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A TRIOPREX N készülékeket a jelenkori technikai ismeretek és az elfogadott biztonságtechnikai
követelményeknek megfelelõen gyártják.
Mindazonáltal  helytelen használat esetén veszélyeztetheti a használó vagy egyéb személyek testi
épségét/életétilletve kár keletkezhet magában a készülékben vagy más tárgyakban.
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Az UNICAL nem vállal semmilyen felelõsséget bármilyen, a  célnak nem megfelelõ használatból
kifolyólag keletkezett kár esetén; ilyen esetben a felhasználót terheli a  teljes felelõsség.
A készülék megfelelõ használata magában foglalja jelen kézikönyvben feltüntetett használati utasítások
gondos betartását.
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• A hálózatból bejövõ  víz keménysége határozza meg a használati melegvíz hõcserélõ tisztítási gyakoriságát.
• A 8,5° német keménységi értéket meghaladó keménységi fokú víz esetében vízkõ kialakulását gátló eszköz

alkalmazása javasolt. Ennek kiválasztása a vízjellemzõk alapján történik.
• Tanácsos a használati melegvíz hõcserélõ vízkövesedési fokának ellenõrzése az elsõ év  végén,  ezután

minden második évben. A hõcserélõ tisztításakor ellenõrizze az anód elhasználódásának fokát is.
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Általános információk

A fûtési rendszer felelõsét tájékoztatni kell saját fûtési rendszerének használatáról és mûködésérõl,
különösképpen az alábbiakra tekintettel:

• Adja át fûtési rendszer felelõsének  jelen használati útmutatót és a készülékre vonatkozó egyéb
domukentumokat, amelyek a csomagolásban külön borítékban találhatóak. A rendszer felelõsének feladata
a készülék dokumentációjának megõrzése oly módon, hogy  az késõbbi alkalmakkor is rendelkezésre
álljon.

• Tájékoztassa a fûtési rendszer felelõsét a levegõbeszívó nyílások és az égésgáz eltávolító rendszer
fontosságáról, kiemelve ezek meglétének elkerülhetetlen szükségességét és a legszigorúbban tiltott módosítását.

• Tájékoztassa a fûtési rendszer felelõsét a fûtési rendszerben lévõ víz nyomásának ellenõrzésérõl illetve a
rendszer vízzel való utántöltésérõl.

• Tájékoztassa a fûtési rendszer felelõsét  az energiatakarékos hõmérséklet szabályozásról,  a
fûtésszabályozókról/termosztátokról, radiátorokról.

• Emlékeztesse, hogy évente legalább egyszer kötelezõ a rendszer szabályos karbantartása és az égésgáz
elemzés az érvényes szabvány szerint.

• Ha a készüléket áthelyezik, új tulajdonosnak értékesítik illetve elköltözés esetén telepített helyén hagyják,
gondoskodjanak arról, hogy az új tulajdonosnak vagy installõrnek a készülék  dokumentációja is ren
delkezésére álljon.

Jelen utasítások be nem tartásából eredõ személyi sérülésekért,  állatokban vagy tárgyakban keletkezett
károkért a gyártó nem vállal felelõsséget.

4 - A TELEPÍTÕ/KARBANTARTÓ ÁLTAL A FÛTÉSI RENDSZER FELELÕSÉNEK
ÁTADANDÓ TÁJÉKOZTATÁS

5 - BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELEM!
A készülék telepítését, szabályozását és karbantartását kizárólag  szakmai minõsítéssel rendelkezõ
személy végezheti az érvényes szabványok és elõírások betarásával. A helytelen telepítésbõl  keletkezõ
személyi sérülésekért,  állatokban vagy tárgyakban keletkezett károkért a gyártó nem vállal felelõsséget.

VESZÉLY !
A felhasználó SOHA ne kísérelje meg saját maga kivitelezni a kazán karbantartását vagy javítását!
Bármilyen beavatkozást szakmai minõsítéssel rendelkezõ és az  Unical által arra meghatalmazott
személy végezhet csak; javasoljuk karbantartási szerzõdés megkötését.
Hiányos vagy szabálytalan karbantartás csökkentheti a készülék mûködési biztonságát ami személyi
sérülést,  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárt okozhat, ezekért a gyártó nem vállal felelõsséget.

Módosítások a  készülékhez csatlakozó elemeken
Ne végezzen módosítást az alábbi elemeken:
- kazán
- gáz-, víz-, levegõ- és elektromos energia vezetékek
- égésgáz elvezetõ csövek, biztonsági szelep, fûtési víz leengedõ csövezet
- a készülék mûködési biztonságát befolyásoló szerkezeti elemek

Gázszag
Bármikor gázszagot érez, az alábbi biztonsági utasítások szerint cselekedjen:
- ne mûködtessen elektromos kapcsolót
- ne dohányozzon
- ne hsználja a telefont
- zárja el a gázmegszakító csapot
- szellõztesse ki a helyiséget, ahol a gáz szivárog
- értesítse a gázszolgáltató társaságot vagy egy, fûtõrendszerek telepítésével és karbantartásával

foglalkozó vállakozást.

Robbanó- és gyúlékony anyagok
Ne használjon vagy tároljon robbanó- vagy gyúlékony anyagokat (pld. benzin, festékek, papír) abban a
helyiségben, ahova a készüléket telepítették.
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

Fõkapcsoló

Ezzel a kapcsolóval lehet a kazánt feszültség alá
helyezni, illetve a feszültséget megszakítani:
- A kapcsoló  0 állásában a kazán áramellátása nem

biztosított (a zöld visszajelzõ lámpa nem világít).

- A kapcsoló I állásában a kazán áramellátása
biztosított (a zöld visszajelzõ lámpa világít), fûtési
melegvíz elõálítására készen áll.

Égõ kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval lehet az égõt feszültség alá
helyezni, illetve a feszültséget megszakítani:
- A kapcsoló  0 állásában az égõ áramellátása nem

biztosított

- A kapcsoló I állásában az égõ áramellátása
biztosított és mûködésre készen áll az üzemi
termosztáttól érkezõ igény esetére.

6 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS

6.1 - SZABVÁNY VEZÉRLÕPANEL

11Fõkapcsoló visszajelzõ lámpával
12Égõ kapcsoló
13Berendezés szivattyú kapcsoló
31Biztonsági termosztát

32Üzemi termosztát
41Általános olvadóbiztosíték
42Kazán hõmérsékletmérõ

11

V
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

Fûtési rendszer szivattyú kapcsoló

-   Ezzel a kapcsolóval lehet a fûtési rendszer szivattyúját
    feszültség alá helyezni.
- A kapcsoló 0 állásában a fûtési rendszer szivattyú

áramellátása nem biztosított .

- A kapcsoló II állásában a fûtési rendszer szivattyú
elektromos áram ellátása biztosított és a szivattyú
mûködésre kész.

FONTOS: a berendezés szivattyúját mindig, már  az
égõ bekapcsolása elõtt indításra készen kell állnia,
annak érdekében, hogy a keletkezõ hõt elossza.
Ellenkezõ sorrendben történõ bekapcsoláskor a kazán
biztonsági termosztátja a maximum hõmérséklet
elérésekor mûködésbe lépve leállítja a készüléket és
annak újraindítása válik szükségessé.
MEGJEGYZÉS: a fûtési rendszer szivattyúja csak
akkor kezd mûködni miután a kazánban a hõmérséklet
elérte az 50°C értéket.

Fûtési hõmérséklet szabályozás

A hõmérséklet szabályozás tartománya minimum 60°C
és maximum 90°C között van.

A fûtési rendszeren lévõ víz hõmérsékletének sza-
bályozása a kézitárcsa elforgatásával történik. “Jobbra”
fordítva növeljük, “balra” fordítva csökkentjük a
hõmérsékletet.

A beállított érték néhány perc elteltével megjelenik a
hõmérsékletmérõn.

32

42
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12 13
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A biztonsági termosztát visszakapcsolása

FONTOS: A biztonsági termosztát a baloldali ábrán
látható fedél alatt található. A kazán leállása esetén
csavarhúzó segítségével lazítsa meg a mûanyag
fedelet majd a termosztát visszakapcsolása után
helyeze vissza.

A biztonsági termosztát akkor lép mûködésbe ha a
kazánban túl magas hõmérséklet alakul ki.
Ez elsõsorban a hõmérséklet termosztát alacsonyabb
hõmérsékletre való beállításával elõzhetõ meg.

A kazán biztonsági termosztát gyakori
bekapcsolása esetén ne kísérletezzen a
készülék újbóli beindításával.
Forduljon szerzõdéses szervizhez.

31

l
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

6.2 - VEZÉRLÕPANEL - OPCIÓ

11Fõkapcsoló visszajelzõ lámpával
12Égõ kapcsoló
13Kevert körû zóna fûtési szivattyú kapcsoló
14Direkt zóna fûtési szivattyú kapcsoló
15Kazán szivattyú kapcsoló

31Biztonsági termosztát
32Üzemi termosztát
41Általános olvadóbiztosíték
42Kazán hõmérsékletmérõ

Fõkapcsoló

Ezzel a kapcsolóval lehet a kazánt  feszültség alá
helyezni, illetve a feszültséget megszakítani:
- A kapcsoló  0 állásában a kazán áramellátása nem

biztosított (a zöld visszajelzõ lámpa nem világít).

- A kapcsoló I állásában a kazán áramellátása
biztosított (a zöld visszajelzõ lámpa világít), fûtési
melegvíz elõálítására készen áll.

Égõ kapcsoló

Ezzel a kapcsolóval lehet az égõt feszültség alá
helyezni, illetve a feszültséget megszakítani:
- A kapcsoló  0 állásában az égõ áramellátása nem

biztosított

- A kapcsoló I állásában az égõ áramellátása
biztosított és mûködésre készen áll az üzemi
termosztáttól érkezõ igény esetére.
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

Kevertkörös  fûtési rendszer szivattyú
(vagy fõszivattyú) bekapcsolása

A kapcsoló segítségével feszültség alá lehet helyezni
illetve a feszültséget megszakítani a kevertkörös fûtési
rendszer szivattyúját:
- A kapcsoló 0 állásában a fûtõrendszer szivattyú

áramellátása nem biztosított.

- A kapcsoló II állásában a fûtõrendszer szivattyú
elektromos áram ellátása biztosított és a szivattyú
mûködésre kész.

FONTOS: a berendezés szivattyúját mindig az égõfej
bekapcsolása elõtt kell beindítani, annak érdekében,
hogy a keletkezõ hõt elossza. Ellenkezõ sorrendben
történõ bekapcsoláskor a kazán biztonsági termosztátja
a maximum hõmérséklet elérésekor mûködésbe lépve
leállítja a készüléket és annak újraindítása válik
szükségessé.
MEGJEGYZÉS: a fûtési rendszer szivattyúja csak
akkor kezd mûködni miután a kazánban a hõmérséklet
elérte az 50°C értéket.

Direkt zónás hõmérsékletû fûtési
rendszer szivattyú (vagy másodlagos
szivattyú) bekapcsolása

A kapcsoló segítségével feszültség alá lehet helyezni
illetve a feszültséget megszakítani a direktkörös fûtési
rendszer szivattyúját:
- A kapcsoló 0 állásában a fûtõrendszer szivattyú

áramellátása nem biztosított.

- A kapcsoló I állásában a fûtõrendszer szivattyú
elektromos áram ellátása biztosított és a szivattyú
mûködésre kész.

Forróvíztároló (amennyiben van) szivattyú kapcsoló

A kapcsoló segítségével feszültség alá lehet helyezni
illetve a feszültséget megszakítani a a forróvíztároló
töltõ szivattyúját:
- A kapcsoló 0 állásában forróvíztároló töltõ szivattyú

áramellátása nem biztosított.

- A kapcsoló II állásában a forróvíztároló töltõ szivattyú
elektromos áram ellátása biztosított és a szivattyú
mûködésre kész.

14 15

14 15
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

Fûtési hõmérséklet szabályozás

A hõmérséklet szabályozás tartománya minimum 60°C
és maximum 80°C között van (gyári beállítás).
A fûtési rendszeren lévõ víz hõmérsékletének szabályozás
lehetõvé tételéhez a kézitárcsának a maximum érték
felé (jobbra) történõ elforgatása szükséges.

A beállított érték néhány perc elteltével megjelenik a
hõmérsékletmérõn.

32

42

A biztonsági termosztát visszakapcsolása

FONTOS: A biztonsági termosztát a baloldali ábrán
látható fedél alatt található. A kazán leállása esetén
csavarhúzó segítségével lazítsa meg a mûanyag
fedelet majd a termosztát visszakapcsolása után
helyeze vissza.

A biztonsági termosztát akkor lép mûködésbe ha
a kazánban túl magas hõmérséklet alakul ki.
Ez elsõsorban a hõmérséklet termosztát alacsonyabb
hõmérsékletre való beállításával elõzhetõ meg.

A kazán biztonsági termosztát gyakori
bekapcsolása esetén ne kísérletezzen a
készülék újbóli beindításával. Forduljon
szerzõdéses szervizhez.

31
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

nyelvkiválasztás

ÓRA pontos idõ beállítása:

1. perc                          2. óra

OLASZ

A BEÜZEMELÉSKOR MEGJELENÕ PARAMÉTEREK

Szabvány Személyes értékekÉrtékmezõMegnevezés

TELEPÍTÉS PROGRAMOZÁS

ÉV dátum beállítás

HÓNAP dátum beállítás

NAP dátum beállítás

CÍMZÉS  BUS 11111 az  “1” fûtõkör megcímzése:
00-15           szabványosan  01

CÍMZÉS  BUS 22222 a  “2” fûtõkör megcímzése:
00-15           szabványosan  02

ÉRZÉKELÕ 5K
érték 00

00 = érzékelõ 5 kOhm NTC
01 = érzékelõ 1 kOhm PTC, kódszám szükséges;
megadása után a szabályozó újraindul

VISSZA a beüzemelés befejezése

          szintre belépés             érték kiválasztás                érték elmentés és a következõ érték aktiválás

          szintre belépés,              érték kiválasztás,                érték elmentés

megvalósítás szerintOLASZ OLASZ

(-20)  (20)KONTRASZT 0

Érzékelõ, napSZABVÁNY HÕMÉRSÉKLET - - - -

kilépés a szintrõlVISSZA

Szabvány Személyes értékekÉrtékmezõMegnevezés

HASZNÁLATI MELEGVÍZ PROGRAMOZÁS

00, 01 (KI / BE)1X HMV (használati melegvíz) 00 = KI

10 °C - 70 °CHMV HÕMÉRSÉKLET  1 60 °C

10 °C - 70 °CHMV HÕMÉRSÉKLET  2 60 °C

kilépés a szintrõlVISSZA

10 °C - 70 °CHMV HÕMÉRSÉKLET  3 60 °C

OK - 70KSZOLÁRPANEL INTEGRÁLÁS 0 fok

00, 01 (KI / BE)KERINGTETÕ SZIVATTYÚ 00 = KI

00, 01 (KI / BE)LÉGIÓSBETEGSÉGMENTESÍTÕ 00 = KI

FELHASZNÁLÓ ÁLTAL PROGRAMOZHATÓ PARAMÉTEREK

A programóra programozása

A programóra beállítására és programozására a
készülék felhasználója által igény szerint programozható
paraméterek:
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Használati útmutató a fûtési rendszer felelõs számára

- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

- - - -

      ,          ,          ,     ,      ,

Szabvány Személyes értékekÉrtékmezõMegnevezés

1. FÛTÕKÖR PROGRAMOZÁS

SZERVIZOPCIÓK - - - -

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 2 20 °C

kilépés a szintrõlVISSZA

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 3 20 °C

5 °C - 40 °CCSÖKKENTETT HÕMÉRSÉKLET *) 10 °C

5 °C - 40 °CSZABADSÁG ALATTI HÕMÉRSÉKLET 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CNAPPALI HÕMÉRSÉKLET HATÁR 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CÉJSZAKAI  HÕMÉRSÉKLET HATÁR 10 °C

0,00 - 3,00FÛTÉSI GÖRBE 1,20

00, 01 (KI / BE)ÖNALKALMAZKODÁS 00 = KI

00 - 20HÕMÉRSÉKLETMÉRÕ KALIBRÁLÁS 10

(-5,0)K - (5,0)KKÖRNYZETI ALKALMAZKODÁS 0,0 fok

00, 01, 02FÛTÉS OPTIMALIZÁLÁS 00

0:00 - 3:00 (h)NYITÁS MINIMUM IDEJE 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)CSÖKKENTÉS OPTIMALIZÁLÁS 0:00 (h)

0000 - 9999CSÖKKENTÉS OPTIMALIZÁLÁS 0000

Szabvány Személyes értékekÉrtékmezõMegnevezés

2. FÛTÕKÖR PROGRAMOZÁS

SZERVIZOPCIÓK - - - -

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 1*) 20 °C

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 2 20 °C

kilépés a szintrõlVISSZA

5 °C - 40 °CNÉVLEGES SZOBAHÕMÉRSÉKLET 3 20 °C

5 °C - 40 °CCSÖKKENTETT HÕMÉRSÉKLET *) 10 °C

5 °C - 40 °CSZABADSÁG ALATTI HÕMÉRSÉKLET 15 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CNAPPALI HÕMÉRSÉKLET HATÁR 19 °C

- - - -, (-5) °C - 40 °CÉJSZAKAI  HÕMÉRSÉKLET HATÁR 10 °C

0,00 - 3,00FÛTÉSI GÖRBE 0,8

00, 01 (KI / BE)ÖNALKALMAZKODÁS 00 = KI

00 - 20HÕMÉRSÉKLETMÉRÕ KALIBRÁLÁS 10

(-5,0)K - (5,0)KKÖRNYZETI ALKALMAZKODÁS 0,0 fok

00, 01, 02FÛTÉS OPTIMALIZÁLÁS 00

0:00 - 3:00 (h)NYITÁS MINIMUM IDEJE 2:00 (h)

0:00 - 3:00 (h)CSÖKKENTÉS OPTIMALIZÁLÁS 0:00 (h)

0000 - 9999CSÖKKENTÉS OPTIMALIZÁLÁS 0000
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hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 06:00-tól  22:00-ig

szombat és vasárnap : 07:00-tõl  23:00-ig

ÉrtékmezõMegnevezés

1. FÛTÕKÖR IDÕPROGRAMOZÁS

FÛTÉSPROGRAM 1
          GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 06:00-tól  08:00-ig
16:00-tól 22:00-ig

szombat és vasárnap : 07:00-tõl  23:00-ig

FÛTÉSPROGRAM 2
          GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 06:00-tól  22:00-ig

szombat és vasárnap : 07:00-tõl  23:00-ig

ÉrtékmezõMegnevezés

2. FÛTÕKÖR IDÕPROGRAMOZÁSA

FÛTÉSPROGRAM 1
          GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 06:00-tól  08:00-ig
16:00-tól 22:00-ig

szombat és vasárnap : 07:00-tõl  23:00-ig

FÛTÉSPROGRAM 2
          GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 05:00-tõl 21:00-ig

szombat és vasárnap : 06:00-tól  22:00-ig

ÉrtékmezõMegnevezés

HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÖR IDÕPROGRAMOZÁS

          GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:

hétfõ / kedd / szerda / csütörtök /péntek: 05:00-tõl 21:00-ig

szombat és vasárnap : 06:00-tól  22:00-ig

ÉrtékmezõMegnevezés

HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÖR KERINGETÕ SZIVATTYÚ IDÕPROGRAMOZÁSA

         GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK:
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6.3 - BEÜZEMELÉS ELÕTT ELVÉGZENDÕ
ELLENÕRZÉSEK

A készülék beüzemelése elõtt az alábbi ellenõrzéseket
tanácsos elvégezni:
- Ellenõrizze, hogy a kazán elõtti gázcsap nyitva

legyen.
- Gyõzõdjön meg arról, hogy a karbantartáshoz az

elõremenõ illetve visszatérõ vezetékeken esetlegesen
beépített megszakító szelepek nyitva legyenek.

- Ellenõrizze, hogy a biztonsági szelep be van-e
kötve a csatornalefolyóba.

- Gyõzõdjön meg arról, hogy a kazán elektromosan
be legyen táplálva; a vezérlõpanelen lévõ kapcsoló
(11. pozíció) visszajelzõ lámpájának világítani kell.

- Ellenõrizze a fûtõrendszer nyomásmérõjén a
víznyomást (kikapcsolt keringtetõ szivattyú mellett).
Bármikor hideg fûtési rendszer mellet a víznyomás
alacsonyabb 1 bárnál, a rendszer vízfeltöltõ csapján
keresztül állítsa vissza a megfelelõ víznyomást.

A készülék üzemszünete

A készülék teljes mértékben mûködésen kívül helyezése
esetén a melegvíz elõállítása megszûnik.

A készülék üzemen kívül helyezéséhez az általános
fõkapcsoló (11.) 0 állásba  helyezésével vegye le a
feszültséget a kazánról. A zöld visszajelzõ lámpa
kialszik.

Hosszú idõn át tartó üzemszünet esetén zárja el a
gázcsapot (gázégõs TRIOPREX N változatnál) valamint
a hidegvíz elzárócsapot (ha van).

Fûtési rendszer nyomása

A nyomásmérõ segítségével idõrõl idõre ellenõrizze a
kazánban lévõ víz nyomását. 1 bar-nál kisebb nyomás
esetén a kazán hideg állapotában, a kazánon kívül
található  feltöltõcsap fokozatos nyitásával  töltse utána
a szükséges mennyiségû vizet. A víznyomásnak meg
kell egyeznie a fûtési rendszer legmagasabb pontján
mért statikus nyomással. A kívánatos nyomásérték
elérése után zárja el a feltöltõcsapot.

Amennyiben gyakran kell alacsony
víznyomás miatt utántölteni, forduljon
szerzõdéses szervizhez.

FIGYELEM !
A többféle fémbõl kialakított fûtési rendszert
speciális, fagymentesítõ szerek
segítségével hatékonyan lehet védeni a
szétfgyástól.
Ne használjon gépjármû fagyálló
folyadékot a fûtési rendszerben mivel
ez az anyag károsthatja a vízzáró
tömítéseket.

6.4 - HIBÁK MEGSZÜNTETÉSE

A FÛTÉSI RENDSZER SZIVATTYÚ MÛKÖDIK DE AZ
ÉGÕ NEM

Jelentése:
A kazán biztonsági termosztát mûködésbe lépését az
alábbi okok válthatták ki:
- a kazánban lévõ hõmennyiség elégtelen továbbítása

a fûtési rendszerbe
- ellenõrizze az égõ nyomógomb pozícióját (12.)

Rendellenesség megszüntetése:
Csökkentse a kazán mûködési hõmérsékletét.
Nyomja meg a biztonsági termosztát újraindító
nyomógombját.

AZ ÁLTALÁNOS FÕKAPCSOLÓ ZÖLD VISSZAJELZÕ
LÁMPÁJA VILÁGÍT, DE AZ ÉGÕ ÉS A FÛTÉSI
RENDSZER SZIVATTYÚ NEM MÛKÖDIK

Jelentése:
Az olvadóbiztosíték kiégett:
- a feszültség ingadozás miatt.

Rendellenesség megszüntetése:
Cserélje ki az olvadóbiztosítékot - csak szakképzett
személy végezheti.

BEKAPCSOLT ÉGÕ RETESZELÉST JELZÕ LÁMPA

Jelentése:
Az égõ reteszelõ biztonsági elem mûködésbe lépését
kiváltó okok:
- gázhiány (gázégõs TRIOPREX N-nél)
- levegõ jelenléte a csövezetben (hosszabb üzemszünet

után visszakapcsolt vagy új  fûtési rendszernél).

Rendellenesség megszüntetése:
Gyõzõdjön meg a gázcsap nyitott állásáról   és arról,
hogy a csövezetbõl a légtelenítõkön keresztül
eltávolították a levegõt. A kazánmûködés
visszaállításához nyomja meg az égõ újraindító gombot.

A kazánreteszelõ biztonsági termosztát
többszöri mûködésbe lépése esetén
ne kísérletezzen a készülék
újraindításával hanem forduljon
szerzõdéses szervizhez.
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FELFÛTÖTT KAZÁN  DE HIDEG FÛTÉSI RENDSZER

Jelentése:
A kazán minimum hõmérséklet biztonsági termosztátja
rendellenesen mûködik:
- hiányzik a fûtési rendszer szivattyú indítójele.

Rendellenesség megszüntetése:
Kalibrálni kell a termosztát mûködési tartományát   -
csak szakképzett személy végezheti.
Szükség esetén cserélni kell a termosztátot - csak
szakképzett személy végezheti.

Jelentése:
Levegõ van a fûtési rendszerben.

Rendellenesség megszüntetése:
Légteleníteni kell a fûtési rendszert.

Jelentése:
Fûtési rendszer keringtetõ szivattyú meghibásodott.

Rendellenesség megszüntetése:
Újra kell indítani a keringtetõ szivattyút - csak
szakképzett személy végezheti.
Cseréálni kell a a keringtetõ szivattyút - csak szakképzett
személy végezheti.

ÉGÉSGÁZ SZAG A BELSÕ KÖRNYZETEBEN

Jelentése:
A készülék ajtaján keresztül, a füstgáz gyûjtõtérbõl, az
égésgáz elvezetõ csõbõl vagy a kéményvezetékbõl
égésgáz szivárog.

Rendellenesség megszüntetése:
Meg kell húzni a készülékajtónyílás és/vagy a füstgáz
gyûjtõtér tömítések csavarjait/csavaranyáit. - csak
szakképzett személy végezheti.
Szükség esetén cserélni kell a tömítéseket.- csak
szakképzett személy végezheti.
Ellenõrizni kell a  cannotto - ajtó közötti szigetelés
épségét. - csak szakképzett személy végezheti.
Meg kell tisztítani a generátortestet és a füstvelezetõket.
- csak szakképzett személy végezheti.
Újra ki kell alakítani a füstelvezetõk és/vagy
kéményvezeték tömítettségét. - csak szakképzett
személy végezheti.

A FÛTÉSI RENDSZER BIZTONSÁGI SZELEP
MÛKÖDÉSBE LÉPÉSE

Jelentése:
Túl nagy nyomás van a fûtési rendszerben.
A tágulási tartály rendellenesen mûködik.

Rendellenesség megszüntetése:
Ellenõrizze a tágulási tartály megfelelõ mûködését. -
csak szakképzett személy végezheti.
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