő előtti visszatérés: a         gomb 
3 mp-ig történő megnyomása után 
a program az „AUTOMATIKUS” 
üzemmódra vált (16,18. oldal).

A fűtési üzemnek a beállított ideig 
történő rövid megszakítása.
Beállítási tartomány: 0.5 - 24h

Állandó csökkentett fűtési és 
HMV-üzem szünet nélkül (csök-
kentett üzem beállítása, lásd a 30, 
31. oldalon).

Az összes fűtőberendezés fagyvé-
dett kikapcsolása.
A HMV-termelő fagyvédett!

6. A fűtés vezérlése
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Az „üzemmódválasztó” gombot 
nyomja meg.

A kijelzőn rövid ideig megjelenik 
az „ÜZEMMÓD” felirat.

Végezetül a pillanatnyilag aktív 
üzemmód villogva megjelenik.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával a kívánt üzemmódot állítsa 
be:

A kiválasztott üzemmód 
(pl. „SZABADSÁG-IG”) villogva 
megjelenik a kijelzőn.

A kiválasztott üzemmód tárolásá-
hoz nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn villog a napi dátum 
(„SZABADSÁG-IG”),
vagy a pillanatnyi idő („TÁVOL-
LÉT-IG”, „VENDÉGSÉG-IG”).

A „forgató-nyomógomb” elfordítá-
sával válasszon az alábbiak közül:

A beállítás tárolásához nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.

6.6.3 Üzemmód megváltoztatása - „SZABADSÁG”, „TÁVOLLÉT” és „VENDÉGSÉG” végéig
Előzetesen a „SZABADSÁG-IG”, „TÁVOLLÉT-IG”, vagy „VENDÉGSÉG-IG” üzem-
módokat kell aktiválnia.













1

2

3

4

5

6

A kijelző alján egy fekete négyzet 
mutatja a megfelelő szimbólumot!

i

7

8

9

- „SZABADSÁG-IG” esetén a 
szabadságról történő visszatérés 
dátumát.

- „TÁVOLLÉT-IG” esetén a vissza-
térés időpontját (maximum 24 
órán belül).

- „VENDÉGSÉG-IG” esetén a ven-
dégség előrelátható végét.

i

„SZABADSÁG-IG”,
„TÁVOLLÉT-IG” 
vagy „VENDÉGSÉG-IG”.

i

6. A fűtés vezérlése
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6.6.4 Üzemmód megváltoztatása - 
 „AUTOMATIKUS”, „NYÁR”, „FŰTÉS”, „CSÖKKENTETT” és „KÉSZENLÉT” üzemmódokhoz

Előzetesen az „AUTOMATIKUS”, a „NYÁR”, a „FŰTÉS”, a „CSÖKKENTETT” és 
a „KÉSZENLÉT” üzemmódokat kell aktiválnia.

Végezze el a 6.6.3 „Üzemmód 
meg változtatása” fejezet 1-3. pont-
jának lépéseit (18. oldal)!

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával a kívánt üzemmódot állítsa 
be:

A kiválasztott üzemmód (pl. 
„CSÖKKENTETT”) villogva megje-
lenik a kijelzőn.

A beállítás tárolásához nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.



4

5

6

„AUTOMATIKUS”,
„NYÁR”, 
„FŰTÉS”, 
„CSÖKKENTETT” 
vagy „KÉSZENLÉT”.

i

6. A fűtés vezérlése
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... pro Tag 
1 Heizzyklus!

... pro Tag 
2 Heizzyklen!

... pro Tag 
3 Heizzyklen!

... pro Tag 
1 Heizzyklus!

... pro Tag 
2 Heizzyklen!

... pro Tag 
3 Heizzyklen!
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6.7 Kapcsolási (fűtési) időzónák

Ezzel a funkcióval tetszőleges kapcsolási időprogramokat állíthat be a fű-
téshez és a HMV-termeléshez.

A gyári beállítások felülíródnak, de problémamentesen visszaállíthatók.
(lásd 35, 36. oldal).

Naponta maximum 3 fűtési időzóna lehetséges.

A kapcsolási idők csak „AUTOMATIKUS” üzemmódban aktívak.

6.7.1 Gyári időprogram

Kör Nap Fűtési üzem

Minden fűtőkör (DK,KK-1,KK-2) H-Szo 06.00 - 22.00

HMV-kör (meleg víz) H-Szo 05.00 - 22.00

A további alapprogramokat kérésére a Hoval szerviz beállítja, illetve a programozást szabaddá teszi 
(P1-P3)  - lásd a 23. oldalon.

Naponta maximum 3 fűtési időzóna lehetséges, pl.:

6.7.2 Táblázat tetszőleges beállításokhoz

Kapcsolási időprogram ...................... lakáshoz 
(KK1)

Nap
Ciklus 1 Ciklus 2 Ciklus 3

-tól -ig -tól -ig -tól -ig

Hé

Ke

Se

Cs

Pe

So

Va

Kapcsolási időprogram ........................ lakáshoz 
(KK2)

Nap
Ciklus 1 Ciklus 2 Ciklus 3

-tól -ig -tól -ig -tól -ig

Hé

Ke

Se

Cs

Pe

So

Va

Kapcsolási időprogram ....................... lakáshoz 
(DK)

Nap
Ciklus 1 Ciklus 2 Ciklus 3

-tól -ig -tól -ig -tól -ig

Hé

Ke

Se

Cs

Pe

So

Va

Kapcsolási időprogram ........... HMV-termelőhöz 
(meleg víz)

Nap
Ciklus 1 Ciklus 2 Ciklus 3

-tól -ig -tól -ig -tól -ig

Hé

Ke

Se

Cs

Pe

So

Va

i

i

i

i

6. A fűtés vezérlése

... naponta ... naponta ... naponta
1 fűtési ciklus 2 fűtési ciklus 3 fűtési ciklus
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Kiindulás - alapkijelzés

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot minimum 3 mp-ig.

A kijelzőn villogva megjelenik az 
„IDŐPROGRAM” felirat.

A kiválasztott üzemmód tárolásá-
hoz nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn villogva megjelenik a 
„DK” (direkt kör) felirat.

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki a kívánt fűtési 
kört.

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a kiválasztott fűtőkör 
megerősítéséhez.


















pl.

1

2

3

4

5

6

Lakása fűtési köreinek kiosztását a 
4. oldalon találja

i

7

A P1, P2 vagy P3 kapcsolási 
időprogram kiválasztása is lehet-
séges - lásd 23. oldal

i

6.7.3 Kapcsolási (fűtési) időzónák megváltoztatása

6. A fűtés vezérlése
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A kijelzőn villogva megjelenik a hét 
első napja.

Forgassa el a „forgató-nyomó-
gomb”-ot míg a kívánt nap a kijel-
zőn meg nem jelenik.

A kiválasztott nap villogva jelenik 
meg a kijelzőn. 

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a nap megerősítéséhez.

A fűtési üzem indításának időpont-
ja villogva jelenik meg.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával a fűtési üzem kívánt indítási 
időpontját állíthatja be.

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a beállított indítási idő 
tárolásához.

A fűtési üzem befejezésének idő-
pontja villogva jelenik meg.

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával állítsa be a fűtési üzem 
kívánt befejezési időpontját.

 






8

A kijelölt villogó érték módosítása 
a „forgató-nyomógomb” elfordítá-
sával.
Megerősítés a „forgató-nyomó-
gomb“ megnyomásával.
Visszalépés az előző műveletre az
        gombbal.
Indítás a        gombbal, vagy 
60 mp után automatikusan.

i

9

 






10

11

12

13

14

15
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Ha a kijelzőn a P1 megjelenik, további normál fűtési időprogramok válnak szabaddá.
Ha nem, akkor a P2-es és P3-as időprogramokat a Hoval szerviz tudja hozzáférhetővé tenni.

Kör Nap Fűtési üzem

Minden fűtőkör
(DK,KK-1,KK-2)

H-Cs

P

Szo-V

06.00-08.00  16.00-22.00

06.00-08.00  13.00-22.00

07.00-23.00

HMV-kör
(meleg víz)

H-Cs

P

Szo-V

05.00-08.00   15.30-22.00

05.00-08.00   12.30-22.00

06.00-23.00

Kör Nap Fűtési üzem

Minden fűtőkör
(DK,KK-1,KK-2)

H-P

Szo-V

07.00-18.00

csökkentett

HMV-kör
(meleg víz)

H-P

Szo-V

06.00-18.00

csökkentett

Gyári beállítás:
Kapcsolási időprogram P2

Gyári beállítás:
Kapcsolási időprogram P3

 






 







Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a beállított befejezési idő 
megerősítéséhez.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával állítson be egy második fűtési 
kört (HE-2-).

A kapcsolási időpontok beállítása az 
előzőekben leírtak szerint.

A következő nap kijelöléséhez for-
gas sa el a „forgató-nyomógomb”-ot.

A kapcsolási időpontok beállítása 
úgy, mint az előző napoknál.

Az „üzemmódok” gombot nyomja 
meg a beírt adatok tárolásához.

 







17

A befejezési idő megerősítése 
után a hét napja ismételten villogni 
kezd.

i

18

19

20

21

A kapcsolási időpontokat át is má-
solhatja más napokról 
(24, 25. oldal).

i

22
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6.7.4 Kapcsolási idő másolása 





Végezze el a 6.7.3 „Kapcsolási idő 
megváltoztatása” fejezet 1-8 pont-
jának lépéseit (21-22. oldal)!

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki az „IDŐPRG.
MÁSOL”, „NAP” feliratot.

A beállítások villogva jelennek 
meg a kijelzőn.

A beállítás tárolásához nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.

A kiválasztott beállítási érték vil-
logva jelenik meg a kijelzőn.

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki a másolandó 
napot.

A nap megerősítéséhez nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.

A célnap(ok) villogva jelennek meg 
a kijelzőn.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a kívánt értéket.









10

11

12

13

14

15

16

Minden villogó értéket igény 
szerint a „forgató-nyomógomb” 
elfordításával módosíthat és rövid 
megnyomásával tárolhat.
Visszalépés az előző műveletre az 
       gombbal.
Indítás a        gombbal, vagy 
60 mp után automatikusan.

i

Felső cella = másolandó érték
Alsó cella = cél

i

A hét napjai:
         HÉ, KE, SE, CS, PÉ, SO, VA
Egész hét: 1 - 7
Munkanapok: 1 - 5
Hétvége: 6 - 7

i
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A beállítás tárolásához nyomja 
meg röviden a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A másolás megtörtént.

A következő másolási eljárás 
célterülete villogva jelenik meg a 
kijelzőn.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával jelölje ki a következő máso-
lási területet.

A következő másolási eljárás 
célterülete villogva jelenik meg a 
kijelzőn.

Az „üzemmódválasztó” gombot 
nyomja meg a beírt adatok tárolá-
sához.













18

19

20

21

22

23

A célterületre az az érték kerül 
átmásolásra, mint az előző műve-
letnél!

i

Ha további másolás szükséges, 
azonos másolási séma szerint kell 
eljárnia.

i

A kijelzőn az alapkijelzés jelenik 
meg.

i
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6.8 Fűtési jelleggörbe
6.8.1 Fűtési jelleggörbe (meredekség)

A fűtési jelleggörbe a fűtés előremenő hőmérsékletét mutatja a külső hő-
mérséklet függvényében.

A fűtési jelleggörbe beállítását a Hoval szerviz végzi*. 

A helyiséghőmérséklet rövid változtatása a „nappali helyiséghőmérséklet“, 
illetve a „csökkentett hőmérséklet“ beállításán keresztül történik.

A fűtési jelleggörbe beállításán csak akkor kell változtatni, ha a kívánt helyi-
séghőmérséklet hosszabb fűtési periódus alatt sem érhető el.

Javasolt beállítások:
Padlófűtés:   0,3 - 0,8
Radiátoros fűtés:  1,0 - 2,0
Konvektoros fűtés:  1,4 - 2,0

F
űt

és
i e

lő
re

m
en

ő 
hő

m
ér

sé
kl

et

Külső hőmérséklet

F
űt

és
i j

el
le

gg
ör

bé
k 

m
er

ed
ek

sé
ge

i

i

Példa:
Egy radiátoros fűtéshez 1,0-es fűtési jelleggörbe van beállítva. Ebből adódik, 
hogy -12°C-os külső hőmérsékletnél kb. 52°C-os az előremenő hőmérséklet, 
amely a kívánt 20°C-ot előállítja.

i

i

* Információ :
A közvetlen kör fűtési görbéje gyárilag ki van kapcsolva. Egy érték beállításával 
automatikusan aktiválódik a közvetlen fűtési kör.

6. A fűtés vezérlése
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Kiindulás - alapkijelzés

A „fűtési jelleggörbe - beállítás” 
gombot nyomja meg.

A „FŰTÉSI GÖRBE” - felirat jelenik 
meg; „DK“ villog.

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki a kívánt fűtési 
kört.

A tároláshoz nyomja meg a „forga-
tó-nyomógomb”-ot.

A kijelzőn a fűtési jelleggörbe 
meredeksége és a „KI” felirat 
villogva megjelenik, ha a 
kiválasztott fűtési kör nincs 
csatlakoztatva.

A „forgató-nyomógomb” 
elforgatásával válassza ki a kívánt 
fűtési jelleggörbét (meredekséget).

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn megjelenik a kiválasztott 
fűtési jelleggörbe (meredekség).








6.8.2 Fűtési jelleggörbe (meredekség) megváltoztatása

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A „Berendezés adatai”-nál.i

6. A fűtés vezérlése
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Kiindulás - alapkijelzés

Nyomja meg a „kívánt HMV-hő-
mérséklet” gombot.

A kijelzőn villogva jelenik meg a 
pillanatnyilag beállított HMV-hő-
mérséklet.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával állítsa be a kívánt melegvíz-
hőmérsékletet.

A kívánt HMV-hőmérséklet villogva 
jelenik meg.

A beállított hőmérséklet tárolásá-
hoz nyomja meg a „kívánt HMV-
hőmérséklet” gombot.







A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával további fűtőkörök állíthatók 
be ...

A „FŰTÉSI GÖRBE” felirat jelenik 
meg ismét. 

Az „üzemmódválasztó” gombot 
nyomja meg a beírt adatok tárolá-
sához.

6.9 Használati-melegvíz
6.9.1 HMV-hőmérséklet beállítása















A kijelzőn az alapkijelzés jelenik 
meg.

i

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Beállítási tartomány: 10 - 65°C 
Gyári beállítás: 60°C

i

Például „KK“ (villogva).i

6. A fűtés vezérlése
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Kiindulás - alapkijelzés

A „kívánt HMV-hőmérséklet” gom-
bot nyomja meg minimum 
3 mp-ig.

A HMV utántöltési idő megjelenik 
a kijelzőn; a percjelző villog.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával állítsa be a kívánt utántöltési 
időt.

A beállítás tárolásához nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.

A kijelzőn megjelenik a kiválasz-
tott utántöltési idő.







6.9.2 Kézi HMV-utántöltés
Nagyobb használatimelegvíz-igény esetén a HMV-termelő rövid idő alatt felfűthető. 
Az utántöltés a beállított nappali HMV-hőmérsékleten történik. 















4

5

6

1

2

3

Beállítási tartomány: 0 - 240 perc.i

Az utántöltés befejezésekor a kijel-
zés eltűnik.

i
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Kiindulás - alapkijelzés

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot minimum 3 mp-ig.

A kijelzőn villogva megjelenik az 
„IDŐPROGRAM” felirat.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a HMV feliratot.

A „HMV” felirat villogva jelenik 
meg a képernyőn.

Kiválasztáshoz nyomja meg a 
„forgató-nyomógomb”-ot.

A „HMV” felirat még egyszer vil-
logva megjelenik.

Továbblépéshez nyomja meg a 
„forgató-nyomógomb”-ot

6.9.3 Takarékos HMV-üzem (csökkentett hőmérséklet)




















Beállítási tartomány: 0 - 240 perc.i

4

5

6

1

2

3

A kijelzett hőmérséklet azonos a 
beállított csökkentett HMV-hőmér-
séklettel.

i

7

8
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A kijelzőn villog az éjszakai csök-
kentett HMV-hőmérséklet.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a kívánt hőmér-
sékletet.

A beállítás tárolásához nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.

Nyomja meg az 
„üzemmódválasztó” gombot.

10

11

12

9

A kijelző az alapkijelzésre vált.i

6. A fűtés vezérlése
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Végezze el a 6.9.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 1-3 pont-
jának lépéseit a 30. oldalról!

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki az „idő-dátum”-ot.

A kijelzőn villogva megjelenik az 
„IDŐ-DÁTUM” felirat.

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn villogva megjelenik az 
„IDŐ” felirat.

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A pontos idő villogva jelenik meg.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a pontos időt.

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

6.10 További beállítások
6.10.1 Pontos idő beállítása 











4

5

6

7

8

9

10
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Visszatérés az induláshoz és a 
beállított érték tárolása a        nyo-
mógombbal.

További beállítások előhívása a 
„forgató-nyomógomb” elfordításá-
val.

i

i
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Az „ÉV” felirat villogva jelenik meg 
a kijelzőn - nyomja meg a „forgató-
nyomógomb”-ot.
Az évszám módosítása a „forga-
tó-nyomógomb” elforgatásával 
- nyomja meg.

A „NAP. .HÓNAP” felirat megjele-
nik villogva - nyomja meg.
A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával módosítsa a napot, hónapot 
- majd nyomja meg.

A „TÉL/NYÁR IDŐ” felirat villogva 
jelenik meg a kijelzőn - nyomja 
meg a „forgató-nyomógomb”-ot.
A T/Ny (téli-nyári) átváltás (BE, KI) 
a „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával történik - nyomja meg.

Az „üzemmódválasztó” gombot 
nyomja meg a beállított nyári/téli 
időszámítás megerősítéséhez és 
az alapkijelzésre történő visszaté-
réshez.

6.10.2 Dátum beállítása 













6.10.3 Átváltás nyári/téli időszámításra

Visszatérés az induláshoz és a 
beállított érték tárolása a        nyo-
mógombbal.

További beállítások előhívása a 
„forgató-nyomógomb” elfordításá-
val.

i

i
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15

A 6.10.1 „Pontos idő beállítása” 
fejezet folytatása (32.oldal) 

i

A 6.10.2 „Dátum beállítása” fejezet 
folytatása (33.oldal) 

i
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Végezze el a 6.9.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 
1-3. pontjának lépéseit (30. oldal)!

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki a kijelzőn a 
„RENDSZER” feliratot.

A kijelzőn villogva megjelenik a 
„RENDSZER” felirat.

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn villogva megjelenik a
„NYELV” felirat.

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn a nyelvválasztás mellett 
megjelenik a nyelv villogó rövidí-
tése is.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a kívánt nyelvet, 
és megnyomásával tárolja az 
értéket.

Az „üzemmódválasztó” gombot 
nyomja meg a beállítások végle-
ges tárolásához és az alapkijel-
zésre történő visszatéréshez.









6.10.4 Nyelv beállítása 

4

5

6

A szabályozórendszer már az 
első be kapcsolásnál rákérdez a 
használni kívánt nyelvre, amely az 
üzem ideje alatt is átállítható.

i

CZ = cseh
H = magyar
PL = lengyel
RO = román

i
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6.10.5 Gyári beállítások visszaállítása - saját programok törlése

Végezze el a 6.9.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 
1-3. pontjának lépéseit a 30. olda-
lon leírtak szerint!

A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A kijelzőn villogva jelennek meg a 
„DK” betűk.

A „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával válassza ki a „gyári progra-
mok” feliratot.

A „gyári program” felirat villogva 
jelenik meg a kijelzőn.

Kiválasztáshoz nyomja meg a 
„forgató-nyomógomb”-ot.

A kijelzőn villogva jelenik meg a 
„DK” felirat.

A „forgató-nyomógomb” elforga-
tásával válassza ki a kívánt fűtési 
kört.











Ezzel a funkcióval az összes gyári 
beállítás visszaállítható.
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A kiválasztott értékek tárolásához 
nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot.

A „RESET / DK” felirat jelenik meg a 
kijelzőn.

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot minimum 3 mp-ig.

Megerősítésként a „RESET / OK” 
felirat jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg az „üzemmód vá lasztó” 
gombot a gyári beállítások visz-
szaállításához és az alapkijelzésre 
történő visszatéréshez.
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6.10.6 Kézi üzem 

A következő információk csak fűtési szakemberek részére szolgálnak

Ez a nyomógomb az emisszióméréshez is alkalmas, ha csak rövid 
ideig nyomja meg.
- lásd: Szerelési útmutató; Tüzelésellenőrző

A legtöbb szivattyú behatárolás nélkül üzemel. A rendelkezésre álló szele-
pek segédenergia nélkül kapcsolnak és a hőigénynek megfelelően kézzel 
működtethetők.

Figyelem:
- A HMV-hőmérséklet elérheti a beállított kazánhőmérsékletet. 
 Túl magas beállított hőmérséklet esetén forrázási veszély!
- A padlófűtési rendszer kézi üzem alatti túlfűtés védelmére tegye meg a 

megfelelő biztonsági lépéseket (pl.: merülőtermosztát a szivattyú lekap-
csolásához).

Utalás:
Az üzemmódválasztó gomb rövid megnyomásával           mind a kézi üzem-
mód, mind az emissziómérés-mód bármikor elhagyható (visszaugrás az 
alapkijelzéshez).

i

i

i

6. A fűtés vezérlése

Kézi üzem





azonnali befejezés

Nyomja 

> 5 mp-ig

Reakciók kézi üzemnél
- A kívánt kazánhőmérséklet a „forgató-nyomógomb” elforgatásával állítsa be!
-  Minden fűtési szivattyú BE
- A keverő árammentes — kézi beállítás szükséges!
- Ügyeljen a felületi fűtés maximálisan megengedett hőmérsékletére!
- A HMV-hőmérséklet eléri a beállított maximális HMV-hőmérsékletet (szervizszint standard 65°C).
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6.10.7 Zavarjelzések

Példa érzékelő-zavarjelzéséhez
(rövidzár vagy szakadás)
Hibakód 10 - 20, index 0 vagy 1

Példa hőtermelési-zavarjelzések-
hez (kapcsolási állapot)
Hibakód 30 - 40, index 2 - 5

Példa logikai zavarjelzésekhez
(szabályozási funkciók)
Hibakód 50 - 60, index 2 - 4

Példa adatbusz-zavarjelzésekhez
(címhibás adatbusz)
Hibakód 70, index 0 vagy 1

A szabályozókészülék bármely üzemzavart egy hozzá tartozó hibakóddal jelez.i

Ha a kijelzőn az „ERROR” felirat megje-
lenik, nyomja meg a pattintós fedél alatti 
zavartörlő gombot. Ha ez gyakran előfor-
dul, értesítse a vevőszolgálatot.





Víz utántöltése
Ha a kijelzőn ez a kód jelenik meg, sür-
gősen töltsön vizet a rendszerbe, illetve 
értesítse fűtésszerelőjét (8. fejezet)

i




A víznyomás alacsony

Ha a kijelzőn ez a kód jelenik meg, sür-
gősen töltsön vizet a rendszerbe, amíg a 
kazán még üzemképes.

i

6. A fűtés vezérlése

Kapcsolótábla-
biztosíték

Zavartörlő 

Pattintós fedél a 
rövidített kezelési 
útmutatóval

Hálózati kapcsoló és
égő-zavarjelző lámpa

(lásd 6.4.6 pont)

ð
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6.10.8 A maximális kazánhőmérséklet megváltoztatása

A maximális kazánhőmérséklet megváltoztatását csak szakember végezheti.i

Kiindulás - alapkijelzés

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot minimum 3 mp-ig.

A kijelzőn villogva megjelenik az 
„időprogram” felirat.

Forgassa el a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a „TÜZELŐAUTOM.” 
felirat megjelenéséig.

A „TÜZELŐAUTOM.” felirat villog-
va jelenik meg a kijelzőn.

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a kiválasztott értékek 
tárolásához.

Az „INFORMÁCIÓ” felirat villogva 
jelenik meg.

Forgassa el a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a „PARAMÉTER” felirat 
megjelenéséig.












4

5

6

1

2

3

7

8

6. A fűtés vezérlése



ð

ð

ð

ð
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A „PARAMÉTER” felirat villogva 
jelenik meg a képernyőn.

Nyomja meg a „forgató-nyomó-
gomb”-ot a kiválasztott értékek 
tárolásához.

A kijelzőn villogva megjelenik a 
„PARAMÉTER 02” felirat. A beállí-
tott maximális hőmérséklet leolva-
sása.

A kiválasztott érték megváltoztatá-
sához nyomja meg a „forgató-nyo-
mógomb”-ot.

A kijelzőn villogva megjelenik a 
beállított hőmérséklet.

Változtassa meg az értéket.

Tárolja.

6. A fűtés vezérlése
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6.11 Berendezés-információk
6.11.1 Hőmérsékletekre és fűtőkörökre vonatkozó információs nyomógomb



















Kazán üzemórák 
(1-es fokozat)

Kazán
bekapcsolások 
(1-es fokozat)

Előremenő hőmér-
séklet

HMV-
hőmérséklet

Kazánhőmérséklet

Külső hőmérséklet

Valós értékek

  â

A kijelzett hőmérsékletértékek a pillanat-
nyi valós értékek. A mindenkori beállított 
értékek kijelzése a „forgató-nyomógomb” 
nyomva tartásával jelennek meg.

Ha csak 2-fokozatú üzemmód van:
- hőtermelés 
  üzemórák (2-es fokozat)

- hőtermelés 
  bekapcsolások (2-es fokozat)

Csak helyiségérzékelővel szerelt 
rendszernél:
- helyiséghőmérséklet közvetlen fűtési kör

- helyiséghőmérséklet 1-es kevertkör

- helyiséghőmérséklet 2-es kevertkör

balra tekerve jobbra tekerve

i

Füstgáz















Moduláció






Víznyomás

Vissza az alapkijelzéshez: az
         gombot röviden nyomja meg






i

Meghatározott esetek-
ben a kijelzőn járulékos 
információk is megjele-
níthetők.

6. A fűtés vezérlése
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6.11.2 Egyedi kijelzések

Jégkristály-szimbólum:
berendezés-fagyvédelem aktív

Napernyő-szimbólum:
nyári lekapcsolás aktív (a fűtés 
kikapcsolva, a használati-melegvíz a 
program szerint).



















Beltéri egység RS-T
A fűtőkörönként csatlakoztatható RS-T beltéri egységgel a körönkénti de-
centralizált felügyelet és beavatkozhatóság a kezelési komfortot jelentősen 
megnöveli.
Ebből kifolyólag a központi készülék vezérlő és szabályozó funkciói csak a 
beltéri egységgel aktiválhatók. Ide tartoznak többek között:
- optimalizálási funkciók
- fűtési jelleggörbék automatikus adaptációja.
A berendezés-specifikus hőmérsékletadatok és kapcsolási idők a kezelő-
szervek által lehívhatók, megváltoztathatók és egyéni berendezésprogra-
mok készíthetők.
A beltéri egység és a kazánvezérlés kezelése megegyezik.

RFF-T távvezérlő készülék helyiség-érzékelővel
Ez a kiegészítő készülék méri az aktuális helyiséghőmérsékletet és lehető-
vé teszi a kívánt helyiséghőmérséklet korrekcióját.
A beépített üzemmódkapcsolók a folyamatos, illetve a csökkentett fűtést 
vagy a központi készüléken beállított időprogram szerinti automatikus üze-
met teszik lehetővé.

6.11.3 Tartozékok kívánság szerint

6. A fűtés vezérlése
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Zavar Ellenőrzés/ok Kezelés oldal

Gázkazán - Van-e áram - Ellenőrizze a biztosítékokat 
nem indul    Kapcsolja be a főkapcsolót

 - Nyitva van-e a gázcsap - Nyissa ki
 
 - Világít-e a piros zavarjelző lámpa -  Nyomja meg a zavartörlő gombot 13
   - Értesítse a vevőszolgálatot 12-es pont

 - Van-e gáz - Érdeklődjön a gázműveknél

 - Túl alacsony vagy   38
  túl magas-e a víznyomás   6.10.7-es fejezet

Radiátorok - A reteszek a fűtési előremenőben - Nyissa ki
nem   és visszatérőben nyitva vannak-e
melegek
 - A főkapcsoló be van-e - Kapcsolja be 12
  kapcsolva   1-es pont

 - A TopTronic®T időprogramja - Ellenőrizze a fűtésszabályozó 20
  helyesen lett-e beállítva  kezelési útmutatója szerint

 - A vízszint és a víznyomás  - Töltse után a rendszert és légtelenítsen 8
  megfelelő-e   5.1-es fejezet

 - A radiátorszelepek nyitva vannak-e - Nyissa ki

 - A fűtési keringtető szivattyú  - A zárócsavart vegye le
  nem működik  A tengelyvéget csavarhúzóval erőteljesen  
    forgassa meg a forgás beindulásáig

 - A keverőszelep nem nyit  - Kézzel nyissa ki; Értesítse a vevőszolgálatot
  automatikusan

Nincs - A töltőszivattyú nem működik - A zárócsavart vegye le  
használati-    A tengelyvéget csavarhúzóval erőteljesen  
melegvíz    forgassa meg a forgás beindulásáig

 - Levegős-e a rendszer - Esetlegesen légtelenítsen kézzel   
   - Az automatikus légtelenítőt kézzel hozza
    működésbe
 

7. Csekklista esetleges zavaroknál

Figyeljen
a következőkre!

Az üzemzavarok ellenőrzé-
sekor mindig tanulmányozza 
át a fenti csekklistát.

Ha a hibát nem tudja kezelni, 
akkor hívja fel fűtésszerelőjét 
vagy a Hoval-szervizt.

i

7. Csekklista esetleges zavaroknál
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Túl alacsony víznyomás esetén (a manométeren leolvasható) értesítse a fűtésszerelőt, illetve 
töltsön vizet a rendszerbe.

A fűtés utántöltése

A fűtőberendezés fel- és utántöltéséhez használt víz minősége a 13. fejezetben 
rögzített vízminőségi irányelvnek feleljen meg. Amennyiben a rendelkezésre álló 
vezetékes víz a VDI 2035 szerint nem alkalmas a berendezés fel-, illetve utántölté-
sére (nagyon korrózív vagy túl magas vízkőtartalmú), forduljon szakipari céghez. 
A garancia egyik feltétele a vízminőségi előírások betartása. 

Utántöltés
     • Állítsa a főkapcsolót „O”-ra.
     • A fűtési előremenő és visszatérő elzárószelepeket nyissa ki.
     • A kazán elülső burkolatának levételével a töltő és ürítőcsapokat tegye szabaddá.
     • A töltőcsapot tömlővel csatlakoztassa a vízcsaphoz: 

  - a tömlőt előzőleg töltse fel vízzel, hogy ne vigyen be levegőt a rendszerbe
  - feltöltés után a tömlőt távolítsa el.

     • A feltöltést lassan végezze, a víznyomást a hidrométeren, illetve a manométe-
ren ellenőrizze.

 • Feltöltés után a légtelenítő szelepet rövid ideig nyissa ki, amíg az összes levegő 
el nem távozik a rendszerből.

10. Víznyomás ellenőrzése 

10. Víznyomás ellenőrzése 
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9. Spóroljon energiát!

ENERGIA

9. Spóroljon energiát!

A helyi ség hőmérsékletnek 
és az üzem időnek meg ha tá-
rozott be folyása van a fűtő-
berendezés tü zelő anyag-fel-
hasz ná lásá ra.

1°C-kal alacsonyabb he lyi ség  hő -
mér  sék let 6 %-os tü ze lő a nyag- meg-
takarítást e red mé nyez. Ezért vegye 
figyelembe a kö vet ke ző tippeket:

• Kerülje a 20°C-nál magasabb 
he lyi séghőmérsékletet és en nek 
megfelelően állítsa be a fűtőbe-
rendezését.

• Gazdaságos, ha a használaton 
kí vü  li helyiségekben a radiáto-
rokat  lekapcsolja, amíg nincs 
fagyve szély, illetve az épület 
szerkezeté ben és a bútorzatban 
nem kelet kez nek károk.

• A lakóhelyiségekben gyakran 
ke let  kezik hőnyereség az emberi 
test melege, a televízió, a kan-
dalló és a nap sugárzása által is. 
Ezeket egy időjárásfüggő sza-
bályozással nem lehet kiegyen-
líteni. Esetleg meg  éri ezekben a 
helyiségekben egy beltéri egy-
ség (RS-T, RS-OT), il let  ve egy 
helyiséghőmérséklet-ér zé kelő, 
vagy ter   mosz tatikus ra di á  tor sze-
le pek felsze relése.

Ha a házban huzat van, az 
nem csak kel lemet len sé get, 
ha nem e  ner   gi a vesz  te  séget 
is je lent.

Ezért ön tüzelőanyagot takarít 

meg, ha ...

• Télen az ajtókat és ablakokat 
zárva tartja.

• A konyhai és fürdőszobai ven ti lá-
torokat csak akkor üzemelteti, ha 
a gőzt és szagokat kell elve  zet  ni.

• Csak rövid ideig, de épp ezért 
több ször is szellőztet.

• Az ajtókat és ablakokat szigeteli,  
amivel az állandó veszteség el ke-
rül hető.

Szigeteléssel a fűtés költ-
ségét csökkentheti.

Használja ki ezeket a lehetősége-
ket és ...

• Csukja be éjszakánként az abla-
ko kat és ajtókat.

• Ügyeljen arra, hogy a fűtetlen 
he lyi ségekben a fűtés- és meleg-
vízvezetékek szigetelve legye-
nek.

Egy lehetőség szerint ala-
csony fű   tőtest-hőmérséklet 
meg aka  dá lyozza a szükségte-
len hő vesz te sé get.
Ezért a fűtőtest hőjének min-
dig aka dálytalanul kell a helyi-
ségbe jut nia. Kerülje emiatt a:

• A fűtőtest letakarását

•  A fűtőtest fölé nyúló ab lak  párká-
nyo kat, amelyek akadá lyoz zák a 
lég-, illetve hőáram lást.

A használatimelegvíz-
készítésnél is van  nak 
energiameg ta karí tási lehe-
tőségek.

• A használatimelegvíz-hőmér-
sékletet állítsa olyan alacsonyra, 
amilyenre csak lehetséges. Pró-
bálja ki, me lyik hő mér sékletnél 
áll még ren del ke zés re elegendő 
meleg víz.

• Ha a szerelésnél beépítettek cir-
ku lációs szivattyút, ki fi ze tődő, ha 
ezt éjszakára egy kap cso ló órával 
le állítja. 
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10. Hoval-szerviz / Karbantartási szerződés

10. Hoval-szerviz / Karbantartási szerződés

Széles termékpalettánkon meg-
találja az Önnek megfelelő típusú 
és méretű készüléket az újépíté-
sű, vagy a felújítandó házához. 

Hőtermelő rendszerek

Olaj-, vagy gáztüzelésű kompakt hő köz-
pontok, olaj-, gáz-, vagy fatüzelésű fűtő-
kazánok, égők, napenenergia-hasznosító 
rendszerek (kollektorok), és hőszivattyúk 
levegőből, vízből, illetve földből történő hő-
kinyeréshez.

Hőelosztó rendszerek és 
háztechnika

HMV-termelők (boylerek), radiátorok, fűtő-
falak, konvektorok, alacsony-hőmérsékle-
tű fűtőtestek, fűtés- és levegőszabályozók, 
keringtető szivattyúk, valamint műanyag/
beton fűtőolaj tartályok.

Hővisszanyerő és 
ipari szellőztető rendszerek

Lakásszellőztető rendszer

A modern és a korszerű igénye-
ket is kielégítő Hoval-rendszerek 
közé tartoznak az alábbiak:

A Hoval-vevőszolgálat karbantartási 
szerződése

Az Ön új fűtőkészülékének problémamen-
tes és gaz da ságos működése érdekében 
javasoljuk a Hoval-vevőszolgálattal köthető 
karbantartási szerződés igénybevételét.
Ezzel a megállapodással a Hoval-vevő-
szolgálat át veszi Öntől az évenkénti szük-
séges karbantartások koordinációját.
Áprilistól októberig tartó időszakban — elő-
zetes meg egyezés szerint — szakembere-
ink az Ön kazánját alaposan át vizs gálják, 
ellenőrzik, megmérik és az op ti má lis üzem-
re beállítják, a szükséges javításokat pedig 
természetesen azonnal elvégzik.

A karbantartási szerződés további 
előnyeiről

• A szerződés megkötésével a garancia-
idő meg-hosszabbítható.

• Fűtőkészüléke mindig optimálisan van 
be állítva - ami csökkenti a fűtési költsé-
get és kör nye zet kímélő.

• A biztonságos működés feltételei javul-
nak, hiszen a karbantartás során a hibák 
okait időben felismerik és elhárítják.

• Az optimális beállítás és a rendszeres 
karbantartás emellett még megnöveli 
az Ön készülékének élet tartamát is. 

• Kedvező az általánydíj. Ezen kívül az 
esetlegesen meghibásodott alkatrészek 
cseréje kevesebbe ke rül Önnek.
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11. Vízminőségi irányelvek, garancia

11. Vízminőségi irányelvek, garancia

Hoval vízminőségi irányelvek és 
követel mények:
A Hoval kazánok jellemzően oxigén-
bevitel nélküli, zárt fűtési rendszer-
ben üzemelnek  (Készüléktípus I, EN 
14868: 2005. nov. szerint).

A rendszerről való hidraulikai 
leválasztás:

• elengedhetetlen:
- a nagyon nagy vízterű fűtési rend-

szerrel üzemelő távfűtőműveknél, 
melyekre más előírások vonatkoz-
nak! 

 Amennyiben a leválasztás nem le-
hetséges úgy mind a feltöltés, mind 
az utántöltés esetére sótalanított 
vizet kell használni, vagy az MSZ 
15200 kazántápvízre vonatkozó 
előírásait kell alkalmazni! 

• indokolt:
- ahol a fűtési rendszer víztérfogata 

meghaladja az 50 l/kW kazánra 
vonatkoztatvott értéket  (kaszkád 
esetén a legkisebb teljesítményű 
kazánt kell figyelembe venni !)

- azon régi fűtési rendszereknél ahol 
a rendszer szennyeződései mint pl. 
a vízkő, iszap és a fémionok magas 
koncentrációban vannak jelen a 
fűtővízben

- ahol az oxigénbevitel folyamatos 
(pl. nyitott tágulási tartály vagy nem 
diffúziómentes csővel szerelt padló-
fűtés esetén), vagy 

- ahol a rendszer utántöltése idősza-
kosan ismétlődő (gyakori).

A vízminőséget évente legalább 
egyszer el len őrizze, vagy a Hoval 
szakszervizzel ellenőriztesse és 
minden esetben naplózza! 

Mind régi, mind új fűtési rendszerek-
nél a kazán feltöltését megelőzően a 
rendszert szak sze rű en tisztítsa vagy 
tisztíttassa ki.

A kazán csak a fűtési rendszer 
előzetes alapos átöblítését követően 
tölthető fel. Ez kazáncsere esetére is 
érvényes. 

A berendezések vízzel érintkező fe-
lületei rozsdamentes acélból készül-
nek. A rozs da mentes acélból készült 
elemekben esetlegesen fellépő, 
feszültség okozta kor ró ziós repedés 
elkerülése érdekében a kazán víz 
klorid-, nitrát- és szul fáttartalmának 
össz mennyisége az 50 mg/l értéket 
nem haladhatja meg.

A fűtővíz pH-értéke 6-12 héttel az 
üzembe helyezést követően az eset-
leges vízkőkiválás és az oxigéntarta-
lom csökkenése után 8,3-9,5 között 
kell legyen.
Töltő- és pótvíz minőségével 
szemben támasztott speciális 
követel mények:
A fűtővíz minősége a táblázat-
ban jelölt értékeknek feleljen meg. 
Amennyiben a rendelkezésre álló 
vezetékes víz a táblázat szerint 
nem alkalmas a berendezés fel-, 
illetve utántöltésére, úgy lágyításra, 
esetleg sótalanításra van szükség. 
Kérjük, vegyék figyelembe az EN 
14868: 2005. novemberi előírásait. 

A garancia egyik feltétele a víz-
minőségi előírások betartása, a 
feltöltés és vízpótlás naprakészen 
vezetett naplózása.

Ha egy meglévő rendszerben a 
vízminőség ki e légíti az előírásokat, 
akkor a víz lecserélése nem javasolt. 

A magas hatásfok megtartása és a 
fűtőfelületek túlhevülésének elkerü-
lése érdekében a kazánteljesítmény 
(többkazános berendezések esetén 
a legkisebb kazán) és a víztérfogat 
függvényében a táblázatban foglalt 
értékek az irányadók. 

A kazánberendezés élettartama 
alatt felhasznált összes töltő- és 
pótvízmennyiség nem haladhatja 
meg a fűtési rendszer víztérfoga-
tának háromszorosát.
Kivételt képeznek ez alól az ún. 
„nagyvízterű” rendszerek, melyekre 
más előírások vonatkoznak! Ilyen 
rendszereknél (pl. nagy vízterű 
kommunális rendszerek) a kazán-
kör hid ra u li kai leválasztása feltétlen 
indokolt. 
Amennyiben ez nem lehetséges 
úgy az MSZ. 15200 tápvíz előírásait 
kell alkalmazni mind feltöltés, mind 
utántöltés esetére!

Régi rendszereken történő ka-
záncsere esetén különösen, de új 
rendszerek kialakítása esetén is a 
visszatérõ ágba kazánonként egy 
i szap le választó beépítése és rendel-
tetés szerinti használata feltétlenül 
indokolt!

Az olyan fűtési rendszer, amelyet 
fagyálló-víz keverékkel töltöttek fel, 
a későbbiekben már fagyálló nélkül 
nem üzemeltethető. Erre a 25-50% 
glikol-víz elegy javasolt. A kazán tel-
jesítményét a glikol koncentrátumnak 
megfelelőn csökkenteni kell, illetve 
a megfelelő tömítésekkel gyártott 
szivattyúk teljesítményét növelni 
kell. Fagyálló keverékkel történő 
üzemeltetési igény esetén a Hoval 
erre vonatkozó külön utasításait kell 
betartani.

A Hoval berendezések gépkönyvei-
ben és ter ve zési segédleteiben előírt 
telepítési és instal lálási előírások (a 
berendezések csat la koz tatása tüze-
lőanyag és villamos oldalról, vala mint 
hidraulikai és vízminőségi előírások) 
betartása kötelező. Ezen utasítá-
soktól való eltérés csak a gyártó/
forgalmazó írásbeli hoz zá járulásával 
lehetséges. Bármilyen más módosí-
tás, illetve a gyártó művi előírások be 
nem tartása a garancia megvoná-
sát eredményezi.

Fűtőteljesítmény [kW] Alkáli földfémek összesen [mol/m3] Összes keménység [d°H]

0 - 200 kW 1,0 5,6

200 - 600 kW 0,5 2,8

600 kW felett  0,1 0,56

A táblázatban megadott értékű vízből kW-onként maximum 20 l tölthető a rendszerbe.
Ha bármelyik érték a táblázatban megengedett értéket meghaladja, a kazánköri rendszerbe csak 
lágyított, esetleg sótalanított víz tölthető
Többkazános rendszereknél a legkisebb fűtőkazán teljesítményét kell figyelembe venni!
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