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1. A kazánok alkalmazási területe
Ezen melegvízkazánok alkalmasak fűtési vagy ipari technológiai célra, max. 105°C melegvíz előállításra.

Tüzelőanyagok:
A kazánok extra-könnyű, könnyű tüzelőolajok, közepes és nehéz fűtőolajok, valamint gáz tüzeléssel 
működtethetők.

engedélyezett	minimál	határhőmérsékletek:	Füstgázhőmérséklete: min. 130 °C, kazán visszatérő 
hőmérséklete min. 55° C fűtőolaj, min. 65 °C gáztüzelés esetén

Szállítás
A kazán felemelése a kazán tetején kialakított emelőszem segítségével történhet. A kazánt elmozdulás 
ellen rögzíteni kell, szállítása megfelelő teherbírású fix platós teherautóval lehetséges.

1.1	 A	kazánok	felépítése,	működése

uno-3: Háromhuzamú, olaj- vagy gáztüzelésű kazán kétzónás technikával az optimális alacsonyhő-
mérsékletű üzemhez. Az utánkapcsolt fűtőfelület termolítikus öntisztító égéstermék-szabályozóval, vagy 
bordás csövekkel (Uno-3 320-360).

Cosmo: Az SR sorozat modernizált, de egyszerűsített kivitele. Visszaforduló lángvezetésű (zsáktűzterű) 
acéllemez kazán szabadalmaztatott rovátkolt csőből (turbulenciaelemek nélkül) kialakított utánkapcsolt 
fűtőfelülettel. A füstgázkamra hőszigetelő lemezzel védett, a burkolat szinerezett acéllemez.

sT-plus: Hegesztett szerkezetű, fekvő elrendezésű, hengeres acéllemez kazán, lángcsöves- füstcsöves 
elrendezésű, besugárzott és konvektív huzammal.
A lángcsőben a láng tökéletesen kiég, mielőtt a fordítókamrát elérné.

Max-3: Alacsony nitrogénoxid kibocsátású, nagyteljesítményű háromhuzamú acéllemez kazán szabadal-
maztatott rovátkolt csőből (turbulencia elemek nélkül) kialakított második és harmadik huzami füstcsö-
vekkel. A füstgázoldali tisztítás a mellső fordítókamra ajtó kifordítása után végezhető el.
A kazánnal alapfelszerelésként szállított műszerek, szerelvények felügyelet nélküli üzemelést nem bizto-
sítanak.

1.2 A kazán telepítése
A tervezés, beépítés során a hatályos jogszabályokat. előírásokat be kell tartani.
A kazánok készülhetnek jobbos vagy balos csonkozással az ikertelepítés biztosíthatósága érdekében.

Figyelem
A telepítés során ügyelni kell arra, hogy a kazán homlokfalával szemben (tüzelőberendezés felől) leg-
alább a kazántest hossza + 100 mm hosszúságú hely álljon rendelkezésre egy esetleges füstcsőcsere 
akadálytalan elvégzése céljából. A hátsó csőfaltól mért távolság legalább 800 mm legyen. A kazán telje-
sítményét úgy kell megválasztani, hogy a folyamatos üzem biztosítható legyen. Hidegindításkor fokozott 

1.3 A kazán üzembe helyezése

Üzempróba
A kazán átadása során a berendezés üzemszerű körülmények közötti terhelését el kell végezni.

Az	üzembe	helyezést	megelőző	ellenőrzések
Egy újonnan beépített kazán csak akkor helyezhető üzembe, ha az alábbi pontokban foglaltak teljesültek:
- A fűtőrendszer feltöltése
A fűtési rendszert teljesen fel kell tölteni vízzel, figyelembe véve az előírásokat a víz minőségére vonat-
kozóan, és el kell végezni a légtelenítést.

- Biztonsági szelep beállítása
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A gyártómű beállításainak megfelelően. A kazán maximálisan megengedett üzemi nyomását nem lépheti 
túl.

Fűtőszivattyú
A fordulatszámot és a teljesítményszabályzást a rendszerhez igazodva, a tervező számításainak megfe-
lelően kell beállítani.

Hőmérséklet	határoló
A kazán hőmérséklet határolóját max. 105°C-ra szabad állítani

Melegvíztermelő	bojler	hőmérséklet	szabályozó
A hőmérséklet szabályzót max. 70°C-ra kell beállítani.

Az üzembe helyezés személyi feltételei
A kazánt csak vizsgázott személy helyezheti üzembe, aki a kazán és tüzelőberendezés kezelését, gép-
könyvét ismeri, a balesetmentes üzembe helyezés feltételeiről meggyőződött.

Az üzembe helyezés feltételei
Üzembe helyezést a kivitelező csak akkor kezdheti meg, ha az előírt vizsgálatok megtörténtek , és meg-
felelő eredménnyel zárultak.
Ilyenek pl.:
- a kazán víznyomás próbája
- a gázszolgáltató vezeték nyomáspróbája
- a kazán és a hozzá kapcsolódó rendszer víztömörség próbája
- a tüzelőberendezés beszabályozása

Üzembe	helyezés	előtti	hidegüzemi	vizsgálatok
A hatályos jogszabályok előírásai szerint az üzembe helyezést végző cég szakembere végzi és 
bizonylatolja.

Üzembe helyezés
Üzembe helyezés előtt a fent említett ellenőrzéseket feltétlenül el kell végezni, majd a következő lépése-
ket kell elvégezni:

- Főkapcsoló bekapcsolása
- Üzemmódkapcsolót és hőmérséklet szabályzót állítsuk a kívánt programra a kazánon
- Tüzelőberendezés gyújtás beállítás, kisláng teljesítmény beállítás. Indítási próbák.

1.4	 A	kazán	felfűtése,	beszabályozása
A kazán első felfűtését az üzemi hőmérséklet eléréséig a következő lépcsőkben fokozatosan kell végez-
ni. 2 óra hosszat 80 °C, 2 óra hosszat 90-100 °C.
Az üzemi hőmérsékletet elért kazánon a tüzelőberendezés névleges hőteljesítményét be kell állítani, a 
kazán adattáblával egyezően. A tüzelőberendezés tüzelőanyag - levegő keverési arányát a teljes üzemi 
teljesítményszabályozási tartományban tüzeléstechnikai mérésekkel be kell állítani.

1.5 Melegüzemi vizsgálatok
Üzemi viszonyok között történik a kazán névleges teljesítményén és részterhelésen. A biztonsági határo-
lók, korlátozók működésellenőrzését, a tüzeléstechnikai beszabályozás adatait bizonylatolni kell.

1.6	 A	kezelő	személyzet	kioktatása	a	kazán	kezelésére
A kazánokhoz a felügyeletet az érvényes magyar előírások szerint kell biztosítani. A kezelő személyzetet 
már az üzembe helyezés kezdetekor biztosítani kell, mert az üzembe helyezést végző Hoval szakembe-
rei már a hidegüzemi reteszpróbák kezdetén megkezdik az oktatást. A kezelő személyzetnek az üzem-
be helyezés befejezéséig jelen kell lennie. A berendezéshez adott gépkönyv előírásai szerint részletes 
oktatásban részesülnek, melyet aláírásukkal igazolnak.

1. A kazánok alkalmazási területe
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1.7 Általános feltételek
Az üzemben tartó köteles megjelölni a kazán üzembiztonságért felelős és intézkedésre jogosult személyt, 
akinek nevét és címét a kazánházban ki kell függeszteni.

Az üzemeltetésről üzemnaplót kell vezetni, amelyben rögzíteni kell:
- a szolgálat átadás - átvételét
- a fogyasztásmérők állását
- a vízkezelésre, vízminőségre vonatkozó adatokat
- az üzemeltetést zavaró körülményeket és az elhárításuk érdekében tett intézkedéseket
- a vízlágyító regenerálás időpontját, a felhasznált víz,- és sómennyiséget
- az üzemeltetés során tartott nyomás ill. hőmérséklet értékeket
- a füstgázoldali tisztításokat és a koromtalanítás megtörténtét és idejét
- a hőmérséklet határolók, feszmérők, ellenőrzését és azok időpontját
- a kazán felfűtési viszonyaiban történt változásokat intézkedéseket,
kifőzés viszonyaiban történt változásokat intézkedéseket,
leürítés üzemen kívül helyezés viszonyiban történt változásokat, intézkedéseket,
konzerválás, pácolás viszonyiban történt változásokat, intézkedéseket,
vízkőtelenítés viszonyaiban történt változásokat, intézkedéseket,
koromtalanítás viszonyaiban történt változásokat, intézkedéseket.
Az üzemnaplót elérhető és jól látható módon a kazánházban kell tartani.

1.8	 A	kazán	indítása,	leállítása
Indítás előtt meg kell győződni:
- a biztonságtechnikai feltételek meglétéről
- a rendszer üzemkészségéről
- a szerelvények üzemszerűen nyitott vagy zárt állapotáról
- a rendszerben lévő víz mennyiségéről
Ha szükséges, fel kell tölteni a rendszert az előírt mennyiségű 0,1 nK0-ú kezelt vízzel. Az égő indítása a gép-
könyv szerint. Hidegállapotú kazánt kislángon fokozatosan fűtsük fel az elvétel arányos növelése mellett, majd 
kapcsoljuk át nagyláng üzemre. Ha indulásnál zavarleállás következne be, újraindítani csak a zavar okának 
megkeresése, elhárítása után lehet.
A zavarjelet törölni kell.

1.9	 Üzemi	és	biztonsági	szerelvények	ellenőrzése
A legjobb minőségű automatika meghibásodása sem kizárt, ezért rendelkezik a KBSZ a kezelő személyzet 
szükségességéről. Minden üzemi és biztonsági szerelvényen a felügyeletet a műszakban lévő kezelő sze-
mélyzetnek kell biztosítani. Folyamatosan figyelni kell a tartott hőmérsékletet és a keringtető szivattyúk műkö-
dését. A kazán be- és kilépő csonkjain lévő szerelvényeknek teljesen nyitott állapotban kell lenniük. Az előírt 
víz tömegáramot biztosítani kell. A kazánba belépő víz hőmérséklete még időszakosan sem csökkenthető 65 
°C alá, mert ez gyors füstgáz oldali korrózióhoz vezet.
Ezt általában az előremenő ágból történő szivattyús bekeveréssel lehet megelőzni. Ennek betartása a gyártó-
műi garancia feltétele.

Naponta lefúvatással is meg kell győződni a biztonsági szelepek működőképességéről. 
A kazánt csak az előírt maximális és minimális terhelések között szabad üzemeltetni. A szerelvényeket mindig 
lassan, fokozatosan kell nyitni, zárni.

1.10	 Tápvízzel	szemben	támasztott	követelmények,	vízkezelés	-	Hoval	tervezési	irányelvek,	töltő-	és	pótvíz-
zel	kapcsolatos	minőségi	előírások
Az	eN	14868:	(2005	november)	és	a	VDi	2035:2005-ben	foglaltakat	tartsa	be.
A Hoval kazánok szignifikáns oxigénbevitel nélküli fűtőberendezésként üzemelnek (Készüléktípus I, EN 
14868: 2005 november - szerint). Azon berendezésnél, melynél az oxigénbevitel folyamatos (pl. nem diffúzió-
mentes csővel szerelt padlófűtés esetén) vagy időszakosan ismétlődő (gyakori utántöltés), rendszerleválasz-
tás indokolt. A fűtővíz minősége a 1-es táblázat alapján (7. oldal), a VDI 2035:2005-ben rögzítetteknek felel-
jen meg. Amennyiben a rendelkezésre álló vezetékes víz a VDI 2035 szerint nem alkalmas a berendezés fel-, 
illetve utántöltésére, úgy sótalanításra és/vagy inhibitorokkal történő vízkezelésre van szükség. Kérjük vegyék 
figyelembe az EN 14868: 2005. novemberi előírásait. A	garancia	egyik	feltétele	a	vízminőségi	előírások	
betartása. 
A kezelt vizet legalább évente egyszer szakemberrel ellenőriztetnie kell, amennyiben az inhibitor gyártója 
gyakoribb ellenőrzést nem ír elő. 

1. A kazánok alkalmazási területe
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A	kazántípus	és	az	abban	felhasznált	nyersanyag	tekintetében	az	alábbiakra	kell	ügyelnie:
A berendezések vízzel érintkező felületei kazánlemezből készülnek. A feszültség okozta korróziós repedések 
elkerülése érdekében a víz klorid-, nitrát- és szul fáttartalmának össz mennyisége nem haladhatja meg a 200 
mg/l értéket. A fűtővíz pH-értéke 6 héttel az üzembe helyezés után 8,3 és 9,5 között kell legyen. 
A magas hatásfok megtartása és a fűtőfelületek túlhevülésének elkerülése érdekében a kazánteljesítmény és 
a víztérfogat függvényében az 1-es táblázatban foglalt értékek az irányadók. A kazánberendezés élettartama 
alatt felhasznált össz töltő- és pótvízmennyiség nem haladhatja meg a fűtési rendszer víztérfogatának három-
szorosát. A fûtõvíz O2-tartalma max. 0,1 mg/m3. Nagy víz  terű rendszereknél (pl. táv fűtő művek), amennyiben 
a kazánkör hid ra u li kailag nincs 
leválasztva, célszerű az MSZ. 
15200 tápvíz előírásait, valamint 
a Hoval kazán- és tápvízre vonat-
kozó követelményeit ( 2-es, 3-as 
táblázat) figyelembe vennie. Mind 
régi, mind új fûtési rendszereknél 
a kazán felszerelését megelõzõen 
a rendszert szakszerûen ki kell 
tisztítania. A visszatérõ ágba egy 
megfelelő iszapleválasztót vagy 
szûrõt kell be építenie.

1.11	 Füstgázhőmérséklet	
	 	 ellenőrzése

A kazán jó hatásfokú üzemmódjá-
nak (felületek tisztaságának, égő 
jó működésének) legegyszerűbb 
megállapítási módja a gyárilag ki-
alakított csonkon legalább 300°C-
os méréshatárú hőmérő elhelye-
zése, ellenőrzése. Amennyiben a 
beszabályozási jegyzőkönyvben 
rögzített kisláng (nagyláng) hő-
mérsékleteket a leolvasott értékek 
+ 10%-kal meghaladják, úgy a 
felületeket meg kell tisztítani, az 
égőt be kell szabályozni.
A legalacsonyabb füstgázhőmér-
séklet a kazán füstcsonkján gáztü-
zelésnél 130°C (403°K), olajtüze-
lésnél 180°C (453°K) lehet.

1.12	 A	tervezők	és	üzemeltetők	
figyelmébe
Ahhoz, hogy a visszatérő víz 
min. 65 °C-os hőmérsékletét a 
körülményektől függetlenül is 
biztosítani lehessen, meg kell 
oldani az előremenő víz vissza-
keringését a visszatérő vezeték-
be. A visszatérő víz ily módon 
történő magas hőmérsékletének 
biztosításával megakadályozzuk 
a kazán idő előtti korrózióját, így 
a kazán élettartama megnő. A 
kazán korrózióját vízoldali, illetve 
füstgázoldali korrózióra lehet 
felosztani.

1. A kazánok alkalmazási területe

Megengedett	üzemi	nyomás bar < = 1 > 1 < = 22 > 2 2< = 44

Általános követelmények ---

pH-érték 25°C-nál --- > 9 > 9 >9

Alkáli földfémek (Ca + Mg)2 mmol/l
°dH

< 0,02
< 0,112

< 0,02
< 0,112

< 0,010
< 0,056

Vezetőképesség 25°C-nál µS/cm

Oxigén (O2) mg/l < 0,1 < 0,02 < 0,02

Kötött szénsav (CO2) mg/l < 25 < 25 < 25

Összes vas (Fe) mg/l --- < 0,05 < 0,03

Összes réz (Cu) mg/l --- < 0,01 < 0,005

Kovasav (SiO2) mg/l

Korrózív anyagok, mint KMnO4 mg/l < 10 < 10 < 10

Olaj, zsír mg/l < 3 < 1 < 1

2-es táblázat

Szintelen, tiszta, nem oldható anyagoktól és habképzők-
től mentes

az irányértékek csak a kazánvízhez mértékadók

az irányértékek csak a kazánvízhez mértékadók

Tápvíz irányértékei

Megengedett	üzemi	nyomás bar < = 1 > 1 < = 22 > 2 2< = 44

Általános követelmények ---

pH-érték 25°C-nál --- 10,5 - 12 10,5 - 12 10 - 11,8

Vezetőképesség 25°C-nál µS/cm < 5000 1 < 5000 1 < 2000 1

Alkáli földfémek (Ca + Mg)2 mmol/l
°dH

< 0,02
< 0,112

< 0,02
< 0,112

< 0,010
< 0,056

Savkapacitás (KS 8,2) 3 mmol/l 1 - 12 1 - 12 0,5 - 6

Kovasav (SiO2) mg/l < 150 < 100 < 50

Foszfát (P2O4)
4 mg/l 10 - 20 5 - 10 5 - 10

Nátrium-szulfit (Na2SO3)
4 mg/l 5 - 10 5 - 10 5 - 10

Polyamidok5 mg/l (3 - 5) (3 - 5) ---

3-as táblázat

Szintelen, tiszta, nem oldható anyagoktól és habkép-
zőktől mentes

Kazánvíz irányértékei

A berendezés üzemeltetése alatt a kovasav (SiO2) értékeket nem kell folyamatosan nyilvántartani

1 a megengedett savasodást nem szabad túllépni, ezért a többszörös vezetőképesség alacsonyabb.
2 korábban °dH-ban megadva, átszámítás: 1 mmol/l = 5,6 °dH (német keménység)
3 korábban pH-ként megadva, átszámítás KS 8,2 1 = p- érték 1
4 nyilvántartása csak akkor szükséges, ha vonatkozó adagolóvegyszer kerül alkalmazásra
5 a filmképző aminokat csak alacsony tűztérterhelés esetén és max. 16 bar-ig lehet használni.

Maximális	töltővízmennyiség	a	VDi	2035:2005	szerint																											1-es táblázat
töltővíz karbonát keménysége ... -ig 

[mol/m3]1 <0,1 0,5 1 1,5 2 2,5 3 >3,0
f°H <1 5 10 15 20 25 30 >30
d°H <0,56 2,8 5,6 8,4 11,2 14,0 16,8 >16,8
e°H <0,71 3,6 7,1 10,7 14,2 17,8 21,3 >21,3
~mg/dm3 <10 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 >300
Vezetőképesség2 <20 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 >600
Az egyes kazánok 
mérete

maximális töltővízmennyiség sótalanítás nélkül 

200 - 600 kW  50 l/kW 50 l/kW 20 l/kW
folyamatos sótalanítás

600 kW felett  

1  Alkáli földfémek összes mennyisége
2 Ha a vezetőképesség µS/cm-ben meghaladja a táblázat értékét, akkor mindig szükséges 
 vízminőség vizs gá latot végezni.
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1.12.1	 Vízoldali	korrózió
A vízben oldott gázok (oxigén, széndioxid) mennyiségétől függ. A vízoldali korrózió a víz hőmérsékletének 
emelésével csökken.

1.12.2	 Füstgázoldali	korrózió
A füstgázban lévő különböző komponensek (CO2, SO2, SO3, NOx) okozzák úgy, hogy a nyomás alatti részek 
felületére kondenzálódnak. Annál erősebb a füstgázoldali korrózió, minél alacsonyabb hőmérsékletű felüle-
tekkel érintkezik a füstgáz. Összegezve megállapítható, hogy akár a vízoldali, akár a füstgázoldali korróziót 
akarjuk csökkenteni, növelni kell a visszatérő víz hőmérsékletét.

1.13 A kazán javítása, karbantartása

Általános	tudnivalók
Függetlenül attól, hogy a melegvíz kazánok az időszakos vizsgálatok alól mentesítve vannak, ajánlatos és 
indokolt azokat elvégezni. Házilagos kivitelezés esetén a kazánért felelős személy irányításával kell a vizs-
gálatokat elvégezni és azt házi jegyzőkönyvben dokumentálni.

szakvállalat	által	végzendő	javítási	és	karbantartási	munkák
- A kazán és a rászerelt szerelvények, az égő és a hozzátartozó vezérlőpult vagy vezérlőszekrény karbantar-

tása. (Úgy gépészeti, mint villamos oldalról)
- A szerződésben nem rögzített eseti javítások
- Tüzelőanyag rendszer és tűztéroldali tisztítások
- A kazánt kiszolgáló egyéb berendezések javítása.

A fűtött felületek a tisztítóajtók nyitása útján ellenőrizendők olajtüzelés esetén havonta, gáztüzelés esetén 
2-3 havonta.

1.14	 igen	tisztelt	vevő!
Önnek a Hoval kazánnal egy olyan termék van a birtokában, amely a legújabb technikával, a legjobb tudás-
sal és a legmagasabb minőségben lett legyártva. Kérem ellenőrizze le, hogy a szállítmány a megrendelésé-
nek megfelelő és komplett-e. Ha esetleges szállítási sérülést tapasztal, úgy jelentse ezt a vevőszolgálatnak. 
Az utólagos reklamációk sajnos biztosítástechnikai okokból már nem kezelhetőek.
Az Ön Hoval kazánjának rendeltetésszerű szerelése és üzemeltetése céljából ügyeljen a vonatkozó törvé-
nyek, előírások és szabványok betartására. Kérdése esetén forduljon a kivitelezőjéhez vagy a Hoval vevő-
szolgálathoz. 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 zavarmentes 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 alkalommal 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 tartalmazza a kezelési- és szerelési utasításokat, valamint az érvényes hatósági előírásokat. 
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.

1. A kazánok alkalmazási területe

Fontos	tudnivalók!

Megengedett	minimum	határhőmérsékletek
A Műszaki adatok / Szerelési útmutató (3.2) pontjában 
megadott határértékeket az üzemelés alatt tilos túllépni. 
Ellenőriztesse rendszeresen fűtőkazánját  szakemberrel. 
A folyamatos, megengedett határértékek alatti üzemelés a 
kazán üzemi biztonságát és az élettartamát veszélyezteti, 
illetve a garancia elvesztését vonja maga után.

Üzemi próba
A kazán átadása során a berendezés üzemszerű körül-
mények közötti terhelését el kell végezni. Az Ön fűtés-
szerelője és a Hoval szerviz által elvégzett üzemi próba 
garantálja, hogy Hoval készüléke a keretfeltételek szerint 
működik (pl. a megengedett minimum határhőmérséklet 
betartása).
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1.14.1	 Hoval	vevőszolgálat
Kérem lépjen kapcsolatba a Hoval vevőszolgálattal, ha a Hoval kazánja működtetésével bármiféle kérdése 
merül fel, vagy akár a legkisebb működési zavart tapasztalja. Leggyakrabban egy telefonhívás is elegendő 
a kis problémák megoldásához. Képzett munkatársaink a legjobb tudásuk szerint segítenek Önnek. Amen-
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 átalánydí-
jas karbantartási megállapodásról (l.1.14). Vevőszolgálati kapcsolattartója szívesen tájékoztatja Önt. 
Elérhetőségünket az utolsó oldalon találja. 

A Hoval-vevőszolgálat karbantartási szerződése
Az Ön új fűtőkészülékének problémamentes és gaz da ságos működése érdekében javasoljuk a 
Hovalvevőszolgálattal köthető karbantartási szerződés igénybevételét. Ezzel a megállapodással a Hoval-
vevőszolgálat át veszi Öntől az évenkénti szükséges karbantartások koordinációját. Áprilistól októberig 
tartó időszakban — előzetes meg egyezés szerint — szakembereink az Ön kazánját alaposan át vizs gálják, 
ellenőrzik, megmérik és az optimálisüzemre beállítják, a szükséges javításokat pedig természetesen azon-
nal elvégzik.

A karbantartási szerződés további előnyeiről
• A szerződés megkötésével a garanciaidő meghosszabbítható.
• Fűtőkészüléke mindig optimálisan van be állítva, ami csökkenti a fűtési költséget és kör nye zet kímélő, 

emellett még megnöveli az Ön készülékének élet tartamát is.
• A biztonságos működés feltételei javulnak, hiszen a karbantartás során a hibák okait időben felismerik és 

elhárítják.
• Kedvező az általánydíj. Az esetlegesen meghibásodott alkatrészek cseréje kevesebbe ke rül Önnek.
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2. Garanciális feltételek

Beszerelés, üzembe helyezés
1., Az áru beszerelése a Vevõ feladata. Az áru jellegére való tekintet tel a beszereléshez az elõírt képesítésekkel 

rendelkezõ szakember köz re mûködése szükséges. 
2., Az áru üzembe helyezését az LZ Thermotrade Kft. külön ajánlatban meg szabott díjazás fejében vállalja. Az LZ 

Thermotrade Kft. megtagadhatja az üzembe helyezést vagy azt a vevõ utasítására annak felelõsségére végez heti 
el, ha a beszerelés vagy az áruval csatlakozó egyéb berendezések fel ismerhetõ hibája miatt az áru zavartalan üze-
melése nem látszik biztosítottnak. Az LZ Thermotrade Kft.-vel végeztetett szabályszerû üzembe helyezés a szál lított 
áruért való szavatosság és a jótállás vállalásának elõfeltétele. 

3., A Vevõ feladata, hogy gondoskodjon az árunak a kezelési útmutatá sá ban foglaltak szerint történõ folyamatos kar-
bantartásáról, hibátlan mû kö désérõl. 

  A Vevõ gondoskodik a kezelõszemélyzet megfelelõ munkavédelmi oktatásáról. Az ezzel összefüggõ kötelezettségek 
elmulasztásából származó személyi és dologi kárért az LZ Thermotrade Kft.-t felelõsség nem terheli. 

4., A Vevõ feladata, hogy a Hoval berendezések gépkönyveiben és tervezési segédleteiben előírt telepítési és installálási 
előírásokat (a berendezések csat lakoztatása tüzelőanyag és villamos oldalról, valamint hidraulikai és vízminőségi 
előírások) kötelezően betartsa. Ezen utasításoktól csak a gyártó/forgalmazó írásbeli hozzájárulásával térhet el. 

  Bármilyen más módosítás, illetve a gyártóművi előírások be nem tartása a garancia megvonását eredményezi.

Hibás teljesítés miatti és egyéb felelõsség
1., Az LZ Thermotrade Kft. kizárólag a 151/2003 (IX.22) Korm. Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztó és fogyasztási 

szerződések esetében vállal jótállást azért, hogy az általunk szállított áru megfelel a törvényben, illetve szerzõdésben 
elõírt követelményeknek. Ezen a körön kívül az LZ Thermotrade Kft. a szavatosság szabályai szerint vállalja felelős-
séget. 

  Az LZ Thermotrade Kft.  felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy tekintettel arra, hogy az LZ Thermotrade Kft. 
nem foglalkozik lakásépítésekkel, avagy az általa forgalmazott termékek beépítésével, a 181/2003. (XI.5) Korm. ren-
delet hatálya nem terjed ki rá. Az LZ Thermotrade Kft. fanntartj a ajogot arra, hogy egyedi esetekben eltérő jótállási 
feltételeket vállaljon. 

  Kazánok és égõk tekintetében a jótállás feltétele az, hogy a berendezés üzembe helyezésével egy idõben a garan-
ciális idõ alatti karbantartásra vagy az LZ Thermotrade Kft. -vel vagy egy általa írásbeli felhatalmazással rendelkezõ 
Hoval szakszervizzel karbantartási szerzõdést kössenek. 

  A jótállás alapján a vevõ az áru üzembe helyezése után számított 12 hónapos, de legfeljebb a vásárlástól számított 
15 hónapos, kazánok tekintetében az üzembe helyezés után számított 24 hónapos — de legfeljebb a vásárlástól 
számított 27 hónapos elévülési idõ alatt érvényesítheti a jelen általános feltételekben rögzített jótállási jogait.

2., A vevõ minden más igény kizárásával a hibák, illetve hiányosságok kiküszöbölését kérheti tõlünk, amennyiben ezek 
a kárveszély átszállás idõpontjában fennálltak, és az áru rendeltetésszerû használhatóságát vagy értékét csökkentik. 
Jelentéktelen érték, illetve használatcsökkenés esetén a szavatossági igény kielégítése saját választásunk szerint 
javítással vagy pótszállítással történik. A szolgáltatásokkal kapcsolatos garanciális igényeket azok teljesítésétõl 
számított 6 hónapos elévülési idõn belül lehet érvényesíteni ugyancsak a fenti feltételek mellett, beleértve a szol-
gáltatáshoz felhasznált anyagokért fennálló garanciális igényeket (pl: a szavatossági javításokon kívüli javítások és 
az azokhoz felhasznált anyagok, alkatrészek stb.). 

 Amennyiben a javítással, illetve a pótszállítással a hibák, hiányosságok, ésszerû idõn belül nem küszöbölhetõk ki, 
a vevõ választhat a szerzõdéstõl való elállás vagy megfelelõ árengedmény érvényesítése között. Ha szállításunk 
tárgyának jelentõs részét harmadik személyek gyártmánya alkotja, akkor a velünk szemben érvényesíthetõ jótállási 
igény a gyártmány szállítójával szemben általunk érvényesíthetõ követelésének a vevõ részére történõ engedmé-
nyezésére korlátozódik.

3., Ha valamely belföldi végfelhasználó garanciális jogait érvényesíti a vevõvel szemben, akkor mi ezért kötelesek 
vagyunk helytállni, ugyanolyan feltételekkel és mértékben, mint ahogyan a 6. §. 1. pontban a vevõ velünk szemben 
jótállási igényeinek a kielégítését vállaltuk. A jótállási igények teljesítésének további feltétele még, hogy a vevõ a 
végfelhasználóval a számunkra szükségesnek tûnõ javítási munkák elvégzésének lehetõségét megadja, kellõ idõt 
biztosítson számunkra a szükséges vizsgálatok, javítások elvégzésére, illetve a pótszállítások teljesítésére, továbbá 
biztosítsa a berendezéshez való megfelelõ hozzáférés lehetõségét akkor is, ha a berendezés a végfelhasználónál 
szilárdan be van építve. A költségek, amelyek abból adódnak, hogy a berendezéshez csak aránytalan nehézséggel 
lehet hozzáférni, vagy nem állt rendelkezésre elegendõ munkaterület, mindenképpen a vevõt terhelik.
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4., A pótszállításokra és javításokra ugyanolyan terjedelmû jótállást vállalunk, mint az eredetileg szállított darabokra, de 
a garanciális igények érvényesítésének végsõ határideje lejár az eredetileg szállított darabok garanciális idejének 
megszûntekor. A hiányok, hibák vizsgálatával általunk megbízott személyek nem jogosultak ránk nézve kötelezõ 
erõvel elismerõ nyilatkozatot tenni. Semmiféle felelõsséget nem vállalunk a vevõ által harmadik személyekkel szem-
ben vállalt jótállásával kapcsolatban, és nem felelünk a felhasználónak okozott közvetlen vagy közvetett károkért.

5., Nem terjed ki a jótállás olyan hibákra, esetleg károkra, amelyek alkalmatlan vagy szakszerûtlen felhasználás, a vevõ 
vagy harmadik személy által végzett hibás szerelés, illetve üzembe helyezés, természetes elhasználódás, hibás vagy 
hanyag kezelés, az üzemeltetéshez szükséges anyagok alkalmatlansága, különösen hibás égõ kiválasztása vagy 
égőbeállítás, nem megfelelõ tüzelõanyag és vegyi vagy elektrokémiai elektromos befolyások (amennyiben ezek nem 
a mi hibánkra vezethetõk vissza), a szerelési üzemeltetés karbantartási leírások figyelembe vétele, vízkövesedés, 
halogéntartalmú gázok égéstérbe jutása következtében fellépõ korrózió, valamint a vevõ vagy harmadik személy 
által végzett szakszerûtlen változtatások vagy helyreállítási munkálatok az idegen származású részek (pl. idegen 
kazánkörszabályozások) behatása következtében lépnek fel. Tároló vízmelegítõkre nyújtott jótállásunk feltételezi, 
hogy a felmelegítendõ víz ivóvíz minõségû, és a rendelkezésre álló vízlágyító berendezések kifogástalanul mûködnek. 
Semmilyen jótállási kötelezettségünk nincs abban az esetben, ha a gyorsan kopó részek, mint pl. égõfúvókák, ala-
csony emisszióhoz való égõbetétek, olajtüzelésû égõk olajszivattyúi, biztosítékok, tömítések, tûztér bélésfalak vagy 
a gyújtó- és ellenõrzõ berendezések tûzzel érintkezõ részei természetes elhasználódásuk következtében mennek 
tönkre. Szavatossági kötelezettségünk nem terjed ki továbbá olyan károkra sem, amelynek erõs porhullás következ-
tében fellépõ levegõszennyezõdés, agresszív károk, oxigénkorrózió, különösen nem diffúzióálló mûanyag csövek, 
padlófûtésnél történõ felhasználása, alkalmatlan helyiségben történõ felállítás (pl. mosókonyhák, hobbihelyiségek) 
vagy fellépõ hiba ellenére történõ további használat következtében keletkezik.

6., Mentesülünk a hibák, hiányosságok miatti felelõsségtõl, ha a hiba, hiány bejelentése után nem bocsátják a rendelke-
zésünkre a szükséges idõt vagy alkalmat az általunk szükségesnek ítélt javítások vagy pótszállítások elvégzéséhez. 
Csak az üzembiztonság veszélyeztetésével fenyegetõ sürgõs esetekben aránytalanul nagy károk elhárításánál vagy 
ha a hiba elhárításával késedelemben vagyunk, a vevõ jogában áll a hibát saját magának kijavítania, vagy harmadik 
személy által elháríttatnia és tõlünk a szükséges költségek megtérítését követelni. Ebben az esetben is elõfeltétel 
azonban, hogy minket a hiba felmerülésekor azonnal értesítsen és mi a javítást nem vállaltuk.

7., Amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyul, viseljük a javítás, illetve a pótszállítás esetén fellépõ közvetlen költsége-
ket, a pótalkatrész költségeit. A cserélt alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek és költségtérítés nélkül elküldendõk, 
egyebekben a vevõ viseli a költségeket.

8., A vevõ esetleges egyéb követelései, mint például a szerzõdéstõl való elállás, árleszállítás ki van zárva. Ki vannak 
zárva továbbá azon kártérítési igények, függetlenül azok jogalapjától, amelyek a szerzõdéses mellékkötelezettségek 
megsértésén alapulnak, különösen tanácsadás és felvilágosítási kötelezettség elmulasztása, továbbá az általunk 
végrehajtott javítással és garanciális munkákkal kapcsolatban esetleg fellépõ igények. Nem érvényesül a felelõsség 
kizárása vagy korlátozása, ha terhünkre szándékosság vagy súlyos gondatlanság róható fel. Nem hatályos továbbá 
a felelõsség kizárása, illetve korlátozása valamely kifejezetten rögzített tulajdonság hiánya esetén, ha a tulajdon-
ság szerzõdéses rögzítése éppen azt a célt szolgálta, hogy a vevõt egyéb károktól (tehát nem a szállított áruban 
keletkezõktõl) megvédje. A felelõsség kizárása, illetve korlátozása nem érinti a termék felelõsségi jogszabályok 
alapján érvényesíthetõ igényeket. 

 

A változtatások joga fenntartva!

Kivonat az  LZThermotrade Kft Általános Szállítási Feltételeiből (2009. május 1., X. kiadás ).

    dr. Lõrincz Péter
    ügyvezetõ igazgató

2. Garanciális feltételek
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3.	 Biztonsági	tudnivalók

Veszély	esetén! 
Szakítsa meg az olaj-, gáz- és áramellátást

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.

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

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!

3.1	 Óvintézkedési	tudnivalók

Víznyomás	ellenőrzése	-	lásd	53.	oldal

A kazán helyiségét mindig tartsa tisztán. Takarítás előtt az égőt kapcsolja le, mi-
vel 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!

3.2	 Alkalmazási	tudnivalók

Kazánok csak a műszaki leírásban/szerelési útmutatóban megadott tüzelő-
anyaggal üzemeltethetők. Az előállított hőt a fűtővíznek kell elszállítania. 
Az üzemelés ideje alatt a kazán minden nyílása legyen zárva.

i

3.	Biztonsági	tudnivalók

















i

3.3 Jelmagyarázat
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
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4. Üzembe helyezés
 Az első üzembe helyezést csak szakember végezheti. Az üzembe helyezési 

ellenőrzést teljes egészében le kell folytatni.

4.1	 Bekapcsolás	előtti	ellenőrzés

Ellenőrizze a fűtési rendszer víznyomását.

A fűtési rendszer teljesen feltöltött és levegőtlen legyen.
A vízkezelésre vonatkozó előírásokat vegye figyelembe!

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

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

i

i

4.	Üzembe	helyezés	/	5.	A	fűtés	szabályozása











5.1 Mire szolgál a TopTronic® T kazánszabályozás

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

 - a kívánt hőmérsékletek és üzemmódok programozásának lehetősége
 - az égő BE/KI kapcsolása
 - a hőmérsékletek felügyelete

Az üzembe helyezés során a Hoval szakemberei a fűtési paramétereket 
beállítják. A gyakran feltett kérdésekről és válaszokról a 17. oldalon talál 
áttekintést.

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

let, illetve a helyiséghőmérséklet jelenik meg (beltéri egység).

5.	 A	fűtés	szabályozásának	általános	leírása

i



14

 4 205 113 / 00

5.3	 Kezelő-	és	kijelző	szervek

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

szimbólumokkal jelölt nyomógombokkal.

Forgató-nyomógomb:
értékek beállításához és 
tárolásához

5.3.2	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

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.3.3  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. 

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

Az üzemmódot a           nyomógombbal állítsa a „FŰTÉS”       üzemre.

Az üzemmódot a           nyomógombbal állítsa a „VENDÉGSÉG”        üzemre, 
és állítsa be a kívánt időt.

A            nyomógombot nyomja 3 mp-ig és állítsa be az utántöltési időt.

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

A szabályozókészülék zavarjelzését vizsgálja meg, és adott esetben kérje ki 
a szakember tanácsát. 

Változtassa meg a beállított fűtési meredekséget. 
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. 

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

Az üzemmódot a          nyomógombbal állítsa a „CSÖKKENTETT”     üzemre.
Visszatéréskor a      nyomógombbal állítsa az üzemmódot “AUTOMATI-
KUS“        üzemre. 

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

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �


� � �
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5.	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 

3 Csökkentett 
helyiséghőmérséklet

Éjszakai helyiséghőmérséklet beállítása (illetve csök-
kentett fűtési üzem) 

4 Használatimelegvíz-
hőmérséklet

HMV-hőmérséklet beállítása, kézi HMV-utántöltés
 

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 

7 Fűtési jelleggörbe 
beállítás

A fűtési jelleggörbe beállítása 

5.3.4	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

5.	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) 

 Távollét A fűtési üzem megszakítása 

 Vendégség A fűtési üzem meghosszabbítása

 Automatikus Automatikus fűtési üzem a beállított programoknak 
megfelelően

 Nyár Csak HMV-készítés; a fűtés kikapcsolva

 Fűtés Állandó fűtési üzem

 Csökkentett Állandó csökkentett fűtési üzem

 Készenlét A berendezés kikapcsolva, a fagyvédelem aktív

9 Kézi üzem /  
emissziómérés

Csak	szakemberek	részére!

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

         

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 helyiséghőmérséklet (ha aktivált)

11 Kapcsolótábla biztosíték a 
pattintós fedél alatt

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

12
Kazánhőmérséklet-
határok
zavarmentesítése

 Biztonsági termosztát:
 Ha a kazánvíz-hőmérséklet a határhőmér-
 sékletet túllépi, a kazán kikapcsol
 (Zavar feloldását lásd alul)

13 Rövidített kezelési útmuta-
tó a pattintós fedélben

A kazánvezérlés rövidített kezelési útmutatója

14 Égő-zavarjelző lámpa Az égő zavartörlő gombját nyomja meg 

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.4 A legfontosabb beállítások

5.4.1	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. 

i

i

1

2

3

4

5

6

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

i

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.4.2	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.

i

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

i

5.	A	fűtés	vezérlése









20

 4 205 113 / 00

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.

5.5	 Üzemmódok
5.5.1	Az	üzemmódok	funkciói	

indíték

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

Reggel	elutazik	és	este	tér	vissza.

este	vendégei	lesznek. 

Lehetőség	szerint	takarékosan	és	hatéko-
nyan	szeretne	fűteni.

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

éjszakára melegebb helyiségeket 
szeretne.

Meghatározatlan	időre	elutazik.

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

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.

5.	A	fűtés	vezérlése

� � �

� � �
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5.5.2	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.

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).

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

5.	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.

5.5.3	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

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.5.4	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 5.5.3 „Üzemmód 
meg változtatása” fejezet 1-3. pont-
jának lépéseit!

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

5.	A	fűtés	vezérlése









... 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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5.6	 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.

Naponta maximum 3 fűtési időzóna lehetséges.

A kapcsolási idők csak „AUTOMATIKUS” üzemmódban aktívak.

5.6.1	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 27. oldalon.

Naponta maximum 3 fűtési időzóna lehetséges, pl.:

5.6.2	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

5.	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

7

A P1, P2 vagy P3 kapcsolási 
időprogram kiválasztása is lehet-
séges - lásd 27. oldal

i

5.6.3	Kapcsolási	(fűtési)	időzónák	megváltoztatása

5.	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

16

5.	A	fűtés	vezérlése
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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.

i

22

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.6.4	Kapcsolási	idő	másolása	





Végezze el a 5.6.3 „Kapcsolási 
idő megváltoztatása” fejezet 1-8 
pontjának lépéseit!

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

17
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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

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.7	 Fűtési	jelleggörbe
5.7.1	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.

5.	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).

���

�

������


5.7.2	Fűtési	jelleggörbe	(meredekség)	megváltoztatása

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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� � �
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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.

5.8	 Használati-melegvíz
5.8.1	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

5.	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.

��

�



5.8.2	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

5.	A	fűtés	vezérlése
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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

5.8.3	Takarékos	HMV-üzem	(csökkentett	hőmérséklet)







�

�

��
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�
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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

5.	A	fűtés	vezérlése
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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

5.	A	fűtés	vezérlése
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Végezze el a 5.8.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 1-3 pont-
jának lépéseit!

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.

5.9 További beállítások
5.9.1	Pontos	idő	beállítása	











4

5

6

7

8

9

10

11

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

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

i
� � �

i

5.	A	fűtés	vezérlése
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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.

5.9.2 dátum beállítása 













5.9.3	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

12

13

14

15

A 5.9.1 „Pontos idő beállítása” 
fejezet folytatása 

i

A 5.9.2 „Dátum beállítása” fejezet 
folytatása 

i

5.	A	fűtés	vezérlése
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Végezze el a 5.8.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 
1-3. pontjának lépéseit!

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.









5.9.4 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





7

8

10

11

12

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.9.5	Gyári	beállítások	visszaállítása	-	saját	programok	törlése

Végezze el a 5.8.3 „Csökkentett 
HMV-hőmérséklet” fejezet 
1-3. pontjának lépéseit!

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.

i

4

5

6

7

8

9

10

5.	A	fűtés	vezérlése
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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.

12

13

14

15

11

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.9.6 Kézi üzem 

A	következő	információk	csak	fűtési	szakemberek	részére	szolgálnak

�

�����

Kiindulás - alapkijelzés

Tarsa nyomva a gombot 5 mp-ig

Aktuális kazánhőmérséklet

Kívánt kazánhőmérséklet

Állítsa be a szükséges kazánhőmérsék-
letet a „forgató-nyomógomb” elforgatá-
sával.

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 eléri 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

5.	A	fűtés	vezérlése
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5.9.7 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

�



5.	A	fűtés	vezérlése
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5.10	 Berendezés-információk
5.10.1	 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

  

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.

5.	A	fűtés	vezérlése

Figyelem!

Alapesetben a *-gal jelzett tételek jelen-
nek meg.

A többi tétel csak szervizkóddal jelenít-
hető meg, de csak abban az esetben, ha 
az adott érzékelő fel van installálva.
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5.10.2	 egyedi	kijelzések

Jégkristály-szimbólum:
berendezés-fagyvédelem aktív

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

���

�

������




���

�

������




5.	A	fűtés	vezérlése

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.

5.11 Tartozékok kívánság szerint
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6.1	 T0.2	kazánvezérlés	kezelőszervei

10

6.2	 T2.2	kazán	alapvezérlés	kezelőszervei

 nyomógomb Megnevezés Működés

1
Főkapcsoló
Be / Ki

SYSTEM I = Be - a kazán üzemben

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

2 Égő üzemmódválasztó 
kapcsoló

autom. automatikus

Az alapterhelés és teljes terhelés kö-
zött kézi átkapcsolással történik

3 Alapterhelés / teljes ter-
helés

Amennyiben az üzemmódválasztó kapcsolónál (2) a 
kézi átkapcsolás lett kiválasztva, akkor az égő teljesít-
ménye variálható
 Kisláng szimbólum.

 Nagyláng szimbólum

4
Nyári / téli üzem 
üzemmódválasztó kapc-
soló

 Nyári üzem:
 Csak HMV-termelés

 Téli üzem:
 Fűtés és HMV-termelés

5  
Égő zavarkijelző  Lámpa nem világít = normál üzem

14 11

13 12

8 96 5

1

2

3

74

10 14 11

13 12

8 9

1

7

15

6. T0.2 és T2.2 kazán alapvezérlés

6. T0.2 és T2.2 kazán alapvezérlés
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 nyomógomb Megnevezés Működés

6 Zavarkijelző
Biztonsági-
hőmérséklethatárolás

  Lámpa nem világít = normál üzem
  Lámpa világít = túl magas hőmérséklet
  (A kireteszelés leírása alul)

7

Kazánhőmérséklet- 
határolás-kireteszelés

 Biztonsági berendezés:
 Ha a kazánvíz hőmérséklete a biztonsági 
 hőmérséklet fölé megy, a kazán kikapcsol.
 (A kireteszelés leírása alul)

8
Kazánhőmérséklet-szabályozó
KTR I

Hőmérséklet-szabályozó fűtési alapterheléshez

9
Kazánhőmérséklet-szabályozó
KTR II

Hőmérséklet-szabályozó — HMV-termelő

10  Kazánhőmérséklet-szabályozó
ZTR

Hőmérséklet-szabályozó — fűtési teljes terhelés

11
Kazánhőmérséklet-kijelző  Kazánhőmérsékletet mutatja

12
Füstgázhőmérséklet-kijelző  Füstgázhőmérsékletet mutatja

13
14

Üzemóra-számláló
— teljes terhelés (13)
— részterhelés (14)

Az üzemórák számát mutatja

Impulzusszámláló (kérésre)
Az égőindítás számát mutatja

13
14

Alternatív Üzemóra-számláló
— teljes terhelés (13)
— részterhelés (14)

Az üzemórák számát mutatja

Impulzusszámláló (kérésre) A tápfeszültség bekapcsolása után10 mp-ig az 
égőindítás számát mutatja

HMV-termelős	kivitel

15

HMV-termelő korrózióvédelmi-
kijelzője

Figyelem!
Csak ha a kontrollkijelző zölden világít, akkor adott a 
HMV-termelő korrózióvédelme.
• piros villog -> Értesítse a vevőszolgálatot!
• kijelző sötét -> Az áramellátás megszakadt

 Útmutató	hőmérséklet-szabályozó	beállításához	és 
	 biztonsági-hőmérséklethatárolás	kireteszeléshez

Kireteszelés túl magas hőmérséklet esetén: Ha a zavarkijelző (6) világít, az égő a magas kazánhőmérséklet 
következtében leáll és lezár. A kireteszeléshez a védőfedelet csavarja le, és az alatta levő gombot nyomja 
meg, mihelyt a kazánhőmérséklet 80 °C alá süllyed
A kazánhőmérséklet-határoló többszöri jelzése esetén értesítse a vevőszolgálatot!

i

C

C

6. T0.2 és T2.2 kazán alapvezérlés
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7. olajtartály	és	égő

7.1	 olajtartály	feltöltése
Az olajtartály feltöltésekor az égőt az üzemmód-kapcsoló gombbbal kapcsolja le. Visszakapcsolás kb. 
2 óra várakozási idő után lehetséges. A fűtőolajtartály feltöltését a tüzelőanyag szállítója ellenőrzi. 
A tartály túltöltéséhez nem tudunk felelősséget vállalni.

7.2	 Tüzelőanyag
A Hoval olajégő EL (Extra könnyő) fűtőolajjal működik max. 6mm2/s viszkozitással 20 °C-nál.
Amennyiben a fűtőkazánt a megfelelő égővel látják el, a gáztüzelésű üzem is lehetséges.

7.3	 Égőbeállítás
A Hoval égőket a gyárban ellenőrzik. Beállítát a Hoval szerviz munkatársa végzi a próbaüzem alkal-
mával.

7.4	 Kazánház	és	frisslevegő-bevezetés
A fűtőolaj korommentes égéséhez nagy mennyiségű frisslevegő szükséges, ezért a kazánház frissle-
vegő-ellátását folyamatosan biztosítani kell. A szennyezett beszívott levegő, pl. por vagy textilszálak, 
az égés minőségének gyors romlását okozza és a kazán élettartamának rövidüléséhez vezet. Épp 
ezért a kazánház legyen mindig tiszta, pormentes. Kerülje az égéslevegő érintkezését ha lo gén tartalmú 
anyagokkal, pl. tisz tí tó-, zsír ta lanító- és oldószerekkel, ra gasz tó a nya gok kal és fertőtlenítő lúgokkal.

Az ÖNorm H 5171 szerint kiegészítő levegőnyílás szükséges. A kazánház levegőellátását biztosító 
leve gő nyílás minimális bruttó keresztmetszetét a hatályos jogszabályok szerint kell kialakítani.

7.5 Üzembe helyezés
• Az első üzembe helyezésnél vegye figyelembe az égő műszaki adatainál feltüntetett értékeket
• Ellenőrizze a fűtési rendszer víznyomását
• Ellenőrizze az olajtartályban az olajszintet
• Ellenőrizze a kazánautomatika és a termosztát beállítását
• Ellenőrizze az olaj elvezetését az égőhöz
 (Az elzáróreteszt az olajvezetéknél nyissa ki)
• Ellenőrizze a kapcsolótáblán a biztosítékokat
• A vészkapcsolót kapcsolja be

Az égőt csak ezután szabad üzembe helyezni a kazán fő- és üzemmódkapcsoló gombjával.

7.6 Üzemen kívül helyezés
Az olajégő rövid ideig tartó üzemen kívül helyezéséhez elegendő, a kazán 
üzemmód-kapcsolójánál kikapcsolni az égőt. Hosszab ideig tartó üzemen 
kívül helyezéskor javasolt az olaj elzárószelepének lezárása.

7.7 Üzemzavar
Az összes égőfunkciót beépített tüzelésvezérlő automatika ellenőrzi. Min-
dennemű üzemzavart a tüzelésvezérlő automatikán az 1-es számú zavar-
mentesítő gomb, a fűtőkazánon a zavarjelző lámpa kigyulladása jelzi. Az égő 
az olajégő zavarmentesítő gombjának megnyomásával újra indul. Amennyi-
ben az égő max. 2-3 kísérlet után mégsem indul, forduljon szakemberhez.

7.8	 Égőkarbantartás
Technikailag kifogástalan állapotú tüzelőberendezésének feltétele a gaz-
daságos üzem, valamint a tiszta levegő. Az égőt évente legalább egyszer 
szakemberrel ellenőriztesse. Problémamentes és gaz da ságos működése 
érdekében javasoljuk a Hoval-vevőszolgálattal köthető karbantartási szer-
ződés igénybevételét.

1
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8.	 A	fűtőberendezés	karbantartása

8.1 Tisztítás

A nem megfelelő tisztítás következménye nem csak a tüzelőanyag-felhasználás növekedése, ha-
nem a kazán élettartamának csökkenése is.

Olajtüzelésnél a kazán tisztítását a helyi rendeleteknek megfelelően kéményseprő végezze.

Javaslat olajtüzelésű berendezések tisztításához:
• éves üzemnél: évenként 2-szer
• csak téli üzemnél: évenként 1-szer

A szakemberek részére szóló tisztítási útmutató a Műszaki adatok / Szerelési útmutató megfelelő 
fejezetében található.

8.2	 Üzemen	kívül	helyezés	vagy	átkapcsolás	elektromos	HMV-termelésre

• Ha a fűtőkazán több héten keresztül nem üzemel, utasítás szerint járjon el:
• A kazán fűtőfelületét tisztítsa meg és a kéményseprővel „konzerváltassa”. Kéményseprője hasznos 

tanáccsal tudja Önt ellátni.
• Fagyveszély esetén a berendezést a fűtésszerelő előírásainak figyelembevétele alapján ürítse le 

vagy fagyálló folyadékkal töltse fel.
• Amennyiben fűtőberendezése el van látva elektronikus fűtészabályozóval, fagyveszély esetén a 

minimum 5 °C-os helyiséghőmérséklet garantált, ha a berendezés üzemkész állapotban van.

8.3	 Víznyomás	ellenőrzése

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

8.4.1	olajtartály	ellenőrzése
Az olajtartályt a törvényes előírások szerint rendszeresen ellenőrizni és tisztítani kell. A tartály karban-
tartását speciális szakcéggel végeztesse el.

Javaslat:
Ellenőrizze, hogy kötelező felelősségbiztosítása az olaj kifolyásából származó mindennemű kárra 
vonatkozik-e.

8.4.2 Kazánanalízis
8-10 évi működés után a Hoval-szerviz által végzett alapos ellenőrzést javaslunk.

8.4	 Javaslat:
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Zavar	 ellenőrzés/ok	 Kezelés	

olajégő - Van-e áram - Ellenőrizze a biztosítékokat 
nem	indul    Kapcsolja be a fő-/vészkapcsolót
 - Világít-e a zavarjelző lámpa -  Nyomja meg a zavartörlő gombot
   - Értesítse a vevőszolgálatot 
 - OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE - Töltse fel olajjal 
 - A hőmérséklethatároló kioldott  A csavart oldja ki és a gomb 
    megnyomásával reteszelje ki 

Gázégő - van-e áram - Ellenőrizze a biztosítékokat 
nem	indul    Kapcsolja be a fő-/vészkapcsolót
 - Nyitva van-e a gázcsap - nyissa ki
 - Világít-e a zavarjelző lámpa -  Nyomja meg a zavartörlő gombot
   - Értesítse a vevőszolgálatot 
 - Van-e gáz - Érdeklődjön a gázműveknél
 - A hőmérséklethatároló kioldott  A csavart oldja ki és a gomb 
    megnyomásával reteszelje ki 

egyéb - A reteszek a fűtési előremenőben - nyissa ki
hiba-  és visszatérőben nyitva vannak-e
jelenségek - A főkapcsoló be van-e - Kapcsolja be 
  kapcsolva  
 - Az üzemmódkapcsoló helyesen - Állítsa be
  lett-e beállítva 
 - A TopTronic®T időprogramja - Ellenőrizze a fűtésszabályozó 
  helyesen lett-e beállítva  kezelési útmutatója szerint
 - A hőmérséklet-beállítás - Állítsa magasabbra
  megfelelő-e 
 - A vízszint és a víznyomás  - Ha túl alacsony - értesítse a vevőszolgálatot
  megfelelő-e   
 - Nyítva vannak-e a radiátorszelepek  - 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
 - A hőmérséklethatároló kioldott-e? - A csavart oldja ki és a gomb megnyomásával 
    reteszelje ki

9.	 Csekklista	esetleges	zavaroknál

9.	Csekklista	esetleges	zavaroknál

Figyeljen
a	következőkre!

Az üzemzavarok ellenőrzése-
kor mindig tanulmányozza át 
a fenti csekklistát.

Ha	a	hibát	nem	tudja	kezelni,	ak-
kor	hívja	fel	fűtésszerelőjét	vagy	a	
Hoval-szerviz	munkatársát.

i
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szerviztechnikus	 neve:		 .............................................................................

	 telefonszáma:	 ................................................................

Az energia megőrzése — környezetünk védelme

ThermoTrade	Kft.
H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810, Fax: +36 28 588 820
thermotrade@hoval.hu, www.hoval.hu

Az	ön	partnere:


