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1 Bevezető 

1.1 Az Útmutató feladata  

Jelen dokumentum a SystaComfort és SystaComfort 
II fűtésszabályozókhoz készült, medence fűtési kör 
kezelésére alkalmas SystaComfort Pool bővítő mo-
dulról tartalmaz információkat: 

• Biztonsággal kapcsolatos információk 
• Funkciók és üzemmódok 
• Kezelés és kijelzések 
• Üzemzavar elhárítás 
• Karbantartás és tisztítás 

1.2 Kinek szól 

Jelen dokumentum az üzemeltetők számára készült. 

1.3 Jelen dokumentumban használt szimbólu-
mok 
 

 

Veszély! 

Figyelmeztetés személyi sérülés 
lehetőségére 

 

Figyelem! 

Figyelmeztetés anyagi károk lehe-
tőségére 

 
Megjegyzés! 

A készülék tulajdonságairól szóló 
információ 

1.4 Érvényesség 

Jelen dokumentum a 2.10 verziószám feletti szoft-
verrel rendelkező, 2011. 03. hó után gyártott Para-
digma SystaComfort és SystaComfort II fűtésszabá-
lyozókra vonatkozik. 

2 Saját biztonsága érdekében 
 

 

Veszély! 

Tartsa be az alábbi biztonsági elő-
írásokat a személyi sérülések és 
agyagi károk elkerülése érdekében. 

Figyelmesen tanulmányozza át je-
len kezelési útmutatót! 
 

 

Veszély! 

A berendezés felnyitását, felszere-
lését és üzembe helyezését csak 
elektromos szakember végezheti! 

A vonatkozó előírásokat mindenkor 
be kell tartani! 

Az elektromos árammal működő 
berendezéseken történő szaksze-
rűtlen munkavégzés áramütés általi 
életveszélyt okozhat. 

 
 

 A berendezés megfelel az alább EK irányelvek 
előírásainak: 
• 2006/95/EK, Kisfeszültségi irányelv  
• 2004/108/EK, Elektromágneses összeférhetőség 

2.2 Általános biztonsági előírások 

 

Figyelem! 
• A berendezés üzembe helyezé-

sét és a szabályozónak a fűtési 
rendszerhez való illesztését (a 
rendszer adatainak beállítását) 
kizárólag a gyártó, vagy az álta-
la feljogosított szakember vé-
gezheti. Az üzembe helyezés 
után a szakember a készülék 
üzemeltetőjét annak használatá-
ra kioktatja. 

• Ügyeljen arra, hogy a készülék 
környezeti hőmérséklete 0°C és 
40°C között legyen. Óvja a be-
rendezést a nedvességtől és a 
tartósan magas páratartalomtól. 
A megengedettől eltérő környe-
zeti feltételek a készülék káro-
sodásához vezethetnek. 

• A készülék javítását csak a gyár-
tó végezheti. A javításhoz kizá-
rólag eredeti Paradigma alkat-
részek használhatók. 

 

2.1 Rendeltetésszerű használat 

A SystaComfort Pool bővítőmodul fűtési rendszerek 
szabályozására alkalmas. A készülék kizárólag a 
SystaComfort és SystaComfort II szabályozókkal 
együtt használható. 

A berendezés más célra való használata nem enge-
délyezett. Minden más célú használat, valamint a 
termék átalakítása, akár a szerelés és telepítés során 
történik, a garanciális igények elutasítását vonja 
maga után.  
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3 A SystaComfort Pool bővítőmodul funkcióinak leírása 

• A SystaComfort Wood bővítőmodul egy fűtési 
rendszer medence fűtési körét szabályozza a 
medence hőmérsékletének függvényében. 

• A SystaComfort Wood bővítőmodul értékeinek 
leolvasása és változtatása a SystaComfort vagy 
SystaComfort II szabályozók 1. fűtőkörének 
távszabályzója segítségével történik.  

• A medence fűtési köréhez önálló távszabályzó 
csatlakoztatható. 

 

4 A szabályozó üzemeltetése 

4.1 Üzembe helyezés 

A berendezés üzembe helyezését és a szabályozónak 
a fűtési rendszerhez való illesztését (a rendszer ada-
tainak beállítását) kizárólag a gyártó, vagy az általa 
feljogosított szakember végezheti.  

Annak érdekében, hogy a szükséges munkálatokat 
hiánytalanul elvégezzék, tartsa be a beüzemelésre és 
karbantartásokra vonatkozó mindenkori előírásokat.  

4.2 Szakember általi oktatás 

Ügyeljen arra, hogy a szakember kioktassa Önt a 
fűtési rendszer és a szabályozó kezelésére, a megfe-
lelő utasítások és a termék dokumentumaiban fog-
laltakra. 

4.3 Normál üzemeltetés 

A készülék szakember általi szabályos beüzemelése 
után az üzemeltetőnek nincsenek különleges felada-
tai. A berendezés automatikusan működik. 

Mindössze az üzemeltető igényeit kell a készüléken 
beállítani: 
• Állítsa be a kívánt medence hőmérsékletet és 

fűtési programot 

4.4 Hosszabb távollét alatti üzemeltetés  

Hosszabb távollét ideje esetére az üzemmódot „Fo-
lyamatos tiltott”-ra (DaueDaueDaueDauernd Gesperrtrnd Gesperrtrnd Gesperrtrnd Gesperrt) 
lehet állítani.  

Ezzel a medence fűtése tiltásra kerül, de a fagyvéde-
lem továbbra is biztosítva van. 

4.5 A fűtési rendszer üzemen kívül helyezése 

Ne szüntesse meg hosszabb időre a fűtési rendszer 
áramellátását, hanem, amennyiben a fűtési rendszer 
működésére nincs szüksége, állítsa át a berendezést 
„Ki” üzemmódra vagy kapcsolja ki a fűtőkört.  

Ezzel biztosíthatja a berendezés és az épület fagyvé-
delmét, és elkerülheti a szivattyúk és keverők hosz-
szabb üzemszünet miatti beragadását. 
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5 A SystaComfort Pool bővítőmodul kezelése és kijelzései 
A következő menüpontok csak akkor jelennek meg a SystaComfort illetve SystaComfort II szabályozó táv-
szabályzójának menüjében, amikor a SystaComfort Pool bővítőmodul csatlakoztatva van. 

A kezelés módját a SystaComfort illetve SystaComfort II szabályozók műszaki dokumentációja tartalmazza.  

5.1 Üzemi kijelzés 

A „Hőmérsékletek lekérdezése” (Temperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragen) menüben lekérdezheti a csatlakozta-
tott érzékelők által mért hőmérsékleteket és a fűtés szabályozó által számított parancsolt értékeket.  

 

Amennyiben nem értékeket állít be vagy kérdez le, a fűtés szabályozó kijel-
zőjén az üzem közbeni kijelzés látható. 

Megjeleníti a hét napját és a pontos időt, a külső vagy a távszabályzó által 
mért belső hőmérsékletet, valamint az aktuális üzemmódot (pl. 1. fűtési 
program, Fűtés (Heizzeitprogramm 1, HeizenHeizzeitprogramm 1, HeizenHeizzeitprogramm 1, HeizenHeizzeitprogramm 1, Heizen)). 

A második sorban váltakozva jelenik meg az üzemmód és az, hogy melyik 
fűtési körre vonatkozik (pl. 1. fűtési kör (Heizkreis 1Heizkreis 1Heizkreis 1Heizkreis 1)). 

 

A főmenüben, a „Billentyűzár és kijelzések” (Tastensperre und Tastensperre und Tastensperre und Tastensperre und 
AnzeigeAnzeigeAnzeigeAnzeige) alatt beállíthatja, hogy az üzem közbeni kijelzés melyik fűtési 
körre vonatkozzon, és a külső vagy – amennyiben a távszabályzó megfelelő 
fűtési körhöz van csatlakoztatva – a helyiség hőmérsékletet mutassa.  

Amennyiben a SystaComfort Pool bővítőmodul csatlakoztatva van, ebben a 
menüben a medence fűtési kör is kiválasztható. 

Ebben az esetben a normál üzemi kijelzésen a külső hőmérséklet látható. 

Amennyiben normál üzemi kijelzésként a medence fűtési kört választja ki, az üzemi kijelzéskor a 
menü felépítésétől függetlenül az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: 

5.2 A kívánt üzemmód beállítása 

 

Amennyiben a normál üzemi kijelzésként a medence fűtési kört választja ki, 
a medence fűtési kör üzemmódja a és a  billentyűkkel változtatható. 

Az alábbi üzemmódok választhatók ki: 
• Automatikus (AutoAutoAutoAuto) 1, 2 vagy 3 

fűtési üzem az 1, 2 vagy 3. fűtési program beállításai szerint 
• Folyamatos normál (Dauernd NormalDauernd NormalDauernd NormalDauernd Normal): Medence parancsolt 

hőmérséklete = Normál medence hőmérséklet 
• Folyamatos emelt (Dauernd ErhöhtDauernd ErhöhtDauernd ErhöhtDauernd Erhöht): Medence parancsolt hő-

mérséklete = Emelt medence hőmérséklet 
• Folyamatos tiltott (Dauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd Gesperrt): Medence fűtési kör 

kikapcsolva (csak fagyvédelem) 
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5.3 A főmenü kiegészítéseinek áttekintése 

A következőkben azoknak a menüpontoknak a leírása található, amelyek csak akkor jelennek meg a 
SystaComfort illetve SystaComfort II szabályozó távszabályzójának menüjében, amikor a SystaComfort Pool 
bővítőmodul csatlakoztatva van. 

 

Hőmérsékletek lekérdezése 

A medence fűtési kör parancsolt és pillanatnyi értékei lekérdezhetők. 

 

Medence fűtési kör beállításai 

Beállítható az üzemmód, a medence kívánt hőmérsékletei és a medence 
fűtési kör időprogramja. 

A napkollektorok által termelt „felesleges hő” medencébe való bevezetése 
engedélyezhető. 

 

Billentyűzár és kijelzés 

A medence fűtési kör normál üzemi kijelzésre kiválasztható. 

 

Medence fűtési kör adatainak beállítása 

A medence fűtési kör adatinak megadása a fűtés szabályozónak a medence 
fűtési körhöz történő illesztésére. 

 

Ellenőrző program 

Ebben a menüben a szakembernek lehetősége van a medence fűtési kör 
szabályozó kimenetei állapotának (szivattyú és keverő) és a szabályozó le-
kérdezésére és a kimenetek kipróbálási célból történő kézi vezérlésére.  

5.4 Hőmérsékletek lekérdezése 

A „Hőmérsékletek lekérdezése” (Temperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragen) menüben lekérdezheti a csatlakozta-
tott érzékelők által mért hőmérsékleteket és a fűtés szabályozó által számított parancsolt értékeket. 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Feltűnik a „Hőmérsékle-
tek lekérdezése” (Temperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragen) menüpont. Lépjen 
be a „Hőmérsékletek lekérdezése” (Temperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragenTemperaturen abfragen) 

menüpontba a  billentyű használatával. A  és  billentyűkkel lekér-
dezheti a mért hőmérsékleteket és a számított parancsolt értékeket. 

Az alábbi menüpontok csatlakoztatott SystaComfort Pool bővítőmodul esetén, mint többlet információk, 
lekérdezhetőek: 

 

Az úszómedence hőmérséklete (TSB jelű érzékelő)  

 

A medence fűtési kör előremenő hőmérséklete (TV SB jelű érzékelő a szivaty-
tyúegység belsejében, a fűtőtestek felé menő ágban) 

 

A medence fűtési kör pillanatnyi parancsolt előremenő hőmérséklete 

 

A medence fűtési kör pillanatnyi visszatérő hőmérséklete (TR SB jelű érzékelő 
a szivattyúegység belsejében, a fűtőtestek felől érkező ágban) 

 

Ezen a bemeneten keresztül közli a SystaComfort Pool bővítőmodul a kerin-
gető szivattyú állapotát. Amikor keringető szivattyú üzemben van (eineineinein), a 
medence fűtési kör üzeme engedélyezve van. Amikor a keringető szivattyú ki 
van kapcsolva (ausausausaus), a medence fűtési kör üzeme tiltva van. 
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5.5 Medence fűtési kör beállításai 

Az üzemmód, az úszómedence kívánt hőmérséklete és a medence fűtési kör időprogramjának beállítása: 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) almenübe a  billentyű használatával. 
A  és  billentyűkkel lapozhat az egyes almenüpontok között, ellenőriz-
heti és a  vagy  billentyűkkel megváltoztathatja a beállításokat. 

Az alábbi almenüpontok állnak rendelkezésre: 

 

A medence fűtési kör üzemmódjának beállítása 

Az alábbi üzemmódok választhatók ki: 
• Automatikus (AutoAutoAutoAuto) 1, 2 vagy 3 

fűtési üzem az 1, 2 vagy 3. fűtési program beállításai szerint 
• Folyamatos normál (Dauernd NormalDauernd NormalDauernd NormalDauernd Normal): Medence parancsolt 

hőmérséklete = Normál medence hőmérséklet 
• Folyamatos emelt (Dauernd ErhöhtDauernd ErhöhtDauernd ErhöhtDauernd Erhöht): Medence parancsolt hő-

mérséklete = Emelt medence hőmérséklet 
• Folyamatos tiltott (Dauernd Gesperrt): Medence fűtési kör kikapcsolva 

(csak fagyvédelem) 

 

Az úszómedence kívánt hőmérséklete 

 

Az úszómedence kívánt emelt hőmérséklete 

 

 
A fűtési kör heti időprogramjának beállítása. A  billentyű használatával 
lépjen be az „Időprogram beállítása” (Einstellen der Einstellen der Einstellen der Einstellen der 
ZeitprogrammeZeitprogrammeZeitprogrammeZeitprogramme) menüpontba (lásd az „Időprogram beállítása” című 
fejezetet). 

 
A fűtési időprogramot az almenüben a gyári értékekre visszaállíthatja. A  
billentyű használatával lépjen be az „Gyári beállítások visszaállítása” 
(Zurücksetzen der HeizzeitprogrammeZurücksetzen der HeizzeitprogrammeZurücksetzen der HeizzeitprogrammeZurücksetzen der Heizzeitprogramme) menüpontba 
(lásd a „Gyári beállítások visszaállítása” című fejezetet).  

 

Frissvíz, kombinált vagy puffer tárolós rendszerek esetén beállítható, hogy a 
napkollektorok által termelt „felesleges” hőt a rendszer a tárolókból a me-
dencébe vezesse.  

A „felesleges” hő bevezetése a medence fűtési kör üzemmódjától és idő-
programjától függetlenül történik. Ezzel a funkcióval a medencefűtés tisztán 
napenergiával is lehetséges. 

Amennyiben itt „Igen”-t (Ja) állít be, a rendszer a „felesleges” hőt a tárolók-
ból a medencébe vezeti, ha 
• a helyiség fűtése az adott napon (éjfél óta) nincs vagy nem volt üzem-

ben 
• a medence fűtési kör keringető szivattyúja üzemel 
• a medence hőmérséklete nem magasabb, mint az emelt medencehő-

mérséklet beállított értéke 
• a tárolók még elegendő energiával rendelkeznek a használati melegvíz 

előállításához 

Így biztosítható, hogy csak az a „felesleges” hő kerüljön a medencébe, ami 
nem szükséges a fűtéshez vagy a használati melegvíz termeléshez, valamint 
hogy a medence ne legyen túlfűtve. 
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Amennyiben a medence fűtése a kazán segítségével tiltott (a medence fűtési 
kör fent ismertetett „Folyamatos tiltott” (Dauernd gesperrtDauernd gesperrtDauernd gesperrtDauernd gesperrt) 
üzemmódban van), a medencét kizárólag a napkollektorok fogják fűteni. 

5.6 A medence fűtési kör időprogramjának megadása 

A fűtési kör időprogramját saját igényei szerint állíthatja be. Az üzemmód (Automatikus 1, 2 vagy 3.) kivá-
lasztásával megadhatja, hogy a három időprogram közül melyik beállításai legyenek érvényesek. 

Így egyszerű módon illesztheti a fűtési időket a váltakozó munkaidőhöz. 

A fűtési időprogram beállítása: 

 

Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a „Fűtési időprogram beállítása” 
(Heizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellen) menüponthoz. Lépjen be 
a „Fűtési időprogram beállítása” (Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm 

einstelleneinstelleneinstelleneinstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

A  vagy  billentyűk segítségével válassza ki a beállítandó fűtési időprog-
ramot. 

A billentyű megnyomásával lépjen a „Hét napjának megadása” 
(Einstellung der WocheEinstellung der WocheEinstellung der WocheEinstellung der Wochentagentagentagentage) pontba.  

 

A kijelzőn a kiválasztott program (P1P1P1P1, P2P2P2P2 vagy P3P3P3P3) és a hét kiválasztott 
napja látható. A  vagy  billentyűk segítségével kiválaszthat napcsopor-
tokat vagy egyes napokat is. Az azonos időprogrammal rendelkező napok 
automatikusan azonos napcsoportba kerülnek. 

Amennyiben a napcsoport valamelyik napjának programját szeretné változ-
tatni, válassza ki ezt a napot, és változtassa meg az időprogramot. 

A nap automatikusan kikerül a napcsoportból.  

 

Lapozzon a billentyű segítségével az első kapcsolási pont idejéhez. 

A kapcsolási pont száma a kijelzőn jobbra fent látható. A  vagy  billen-
tyűk segítségével változtathatja meg a kapcsolási pont időpontját.  

 

Lépjen tovább a billentyű segítségével az első kapcsolási pont „Szint” 
(NiveauNiveauNiveauNiveau) beállításához. A  vagy  billentyűk segítségével beállíthatja a 
kapcsolási pont szintjét. 

Szintként „Normál” (NormalNormalNormalNormal), Emelt (ErhöhtErhöhtErhöhtErhöht) és „Tiltott” 
(GesperrtGesperrtGesperrtGesperrt) állítható be, valamint a szintet törölni (LöschenLöschenLöschenLöschen) lehet. 
Törlés esetén a kapcsolási pont az időprogramból törlődik.  

A kapcsolási pont akkor is törlődik, ha a billentyűvel 23:45 óránál maga-
sabbra vagy a billentyűvel 0:00 óránál alacsonyabb értékre állítja. Mindkét 
esetben a „--:--“ látható a kijelzőn. 

 

Lépjen tovább a billentyűvel a kiválasztott nap második kapcsolási pont-
jához. A  vagy  billentyűk segítségével változtathatja meg a kapcsolási 
pont időpontját. 

 

Lépjen tovább a billentyű segítségével a második kapcsolási pont „Szint” 
(NiveauNiveauNiveauNiveau) beállításához. A  vagy  billentyűk segítségével beállíthatja a 
kapcsolási pont szintjét. 

 

Lépjen tovább a billentyűvel a kiválasztott nap következő kapcsolási pont-
jához. 

Az utolsó beállított kapcsolási pont után üres kapcsolási pont látható. 

Amennyiben új kapcsolási pontot szeretne megadni, állítsa be a fentiek sze-
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rint az új kapcsolási pont időpontját és szintjét. 

A megadott kapcsolási pontok automatikusan időrendbe kerülnek. 

Naponta, illetve napcsoportonként legfeljebb nyolc kapcsolási pont adható 
meg. 

 

Lapozzon tovább egy üres kapcsolási pontnál a billentyű segítségével, és 
ismét a hét napjának kiválasztásához jut. 

A  billentyű segítségével a kapcsolási pontokon keresztül is visszalapozhat 
a hét napjának kiválasztásához.  

 

A  vagy  billentyűk segítségével kiválaszthatja a következő napot vagy 
napcsoportot. 

 

Lépjen a billentyű segítségével ennek a napnak vagy napcsoportnak az 
első kapcsolási pont idejéhez. 

A fent leírtak szerint állítsa be ennek a napnak vagy napcsoportnak a kap-
csolási pontjait. 

 
Amikor az összes nap illetve napcsoport kapcsolási pontjait beállította, a 
billentyű segítségével lépjen ki az időprogram megadásából. A szabályozón a 
„Változások mentése?” (ProgrammProgrammProgrammProgramm    übernehmen?übernehmen?übernehmen?übernehmen?) kérdés tűnik 
fel. Amennyiben a változásokat nem kívánja menteni, a  billentyűvel vá-
lassza a „Nem”-et (NeinNeinNeinNein), különben hagyja meg az „Igen” (JaJaJaJa) beállítást. 

 
A billentyűvel visszatérhet a „Fűtési időprogram beállítása” 
(Heizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellen) menüponthoz. 

Amennyiben további fűtési időprogramokat szeretne beállítani, lépjen to-
vább a billentyű ismételt megnyomásával a „Fűtési időprogramok beállítása” 
(Einstellen des HeizzeitprogrammsEinstellen des HeizzeitprogrammsEinstellen des HeizzeitprogrammsEinstellen des Heizzeitprogramms) almenühöz. 

 

A  vagy  billentyűk segítségével válassza ki a kívánt fűtési időprogramot 
(pl. 2. program) 

 

A fentiek szerint állítsa be ennek az időprogramnak a kapcsolási pontjait. A 
kijelző bal felső részén látható a kiválasztott program száma (pl. P2P2P2P2) 

A harmadik fűtési időprogram is a fentiek szerint változtatható meg. 
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1. példa 

Szeretné az 1. fűtési időprogram kezdetét hétfő-péntek napokon 5:30-re változtatni: 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a „Fűtési időprogram beállítása” 
(Heizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellen) menüponthoz. Lépjen be 
a „Fűtési időprogram beállítása” (Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm 

einstelleneinstelleneinstelleneinstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Az 1. fűtési program már ki van választva. 

 Lépjen a billentyű segítségével a hét napjának kiválasztásához. 

 

A Hétfő – Péntek napcsoport már ki van választva. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével az első kapcsolási pont idejéhez. 

A kapcsolási pont száma a kijelzőn jobbra fent látható. A  billentyű segít-
ségével változtassa meg a kapcsolási pont időpontját 5:30-ra. 

 
Lépjen ki az időprogram megadásából a billentyű használatával. 

A billentyű megnyomásával hagyja jóvá az időprogram változását. 

2. példa 

Szeretné a 2. fűtési program kezdetét a szerdai napon 6:30-ra változtatni: 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a „Fűtési időprogram beállítása” 
(Heizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellen) menüponthoz. Lépjen be 
a „Fűtési időprogram beállítása” (Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm 

einstelleneinstelleneinstelleneinstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

A billentyű segítségével válassza ki a 2. fűtési időprogramot. 

 Lépjen a billentyű segítségével a hét napjának kiválasztásához. 

 

A billentyű segítségével válassza ki a szerdai napot (Mittwoch –  MiMiMiMi) 

 

Lapozzon a billentyű segítségével az első kapcsolási pont idejéhez. 

A kapcsolási pont száma a kijelzőn jobbra fent látható. A  billentyű segít-
ségével változtassa meg a kapcsolási pont időpontját 6:30-ra. 

 
Lépjen ki az időprogram megadásából a billentyű használatával. 

A billentyű megnyomásával hagyja jóvá az időprogram változását. 
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3. példa 

Szeretne a 3. fűtési programban a hét minden napjára 18:00 órakor emelt medence hőmérsékletet beállíta-
ni: 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einHeizkreis einHeizkreis einHeizkreis einstellenstellenstellenstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a „Fűtési időprogram beállítása” 
(Heizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellenHeizzeitprogramm einstellen) menüponthoz. Lépjen be 
a „Fűtési időprogram beállítása” (Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm Heizzeitprogramm 

einstelleneinstelleneinstelleneinstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

A billentyű segítségével válassza ki a 3. fűtési időprogramot. 

 Lépjen a billentyű segítségével a hét napjának kiválasztásához. 

 

A Hétfő – Csütörtök napcsoport már ki van választva. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével egy üres kapcsolási ponthoz. 

 

Adjon meg egy új kapcsolási pontot, az üres kapcsolási pont időpontjának a 
billentyű segítségével 18:00-ra történő beállításával. 

 Lépjen a billentyű segítségével az új kapcsolási pont szintjének beállításá-
hoz. 

 

A billentyű segítségével a szintet állítsa „Emelt”-re (ErhöhtErhöhtErhöhtErhöht). 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a következő üres kapcsolási ponthoz. 

 Lépjen a billentyű segítségével a hét napjának kiválasztásához. 

 

A billentyű segítségével válassza ki a Szombat – Vasárnap-ot (Samstag – 
Sonntag –  SaSoSaSoSaSoSaSo) 

 

Lapozzon a billentyű segítségével egy üres kapcsolási ponthoz. 

 

Adjon meg egy új kapcsolási pontot, az üres kapcsolási pont időpontjának a 
billentyű segítségével 18:00-ra történő beállításával. 

 

Lépjen a billentyű segítségével az új kapcsolási pont szintjének beállításá-
hoz. 

A billentyű segítségével a szintet állítsa „Emelt”-re (ErhöhtErhöhtErhöhtErhöht). 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a következő üres kapcsolási ponthoz. 

 

Lépjen a billentyű segítségével a hét napjának kiválasztásához. 

A billentyű segítségével válassza ki a Péntek-et (Freitag –  FrFrFrFr) 

 A fent leírtak szerint állítsa be az új kapcsolási pontot péntekre is. 

 
Lépjen ki az időprogram megadásából a billentyű használatával. 

A billentyű megnyomásával hagyja jóvá az időprogram változását. 
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5.7 A medence fűtési kör gyári beállításokra történő visszaállítása 

Minden fűtési időprogram a gyári értékekre visszaállítható. 

A programok gyári értékre történő visszaállítása: 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Medence fűtési kör beállítása” 
(SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) menüpont feltűnik. 
Lépjen be a „Medence fűtési kör beállítása” (SchwimmbadSchwimmbadSchwimmbadSchwimmbad----

Heizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellenHeizkreis einstellen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével a „Fűtési időprogram visszaállítása” 
(Zurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des Heizzeitprogramms) menüpont-
hoz. Lépjen be a „Fűtési időprogram visszaállítása” (Zurücksetzen Zurücksetzen Zurücksetzen Zurücksetzen 

des Heizzeitprogrammsdes Heizzeitprogrammsdes Heizzeitprogrammsdes Heizzeitprogramms) almenübe a  billentyű használatá-
val. 

 

A  vagy  billentyűk segítségével válassza ki a kívánt fűtési időprogramot, 
amit szeretne gyári értékre visszaállítani. 

 

Lapozzon tovább a billentyű segítségével. 

A szabályozón a beállítások gyári értékre történő visszaállítására vonatkozó 
kérdés tűnik fel. A billentyű segítségével válassza ki az „Igen” (JaJaJaJa) választ.  

 
Erősítse meg az időprogram gyári értékekre történő visszaállítást a billen-
tyű használatával. 

A szabályozó visszatér a „Fűtési időprogram visszaállítása” 
(Zurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des HeizzeitprogrammsZurücksetzen des Heizzeitprogramms) menüpont-
hoz.  

Amennyiben a „Nem” (NeinNeinNeinNein) választ választja ki, vagy a billentyűt 
használja a megerősítésnél, a fűtési időprogram nem áll vissza a gyári beállí-
tásokra. 

Az eljárást adott esetben ismételje meg a többi fűtési időprogramnál is. 
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Fűtési időprogramok gyári beállításai 

1. program 

Hé – Pé  6:00  Normál 

 22:00 Tiltott 

Szo, Va 7:00 Normál 

 23:00 Tiltott 

2. program 

Hé – Cs  6:00 Normál 

 8:00 Tiltott 

 15:30 Normál 

 22:00 Tiltott 

Pé 6:00 Normál 

 8:00 Tiltott 

 15:30 Normál 

 23:00 Tiltott 

Szo 7:00 Normál 

 23:00 Tiltott 

Va 7:00 Normál 

 22:00 Tiltott 

3. program 

Hé – Cs  6:00 Normál 

 22:00 Tiltott 

Pé 6:00 Normál 

 23:00 Tiltott 

Szo 7:00 Normál 

 23:00 Tiltott 

Va 7:00 Normál 

 22:00 Tiltott 
 

5.8 Billentyűzár és kijelzés 

Beállíthatja a medence fűtési körre vonatkozó normál üzemi kijelzést, ahol a medence fűtési kör üzemmódja 
látható. 

A medence fűtési kör, mint normál üzemi kijelzés kiválasztásakor az vonatkozik menüstruktúrán kívüli 
(Üzemmód változtatás) funkciókra is.    

A „Parti” (PartyPartyPartyParty) üzemmód és a parancsolt helyiséghőmérséklet nem változtatható. 

A normál üzemi kijelzés medence fűtési körre való beállítása:  

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Billentyűzár és kijelzés” (Tastensperre Tastensperre Tastensperre Tastensperre 
und Anzeigeund Anzeigeund Anzeigeund Anzeige) menüpont feltűnik. Lépjen be a „Billentyűzár és kijel-

zés” (Tastensperre und AnzeigeTastensperre und AnzeigeTastensperre und AnzeigeTastensperre und Anzeige) almenübe a  billentyű 
használatával. 

 

Lapozzon a billentyű segítségével az „Üzemi kijelzés” 
(StandardanzeigeStandardanzeigeStandardanzeigeStandardanzeige) menüponthoz. 

A  vagy  billentyűk segítségével válassza ki a „Medence fűtési kör”-t 
(Schwimmbad HKSchwimmbad HKSchwimmbad HKSchwimmbad HK).  

 
A billentyű használatával visszatérhet a fűmenübe majd onnan a normál 
üzemi kijelzéshez.  
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5.9 Kézi beállítás, Ellenőrző program 

A fűtési rendszert működtetheti a csatlakoztatott érzékelőktől függetlenül is. A kazán és a csatlakoztatott 
szivattyúk ekkor üzemelnek. A keverőt és az esetileg a használati melegvíz tároló és a fűtés közé szerelt vál-
tószelepet kézzel középállásba kell állítani. 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg az „Ellenőrző program” 
(KontrollprogrammKontrollprogrammKontrollprogrammKontrollprogramm) menüpont feltűnik. Lépjen be az „Ellenőrző 

program” (KontrollprogrammKontrollprogrammKontrollprogrammKontrollprogramm) almenübe a  billentyű használa-
tával. 

 

A  vagy  billentyűk segítségével válassza ki a „Kézi” (HandHandHandHand) üzemmó-
dot. 

 A  billentyűvel tovább lapozva lekérdezheti a csatlakoztatott elemek (szi-
vattyúk, keverők, váltószelep) állapotát. 

6. Üzemzavarok 
A berendezés a medence hőmérséklet (STB) és a medence fűtőkör előremenő hőmérséklet (TV SB) érzékelők 
kiesését megjeleníti. 

A medence fűtőkör hőmérséklet érzékelője opcionális, ezért a kiesését a szabályozó nem jeleníti meg. 

Hibakód megjelenésekor a hibajel leírásának megfelelően haladéktalanul forduljon szakemberhez. 

Az alábbiak szerint kérdezheti le a hibakódokat (lásd még a SystaComfort illetve SystaComfort II fűtés szabá-
lyozók műszaki dokumentációját): 

 

 
Lépjen be a  billentyű használatával a főmenübe. Lapozzon a billentyű 
segítségével addig, amíg a „Hibajelek lekérdezése” (Störungen Störungen Störungen Störungen 
abfrageabfrageabfrageabfragennnn) menüpont feltűnik. Lépjen be a „Hibajelek lekérdezése” 

(Störungen abfragenStörungen abfragenStörungen abfragenStörungen abfragen) almenübe a  billentyű használatával. 

 

 

Amikor a SystaComfort Pool bővítőmodul csatlakoztatva van, az alábbi hiba-
jelek jelennek meg többlet információként: 
• a medence fűtőkör előremenő hőmérséklet érzékelőjének (TV SB) hibá-

ja, hibakód: 20 
• a medence hőmérséklet érzékelőjének (TSB) hibája, hibakód: 21 

7. A SystaComfort Pool bővítőmodul ellenőrzése, karbantartása és tisztítása  
A SystaComfort Pool bővítőmodul nem igényel karbantartást. A kazán éves karbantartásakor az érzékelőket 
és a csatlakoztatott elemek (szivattyú, váltószelep, keverő) működését ellenőrizni kell. 

A készülék burkolatához használjon szokványos háztartási tisztítószereket (ne súrolószereket). A berendezést 
csak gyengén nedvesített kendővel törölje le.  

  

8 Ártalmatlanítás 
A készülék csomagolását, vagy a szabályozó vagy egy elemének cseréjekor a hibás alkatrészt környezetbarát 
módon ártalmatlanítsa. 
  



 

 
 

TH-2050 03/11–  V1.2–  HUN 15 
 

 

9 Gyári beállítások 
Az alábbi táblázat tartalmazza a SystaComfort Pool bővítőmodul gyári beállítását. Vezesse be a beüzemelés-
kor beállított értéket. 

Almenü Paraméter Gyári beállítás Beállítva Változtatva 

Medence fűtési kör 
beállítása 

Normál medence hőmér-
séklet 

25°C   

 Emelt medence hőmér-
séklet 

28°C   

  az   

  aláírásnál   
 

Időprogramok 

Medence fűtőkör Medence fűtőkör 

Nap(ok) Időpont Szint Nap(ok) Időpont Szint 
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10 Kezelés áttekintése 
Üzem közbeni kijelzés 

 
Főmenü: 

 
 

      
 

A SystaComfort illetve a SystaComfort II menüpontjai 

 

A SystaComfort Pool bővítőmodul kiegészítő menüpontjai  
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11 Mit kell tenni, ha… 
(további információkat a SystaComfort illetve a SystaComfort II szabályozó kezelési utasításában talál) 

 

… az úszómedence túl hideg 
• emelje meg a medence kívánt hőmérsékletét (lásd az 5.5 Medence fűtési kör beállításai című fejezetet 

[7]) 
• ellenőrizze a beállított üzemmódot, hogy nincs-e „Folyamatos tiltott”-ra (Dauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd Gesperrt) 

beállítva (lásd az 5.5 Medence fűtési kör beállításai című fejezetet [7]) 
• ellenőrizze, hogy a helyes fűtési program van bekapcsolva (Automatikus 1, 2 vagy 3) (lásd az 5.5 Me-

dence fűtési kör beállításai és az 5.6 A medence fűtési kör időprogramjának megadása című fejezeteket 
[7] és [8]) 

• ellenőrizze, hogy a kazán nem állt-e ki hibára (lásd még a SystaComfort illetve SystaComfort II fűtéssza-
bályozó kezelési útmutatóját) 

• alacsony külső hőmérséklet esetén a beépített kazánteljesítmény nem tudja egyidejűleg kifűteni a helyi-
ségeket és a medencét. Állítsa be a szabályozót úgy, hogy a medence fűtése a helyiségek csökkentett 
fűtésű időszakaiban történjen (lásd az 5.6 A medence fűtési kör időprogramjának megadása című feje-
zetet [8]) 

 

… az úszómedence túl meleg 
• csökkentse a medence kívánt hőmérsékletét (lásd az 5.5 Medence fűtési kör beállításai című fejezetet 

[7]) 
  

… a fűtési időszakokat változtatni kell 
• állítsa át a fűtési időprogramot (lásd az 5.5 Medence fűtési kör beállításai című fejezetet [7]) 

 

… szabadságra szeretne utazni 
• állítsa át a medence fűtési körének üzemmódját „Folyamatos tiltott”-ra (Dauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd GesperrtDauernd Gesperrt) 

(lásd az 5.5 Medence fűtési kör beállításai című fejezetet [7]) 

 

… le szeretné olvasni a mért hőmérsékletet 
• használja a „Hőmérsékletek lekérdezése” (Temperaturen abfrageTemperaturen abfrageTemperaturen abfrageTemperaturen abfragennnn) almenüt (lásd az 5.4 

Hőmérsékletek lekérdezése című fejezetet [6]) 
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Jegyzetek 
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Jegyzetek 

 

 
  



 

 

 

20   TH-2050 03/11–  V1.2–  HUN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paradigma Deutschland 
GmbH 
 
Ettlinger Str. 30 
76307 Karlsbad 
 
Tel. 07202 922-0 
Fax 07202 22-100 
 
info@paradigma.de 
www.paradigma.de 
 
 
 
Kizárólagos forgalmazó: 
 
High Six Team Kft.High Six Team Kft.High Six Team Kft.High Six Team Kft.    
 
1141 Budapest 
Zsigárd utca 21 
 
info@hst-energy.hu 
www.hst-energy.hu 
 

 

 


