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Kazán remote1

1 Display funkciók megjelenítése
2 Környezeti hőmérséklet növekedése
3 Környezeti hőmérséklet csökkenése 
4 Környezeti hőmérséklet megjelenítése-

Módosítások konfermálása
5 Funkció megváltoztatása Automatikus 

vagy Kézi vagy Kikapcsolt (Stand-by)
6 Comfort Set feltétele (Nap) vagy Eco-

nomy (Hold)
7 Timer Funkció feltétele (ha manuálisban) 

vagy Szünetelések (ha automatikusan)
8 Belépés Programációs modalitás-ba 

(PROGR)
9 Csak meleg víz-Meleg víz /Fűtés-Egyik 

sem abilitálása
10 Meleg víz - hőmérséklet csökkenése
11 Meleg víz - hőmérséklet növekedése

DISPLAY információk

12 Kikapcsolt kazán
13 Abilitált Meleg víz-funkció (ZUHANY fo-

lyamatban, ha villog)
14 Meleg víz előállításának kérése
15 Fűtési hő kérése

16 Abilitált fűtési funkció (FAGYÁLLÓ folya-
matban, ha villog)

17 KAZÁNBAN programált adatok vagy más 
REMOTEZÓNA potenciájának kérése

18 Komunikáció REMOTE- és aktív KAZÁN 
között

19 Anomália, vagy karbantartás kérése
20 Felhasznált COMFORT hőmérséklet 

(NAP)
21 ECONOMY hőmérséklet (HOLD)
22 Az égő lángjának szintje - Kazán poten-

ciája
23 IDŐZÍTETT KIKAPCSOLÁS vagy SZÜ-

NETELÉSEK használatban
24 IDŐZÍTETT funkció használatban 
25 KÉZI/KÉNYSZERES funkció használat-

ban
26 AUTOMATIKUS/KÉNYSZERES funkció 
27 Csökkenő környezeti hőmérséklet
28 Növekvő környezeti hőmérséklet

Működési mód2

A remote működése három, különböző 
módban lehetséges:
- Rendes működés (RUN)
- Felhasználó programálása (PROGR)
- Haladási információk (INFO)

Az első modalitás a normál használaté, 
megengedi a felhasználó által abilitált vagy 
kért funkciók alkalmazását egy adott pilla-
natban.
A második arra való, hogy be lehessen ál-
lítani az órát, a hét napját, a set hőmérsék-
letét és az órabeosztást.
A harmadik arra való, hogy be lehessen ál-
lítani és meg lehessen jeleníteni a beállított 
paramétereket a KAZÁNON.

A három modalitás bevitele a következő 
módon történik:
- Felhasználó beprogramálása (PROGR)
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A RUN - ból a PROG -ba való átmenethez, 
nyomja be rövid ideig a , gombot, néhány 
másodpercig megjelenik a PROG - kiírás.

A PROG - ból a RUN -ba való vissza-
téréshez nyomja be rövid ideig a , - gom-
bot, néhány másodpercig megjelenik a 
RUN - kiírás

- Haladási információk (INFO)

A RUN - ból az INFO -ba való átmenethez, 
nyomja be lagalább 3 másodpercig a  - 
gombot, néhány másodpercig megjelenik 
az INFO - kiírás

Az INFO - ból a RUN -ba való vissza-
téréshez nyomja be rövid ideig a , - gom-
bot, néhány másodpercig megjelenik a 
RUN - kiírás

3 ÓRA/DÁTUM 
beprogramálása

Nomja be a  - gombot, hogy belépjen a 
programálási modalitás-ba.

A  és a  gombokkal módosítani 
lehet a villogó kiválasztott értéket (órák).
Nyomja be a  vagy  - gombokat, hogy 
az egyik értékről a másikra váltson.
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4 Fűtés és/vagy meleg 
víz abilitálása

A  és a  gombokkal módosítani 
lehet a villogó kiválasztott értéket (percek).
Nyomja be a  vagy  - gombokat, hogy 
az egyik értékről a másikra váltson.

A  és a  gombokkal módosítani 
lehet a villogó kiválasztott értéket (dátum).
Nomja be a  - gombot, hogy kilépjen a 
programálási modalitás-ból.

Abilitálni vagy hatástalanítani lehet a Csak 
meleg víz vagy Meleg víz/ fűtés funkciókat 
a , többszöri benyomásával ese-
tenként.

Csak meleg víz abilitálva (NYÁR)
Nyomja be a  - gombot.

Fűtés/Meleg víz abilitálva (TÉL)
Nyomja be a  - gombot.

Fűtés és/vagy Meleg víz - funkciók ha-
tástalanítva (STAND BY)
Nyomja be a  - gombot.

Az abilitációkat vagy az esetenkénti spe-
ciális programokat a következő szimbólu-
mok jelenléte jelzi:
-  Egy funkció sem aktív (csak a fagyálló, 

ha abilitálva van).
-  Meleg víz és Fűtés.- funkciók abili-

tálva.
-  Villog a fagyálló funkcióban.
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-  Kizárólag a Meleg víz - funkció abili-
tálva.

-  Villog Zuhany funkcióban.

5 A termosztát 
automatikus, 
kézi, kikapcsolt 
beprogramálása

A kronotermosztátnak három fő működé-
si állapota van, megfelelő alprogramokkal: 
Automatikus, Kézi, Kikapcsolt:
- Automatikus, amelyben a környezeti hő-

mérsékletet egy idővel változható menet 
kezeli (a regoláció termikus profi lja) a 
profi lok és a programálható set point-ok 
egysége által meghatározott módon.

- Kézi, amelyben, a környezeti hőmérséklet 
egy, a felhasználó által meghatározható, 
fi x hőmérsékletű set szerint állítható be.

- Kikapcsolt, amelyben, a hálózat Stand-by 
- ban működik (esetenként aktiválva, ha a 
hőmérséklet a fagyálló - set hőmérséklete 
alá süllyed, minden esetben, ha az abili-
tálva van).

Időzített alprogramok:
- Kényszer automatikus, amelyben a hasz-

nálatban levő beállító profi ltól függetlenül 
programálható hőmérséklet lesz beállítva 
a következő set point-ig.

- Időzített kézi, amelyben a hálózat szabá-
lyoz egy, adott időszakra (programálható) 
beállítható hőmérséklet alapján addig, 
amíg a kronotermosztát Automatikus mű-
ködésbe lép. 

- Időzített Kikapcsolt vagy Szünetelő Prog-
ram, az alkalmazott funkciót a következő 
villogó ikonok jelenléte jelzi  (időzített) 
vagy  (szünetelések).

A kronotermosztát automatikus funkci-
ója
Nyomja be a  - gombot.

A kronotermosztát kézi funkciója
Nyomja be a  - gombot.

Kikapcsolt kronotermosztát
Nyomja be a  - gombot.

Az abilitációkat vagy az esetenkénti spe-
ciális programokat a következő szimbólu-
mok jelenléte jelzi:
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-  Automatikus működés
-  +  Kényszerautomatikus működés
-  Kézi működés
-  +  Időzített kézi működés
-  Kikapcsolt
-  +  Időzített kikapcsolt
-  +  +  Szünetelés kikapcsolt

6 Időzített funkciók
Automatikus-ból  Időzített kikapcsolt-
funkciót
AUTOMATIKUS - ból az IDŐZÍTETT KIKAP-
CSOLT -, vagy a SZÜNETELÉS PROG-
RAM - funkciót lehet aktiválni, benyomva a 

, - gombot, amely esetben ki van jelölve a 
funkció alkalmazása az OFF  gördülő kiírás 
által lent, majd megjelenik a KIKAPCSOLT 
- funkció időtartama percekben, a  és 
a , gombok által programálható ez afo-
lyamat amikor a remote visszatér az AUTO-
MATIKUS - program aktiválásához.
A teljes időszak alatt lent látható lesz az idő-
zített funkció lefutásának fennmaradó ideje, 
ez a periódus lehet percekben kifejezett 10 
- től 90 - ig (utasítás MM: nn) növekvő, vagy 
csökkenő 10 perc léptékében, 2 - től a 47 
órában (utasítás HH: nn) egy órás interval-
lummmal, vagy 2 - től 45 napig (utasítás 
GG: mm) egy napos intervallummal.
Ebben az esetben az időzített program je-
lentése SZÜNETELÉSI PROGRAM.

AUTOMATIKUS a , - gomb benyomá-
sakor aktiválva lesz az IDŐZÍTETT 
KIKAPCSOLT - funkció.

A  és a  - gombokkal szabályozódik 
az IDŐZÍTETT KIKAPCSOLT - funkció 
időtartama.

Bármely pillanatban meg lehet szakítani az 
időzített funkciókat a  - gomb benyo-
másával

Kézi-ből Időzített kézi-t
KÉZI funkcióból ét lehet lépni az IDŐZÍTETT 
KÉZI funkcióba a  benyomásával.
Bármely pillanatban meg lehet szakítani az 
időzített funkciókat, amelyek a környezeti 
hőmérséklet szabályozásával vannak össze-
függésben kiválasztva a  - gombbal a kí-
vánt funkciót.
Az időzített funkciók során ki lehet cserélni a 
provizórikus set-et a ,  és a  gom-
bok segítségével.
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 - gomb benyomásával KÉZI - ből 
IDŐZÍTETT KÉZI - funkciót lehet aktiválni.

A beprogramált idejű környezeti 
hőmérsékletet be lehet állítani az  - 
gomb benyomásával.

 és  - gombokkal beállítom a 
hőmérséklet növelését vagy csökkentését.

 - gomb benyomásával érvénysítem a 
módosításokat.
A  és a  - gombokkal AZ IDŐZÍTETT 
KÉZI - funkció időtartamát szabályozom.

Más példa

Automatikus-ból Kényszerautomatikus-t
AUTOMATIKUS-ból lehet aktiválni a 
KÉNYSZER AUTOMATIKUS - funkciót 
benyomva a  - gombot, ilymódon a 
működtetés erőltett lesz es. COMFR szintről 
egy ECONM szintig.

 - gomb benyomásával es. átlépik ECONM 
- ból COMFR - ig.

A beállított KÖRNYEZET SET hőmérséklete 
megváltoztatható  és - gombokkal.
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 - gomb benyomásával érvényesítem 
a műveletet és kilépek az ablakból.

Ez a funkció és az esetenként beállított 
KÖRNYEZET SET a következő SET 
POINT - ig fenmarad, AUTOMATIKUS 
- ba beprogramálva, ennek ráadásával a 
működés visszatér AUTOMATIKUS- ba a 
hőmérséklet set-tel a program szerint.
Bármely pillanatban meg lehet szakítani 
a KÉNYSZERAUTOMATIKUS - funkciót a 

 - gomb benyomásával.

7 Környezeti 
hőmérséklet set 
módosítása

Bármely pillanatban meg lehet vál-
toztani a KÖRNYEZET SET - et kézi 
működtetésből.

A  (növelés) és a  - gombokkal 
(csökkenés) meg lehet változtani a környe-
zeti hőmérsékletet (KÖRNYEZET SET).

 - gomb benyomásával érvényesítem a 
műveletet és kilépek az ablakból.

 gomb benyomásával le lehet tölteni a 
COMFORT SET - et vagy az ECONOMY 
SET- et.
A SET ROOM bármikor kicserélhető az 

egyszerű működtetési gombokkal   
és  , a növelés vagy a csökkentés 
körülbelül tíz fokú és néhány másodpercig 
jelenítődik meg villogó lámpák és az  AMB  
alján levő szöveg által.

A gombok egyikének hosszabb ideig tartó 
benyomásával egy gyorsabb variációt és 
folyamatos felgyorsulást lehet elérni.

 - gomb benyomásával érvényesítem a 
műveletet és kilépek az ablakból.
A  - gomb benyomásával SET - ként 
közvetlenül le lehet tölteni egyiket a 
COMFORT és ECONOMY közül többször 
egymás után benyomva ugyanazt a gom-
bot.

8 Meleg víz 
hőmérséklete

A meleg víz hőmérséklete (MELEG VÍZ 
SET), ha abilitálva van a MELEG VÍZ 
- funkció  ijkonja, bármely pillanatban 
módosítható  és , - gombok 
benyomásával, amely esetben néhány 
másodpercig megjelenik villogó betűkkel 
és jelezve a szövegből HW: 5  (Hot Water 
Set) alul.
A Set értéke módosítható a kazán ál-
tal megengedett maximális és minmális 
hőmérséklet között.

 és  - gombokkal módosítható a 
MELEG VÍZ SET.

 - gomb benyomásával érvényesítem 
a műveletet és kilépek az ablakból.
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Meleg víz hőmérséklete Zuhany 
működésekor (második meleg víz 
hőmérséklet), ahol megengedett.

Meleg víz hőmérséklete Zuhany 
működésekor (Comfort Melg víz Set), ha 
abilitálva van a Meleg víz - funkció  - 
ikonja, bármely pillanatban aktiválni lehet a 

 vagy a  - gombok benyomásával, 
majd a  - gomb benyomásával, amely 
esetben néhány másodpercig megjelenik 
és villogó betűkkel SHOWR - szöveg, alul és 
a  - ikon fent, amely villog.
A funkció időzített, egy óráig tart, és a teljes 
időtartam alatt a  ikon jelzi, amely villog.
Ha a normál meleg víz hőmérsékletét 
kívánja visszaállítani, nyomja be a  
vagy a  gombokat, 

majd nyomja be a  - gombot. Az  - ikon 
nem villog tovább.

9 Fűtőhálózat 
hőmérséklete

A fűtési hálózat vízének maximális 
hőmérséklete (SET MAXIMUM RISC. = 
CH SetLimit), ha abilitálva van a Fűtés - 
funkció  - ikonja, módosítható.
Nyomja be lagalább 3 másodpercig a  - 
gombot, hogy INFO - modalitásba lépjen 
és hozzáférjen a CH SL - ablakhoz.

 (növekedés) és  (csökkenés) - 
gombokkal módosítani lehet a fűtési háló-
zat hőmérsékletét (SET MAXIMUM RISC. 
= CH SetLimit).

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

10 Önellátás abilitációja 
vagy hatástalanítása

Abilitálni vagy érvényteleníteni lehet az 
ÖNELLÁTÁS - funkciót belépve az INFO 
- modalitásba.
Nyomja be legalább 3 másodpercig a  - 
gombot, hogy INFO- modalitásba lépjen.
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Nyomja be a  - gombot, többször egymás 
után, hogy az YSELF - ablakhoz hozzáférjen

 vagy  - gombokkal ki lehet vá-
lasztani az 1 - abilitációt vagy a 0 - érvényte-
lenítést.
Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

11 Fagyálló abilitálása 
vagy hatástalanítása

Abilitálni lehet vagy érvényteleníteni a 
FAGYÁLLÓ védelemet belépve INFO- mo-
dalitásba.
Legalább 3 másodpercig nyomja be  - gom-
bot, hogy belépjen az INFO - modalitásba.

Nyomja be többször a  - gombot, hogy 
belépjen NOFR  - ablakba.

 vagy  - gombokkal ki lehet vá-
lasztani az 1  - abilitációt vagy 0 - érvényte-
lenítést.
Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

12 Remote 
kronotermosztát 
abilitálása vagy 
hatástalanítása

Abilitálni vagy érvényteleníteni lehet a RE-
MOTE KRONOTERMOSZTÁT - részét 
(környezeti hőmérséklet- szonda), belépve 
az INFO - modalitásba.
Lsd. Más termosztáthoz vagy zónabiz-
tosítékokhoz való kapcsolódás, ezen 
kézikönyvnek az insatalációra vonatkozó 
részének 4. része.

13 Gyártási adatok 
beállítása

Újra be lehet állítani az eredeti gyártási ada-
tokat (beállítások, hőmérséklet - szintek, 
órabeosztási profi lok, stb.) benyomva előbb 
a  - gombot és benyomva tartva ezt, majd 
azonnal benyomni (2 másodpercig) a  
gombot is, amíg megjelenik CLEAR - kiírás.
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Tartsa benyomva a két gombot még 6 má-
sodpercig, a hálózat TELJES RESET -jéig 
(display kikapcsolás).

A művelet érvénytelenítéséhez elegendő, 
elengedni a gombokat.
VIGYÁZAT: A művelet után a felhasználó 
által beállított, összes adat visszahozha-
tatlanul eltűnik és a berendezést újra be 
kell programálni abban az esetben, ha a 
gyártási adatoktól különböző adatokra van 
szügség.

14 A kazán anomáláinak 
jelzése és Zárás/
Nyitás Remote-ból

Két típusa van a remote által megjelenített 
hibáknak.
ANOMÁLIA felmerülésekor,  és  iko-
nok villgnak ERROR - villogó szöveggel.
A központi részen megjelenítődik az adott 
meghibáspodásra vonatkozó kód, majd 
utána az E - betű.

Amikor az anomália többé nem áll fenn a 
hálózat automatikusan újra bekapcsolódik 
normál működében.
A kazán anomáliáját okozhatja az elégte-
len nyomás vagy a fűtési hálózatban levő 
vízhiány (lsd. kazánhoz tartozó kézikönyv 
Hasznos tanácsok fejezet, Fűtési hálózat 
újrafeltöltése bekezdés).

Ha az anomália továbbra is fenmarad, hív-
ja a technikai asszisztenciát.
ZÁRÁS jelenlétében  és  villogó iko-
nok lesznek benyomva, ERROR - villogó 
kiírással, amely minden 2 másodpercben 
váltakozik az >>>OK villogó kiírással jelez-
ve, hogy a hálózat kioldásához be lehet 
nyomni az  - gombot.

A központi részen megjelenítődik az adott 
zárásra vonatkozó kód, majd utána az E - 
betű.
Nyomja be az  - gombot, hogy a kazánt 
kioldja.

Az  - gomb benyomása után, a remote 
elindítja a NYIT - parancsot, amelyet RE-

SET villogó szöveg jelez, amely minden 2 
másodpercben válatozik az ERROR villogó 
szöveggel, amíg a kazán automatikusan a 
normál működtetésbe lép vissza.

ANOMÁLIA

ZÁRÁS-NYITÁS
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15 A környezet és meleg 
víz hőmérdéklete

Amint belépett a programációba, meg 
lehet tekinteni a  COMFORT, ECONOMY 
(csökkentett), OFF (fagyálló NOFRS) 
és ZUHANY (Comfort meleg víz) - 
hőmérsékletek ablakát, a  - gomb töbszöri 
benyomásával.
Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

Nyomja be a  - gombot, hogy látható le-
gyen a COMFORT- hőmérséklet.

Nyomja be a  - gombot, hogy látható le-
gyen az ECONOMY - hőmérséklet.

Nyomja be a  - gombot, hogy látható le-
gyen az OFF (fagyálló NOFRS) vagy a Ki-
kapcsolt Set hőmérséklet.

Nyomja be a  - gombot, hogy látható 
legyen a  ZUHANY hőmérséklet (Comfort 
Meleg Víz Set) a meleg víz második, beál-
lított hőmérséklete.

Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

16 A környezet és meleg 
víz hőmérsékleti 
értékeinek 
beprogramálása

COMFORT környezeti hőmérséklet beállít-
ható 10°C és 35°C között 0,1°C fokozatok-
kal, ólymódon mint az ECONOMY hőmér-
séklet.
OFF környezeti hőmérséklet 0°C és 10°C  
között vátakozhat 0,1°C fokozatokkal.
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Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

Nyomja be a  - gombot, hogy látható 
legyen a COMFORT - hőmérséklet.

Nyomja be  és  - gombokat, hogy 
módosítsa a hőmérsékletet.
Nyomja be  - gombot, hogy memo-
rizálja a COMFORT - hőmérséklet vál-
tozását, vagy hogy átlépjen az ECONOMY 
- hőmérséklet megjelenítéséhez.

Nyomja be az  és a  - gombokat, 
hogy megváltoztassa a hőmérsékletet.
Nyomja be  - gombot, hogy memo-
rizálja az ECONOMY- hőmérséklet vál-
tozását vagy hogy átlépjen az OFF (fagyálló 
NOFRS) vagy  Kikapcsolt Set - hőmérséklet 
megjelenítéséhez.

Nyomja be az  és a  - gombokat, 
hogy megváltoztassa a hőmérsékletet.
Nyomja be  - gombot, hogy memo-
rizálja az OFF - hőmérséklet változását, 
vagy hogy átlépjen a ZUHANY- hőmérséklet 
megjelenítéséhez (Comfort Meleg víz Set).
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Nyomja be  és  - gombokat, hogy 
módosítsa a hőmérsékletet.
Nyomja be  - gombot, hogy memorizálja 
a ZUHANY - hőmérséklet változását.

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

Remote 
kronotermosztát 
órabeosztásának 
beprogramálása

17

NAP/NAPOK kiválasztása
Amint már belépett a programációba, a  
- gomb majd a  - gomb benyomásával 
lehet látni a NAP/NAPOK - kiválasztó abla-
kot, amelyhez az Automatikus működésre 
vonatkozó órabeosztási programáció tár-
sul.
A  és a  - gombokkal ki lehet vá-
lasztani az egyes napot (hétfőtől vasárna-
pig) vagy napokat, amelyekhez társítsa a 
PROFIL - t vagy ÓRABEOSZTÁSI PROG-
RAM - ot, amelyek a következőképpen 
lesznek meghatározva:

a) Egy nap: MONDY (HÉTFŐ), TUEDY 
(KEDD), WEDDY (SZERDA), THUDY 
(CSÜTÖRTÖK), FRIDY (PÉNTEK), 

 SATDY (SZOMBAT), SUNDY (VASÁR-
NAP)

b) Csoport: MO - FR (hétfőtől péntekig)
c) Csoport: SA - SU (szombat és vasárnap)
d) Csoport: MO - SA (hétfőtől szombatig)
e) Csoport: MO - SU (minden nap)

Az  - gombot benyomva, ki lehet vá-
lasztani egy napot, vagy napokat, az  - 
gomb további benyomásával  be lehet lép-
ni a bekapcsolások és a kikapcsolások 
programjának megfelelő ablakába.
Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
a NAP/NAPOK-at kiválasztó ablakba.

A  és a  - gombokkal lehet kivá-
lasztani az egyes napot vagy napokat.
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Nyomja be:  - gombot, hogy átlépjen az 
első órabeosztó sávba.

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS ÓRA-
BEOSZTÁSAINAK meghatározása

24 órán belül, maximum 4 COMFORT - 
sávot lehet kiválasztani (lsd a 18. bekezdést 
is) ezek mindegyikét egy BEKAPCSOLÁS 
és KIKAPCSOLÁS (ON, OFF) - órabeo-
sztás jellemzi.

Ha például csak 3 sáv használatos egy 
nap, az ON - sáv állítódik be a 24:00 óra 
negyedik sávjában, olymódon, hogy ez a 
sáv nem lesz többé alkalmazva.
Bármely pillanatban ki lehet lépni a pro-
gramból a  - gomb benyomásával.

Amint belépett az órabeosztások sávjai 
programjának megfelelő ablakába, a  
és a  gombokkal lehet meghatározni 
az első bekapcsolás órabeosztását ONi.
Az  - gomb benyomásával memo-
rizálódik ez az órabeosztás, és következik 
a következő első, kikapcsolási órabeosztás 
OFi.
A  és a  gombokkal lehet megvál-
toztani ezt az órabeosztást és a  - 
gombbal memorizálni, átlépve a következő, 
második bekapcsolási órabeosztásba.
Ilymódon lehet eljárni az utolsó, negye-
dik kikapcsolás, programálható órabeo-
sztásáig OFF4.
Nyomja be:  - gombot, hogy átlépjen az 
első órabeosztó sávba.

A  és  - gombokkal lehet módo-
sítani az első bekapcsolási órabeosztó 
sávot.

Nyomja be az  - gombot, hogy memo-
rizálja ezt az órabeosztást, és lépjen át az 
első kikapcsolási órabeosztó sávba.
A  és  - gombokkal lehet módo-
sítani az első kikapcsolási órabeosztó 
sávot.

Nyomja be az  - gombot, hogy memo-
rizálja ezt az órabeosztást, és lépjen át az 
első bekapcsolási órabeosztó sávba.
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A  és  - gombokkal lehet módo-
sítani a második bekapcsolási órabeosztó 
sávot.
Nyomja be az  - gombot, hogy memo-
rizálja ezt az órabeosztást, és lépjen át a 
második kikapcsolási órabeosztó sávba.

A  és  - gombokkal lehet módo-
sítani a második kikapcsolási órabeosztó 
sávot.
Nyomja be  - gombot, hogy memo-
rizálja ezt az órabesztást, és lépjen át más 
órabeosztó sávokba.

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

Az órabeosztási 
programok profi ljai

18

Egy ÓRABEOSZTÁSI PROGRAM képvi-
seli a kívánt környezeti hőmérsékletet al-
kalmazását 24 óra során.
Ugyenezt képviseli egy következő időtar-
tam, amely során egy konstans hőmérsék-
let alkalmazódik.
Az órabeosztási program maximum 4 
COMFORT - hőmérséklet intervallumot 
enged meg 24 óra alatt, amelyek közül 
mindegyik meg kell legyen határozva egy 
BEKAPCSOLÁSI (ON)- órabeosztás-, és 
egy (OFF) órabeosztás által, és ezek az 
előzőeknél nagyobbak.

Példa a 3 Comfort intervallumok Órabe-
osztási Programja számára (standard 
program Hétfő- Péntek):

Hőmérs.
COMFORT

20.0°C 06:00 -tól 08:00 -ig
11:00 -tól 13:00 -ig
17:00 -tól 23:00 -ig

Hőmérs.
ECONOMY

15.0°C 00:00 -tól 06:00 -ig
08:00 -tól 11:00 -ig
13:00 -tól 17:00 -ig
23:00 -tól 24:00 -ig

Example of Time Programme at a 
Comfort interval (standard programme 
Saturday - Sunday):

Hőmérs.
COMFORT

20.0°C 06:00 -tól 23:00 -ig

Hőmérs.
ECONOMY

15.0°C 00:00 -tól 06:00 -ig
23:00 -tól 24:00 -ig

COMFORT: 6:00 - 8:00, 11:00 - 13:00, 
 17:00 - 23:00
ECONOMY: 0:00 - 6:00, 8:00 - 11:00,
 13:00 - 17:00, 23:00 - 24:00

COMFORT: 6:00 - 23:00
ECONOMY: 0:00 - 6:00, 23:00 - 24:00

HŐMÉRSÉKLETEK

IDŐ

HŐMÉRSÉKLETEK

IDŐ
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Órabeosztási 
program a meleg víz 
előmelegítése számára

19

A funkció csak akkor aktiválható, ha a 
kazánnak van meleg víz előmelegítője 
és, ha remote-nak van abilitált HW PR 
- funkciója (lsd 23. rész 40. oldal).
Ez a program egy napra való és a hét min-
den napján megimétlődik.
Érvényes Program csak akkor, ha HW 
PR a 2 - re van beállítva.
A működtetés és a kikapcsolási órabe-
osztások programációját illetően köves-
se az alábbiakat:
Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

Nyomja be  - gombot, hogy belépjen a 
NAP- kiválasztó ablakba.
A  és a  - gombokkal lehet kivá-
lasztani a HW PR- funkciót.

Nyomja be:  - gombot, hogy átlépjen az 
első órabeosztó sávba. 

MŰKÖDTETÉS/KIKAPCSOLÁS ÓRABE-
OSZTÁSAINAK meghatározása
24 órán belül maximum 4 MELEG VÍZ 
ELŐMELEGÍTÉS - sávot lehet kiválaszta-
ni, ezek mindegyikét egy MŰKÖDTETÉS 
és egy KIKAPCSOLÁS (ON, OFF) - órabe-
osztás jellemzi.
Ha például, egy nap 3 sáv használatos, az 
ON órabeosztások állítódnak be, 24:00 óra 
során, a negyedik sáv, olymódon, hogy ez 
a sáv nem lesz többé alkalmazva.
Bármely pillanatban ki lehet lépni a prog-
ramból a  gomb benyomásával.

Amint belépett az órabeosztások sávjai 
programjának megfelelő ablakába, a  
és a  - gombokkal lehet meghatározni 
az első működtetési órabeosztást ONi.
Az  - gomb benyomásával memorizáló-
dik ez az órabeosztás, és következik a kö-
vetkező első, kikapcsolási órabeosztás OFi.
A  és a  - gombokkal lehet meg-
változtani ezt az első működtetési órabe-
osztást és az  - gombbal memorizálni, 
átlépve a következő, második bekapcsolá-
si órabeosztásba. 
Ilymódon lehet eljárni az utolsó, negyedik 
kikapcsolás, programálható órabeosztásá-
ig OFF4.

Például: Nyomja be:  - gombot, hogy 
átlépjen az első órabeosztó sávba. 
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A  és a  - gombokkal lehet meg-
változtani ezt az első működtetési órabe-
osztást.

Nyomja be , hogy memorizálja az adott 
órabeosztást és átlépjen az első kikapcso-
lási  órabeosztó sávba.

A  és a  - gombokkal lehet meg-
változtani ezt az első működtetési órabe-
osztást.
Nyomja be , hogy memorizálja az adott 
órabeosztást és átlépjen az első kikapcso-
lási  órabeosztó sávba.

A  és a  - gombokkal lehet meg-
változtani ezt a második működtetési óra-
beosztást.
Nyomja be , hogy memorizálja az adott 
órabeosztást és átlépjen a második kikap-
csolódási órabeosztó sávba.

A  és a  - gombokkal lehet meg-
változtani ezt a második működtetési óra-
beosztást.
Nyomja be  - gombot, hogy memori-
zálja az adott órabeosztást és átlépjen más 
órabeosztási sávokba. 
Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ -modalitásból.

A fűtési hálózat 
információs ablakai

20

Ahoz, hogy belépjen az  INFORMÁCIÓK 
- modalitásba legalább 3 másodbercig be 
kell nyomni a  - gombot.
Az INFO - modalitásba való belépést a 
INFO - folyamatos kiírás jelzi, a kilépéshez 
elegendő röviden benyomni ugyanazt a  
- gombot.
Az egyik ablakból a másikba való átlépés-
hez elegendő benyomni az  - gombot, 
míg a látható nagy betűk villognak  és 
a  gombokkal lehet megváltoztatni a 
megjelenített paraméterhez társított értéket 
(beállítás).
Ha a paramétert nem alkalmazza a remote 
- hoz kapcsolt kazán sémája, akkor az érték 
helyett a -_ csíkok jelennek meg.
Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig 
a  - gombot, hogy belépjen az INFO - mo-
dalitásba.
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A  és a  - gombokkal lehet 
csökkenteni a fűtési hálózat maximális 
haladási hőmérsékletét.

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. (haladási fűtési 
hőmérséklet).

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. (visszatérő fűtési 
hőmérséklet).

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. (haladási fűtési 
hőmérséklet KALKULÁLT SET).

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. (maximális fűtési 
hőmérséklet).

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. (minimális fűtési 
hőmérséklet).

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen az 
INFO-modalitásból.

A meleg víz - hálózat 
információs ablakai

21

- A kazán vagy a forraló kimeneteli meleg 
víz reális hőmérséklete, HW O> - kiírás.

- Meleg víz szolgáltatásának beállított 
hőmérséklete (Meleg víz hálózat Set 
point - víz), HW: S  - kiírás. Szabályozható 
hőmérséklet a  és a   - 
gombokkal.
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- Meleg víz szolgáltatásának maximális 
hőmérséklete (Maximum Set point Meleg 
víz hálózat), HW MX - kiírás.

- Meleg víz szolgáltatásának minimális hő-
mérséklete (Minimum Set point Meleg víz 
hálózat) HW MN - kiírás

Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig 
a  - gombot, hogy belépjen az INFO - mo-
dalitásba.

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
a HW O> - ablakba

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen az 
INFO-modalitásból.

Haladási információs 
ablakok

22

- A láng potencia/moduláció (0...100%), 
PWR % - kiírás.

- Fűtési hálózat viznyomása (0,0...5,0 
bar), P BAR- kiírás.

- Kimeneteli vízáramlat Meleg víz - hálóza-
tban 0,0...16,0 liter/perc), F L/M- kiírás.

- A kazán külső szondásának hőmérséklete 
(-40...99°C), EXT°C- kiírás.

Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ideig 
a  - gombot, hogy belépjen az INFO - mo-
dalitásba.
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Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
PWR % -ablakba.

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba. 

Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen az 
INFO-modalitásból.

Szabályozó 
algoritmusparaméterek 
beállítási ablakai

23

- Meghatározza a kölső szonda szabályozását 
(önellátás algoritmusa) (0,5...6,5), K REG. 
- kiírás. A  és a  - gombok benyo-
másával állítható érték az algoritmus feldol-
gozott adatai alapján. Egy magasabb érték a 
fűtési hálózat haladási magasabb hőmérsék-
letét eredményezi (esetenként függ a külső 
hőmérséklettől).

- A szabályozási szerkezet dimenziójának 
paramétere  (1...10), BUILD- kiírás. A  
és a  - gombok benyomásával állítható 
érték. Egy magasabb érték társul egy fűtési 
szerkezethez/berendezéshez magasabb ter-
mikus inerciával (pl. nagy terek lassú beren-
dezésekkel) és fordítva, kisebb érték társul 
kisebb környezethez vagy kisebb inerciájú 
berendezésekhez (termokonvektor).

- Abilitálás (önellátó funkció), YSELF- kiírás. 
A   és a  - gombok benyomásával 
állítható érték. 0 érték jelzi a funkció érvény-
telenségét, míg az 1 annak abilitálását.

- Remote kronotermosztát abilitálása, AM-
BON- kiírás. A  és a  - gombok 
benyomásával állítható érték. 0 érték jelzi a 
funkció érvénytelenségét, míg az 1 annak 
abilitálását.

- Meleg víz előmelegítésének abilitálása, HW 
PR- kiírás. A  és a  - gombok benyo-
másával állítható érték. 0 érték jelzi a funkció 
érvénytelenségét, míg az 1 annak abilitálá-
sát, konstans a teljes nap folyamán, a 2 érték 
jelzi ennek programálhatóságát a teljes nap 
folyamán.

- A fűtés variálható, haladási hőmérsékletének 
abilitálása a külső szonda jelenlétének függ-
vényében, MODUL- kiírás. A  és a  
- gombok benyomásával állítható érték. 

- 0 érték jelzi a funkció érvénytelenségét, míg 
az 1 annak abilitálását. 

- Zóna biztosíték párosítása a remote - hoz (ha 
több, egymással összekapcsolt remote van 
jelen), ZONE- kiírás. A  és a - gom-
bok benyomásával állítható érték. Az 1 érték 
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jelzi csak egy remote jelenlétét. Maximum 4 
remote párosítható egy adott zónához, az 1 
remote MASTER -ben működik.

- Abilitálás (fagyálló funkció), NOFR*- ki-
írás. A  és a  - gombok benyo-
másával állítható érték.Il valore 0 érték 
jelzi a funkció érvénytelenségét, míg az 
1 annak abilitálását.

Nyomja be 3 másodpercnél hosszabb ide-
ig a   - gombot, hogy belépjen az INFO 
- modalitásba.

Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen  
K REG - ablakba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.



UŻYTKOWANIE

162

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be az  - gombot, hogy átlépjen 
egyik ablakból a másikba.

A  és a  - gombokkal módosítani lehet 
az értéket.
Nyomja be  - gombot, hogy kilépjen az 
INFO-modalitásból.
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Óvintézkedések1

Az elektromos instalálásnak a technikai nor-
máknak megfelelőnek kell lennie, főként:
- a kazánhoz kapcsolódó remote vil-

lanyvezetékeknek más, a hálózati 
feszültségétől (230 V) különböző csa-
tornákon kell haladniuk mivel, hogy 
alacsony feszültség táplálja ezeket

Semmilyen esetben nem terheli fele-
lősség a gyártót, ha ez ebben a kézi-
könyvben levő óvintézkedeséket és 
előírásokat nem tartják be.

Remote instalálása2

A megfelelő működés érdekében fontos, 
hogy a remote a lehető legtávolabb legyen 
instalálva a légáramlatok és a hőforrások 
áramlatai körüli zónáktól elkerülendő ily-
módon, hogy a kronotermosztát a reális 
környezeti hőmérséklettől különböző érté-
keket regisztráljon. A padlózat ajánlott ma-
gassága körülbelül 1,5 méter.

Közvetlenül a falra lehet rögzíteni, vagy há-
rom rekeszes üreges dobozra, az alapon 
levő lyukak által. Ha a falra lesz felszerelve, 
ez nem lehet egyenetlen, elkerülendő a de-
formációkat és nyomásokat, amelyek idővel 
a megfelelő műkődést befolyásolnák.

A kazánhoz kapcsolódó remote villanyve-
zetékeknek más, a hálózati feszültségétől 
(230 V) különböző csatornákon kell halad-
niuk mivel, hogy alacsony feszültség táp-
lálja ezeket és ezek hossza nem haladhat-
ja meg az 50 métert.
1 Helyezze be a kisméretű, lapos csavar-

húzót az 1. ábra szerint jelzett résekbe, 
felemelve olymódon, hogy  a távirányítót 
kiaakassza az alapokról. 

2 Rögzítse az alapokat a falhoz, vagy az 
üreges dobozra (2.ábra).

Elektromos kapcsolat 
a kazán és a remote 
között

3

A remote és a kazán elektromos összak-
pcsolásának megvalósítása érdekében, 
használjon 0,25 mm2 keresztmetszésűnél 
nem nagyobb villanyvezetékeket és, ha, 
elektromagnetilailag nagyon zajos környe-
zet keletkezik, ezeket árnyékolni kell vagy 
fonatosnak kell lenniük.
- a kazánhoz kapcsolódó remote villanyve-

zetékeknek más, a hálózati feszültségétől 
(230 V) különböző csatornákon kell ha-
ladniuk mivel, hogy alacsony feszültség 
táplálja ezeket és ezek hossza nem ha-
ladhatja meg az 50 métert.

Rögzítő lyukak

Lyukak a vezetékek számára

1. ábra

2. ábra
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- Húzza ki a két csavart a Megjegyzések 
az instalálás alkalmazásához és techni-
káihoz c. kézikönyv, Instalálás c. fejezet, 
a kazán parancspaneljét ábrázoló 3. ábra 
szerint, és nyissa ki a remote kapcsolat 
kapcsának fedelét.

- Kapcsolja össze a kapocstábla A és B 
kapcsait a két villanyvezetékkel, amint 
azt a 4. ábra mutatja.

Ugyanezeket a vezetékeket kapcsolja ös-
sze a távirányító kapcsaival, amint azt az 
5. ábra mutatja

Vigyázat: Kerülje a REMOTE nyomtatott 
áramkörének az eszközökkel vagy kéz-
zel való érintését.
A REMOTE-nak a rögzítő alapjához való 
rögzítésének pillanatában ellenőrizze, 
hogy a vilanyvezetékek nem érintkeznek 
a nyomtatott áramkör hátsó oldalával.

A kazán környezeti termosztátjának kap-
csolótáblájához kapcsolt elektromos, 
mozgó elemrész, az “1 és 3” kapcsok 
között nem távolítható el, 6. ábra.

A REMOTE - HOZ

A remote 
kacsolódására 

szolgáló 
kapcsolótábla

A KAZÁNHOZ

Mozgó elemrész

A kazán 
környezeti 

termosztátjának 
kapcsolótáblája

A kazán 
elektromos 
ellátásának 

kapcsolótáblája

3. ábra

4. ábra

6. ábra

5. ábra
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4 Más termosztát vagy 
zóna bíztosítékának 
kapcsolódása

A REMOTE-on jelenlevőtől különböző környe-
zeti termosztát, vagy a környezeti termosztá-
tok által irányított zónabiztosítékok eletromos 
kapcsolódásának megvalósítása érdekében, 
kövesse a kazánhoz tartozó, Megjegyzések 
az instalálás alkalmazásához és technikáihoz 
c. kézikönyv Instalálás c. fejezetének Elektro-
mos kapcsolatok c. bekezdését.
Ebben az esetben a REMOTE KRONOTER-
MOSZTÁT - részének hatástalanítva kell len-
nie, és a következők szerint járjon el:
Nyomja be legalább 3 másodpercig a  -
gombot, hogy INFO - modalitásba lépjen.
Nyomja be a  - gombot többször egy-
más után, hogy az AMBON - ablakhoz hoz-
záférjen.

A  o  - gobmbokkal hatástalanítsa a 
funkciót 0 -ra állítva

Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a  
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

Valamint állítsa be Remote kronotermo-
sztátjának órabeosztó programációját:
Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen a  
PROGRAMÁCIÓ - modalitásba.

Nyomja be a  - gombot, hogy belépjen 
a NAP/NAPOK - kiválasztó ablakba.
Be kell állítani az EGYSÉGET: MO-SU (ös-
szes nap)
A  e  -gombokkal ki lehet  majd 
választani az egyes napot, vagy egy nap-
sort.

Nyomja be az  -gombot, hogy belépjen 
az első napszakba.
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A napszakok programációjának megfelelő 
ablakának megnyitása a  és a  
-gombok által meg lehet határozni az első 
bekapcsolási sáv óráját ONi.
A ONi -sávnak a 00.00 -órától kell kezdődnie.

Nyomja be a  - gombot, hogy az illető 
órabeosztást memorizálja és térjen át az 
első, kikapcsolási órabeosztásra.
A  és a  - gombokkal lehet az első 
kikapcsolási órabeosztást módosítani.
Az OFi - sávnak 24.00 - órától kell kezdődnie.

Nyomja be a  - gombot, hogy az illető 
órabeosztást memorizálja és térjen át az 
első, kikapcsolási órabeosztásra.

Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

Valamint, abilitálja a kazánt fűtés/szanitér 
- modalitásban: 
Nyomja be a  - gombokat.

Nyomja be a  - gombot annyiszor, 
amíg abilitálódik a Fűtés/Szanitér (TÉL)

Kronotermosztát automatikus működése
Nyomja be a  - gombokat.

Valamint, ha a külső szonda nem kap-
csolódik hozzá, állítsa be a MODUL - 
funkciót 0 - ra.
Nyomja be legalább 3 másodpercig a  -
gombot, hogy INFO - modalitásba lépjen.
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Nyomja be az  - gombot többszőr 
egymás után, hogy hozzáférjen a MODUL - 
ablakhoz.

A  vagy a  - gombokkal hatástalanít-
sa a funkciót 0 - ra állítva.

Nyomja be a  - gombot, hogy kilépjen a 
PROGRAMÁCIÓ - modalitásból.

Külső szonda
kapcsolódása

5

A külső szonda K koeffi ciensének beál-
lítása során kövesse ugyanennek a kézi-
könyvnek a 23. bekezdését (HASZNÁ-
LAT). A külső hőmérséklet által befolyásolt, 
adott haladási görbéket illetően kövesse a 
kazánhoz tartozó Megjegyzések az insta-
lálás alkalmazásához és technikáihoz c. 
kézikönyv, Instaláció c. fejezének, A külső 
szondák K koeffi ciensének beállítása c. 
bekezdést.
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