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Általános Tudnivalók

A TopTronic 1B szabályzóegység előkeverős, modulált üzemű égővel felszerelt gázkazánok 
szabályzására szolgál. Minden követelménynek megfelel, amit a legmodernebb kondenzációs 
technika megkíván.
Az időjáráskövető hőmérsékletszabályzás mellett a készülék még egy további szabályozott melegvíz 
előállítási feladatot is ellát.

Kívánságra a rendszer  kibővíthető egy megfelelő beltéri szabályzó egységgel, amely a 
távirányításhoz, mint információs egység szolgálhat.

A TopTronic 1B szabályzókészüléknek két fontos jellemzője van:

1. Sokrétű vezérlő- és szabályzófunkciók a magas teljesítményképességű mikroprocesszorról 
megvalósítottak. Az intelligens szabályzó-algoritmusok, a modern vezérlőelemek minden 
felhasználás számára biztosítja az optimális energiafelhasználást.

2. Kezelése egyszerű forgató gombbal történik. A célszerű felhasználói elemek  könnyen 
értelmezhető kezelést biztosítanak a kezelőnek és a hibás kezelés lehetőségét minimálisra 
csökkentik. 

Fentiek  sikeres, és zavarmentes üzemet garantálnak a lehető legmagasabb komfort mellett.
A kezelési útmutató két részből áll:
1 rész (Közvetlen használati szint)
Ezek alapján követhetők a felhasználás legfontosabb lépései, melyek a felhasználó számára 
szükségesek és közvetlen nyomógombokkal előhívhatók.
2 rész (Bővített szintű felhasználás)
Kizárólag szakemberek kezelhetik. Ez vonatkozik az egyéni beállításra, és a készülék fajlagos 
paramétereire, melyek a fedett nyomógombokkal előhívhatók és módosíthatók.

Figyelem: A meghatározott időközönként fellépő          és         jelek fontos utalásokat jeleznek, 
melyeket a helység szabályzóval való kombináció esetén figyelembe kell venni.
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A kezelési elemek használatáról

Működés Kezelési elemek Módosítás

Kívánt  nappali hőmérséklet 
beállítása

14 … 26°C

Kívánt éjszakai hőmérséklet
beállítása

8 … 20°C

Fűtés és melegvízellátás 
kikapcsolása

Standby
Készenlét

Tartósan csökkentett fűtési 
üzem
Vízmelegítés 2-es üzemben

Tartósan csökkentett 
üzem

1-es automata program 
beállítása

Fűtés és 
vízmelegítés program 

munkanapokon

2-es automata program 
beállítása

Normál fűtési és 
vízmelegítési program

3-as automata program 
beállítása

Hosszabbított fűtési 
és vízmelegítési 

program

Folyamatos fűtés és 
vízmelegítés
2-es üzemben

Állandó nappali üzem

Fűtési kikapcsolása, 
vízmelegítés 2-es üzemben

Csak vízmelegítés

Manuális üzem Keverőszelep  
manuálisan állítható
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A kezelési elemek használatáról 
a bővített felhasználás szintjén

sárga gomb        kék gomb

         szerviz csatlakozóhüvely

Működés Felhasználási 
elemek

Módosítás

Készülék értékeinek 
lekérdezése

           Kék gomb Gombot egymás után 
megnyomni

Idő és dátum beállítása            Sárga gomb
           Kék gomb

Sárga gombot 5 mp-ig nyomva 
tartani
Sárga gombbal az értékeket 
egymást követően előhívni, 
szükség esetén a kék gombbal 
módosítani

Kapcsolási idők 
módosítása

          Sárga gomb
          Kék gomb

Sárga gombbal a fűtési kört 
kiválasztani és a kapcsolási 
időket egymást követően 
előhívni és szükség esetén a 
kék gombbal módosítani.

Fűtési jelgörbe 
beállítása

          Sárga gomb
          Kék gomb

A kék gombot 5 mp-ig nyomva 
tartani, a sárga gombbal az 
értékeket egymást követően 
előhívni és szükség esetén a 
kék gombbal módosítani.
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Közvetlen felhasználói szint 

A készülék üzembe helyezése és általános információk

A kazán beindításakor a szabályzókészülék automatikusan ellenőrzi valamennyi érzékelő állapotát. 
Ez idő alatt (kb. 10 mp) a kijelzőn minden ábra megjelenik . 

Ezt követően sorban leolvasható a készülék kód és változatszáma:

    Készülék kód      Változatszám 

A változatszámot követően folyamatosan 5 másodpercenként váltakozva megjelenik az aktuális idő, 
melegvíz és kazánhőmérséklet, amennyiben egy gomb sem lett megnyomva.

Figyelem: A szabályzó készülék csak akkor köthető rá az elektromos hálózatra, ha az érzékelők 
kábelezése és a szabályzó berendezés beállítása és vizsgálata megtörtént. 
Amennyiben a berendezésre nincs minden érzékelő rákapcsolva, akkor az első üzembe helyezés 
alkalmával a mindenkori érzékelő kialakítási rend kerül rögzítésre. 

Alapkijelző

     Aktuális idő és nap
       = hétfő       = kedd stb.

     Aktuális melegvízhőmérséklet
     (csak ha van melegvíz érzékelő csatlakoztatva)

     Aktuális kazánvízhőmérséklet

Az aktuális idő, melegvíz- és kazánvízhőmérséklet alkotják a szabályzókészülék alapkijelzését. 
Amennyiben az üzembehelyezésnél vagy működés közben egy a fent megadott kijelzéstől eltérő 
szimbólum jelenik meg, az zavart jelent. 
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Közvetlen felhasználói szint 

Kezelési- és kijelző elemek

1., Kívánt nappali hőmérséklet
Az 1-es forgatógombbal a kívánt nappali szobahőmérséklet állítható be 14°C és 26°C között. A 
középállás a 20°C-os normál beállításnak felel meg. A változó külső hőmérséklet mellett állandó 
szobahőmérséklet feltétele a fűtési jelleggörbe, és a kazán pontos, szakember által történő 
beállítására.
A beállítási érték egyaránt vonatkozik a közvetlenül vezérelt kazánkörre és a rákapcsolódó 
keverőkörökre. Egy esetleges elállítás mindig csak kis lépésekben 2-3 órás időközökkel végezhető 
el, biztosítva ezzel, hogy tehetetlenségi állapot ne tudjon fellépni. A helységek hőmérséklete és a 
forgatógombon beállított érték között felléphetnek eltérések. Ezek az RS 10 belső szabályzóegység 
beépítésével elkerülhetők.

Figyelem: 
Azon fűtési körök, melyek belső szabályzó egységgel vannak kombinálva, kizárólag a 

megadott értékek szerint működnek és leválnak a szabályzókészüléken beállított értékről.
A belső szabályzó egység nélküli fűtési körök továbbra is a szabályzókészülék szerinti 

értékeknek és a választott fűtési programnak megfelelően dolgoznak.
Gyári beállítási érték:  20°C

2., Kívánt éjszakai hőmérséklet
A 2-es forgató gombbal a kívánt éjszakai hőmérséklet állítható be 8°C és 20°C között.
Egy korrekten beállított fűtési jelgörbe esetén biztosított egy egyenletes takarékosüzem bármilyen 
külső hőmérsékleti viszonyok közt. A beállítási érték egyaránt vonatkozik a közvetlenül vezérelt 
kazánkörre és a rákapcsolódó keverőkörökre. Egy esetleges elállítás itt is csak lépésekben 
történhet, hogy a csökkentett hőmérsékletet megtartsuk.
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Közvetlen felhasználói szint 

3., Üzemmód kapcsoló

A nyolcfokozatú üzemmód kapcsoló által különböző fűtési és vízmelegítési programok állnak 
rendelkezésünkre, melyek az aktuális igény szerint egyénileg kiválaszthatók.

Standby, készenlét üzem

Működő fagyvédelem mellett  ez a kapcsolóállás  a szabályzófunkciók lekapcsolását végzi. A kazán 
és a kazánköri szivattyúk lekapcsolnak és a keverők lezárnak. A fagyvédelmi határ alatti külső 
hőmérséklet esetén a fűtési körök a gyárilag megadott minimálhőmérséklet szerint szabályoznak. A 
kazán, a szivattyúk és a keverőszelepek működnek.
A vízmelegítés ebben az üzemmódban le van zárva, mégis fagybiztos. Amennyiben a hőmérséklet 
a vízmelegítőben 5°C alá esik, akkor automatikusan egy 8°C-ra történő utántöltést végez. 

           Belső szabályzóegység nélküli üzemnél a kazán a minimál hőmérséklet feletti határon a 
megfelelő csökkenő jelgörbével megadott helység minimálhőmérséklete szerint működik.

     Belső szabályzóegységgel ellátott üzemnél a fagyvédelem aktiválása esetén kazánkörök 
a megadott helység minimálhőmérséklet és az aktuális felügyeleti helységhőmérséklet szerint 
szabályoznak. 

Állandó csökkentett üzem 

Ez a kapcsolóállás valamennyi fűtési körnél átmeneti csökkentett üzemet vált ki, a gyárilag megadott 
minimál hőmérséklet határ figyelembe vételével a megadott éjszakai hőmérséklet szerint.
A vízmelegítés a melegvízkör automata üzemében meghatározott 2-es kapcsolási időben a gyárilag 
beállított 55°C vagy az egyénileg beállított melegvíz hőmérséklet szerint történik. 

Alkalmazás:   folyamatos csökkentett üzem átmeneti ill. téli időszak alatt hosszabb 
távollét esetén.
Fontosabb tudnivaló:  szakember által beállított ECO üzem esetén a fűtési körök 
fagybiztos lekapcsolása történik. A fagyvédelmi határ alatt a fűtési körök továbbra is csökkentett 
üzemben maradnak. 

 Automata programok
(   1 -    2 -    3)

Az automata programon belül három eltérő kapcsolási időprogram áll a rendelkezésünkre. Ezek 
az üzembe helyezésnél a kapcsolóállás        1,    2  vagy    3 állásának megfelelően mint gyári 
alapprogramok előhívhatók, szükség esetén a bővített felhasználás szintjén egyénileg átírhatók. 
Az automata üzem mindhárom programjában minden napra két fűtési ciklus áll rendelkezésünkre, 
elkülönítve a melegvízkört, a kazánkört és mindkét keverőkört. Ezeket egyenként egy be- és 
kikapcsolási idő határozza meg. Amennyiben az alapprogram kerül előhívásra, úgy ezek 
felhasználásuk szerint gyárilag egy vagy két fűtési ciklust a beírt kapcsolási időnek megfelelően 
kapcsolnak be.
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Közvetlen felhasználói szint 

  1 – Automata program 1
Fűtési kör Nap Fűtési üzem

-tól        -ig

Kazánkör
H – P

Szo – V

6.00 – 8.00
16.00 – 22.00
7.00 – 23.00

Melegvízkör
H – P

Szo – V

6.00 – 8.00
16.00 – 22.00
6.00 – 22.00

Alkalmazás: 
Fűtési program munkanapokon
Hétfőtől – péntekig 8.00 – 16.00 csökkentett üzem
Szombat és vasárnap folyamatosan 7.00 – 23.00-ig fűtött.

 2 – Automata program 2
Fűtési kör Nap Fűtési üzem

-tól        -ig

Kazánkör H – V 6.00 – 22.00

Melegvízkör H – V 6.00 – 22.00

Alkalmazás: 
Normál fűtési program
A hét minden napján 6.00 és 22.00 között folyamatos fűtési üzem.
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Közvetlen felhasználói szint

   3 – Automata program 3
Fűtési kör Nap Fűtési üzem

-tól        -ig

Kazánkör H – V 6.00 – 23.00

Melegvízkör H – V 6.00 – 23.00

Alkalmazás:
Meghosszabbított fűtési program
A hét minden napján 6.00 és 23.00 között folyamatos fűtési üzem.

Mindhárom automata program esetén a melegvízhőmérséklet a gyárilag megadott 55°C szerint 
vagy az egyénileg megadott értékek szerint tartott. 

Belső szabályzóegység nélküli üzemnél a fűtési körök a fűtési ciklusok alatt ill. között a 
beállított helység hőmérséklet szerint – nappali – ill. – éjszakai – szabályozottak.

Belső szabályzóegységgel  a hét minden napján maximum 3 fűtési ciklus különböző be- és 
kikapcsolási idővel, és hozzátartozó hőmérsékletértékekkel programozható be.

Figyelem: Minden fűtési kör, mely belső szabályzóegységgel üzemel, magától leválik a központi 
készülékben beállított automata programról és kizárólag a belső szabályzóegységben megadott 
alapprogram ill. egyénileg beállított kapcsolási idő és hőmérséklet érték szerint működik.

Állandó nappali üzem
Ez a kapcsolóállás  folyamatos fűtési üzemet tesz lehetővé a megadott hőmérsékletértékeknek 
megfelelően, figyelembe véve a gyárilag megadott minimális hőmérséklethatárt. 
A vízmelegítés a melegvízkör automata üzemében meghatározott 2-es kapcsolási időben a gyárilag 
beállított 55°C vagy az egyénileg beállított melegvíz hőmérséklet szerint történik. 

Vízmelegítő üzem
Ebben a kapcsolóállásban csak a vízmelegítés történik és szabályozza a víz hőmérsékletét a 
gyárilag megadott 55°C vagy az egyénileg megadott érték szerint. A vízmelegítés a melegvízkör 
automata üzemében meghatározott 2-es kapcsolási időben történik.

Manuális üzem
A kazánhőmérséklet a kazán alapvezérlésén beállított értéknek megfelelően határolt. A kazán- és 
keverőkörök  keringtető szivattyúi működésben vannak.
A keverőszelep   a hőigénynek megfelelően manuálisan állítható
Alkalmazás:  Üzembe helyezésnél, beszabályozásnál, manuális keverő beállításnál
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4., Multifunkciós információ kijelző

A multifunkcionális információ kijelzőn a következők jelennek meg:
– Hőmérséklet
– Paraméterek jellegszáma
– Paraméter értékek
– Idő és dátum
– Kapcsolási idő 
– Kapcsolási állapot kijelzése

A csatlakoztatott szabályzóelemek kapcsolási állapotkijelzője 
        Üzemi készültség / fűtési körök

        Fűtési kör szimbólumok

A szivattyújel megjelenésénél a hozzátartozó fűtési kör üzemkészültségben található.
Az égő jelének megjelenésekor az égőt indítja be. 

Egy villogó fűtési kör jele jelzi, hogy a mindenkori fűtési kör belső szabályzó egységgel áll 

kapcsolatban.

Égőindítás (égő be)

Kazánkör működésben / kazánköri szivattyú be

Vízmelegítés működésben / melegvíz – töltőszivattyú be

Keverőkör 1 működésben / fűtőköri szivattyú 1 be

Keverőkör 2 működésben / fűtőköri szivattyú 2 be

Állítóparancs a keverő nyitása esetén 

Állítóparancs a keverő zárása esetén

Nyári lekapcsolás /fűtési körök kikapcsolva
A kapcsolási állapot kijelzője a – berendezés információi – rovat első értékeként hívható 
elő.
Megjegyzés: Amennyiben az üzembe helyezésnél a felesleges fűtési köröket üzemen kívül 
helyezik, ez nem jelenik meg a kijelző szimbólumokban.

5., Lekérdezés és programozás

A multifunkcionális kijelző mellett elhelyezett fedél felnyitásával a szerviz kapcsolóhüvely mellett egy 
kék és egy sárga gombhoz férhetünk hozzá. Ezekkel a következők kérhetők le és programozhatók 
be: 
1 – berendezés információi
2 – alapkijelző
3 – idő és dátum
4 – programozás az üzemeltető által
5 – programozás szakember által
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5.1. Berendezés információi
A kék gomb egymást követő megnyomásával a kapcsolási állapot kijelzője mellett a minden 
rácsatlakoztatott hőmérsékletérzékelő  tényleges értéke egymás után előhívható. Előhívott tényleges 
értékek esetén a sárga gomb megnyomásának idejére megjelenik a hozzátartozó normaérték is. 
Kivétel:   Külső hőmérséklet
   Melegvíz termosztát
   Füstgázhőmérséklet
   Idegen hőérzékelő 

 Kék gomb 

   Kapcsolási állapot kijelző

Fűtési kör jele rácsatlakoztatott RS-10 belső szabályzóegység esetén villog. 

  Kék gomb       Kék gomb

          Külső hőmérséklet 1      Melegvízhőmérséklet
         
  Kék gomb      

             Külső hőmérséklet 2     Melegvízhőmérséklet
              szabályzó BE

  Kék gomb       ill. 

          Kazánhőmérséklet 1        Melegvízhőmérséklet
          (Kazán előremenő)         szabályzó KI

  Kék gomb       Kék gomb *

          Kazánhőmérséklet 2        Szobahőmérséklet
          (Kazán visszatérő)           Fűtési kör

         Kék gomb

                 Alapkijelző
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*Amennyiben egy elektromos melegvízérzékelő helyett egy átlagos melegvíz termosztátot 
használnak fel, a melegvízhőmérséklet helyett az aktuális termosztát funkció jelenik meg.
Az alapkijelzőhöz az utolsó hőmérséklet érték kék gombbal történő előhívásával jutunk, vagy 
minden egyes előhívott értéknél automatikusan kb. 10 perc múlva visszaáll az alapkijelzőre. 

5.2 Idő / Dátum beállítása 
Kapcsolási idő elállítása

a) Idő / Dátum beállítása
Napi értékek mint:

- idő
- nap
- hónap
- év

gyárilag aktualizáltak, korrigálást nem igényelnek.

Automatikus nyári-/téli átállás

A készülékben található évekre előreprogramozott naptár figyelemmel kíséri az évente ismétlődő 
nyári- és téli időeltolódásokat, így erre vonatkozóan feleslegessé válik a manuális beállítás.
Figyelem: Amennyiben az átállítás ideje alatt a készülék nincs áram alatt, úgy az aktuális időt az 
üzembe helyezésnél egy órával előre- ill. vissza kell állítani.

Korrigálások 

Ha kivételes esetekben szükségessé válik a korrigálás, úgy a napi értékek az idő / dátum szintjén 
egymás után előhívhatók és korrigálhatók.

b)  Kapcsolási idő elállítása
A három automata programban   1,   2, és   3 a gyárilag megadott alap kapcsolási időt minden 
fűtési körhöz külön módosíthatjuk. Ily módon a hét minden napján egyénileg hozzárendelt fűtési 
programok hozhatók létre eltérő ki- és bekapcsolási idővel.

Fűtési kör kiválasztása

A kapcsolási idő elállítása az időállítással kapcsolatban hívható elő, melynél az utolsó beállított 
érték megjelenése után a sárga gomb ismételt megnyomásával a módosítandó fűtési kör sorban 
kiválasztható.
Az utolsó fűtési kör előhívását követően a sárga gomb ismételt megnyomásával az alapkijelző 
jelenik meg.

Melegvízkör     Kazánkör
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Kapcsolási idő kiválasztása
Kapcsolási idők olvasása

A módosítandó fűtési kör kiválasztását követően a kék gomb megnyomásával kerülhetünk a 
kapcsolási idő szintjére. Egyidejűleg a hét első napjának (hétfő) az első kapcsolási ideje jelenik 
meg. További, ezen a szinten található kapcsolási idők előhívása a sárga gomb segítségével az 
automatikusan egymást követő napok váltakozó ki- és bekapcsolási sorrendjében történik.
A mindenkori kapcsolási idő felismerésére a következő ábra jelenik meg a programozás alatt a 
kijelzőn baloldalt: 

- bekapcsolási idő jelzése
- kikapcsolási idő jelzése

Egyidejűleg a mindenkori kapcsolási idő megjelenése előtt a hozzátartozó kapcsolási státusza 2 
másodpercre felvillan:

ON = bekapcsolás (fűtés kezdete)
ill.
OFF = kikapcsolás (fűtési vége)

Kiegészítésként a kijelzett kapcsolási idő mellett a ciklus hozzárendelési száma 1 ill. 2 jelenik meg 
a kijelző bal oldalán, mely a kiválasztott automata programnak megfelelően az első vagy a második 
be- vagy kikapcsolási időt jelzi. A hét ehhez tartozó napja a kapcsolási idő alatt látható.

Kapcsolási idők módosítása

Az előhívott be- ill. kikapcsolási idő módosítása növekvő sorrendben a kék gomb segítségével 30 
perces lépésekben történik. 
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Kapcsolási idő törlése (Reset)

A hét utolsó napjának (vasárnap) utolsó kapcsolási idejének előhívása után a sárga gomb további 
megnyomásával a kapcsolási idő Reset-funkciója hívható elő.

Ezzel a funkcióval a kiválasztott kör minden egyénileg megadott ki- és bekapcsolási ideje törölhető 
és a mindenkori gyárilag megadott kapcsolási alapprogramra  átírható. 
Az előhívott törlési funkcióban a kék gombot addig kell nyomva tartani, míg a kapcsolási idő törlése 
a – SET – kiírással jóváhagyásra nem kerül.

Következő fűtési körök módosítása

A hét utolsó napján (vasárnap) utoljára előhívott kapcsolási idő előhívása után a sárga gomb további 
megnyomásával visszalépünk az előzőleg választott fűtési körhöz, úgy hogy ismételt kapcsolási idő 
választással egy az esetlegesen módosított kapcsolási idő közvetlen ellenőrzése végezhető el. 
A sárga gomb ismételt megnyomásával a következő fűtési kör hívható elő és az előzőhöz hasonló 
módon módosítható. Egyénileg módosított alapprogramok kapcsolási idejét a későbbi ellenőrzés 
tekintetében érdemes táblázatba  feljegyezni.

Visszatérés az általános kijelzőhöz

A kapcsolási idő elállításának a kék ill. sárga gomb utolsó megnyomását követően automatikusan 
visszaugrik a Display az alapkijelzőre.
Visszatérés a normál kijelzőhöz úgy is lehetséges, ha a sárga gombot addig nyomjuk míg vissza 
nem áll az alapkijelzés.

Idő / dátum és kapcsolási idő programozás szerkezete

A következő oldalon lerajzolt programszerkezet a kapcsolási szinten segítségére lehet az egyéni 
fűtési programok elkészítésében. 
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Kapcsolási idő módosítása
Belépés a bővített felhasználás szintjére
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Pontos idő és kapcsolási idő beállítása

Az idő beállítását a sárga gomb kb. 5 mp-ig történő nyomva tartásával érhetjük el. A beállítási 
funkcióban a módosítandó értékeket a kék gombbal korrigálhatjuk. Az ezt követő értékek előhívása 
a sárga gomb megnyomásával történik. 

Perc       Óra

   Beállítási tartomány        Beállítási tartomány
   00 ….. 59               00 …… 23

Módosítás:   kék gomb     Módosítás:  kék gomb
Következő érték:  sárga gomb     Következő érték:  sárga gomb

Nap       Hónap
   Beállítási tartomány        Beállítási tartomány
   1 …. 31          1 ….. 12

Módosítás:   kék gomb     Módosítás:   kék gomb
Következő érték:  sárga gomb     Következő érték:  sárga gomb

Év

   Beállítási tartomány
   1994 …. 2030
Módosítás:   kék gomb
Következő érték:  sárga gomb

A- Fűtési kör kiválasztása

Melegvízkör         Kazánkör

Információ és módosítás    Információ és módosítás
lásd B-kapcsolási idő kiválasztása  lásd B-kapcsolási idő kiválasztása
Következő fűtési kör: sárga gomb  Következő fűtési kör: sárga gomb
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Vissza az alapkijelzőhöz :   sárga gomb
               1
               2
               3

B – Kapcsolási idő kiválasztása    Módosítás:   kék gomb
Az első kapcsolási idő a kiválasztott fűtési körben  Következő kapcsolási idő:       sárga gomb
Kék gomb

   Fűtési üzem      Fűtési üzem

       1            1
       2            2
       3            3

Módosítás:      kék gomb          Módosítás:   kék gomb
Következő kapcsolási idő:   sárga gomb  Következő kapcsolási idő:         sárga gomb

   Csökkentett üzem     Csökkentett üzem

        1            1
           2            2
        3            3

Módosítás:   kék gomb          Módosítás:   kék gomb
Következő kapcsolási idő:           sárga gomb        Következő kapcsolási idő:             sárga gomb

Fűtési üzem

        1
        2
        3

Módosítás:   kék gomb
Következő kapcsolási idő:           sárga gomb

   Csökkentett üzem

     1
     2
     1

     3
     2

   
   
   

Következő kapcsolási idő:           sárga gomb

   Fűtési üzem

Kiválasztott fűtési kör 1.    Kiválasztott fűtési kör 1.    
kikapcsolási ideje kikapcsolási ideje 

hétfőnhétfőn

   
   
   

Kiválasztott fűtési kör 2. 
bekapcsolási ideje bekapcsolási ideje bekapcsolási ideje 

hétfőn

sárga gomb
          
          
          

Kiválasztott fűtési kör 2. 
kikapcsolási ideje           kikapcsolási ideje           kikapcsolási ideje kikapcsolási ideje 

hétfőn

       
       
       

Kiválasztott fűtési kör 1. 
bekapcsolási ideje 

kedden

       
       
       

Kiválasztott fűtési kör 1. 
kikapcsolási ideje 

kedden

Kiválasztott fűtési kör 1.    Kiválasztott fűtési kör 1.    Kiválasztott fűtési kör 1. Kiválasztott fűtési kör 1. 
bekapcsolási ideje bekapcsolási ideje 

hétfőn
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További programozás, mint hétfőn

Utolsó kapcsolási idő:    sárga gomb

   Csökkentett üzem

     1
     2

        3

Módosítás:   kék gomb
Kapcsolási idő törlési funkciója:   sárga gomb

Kapcsolási idő törlése: kék gombot kb. 5 mp-ig nyomva tartani
Nyugtázás: SET
Kapcsolási idő ellenőrzése :   sárga gomb

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

   
   

Kiválasztott fűtési kör 2. 
kikapcsolási ideje kikapcsolási ideje 

vasárnap
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Utoljára választott fűtési kör:  sárga gomb

    Példa: Melegvízkör 1

Következő fűtési kör:   sárga gomb

    Példa: Fűtési kör 2

Információ és módosítás: lásd B-kapcsolási idő kiválasztása

Visszalépés a normál kijelző helyzethez:  sárga gomb megnyomásával

    Alapkijelző

5.3 Programozás a készülék üzemeltetési helyéhez

Ez a programozói szint a paraméterek javítására és kijelzésére szolgál, melyek az egyéni 
hőszükségletre és szerkezeti adottságokra  vonatkoznak.

Ezek a paraméterek:

– Fűtési jelgörbe beállítása
– Kívánt melegvíz hőmérséklet
– Égő üzemóra számláló
– Égő indítás számláló
– Törlő funkció
és a felsorolás szerint hívhatók le egymást követően.

Belépés a felhasználói szintre

A felhasználói szintre a kék gomb segítségével jutunk, melyet mindaddig nyomva tartunk, míg a 
kijelzőn az első paraméter meg nem jelenik. Ezalatt a kapcsolási állapot kijelzője is felvillan egy 
pillanatra. 
További paramétereket a sárga gomb segítségével hívhatjuk elő. Az előhívott paraméterértékek 
módosítása a kék gomb megnyomásával történik. 
Figyelem: Amennyiben a gyári beállítást módosítani kell, akkor célszerű a megfelelő értéket a 
felhasználói szint paraméter áttekintésében feljegyezni. 
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Felhasználói szint paramétere

Belépés: kék gombot 5 mp-ig nyomva tartani

     Kapcsolási állapot kijelzője

     Paraméter 1
     Fűtési jelgörbe meredeksége kazánkör

Gyári beállítási érték:  1.4
Beállítási tartomány:  0,2 …. 3,5
Módosítás:   kék gomb
Következő paraméter:  sárga gomb

  
A fűtési görbe meredeksége az előremenő hőmérséklet változásának viszonyát jelöli a külső 
hőmérséklet függvényéhez képest, és fűtési körönként külön beállítható. A meredekség értéke 
a hőszükségleti számításban alapul vett legalacsonyabb külső hőmérséklet értékére vonatkozik, 
amely a Hoval szerviz szakembere  a szervizszinten megfelelő mindenkori klímaövezet szerint 
állított be. A fűtési görbe beállítása  csak kis lépésekben és elegendő hosszú szünetekkel történhet, 
amivel egy állandósult állapot vizsgálható. 
Javítások 0,1-től ajánlhatók 1-2 napig tartó lépésekben.

Belső szabályzóegység nélküli üzemnél a fűtési jelgörbe pontos beszabályozásához a 
üzemmód kapcsolót átmenetileg folyamatos nappali üzemre  kell állítani, hogy a stabilizáló 
eljárást egy csökkentett periódussal ne zavarhassuk. 

Belső szabályzóegységgel ellátott üzem esetén a fűtési jelgörbe automatikusan beállítódik, 
amennyiben a megfelelő paraméterek aktiváltak. 
Azon helyiségben, ahol a belső szabályzó fel van szerelve, nem lehetnek termosztatikus fűtőtest 
szabályozók beépítve.
Tökéletesen beállított fűtési jelgörbe esetén a szobahőmérséklet a megfelelő beállított nappali 
hőmérsékleten marad, függetlenül a külső hőmérséklet módosulásaitól. 

Ajánlott beállítási értékek:
Padlófűtés:   0,3 ….. 1,0
Radiátorfűtés:  1,2 .…. 2,0
Konvektor fűtés: 1,5 ….. 2,0
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Figyelem: A fűtés görbe a minimális előremenő-hőmérséklethatár és a szervizszinten megadott 
maximális hőmérséklethatár között húzódik. A beállítási tartományon belül az előremenő hőmérséklet 
a görbe meredeksége szerint a külső hőmérséklet függvénye.
Fűtési jelleggörbe diagrammja

Következő paraméter:  sárga gomb

    Paraméter 4
    Kívánt melegvízhőmérséklet

Gyári beállítási érték: 55°C
Beállítási tartomány: 10°C … melegvíz maximális hőmérséklethatára
Ezzel a paraméterrel állítható be a melegvízhőmérséklet a kívánt értékre. A maximális beállítási 
érték a szakember által a szerviz szinten beállított maximális hőmérséklet szerint van behatárolva. 
Az üzemkészültség ideje alatt a melegvízhőmérséklet a beállított értékre szabályozott. 

Módosítás:     kék gomb
Következő lépés:   sárga gomb

    Égő üzemórák

Gyári kiszállítási állapot.  0000 h
Kijelző tartománya:  20.000 óráig 19999 h

 20.000 starttól: 20.00 h  Kijelző × 10
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Következő lépés:   sárga gomb

    Égő indítás

Gyári szállítási állapot:  0000
Kijelző tartomány:  20.000 startig:   19999
   20.000 starttól:  20.00  Kijelző × 10

Következő lépés:   sárga gomb

    Paraméter törlése
    (visszaállás készültségre)

Visszaállítás: kék gombot 5 mp-ig folyamatosan nyomva tartani

Ezzel a funkcióval minden paraméter az égő üzemi órák és az égő indításokat kivéve a gyári 
beállítási értékre visszaállíthatók. 
A visszaállást a kijelző 0: Set állása nyugtázza. 

    Paraméter törlése
    Visszaállás

Következő lépés:   sárga gomb

    Kilépés a felhasználói szintről

A felhasználói szintről a kék gomb ismételt megnyomásával léphetünk ki. 

Zavarjelzések, készülék diagnosztika

A TopTronic 1B szabályzókészülék egy részletes hibajelző logikával rendelkezik, felismeri a hiba 
jellegét és megjeleníti a kijelzőn.
A hibajelzések minden egyéb kijelzéssel szemben előnyben vannak, és a hiba elhárításáig a 
kijelzőn láthatóak.

A következő hibajelzések léphetnek fel:

Kazán és adatbusz hibajelzések

    Villogó hibajelzés

Effajta hibajelzéseket a következők okozhatják:

1 – Hiba az égő automatikában
2 – Hibás adatátvitel az égő automatika felé
3 – Hibajelzés hiányzó 1-es buszcímnél
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Hibajelzések a rendszerre vonatkozóan

A következő hibajelzések fellépése esetén értesítse a szervízt. 

    Zavar a melegvízkörben

Amennyiben a melegvíz hőmérséklete 4 órán belül nem éri el beállított értéket, hibát jelez.

    Hiba a kazánkörben
    Villogó égőjelzés

Érzékelők hibajelzése szakadás esetén

    Berendezés érzékelő

– Kazán érzékelő

– Melegvíz érzékelő

Hiba diagnózis
A mefelelő fűtési kör      bekeretezve villog. 

– Külső érzékelő

– Külső érzékelő 1

– Külső érzékelő 2

Hiba diagnózis
Háromszorosan villogó  -jelzés a megfelelő érzékelő I ill. II jellel üzem esetén két külső 
érzékelővel.

Hibajelzések rövidzárlat esetén

  
– Kazánérzékelő

– Melegvízérzékelő
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Hibadiagnózis
Villogó vonal szimbólum a megfelelő fűtési kör felett

    Külső érzékelő

    Külső hőmérséklet 1

Hiba diagnózis:
Háromszorosan villogó – –.– jelzés a megfelelő érzékelő I jellel üzem esetén két külső 
érzékelővel.

Figyelem:

– Külső érzékelő 2

Rendkívüli funkció
A rövidre zárt külső érzékelő 2-nek hibajelző funkciója van.
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Mit tegyünk, ha….

A következőkben felsorolt utasítások segítségükre lehetnek a leggyakrabban 
előforduló helyzetek megoldására.

Észrevétel Megoldás

Fázom
Szobahőmérsékletet a jobb gombbal  
magasabb értékre állítani

Melegem van
Szobahőmérsékletet a jobb gombbal  
alacsonyabb értékre állítani

Ma este hosszabb időre szeretnék 
meleget

A középső gombot a 3 fűtési programra 
állítani

Napközben több órára távol leszek Szobahőmérsékletet a jobb gombbal  
a visszaérkezésig alacsonyabb értékre 
állítani vagy a középső gombot a  
helyzetbe

Bizonytalan időre elutazom Középső gombot  O-ra állítani

Éjjel-nappal azonos hőmérsékletet 
szeretnék

Középső gombot    -ra állítani

Leállítom a fűtést, de melegvízre 
szükségem van

Középső gombot           -ra állítani

Nagyon sok melegvízre van most 
szükségem

Középső gombot 3-ra állítani. Ha 
átmenetileg nem kívánunk fűteni, a 
középső gombot állítsuk        -ra.

Hirtelen se fűtésem, se melegvizem, 
megfázom

Ellenőrizze, hogy a szabályzókészülék 
hibát jelez - e, és értesítse a szervizt.
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Külső érzékelő AF 100 N

Időjárás vezérelt fűtési üzem esetén a szabályzókészülék egy ill. kettő külső érzékelő AF 100 N-nel 
üzemel.
Felszerelés:
A külső érzékelőt a földtől min. 2 méterre az épület leghidegebb részén (észak, észak-kelet) kell 
elhelyezni. Az érzékelő felszerelésénél figyelembe kell venni az idegen hőforrásokat, melyek a 
mérési eredményeket meghamisíthatják (kémény, napfény..stb.). A kábelkivezetésnek lefelé kell 
mutatnia, ezzel elkerülve a nedvesség bejutását. Az elektromos felszereléshez egy kéteres kábel 
min. 1 mm2 kereszmetszet van előírva. 

Vezeték érzékelő KT 10

A kábelérzékelő KT 10 merülőérzékelőként egy rácsatlakoztatott vezetékkel kialakított és a 
hőmérséklet regisztrálására szolgál a merülőhüvelyben. 
Alkalmazás szerint különböző vezetékhossz áll rendelkezésünkre:
KT 10/16/6  Vezetékhossz 1,6 m
KT 10/25/6  Vezetékhossz 2,5 m
KT 10/40/6  Vezetékhossz 4,0 m
Az érzékelő elem átmérője 6 mm és hossza ca. 50 mm.

Belső szabályzóegység RS-10

Az RS-10 beltéri szabályzóval a kezelési és felügyeleti lehetőségek jelentősen megnőnek.  Minden  
fűtési körhöz egy belső szabályzórendelhető .
Ezenkívül a központi készülék még további vezérlő- és szabályzó funkciókat is tartalmaz, melyek a 
belső szabályzóegységgel aktiválhatók. 
Ide sorolhatók:
– Optimalizálási funkció
– Szabadon programozható szobahőmérséklet ciklusok
– Fűtési görbe automatikus adapciója
– Klímaövezetek beállítása
Az öt kezelőgomb segítségével lekérdezhető valamint módosítható a hőmérséklet és a kapcsolási 
idő valamint egyéni programok is létrehozhatók. 

Az áttekinthető képernyő nemcsak az aktuális idő, dátum külső- és szobahőmérséklet értékekről 
informál, hanem megtudhatjuk a berendezés számos adatait (paraméterértékek, programkijelző 
stb.) és jelenti a rendhagyó üzemállapotot is (hibajelzések).



28 29

Tartozékok

Távbeállító készülék RFF-40S szobaérzékelővel

Ez a kiegészítő készülék regisztrálja az aktuális szobahőmérsékletet és lehetővé teszi a kívánt 
szobahőmérséklet módosítását ±4 K-val.
A beépített üzemmód kapcsoló lehetővé teszi a folyamatos fűtési ill. csökkentett- vagy automata 
üzemet a központi készülék automata programjában megadott értékek szerint. 

Szobaérzékelő RF-40

Ez a kiegészítő berendezés kizárólag az aktuális szobahőmérsékletet regisztrálja és minden a 
szobahőmérsékletre vonatkozó alkalmazáshoz felhasználható.

Elektromos csatlakozás

Egy vagy több belső szabályzóegység vagy távbeállító készülék és a központi készülékkel való 
összekapcsolása egy négyeres min. 1 mm2 –es adatbuszvezetéken történik. 

Több, mint 50 méteres hossz esetén a JY-(ST) Y 2×2×0,6 ill. LiYCT (TP) 2×2×0,75típusú vezeték 
használata javasolt.
A kábel szigetelését a kazán földelt kivezetésére kell csatlakoztatni. 

Távvevő modul FU 77

Kívánságra a központi készülékre egy távvevőt helyezhetnek el. Ezt a szerkezetet egy vételre 
alkalmas helyen kell felszerelni és a megfelelő csatlakozókkal a szabályzóra rákötni. 
Rácsatlakoztatott TopTronic RS-10 szabályzóegység esetén ezek a kiegészítő berendezésbe épített 
kapcsolóórák is szinkronizálódnak.

Elektromos csatlakozás

A távvevő és a központi készülék összekötése egy háromeres vezetékkel történik. A csatlakozás a 
távvevő kezelési útmutatójában leírtak szerint történik.

Felszerelés

A TopTronic belső szabályzóegység a sikeres elektromos csatlakozást követően a mellékelt 
adapterkeret segítségével kerül elölről beépítésre. A készülék a két oldalán található csavarral 
rögzíthető, melyet könnyedén megnyomva az óramutató járásával megegyező irányba egy negyed 
fordulatot fordítunk.
A leszerelés fordított sorrendben történik. 
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Tartozékok

Elektromos szerelési munkák

A szabályzókészülékhez történő elektromos csatlakozás és vezetékelés a készülék hátulján  
található kapocspontokon történik. 

A csatlakozó vezetéket elegendő hosszúságúra kell hagyni a készülék szerelhetősége érdekében.

Figyelem:
A kék jelzésű területen található csatlakozók  biztonsági kisfeszültséggel működnek és semmi 
esetre sem kerülhet érintkezésbe a hálózati feszültséggel. 

A pirossal jelzett kapcsolási mezőn a csatlakozó kivezetők üzemállapot szerint alapjában hálózati 
feszültség alatt vannak. 

Utasítás:
A készülék kábelezésénél feltétlenül ügyelni kell arra, hogy az érzékelő- és adatbuszvezetékeket és 
a hálózati feszültséget vezető kábeleket külön helyezzük el. 
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Villamossági szerelés

Elektromos csatlakozás

3 – Fűtőköri szivattyú keverő nélkül
5 – Vízmelegítő – töltőszivattyú
6 – L1/230 V~
7 – Meghajtó keverő 1 – nyitva –
8 – Meghajtó keverő 1 – zárva –
9 – Szivattyú keverőkör 1
10 – változtatható kimenet 1
11 – változtatható kimenet 2
12 – L1/230 V~
13 – meghajtó keverő 2 – nyitva – 
14 – meghajtó keverő 2 – zárva – 
15 – szivattyú keverőkör 2
21 – N/230 V~ hálózati csatlakozás
22 – L1/230 V~ hálózati csatlakozás
24 – +12V az RS-10 szabályzóegységhez és további kiegészítő berendezésekhez
25 – BUS-jelzés B/RS485
26 – BUS-jelzés A/RS485
27 – Bemente az FU 77 távvevőhöz
28 – kazán visszatérő érzékelő
29 – Külső érzékelő 2
30 – füstgáz érzékelő
31 – Bemenet a fagyvédelemre való átkapcsoláshoz
32 – idegen hőérzékelő
33 – Bemenet a prioritás átkapcsoláshoz
34 – Előremenő érzékelő keverőkör 2
35 – előremenő érzékelő keveerőkör 1
36 – melegvízérzékelő
38 – Külső érzékelő 1

Szerviz csatlakozó
1 = + 12 V
2 = GND
3 = szabad
4 = adatvezeték A
5 = adatvezeték B

A szerviz csatlakozó csatlakozásai hasonlóak az adatbusz 23-26 csatlakozásaihoz.

2
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Villamossági szerelés

Hidraulikus rendszer alkalmazás példa
TopTronic 1B



32 33

Kapcsolási idő program 1

Alapprogram 1     Egyéni program 1

– Kazánkör      – Kazánkör

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H 6.00 8.00 16.00 22.00
K 6.00 8.00 16.00 22.00
Sze 6.00 8.00 16.00 22.00
Cs 6.00 8.00 16.00 22.00
P 6.00 8.00 16.00 22.00
Szo 7.00 23.00  - - - -  - - - -
V 7.00 23.00  - - - -  - - - -

– Melegvízkör     – Melegvízkör
Gyári beállítási érték: 55°C

Nap Ciklus 1 Ciklus 2 Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig - tól - ig - tól - ig

H 6.00 8.00 16.00 22.00 H
K 6.00 8.00 16.00 22.00 K
Sze 6.00 8.00 16.00 22.00 Sze
Cs 6.00 8.00 16.00 22.00 Cs
P 6.00 8.00 16.00 22.00 P
Szo 6.00 22.00  - - - -  - - - - Szo
V 6.00 22.00  - - - - - - - - V

Alapprogram 2     Egyéni program 2   

– Fűtési kör      – Fűtési kör 

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H 6.00 22.00
K 6.00 22.00
Sze 6.00 22.00
Cs 6.00 22.00
P 6.00 22.00
Szo 6.00 22.00
V 6.00 22.00

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
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Kapcsolási idő program 2

Alapprogram 2     Egyéni program 2

– Melegvízkör       – Melegvízkör
Nap Ciklus 1 Ciklus 2

- tól - ig - tól - ig
H 6.00 22.00
K 6.00 22.00
Sze 6.00 22.00
Cs 6.00 22.00
P 6.00 22.00
Szo 6.00 22.00
V 6.00 22.00

Alapprogram 3     Egyéni program 3

– Fűtési kör      – Fűtési kör

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H 6.00 23.00
K 6.00 23.00
Sze 6.00 23.00
Cs 6.00 23.00
P 6.00 23.00
Szo 6.00 23.00
V 6.00 23.00

– Melegvízkör     – Melegvízkör
Gyári beállítási érték: 55°C

Nap Ciklus 1 Ciklus 2 Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig - tól - ig - tól - ig

H 6.00 23.00 H
K 6.00 23.00 K
Sze 6.00 23.00 Sze
Cs 6.00 23.00 Cs
P 6.00 23.00 P
Szo 6.00 23.00 Szo
V 6.00 23.00 V

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V

Nap Ciklus 1 Ciklus 2
- tól - ig - tól - ig

H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
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Paraméterek áttekintése – Lakószint

Paraméter Működése Beállítási 
tartomány

Gyári 
beállítás

Beállítási 
érték

1 Fűtési jelgörbe 
meredeksége, fűtési 
kör 

0,2 … 3,5 1,4

4 Kívánt
melegvízhőmérséklet

55°C

5 Égő üzemórák 0000 …. 199990 0000 h
6 Égő indítások 0000 …. 199990 0000
7 Reset
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Paraméterek áttekintése – 
Felhasználói szint

Paraméter
Nr.

Paraméter 
működése

Beállítási
tartomány

Gyári beállítás Beállítási 
érték

1 Fagyvédelem -20 … +10°C 0°C

2 Nyári lekapcsolás Ki, 10 …30°C 17°C

3 Klímaövezet -20 … 0°C -10°C

5 Kazán max. 
hőmérséklet

10 … 90°C 80°C

8 Szivattyú utánfutás 0 … 15 perc 5 perc

10 Melegvíz üzemmód 1 - 2 - 3 3

11 Max. melegvíz 
hőmérséklet határoló

40 … 80°C 60°C

12 Melegvíz érzékelő 
módja

1 - 2 1 (termosztát)

13 Legionella védelem 0 … 8 8

14 Melegvíz utántöltés 0,1 … 1,0
(10 … 100%)

0,3 (30%)

15 Melegvíz párhuzamos 
eltolás

0 … 50 K 20 K

20 Helyiség befolyása
fűtési kör

0 … 2,5 0,5 (50%)

21 Adapció
Fűtési kör

0 … 1 0

22 Fűtőtest exponens 1 - 2 - 3 2 (1,31)

23 Késleltetési idő
Fűtési kör

0 … 6 h 2 h

24 Külső érzékelő 
hozzárendelés, fűtési 

kör

0 - 1 - 2 0
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Paraméterek áttekintése – Felhasználói szint

Paraméter
Nr.

Paraméter 
működése

Beállítási
tartomány

Gyári beállítás Beállítási 
érték

60 Téli-/nyári átállás 0 - 1 1

61 Programozható 
szabályzókimenet 

X3-3

1 … 5 4

64 Busz cím 1 … 5 1

65 Kazán 
sorrendkapcsolás

0 - 1 0

66 Kezelői szint zárolása 0 … 3 0

67 Csökkentett üzemmód 0 - 1 1

68 Helység min. 
hőmérséklet

5 … 20°C 5°C

69 Blokkolásgátló 
védelem

0 - 1 1

81 Logikai hibajelzés
(rendszerre vonatkozó 

hibajelzések)

0 - 1 1
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Műszaki Adatok

Hálózati feszültség:     230 V + 6%/ -10%

Hálózati frekvencia:     50 … 60 Hz

Előbiztosíték:      max. 6,3 A/lomha

Kivezető relé érintkező terhelése:  6 A 

Szabályzó körök:     Fűtési kör 

  Melegvízkör

BUS:       RS 485, csatlakozás komputerhez,

   laptop-hoz, szabályzókészülékhez vagy   

   modemhez

Üzemmód kapcsoló:     8 fűtési program

Kapcsoló óra:     Minden egyes fűtési körhöz

Legkisebb kapcsolási idő távolság:  30 perc

A beépített óra pontossága:   ± 50 mp./hónap

Adatmegőrzés:      min. 5 év

Tárolási hőmérséklet:    -25°C ….60°C

10 1817161514131211

x 4

(9 pol.)

x 1

3829 373635343332313028

31 2 5 6 7 8 9

Codierung

x 3

(9 pol.)

22212019

92

2423

x 2

Materialstärke 0,5 – 3,5 mm

Schalttableauausschnitt

91

96

(4 pol.) (16 pol.)

68

96

25 2726

144

Ansicht von hinten

137

138

144
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Jegyzetek
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