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Biztonsági utasítások / Szabványok és előírások
Ebben a leírásban a következő szimbólumokat és
jelzéseket alkalmazzuk. Ezek a fontos utasítások a
személyi védelmet és a műszaki üzembiztonságot
érintik.

A „Biztonsági útmutató“ megjelölés olyan
utasításokat jelez, amelyeket a személyi
kockázatok és sérülések elkerüléséhez
pontosan be kell tartani.
Kép: Csatlakozódoboz, elektromos feszültség okozta
veszély
Elektromos feszültség okozta veszély az
elektromos alkatrészeken.
Figyelem: A burkolat eltávolítása előtt
kapcsolja ki az főkapcsolót.
Sohase érintsen meg elektromos alkatrészt
és érintkezőt bekapcsolt főkapcsolónál!
Áramütés veszélye áll fenn az egészség
veszélyeztetésével vagy halálos
következménnyel.
A sorkapocslécen a főkapcsoló kikapcsolása
esetén is feszültség áll fenn.

Figyelem A „Megjegyzés“ megjelölés olyan műszaki

utasításokat jelez, amelyeket a készülék
károsodásának és funkcionális hibáinak
elkerüléséhez figyelembe kell venni.

K é p : G y ú j t ó t r a n s z f o r m á t o r, n a g y f e s z ü l t s é g ű
gyújtóelektróda, égéskamra
Elektromos feszültség okozta veszély, égési sérülések
veszélye a forró alkatrészek miatt

A nyílt égésterű gázfűtő berendezések
csak olyan helyiségbe telepíthetők,
amely megfelel az érvényes szellőztetési
előírásoknak. Ennek elmulasztása esetén
fulladás- és mérgezésveszély áll fenn.
A készülék szerelése előtt olvassa el a
szerelési és karbantartási útmutatót! Vegye
figyelembe a tervezési útmutatót is.

Kép: Gázcsatlakozó: mérgezés- és robbanásveszély a
kiáramló gáz következtében
3062345_201507

Kép: Gázkombiszelep,
Elektromos feszültség okozta veszély
Mérgezés- és robbanásveszély a kiáramló gáz
következtében
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Biztonsági utasítások / Szabványok és előírások
Kérjük, pontosan kövesse az itt leírt biztonsági utasításokat a személyi és
anyagi jellegű kockázatok és károk megelőzése érdekében.

Biztonsági előírások

- Az országosan érvényes biztonsági és telepítési előírásokat be kell tartani.
- A szerelési, első üzembe helyezési, felülvizsgálati, karbantartási és
javítási műveleteket csak arra hitelesített szakszerelő (fűtési szakszerviz /
szerződéses szerelőcég) végezheti el.
- A berendezésen / fűtési rendszeren végzett munkálatok esetén ezeket
feszültségmentesíteni kell (pl. a külön biztosítéknál vagy egy főkapcsolóval),
és biztosítani kell a véletlen bekapcsolódás ellen.
- Az áramtalanításnak szakaszkapcsolón keresztül kell történnie, amely
egyidejűleg, legalább 3 mm kontaktnyílással leválaszt a hálózatról minden
földeletlen vezetéket.
- A biztonságtechnikai funkciót ellátó alkatrészeken tilos helyreállítást
végezni.
- Csere esetén a megfelelő eredeti alkatrészt vagy azzal egyenértékű, a gyártó
által engedélyezett alkatrészt kell beépíteni.
Kizárólag a helyi előírásoknak megfelelő propángáz használható,
mivel egyéb esetben fennáll a veszélye annak, hogy a gázfűtő
berendezés bekapcsolási és üzemi viselkedése rendellenes
lesz, ami veszélyeztetheti a készülék és a jelen lévő személyek
épségét.
Nem megfelelően légtelenített folyékonygáz-tartály esetén
gyújtási problémák léphetnek fel. Ilyen esetben forduljon a
folyékonygáz-tartály töltését végző vállalathoz.
Ha a vezérlésen vagy a vezérléstechnikai alkatrészeken műszaki
jellegű változtatásokat hajtanak végre, az ebből adódó károkért
nem vállalunk felelőséget.
A szakszerűtlen kezelés testi sérülésekhez, életveszélyhez,
illetve a berendezés meghibásodásához és más anyagi károkhoz
vezethet.
Megjegyzés: Ezt a szerelési útmutatót gondosan meg kell őrizni, és
a készülék szerelése előtt át kell olvasni. Tartsa be a
függelékben található tervezési útmutatót is!
A Wolf gázfűtő berendezés telepítése előtt meg kell szerezni a
gázszolgáltató vállalat, a területileg illetékes kéményseprő vállalat és az
illetékes vízügyi hatóságok jóváhagyását.

Első üzembe helyezés

- Az első üzembe helyezést a berendezés szállítójának vagy egy általa kijelölt
szakszerelőnek kell végrehajtania. Ennek során a mért értékeket fel kell
jegyezni az üzembevételi jegyzőkönyvbe, amelyet ezzel az útmutatóval együtt
kell tárolni.

A rendszer-üzemeltető
kiképzése

- A berendezés szállítója köteles átadni a berendezés üzemeltetőjének a
kezelési útmutatót, és ismertetni vele a kezelés lépéseit.
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Biztonsági utasítások / Szabványok és előírások
Szabványok és előírások
A gázfűtő berendezés megfelel az alábbi
előírásoknak
EK-irányelvek
- 2006/95/EK Kisfeszültségű villamos termékekre
vonatkozó irányelv
- 2004/108/EK Elektromágneses összeférhetőségre
vonatkozó irányelv
- 90/396/EMV Gázkészülékekre vonatkozó irányelv
- 92/42/EWG Hatásfokra vonatkozó irányelv
DIN / EN-szabványok
- EN 297; EN298; EN 483; EN 625;
EN 55014-2; EN 60335-1; EN 60335-2-102;
EN 60529; EN 61000-3-2; EN 61000-4-3
Kategória:
II2ELL3P<DE>és II2H3P<AT>
Nox-osztály:
5
Füstgázvezeték típusok: CGG-2:
C12x, C32x, C42x, C52, B32
CGU-2:				
B11BS
Üzemmód:
nyílt égésterű /
zárt égésterű
csatlakoztatható:
kémény / levegő-,
füstgázkémény /
levegő-, füstgázvezeték

- fűtött helyiségekre vonatkozó irányelvek vagy az

egyes országok építési szabályzata, „Központi
fűtőhelyiségek és tüzelőanyag-helyiségek építésére
és berendezésére vonatkozó irányelvek“.

- Gáz- és ivóvízrendszerekre vonatkozó műszaki
szabályok DVGW-TRGI 1996 és TRF 1996
(az aktuális változatban).
DIN / EN-szabványok
- EN 437 Keresőgázok; próbanyomás; készülékkategóriák
- DIN EN 1283:

A normál hőterhelés számítási
eljárása
- DIN EN 12828 Épületek fűtési rendszerei
- DIN EN 1717:
Az ivóvíz védelme az ivóvízzel
működő rendszerek 			
szennyeződései ellen
- DIN EN 50156-1 (VDE 0116 1. rész)
		
Tüzelőberendezések elektromos
		
felszerelése
- Az építésügyi és iparfelügyeleti hivatalok helyi előírásai
(általában a kéményseprő vállalat ellenőrzése alatt
állnak)
- A gázszolgáltató vállalat helyi előírásai

A telepítés során az alábbi előírásokat, szabályokat
és irányelveket kell betartani:
- A Wolf kombi fűtőberendezés telepítése előtt meg
kell szerezni a gázszolgáltató vállalat és az illetékes
hatóságok jóváhagyását.
- A nyílt égésterű gázfűtő berendezések csak olyan
helyiségben üzemeltethetők, amely megfelel az
érvényes szellőztetési előírásoknak.
- Az EU (termékek környezetbarát tervezésére
vonatkozó) 2009/125/EK irányelve szerint a CGU2K-ra 2015. IX. 26-tól kezdődően érvényes:
Ez a természetes szellőzésű fűtőkazán kizárólag
létező épületekben több lakás fogadására szolgáló
füstgázelvezető berendezésre csatlakoztatható,
amely a helyiség légterében képződött égési
maradványokat a szabadba vezeti ki. A fűtőkazán,
amely az égéshez szükséges levegőt közvetlenül
a helyiség légteréből nyeri, átfolyás-szabályozóval
van felszerelve. A fűtőkazán egyéb célra történő
használatát a kisebb hatásfok miatt kerülni kell
— az ugyanis nagyobb energiafogyasztáshoz és
nagyobb üzemi költségekhez vezetne.

3062345_201507

5

Méretek
(CGG-2)
(CGU-2)

380 CGU-2(K) 24

190
226

344

1 2

120
176

3 4

39

49

694

855

258 CGG-2(K) 18/24
366 CGU-2(K) 18

393

5

73

170

2
3
5

1
4

134

Min.400

440

>25

Kombi
fűtőberendezések

Gázfűtő berendezések

1

Fűtés előremenő ága

Fűtés előremenő ága

2

Melegvíz

Tároló előremenő ága

3

Hidegvíz

Tároló visszatérő ága

4

Fűtés visszatérő ága

Fűtés visszatérő ága

5

Gázcsatlakozó

Gázcsatlakozó

Beépítés szekrénybe
A gázfűtő berendezés szekrénybe történő beépítésekor
az alábbiakat kell figyelembe venni:
A gázfűtő berendezés nem szerelhető a
szekrény hátsó falára, mert annak a teherbírása
nem elegendő. Fennáll a gáz- és vízkiömlés
veszélye, ami robbanásveszélyhez és a
helyiség elárasztásához vezethet.
- Távolítsa el a szekrény hátsó falát
Gázfűtő berendezés minimális távolsága a szekrény
oldalfalaitól: 25 mm.

Min.400

A szekrény tetején egy 410 x 550 mm-es
nyílást kell kialakítani. Ennek elmulasztása
esetén fulladás- és mérgezésveszély áll fenn

6

Nyílt égésterű gázfűtő berendezések
esetén a szekrényajtókat megfelelő
levegőrácsokkal kell ellátni, legalább
600 cm2 szabad keresztmetszettel.
Ennek elmulasztása esetén fulladás- és
mérgezésveszély áll fenn
3062345_201507

Sematikus ábrázolás, CGU-2(K) 18/24

Füstgázhőmérsékletellenőrző

Áramlásbiztosító

Hőmérsékletkorlátozó
Előremenő érzékelő 2

Fűtővíz-hőcserélő

Égéskamra
Előremenő érzékelő 1
Gyújtóelektróda

Ellenőrző elektróda

Gázégő

Tágulási tartály

Biztonsági szelep

Légtelenítő

Fűtőköri szűrő

Háromutas
átkapcsolószelep

Gázkombiszelep

Fűtőkör
keringetőszivattyúja
Belső töltőberendezés (opcionális)
<DE><AT> esetén nem

Leürítőcsap

Melegvíz
Átfolyás- és
hőmérséklet-érzékelő
Kerülővezeték
3062345_201507

Fűtés előremenő ág

Fűtés visszatérő ág

Hidegvízszűrő
átfolyás-korlátozóval
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Sematikus ábrázolás, CGG-2(K) 18/24
LAF-csatlakozó

Nyomáskülönbségérzékelő
Füstgázventilátor
fordulatszámszabályozással

Füstgázgyűjtő
szekrény

Hőmérsékletkorlátozó
Előremenő érzékelő 2

Fűtővíz-hőcserélő

Égéskamra
Előremenő érzékelő 1

Gyújtóelektróda

Gázégő
Ellenőrző elektróda

Tágulási tartály

Biztonsági szelep

Légtelenítő

Fűtőköri szűrő

Háromutas
átkapcsolószelep

Gázkombiszelep

Fűtőkör
keringetőszivattyúja
Belső töltőberendezés (opcionális)
<DE><AT> esetén nem

Leürítőcsap

Melegvíz
Átfolyás- és
hőmérséklet-érzékelő
Kerülővezeték
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Hidegvízszűrő
átfolyás-korlátozóval
Fűtés előremenő ág

Fűtés visszatérő ág
3062345_201507

Sematikus ábrázolás / Készüléktípusok
Készüléktípusok:
CGU-2 - 18/24

Gázfűtő berendezés, nyílt égésterű, integrált melegvíztároló csatlakozóval

CGU-2K - 18/24

Kombi fűtőberendezés, nyílt égésterű

CGG-2 - 18/24

Gázfűtő berendezés, zárt égésterű, integrált melegvíztároló csatlakozóval

CGG-2K - 18/24

Kombi fűtőberendezés, zárt égésterű

Wolf Low-NOx - Unit Hydro Tec rendszerrel (szerelést megkönnyítő bepattintós
technológia), alacsony kibocsátás, magas energiahatékonyság, kompakt kivitel.

Füstgázhőmérséklet-ellenőrző
Hőmérséklet-korlátozó
Előremenő ág
Előremenő érzékelő 2

Fűtővíz-hőcserélő

Tágulási tartály
Gázégő

Előremenő érzékelő 1

Gázkombiszelep

Légtelenítő
Fűtőkör
keringetőszivattyúja
Háromutas
átkapcsolószelep
Melegvíz-hőcserélő
Biztonsági szelep
Melegvíz átfolyás- és
hőmérséklet-érzékelő
(csak kombi készülékeknél)
Kerülőszelep
Túlfolyószelep

Fűtőköri szűrő
Leürítőcsap
Hidegvízszűrő átfolyáskorlátozóval

Hydro Tec rendszer
(beépített alkatrészek)

Melegvíz-hőcserélő és melegvíz átfolyás- és hőmérséklet-érzékelő
csak kombi készülékeknél
3062345_201507
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Telepítési információk / Szerelési méretek
Általános előírások
A zárt égésterű gázfűtő berendezések
csak olyan helyiségbe telepíthetők,
amely megfelel az érvényes szellőztetési
előírásoknak. Ennek elmulasztása esetén
fulladás- és mérgezés veszélye áll fenn. A
gázfűtő berendezés szerelése előtt olvassa
el a szerelési és kezelési útmutatót! Vegye
figyelembe a tervezési útmutatót is.

- Jelölje ki a gázfűtő berendezés helyét, ügyelve a
megadott minimális távolságokra (lásd a méreteket).
- Rögzítse a falra a mellékelt szerelési sablont
(papírív).
- Jelölje be a falon a rögzítőfuratok és a csatlakozások
furatainak helyét a szerelési sablon alapján (pl.
fúróval).
- Távolítsa el a szerelési sablont.
- Készítsen Ø 12 mm furatokat a tartóelemnek, majd
rögzítse a tartóelemet a mellékelt tiplik és csavarok
segítségével. (Előzőleg ellenőrizze, hogy a tipli
megfelel-e az adott faltípushoz!).
- Távolítsa el a gázfűtő berendezés burkolatát. Ehhez
hajtsa le a szabályozó fedelét, oldja ki a jobb és bal
oldali forgóreteszt, majd alul húzza ki, felül pedig
akassza le a burkolatot.
- A hátoldalon található akasztó segítségével akassza
fel a fűtőberendezést a tartóelemre.

Zajvédelem:
Kritikus telepítési viszonyok esetén
(pl. szárazfalazatra való szerelés
esetén) szükség lehet a készülék
testhangszigetelésére is. Ilyenkor
használjon hangszigetelő tipliket vagy
gumiütközőket, illetve szigetelő csíkokat.

(CGU-2-18) Ø110

25
bal oldali forgóretesz

jobb oldali forgóretesz

(CGU-2-24) Ø130

(CGG-2)
min.200

(CGU-2) min.400

500

(CGG-2-18)
Ø100

25

Kép: Forgóretesz nyitása

12

A gázfűtő berendezés kizárólag fagytól védett
helyiségekbe telepíthető.

A készülék szerelésekor ügyeljen arra,
hogy ne kerüljenek idegen anyagok (pl.
fúrási por) a fűtőberendezésbe, mert azok
üzemzavart okozhatnak.
A készülékbe vezetett égési levegő nem
tartalmazhat különféle kémiai anyagokat, így
fluort, klórt vagy ként. Ilyen anyagok a spraykben, oldószerekben és tisztítószerekben
fordulnak elő. Ezek kedvezőtlen esetben
korrózióhoz vezethetnek, akár a füstgázelvezető
rendszerben is.

10

min.200

Figyelem

344
1478

A készülék szerelésekor ügyelni kell arra,
hogy a rögzítési elemek teherbírása elegendő
legyen. Ennek kapcsán figyelembe kell
venni a fal típusát is, mert adott esetben
fennállhat a gáz- és vízkiömlés veszélye,
ami robbanásveszélyhez és a helyiség
elárasztásához vezethet. Ezenkívül különféle
zajok is keletkezhetnek.
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Telepítési információk / Szerelési méretek

1143 CGU-2(K) 18
1157 CGU-2(K) 24

270 - 420

393

5

790

1754 - 1904

694

1035 CGG-2(K) 18/24

Fűtőberendezés szerelési méretei tárolóval SW-120 / CSW-120
Süllyesztett telepítés

100
100
547

270 - 420

1123 CGU-2(K) 18
1137 CGU-2(K) 24

393

5

790

1754 - 1904

694

1015 CGG-2(K) 18/24

Fűtőberendezés szerelési méretei tárolóval SW-120 / CSW-120
Falon kívüli szerelés

100
100
547
3062345_201507
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Falon kívüli / süllyesztett szerelés
Falon kívüli szerelés (tartozék)

Süllyesztett szerelés (tartozék)















Fűtés előremenő ág Rp ¾
Melegvíz Rp ¾ (kombi fűtőberendezéseknél)
Hidegvíz Rp ¾ (kombi fűtőberendezéseknél)
Fűtés visszatérő ág Rp ¾
Gázcsatlakozó Rp ½

Melegvíz R ¾ (kombi fűtőberendezéseknél)
Hidegvíz R ¾ (kombi fűtőberendezéseknél)
Fűtés visszatérő ág R ¾
Gázcsatlakozó R ¾
R 1 biztonsági szelep lefolyása






120








164




200
164

Kép: Csatlakozóblokk elölnézete süllyesztett szerelésnél

73
50

180

Kép: Csatlakozóblokk elölnézete falon kívüli szerelésnél




120



200

107
190

62
57

84

94

6

6

R 1 biztonsági szelep lefolyása

Fűtés előremenő ág R ¾

Kép: Csatlakozóblokk alulnézete falon kívüli szerelésnél

Kép: Csatlakozóblokk alulnézete süllyesztett szerelésnél

Melegvizet nem használó fűtőberendezések esetén a hideg- és melegvíz-csatlakozót G ¾
zárósapkával (tartozék) tömören le kell zárni!
Ennek elmulasztása esetén ellenőrizetlen vízkiömlés következhet be, ami anyagi károkat
okozhat az épületben és a berendezésben!
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Fűtőberendezés telepítésére vonatkozó
általános információk
Beépítés szekrénybe

Hideg- és melegvíz-csatlakozás

A gázfűtő berendezés szekrénybe történő
beépítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:
A gázfűtő berendezés nem szerelhető a
szekrény hátsó falára, mert annak a teherbírása
nem elegendő. Fennáll a gáz- és vízkiömlés
veszélye, ami robbanásveszélyhez és a
helyiség elárasztásához vezethet.
Távolítsa el a szekrény hátsó falát.
Gázfűtő berendezés minimális távolsága a
szekrény oldalfalaitól: 25 mm.

hideg- és melegvíz-csatlakozás esetén a szerelést
ajánlott az alábbi ábra alapján elvégezni.

Gázcsatlakozó
A gázvezetéket és a gázoldali csatlakozót
csak engedélyezett gázszerelő építheti ki. A
gázvezeték nyomáspróbája során a kombi
fűtőberendezés golyós gázszelepének zárva
kell lennie.
A gázfűtő berendezés csatlakoztatása
előtt tisztítsa meg a fűtési hálózatot és a
gázvezetéket, különösen régebbi rendszerek
esetén.
Üzembe helyezés előtt ellenőrizni kell a
csőkapcsolatok és a csatlakozások
gáztömörségét.
Szakszerűtlen szerelés vagy helytelen
alkatrészek vagy összetevők használata
esetén gázszivárgás következhet be, ami
mérgezés- vagy robbanásveszélyt okozhat.
A gázszelep maximum 150 mbar nyomással
terhelhető. Ezt meghaladó próbanyomás
esetén sérülhet a gázszelep, ami robbanás-,
fulladás- és mérgezésveszélyt okozhat. A
gázvezeték nyomáspróbája során a gázfűtő
berendezés golyós gázszelepének zárva
kell lennie.

3062345_201507

Hidegvíz-betáplálás

Zárószelep

Ivóvízszűrő

Nyomáscsökkentő
szelep

Leürítés

Kép: Hidegvíz-csatlakozás

Megjegyzés: A berendezés hidegvíz-csatlakozásánál 
gyárilag be van építve egy
átfolyásszabályozóval  kombinált
hidegvízszűrő (lásd a képet).

[1]
[2]
Kép: Átfolyásszabályozó és hidegvízszűrő

Mivel a hidegvízszűrőt esetenként
tisztítani kell, a kivitelezőnek
gondoskodnia kell a ki-, illetve
visszaszerelhetőségről.

Vízcsatlakozások
- A telepítéshez Wolf-csatlakozóblokkok (tartozék)
állnak rendelkezésre, úgy falon kívüli, mint süllyesztett
szereléshez. Csatlakozócsövek: Cu 18x1.

Manométer-csatlakozó

Leürítés

Nyílt égésterű gázfűtő berendezések esetén
a szekrényajtókat megfelelő levegőrácsokkal kell ellátni, legalább 600 cm2 szabad
keresztmetszettel.
Ennek elmulasztása esetén fulladás- és
mérgezésveszély áll fenn.

Zárószelep

A szekrény tetején egy 410 x 550 mm-es
nyílást kell kialakítani. Ennek elmulasztása
esetén fulladás- és mérgezésveszély áll fenn

Biztonsági szelep

Amennyiben a hidegvíz-bevezetés
nyomása magasabb, mint a maximálisan
megengedett 10 bar, nyomáscsökkentőt
kell beépíteni, mert egyébként fennáll
a vízkiömlés veszélye, ami a helyiség
elárasztásához vezethet.

Figyelem

Ennek elmulasztása esetén
üzemzavar léphet fel.
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Elektromos bekötés CGU-2(K) / CGG-2(K)
Általános információk
A szerelést csak hitelesített elektronikai
cég végezheti. Az illetékes hatóságok
előírásait és az energiaszolgáltató vállalat
helyi szabályait be kell tartani.

A készülék csatlakozókapcsai a berendezés
kikapcsolt állapotában is feszültség alatt
állnak.

Elektromos elosztószekrény
A szabályozó-, vezérlő- és biztonsági berendezéseket
kész kábelezéssel és ellenőrzött állapotban szállítjuk.
Csak a hálózati csatlakozót és a külső tartozékot kell
utólag bekötni.
Hálózati csatlakoztatás
A hálózati csatlakoztatást fix bekötéssel vagy
védőérintkezős csatlakozóval kell megoldani (a
védőérintkezős csatlakozó nem lehet az 1. vagy a 2.
védőövezetben – fürdőkád vagy tusoló közelében).
Fix csatlakozás esetén a hálózati feszültséget
szakaszkapcsolón (pl. biztosíték, fűtési vészkapcsoló)
keresztül kell csatlakoztatni, legalább 3 mm
érintkezőtávolság mellett.
Csatlakozókábel flexibilis, 3 x 1,0 mm² vagy merev,
max. 3 x 1,5 mm².
Védőérintkezős csatlakozóval történő hálózati bekötés
esetén a csatlakozónak jól hozzáférhető helyen kell
lennie. Csatlakozókábel flexibilis 3 x 1,0 mm².

Elektromos
elosztószekrény

A csatlakozókábelre nem csatlakoztatható más
fogyasztó. Fürdőkáddal vagy tusolóval felszerelt
helyiségekben történő telepítés esetén a készüléket
kizárólag FI-relés védőkapcsolón keresztül szabad
csatlakoztatni.

14
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Elektromos bekötés CGU-2(K)
Szerelési útmutató az elektromos csatlakoztatáshoz
- Kinyitás előtt szüntesse meg a berendezés
feszültségellátását.
- Hajtsa oldalra a szabályozót.
- Nyissa ki az elektromos elosztószekrényt.
- Csavarozza be a húzásmentesítőt a betételemekbe.
- Csupaszítsa le a csatlakozókábelt kb. 70 mm-es
szakaszon.
- Tolja át a kábelt a húzásmentesítőn, és
rögzítse a húzásmentesítőt csavarral.
- Húzza ki a Rast5 csatlakozót.
- Szorítsa be a megfelelő ereket a Rast5 csatlakozóba.
- Helyezze vissza betételemeket az elosztószekrény
házába.
- Dugja vissza a Rast5 csatlakozót a megfelelő helyre.

230V

A
A
C
G
D
E
F

C

< 24V

G

D

E

F

Hálózati csatlakozás 230VAC/50Hz
Programozható A1 kimenet
Füstgázcsappantyú csatlakoztatása
programozható E1 bemenet, potenciálmentes
Kétvezetékes eBuscsatlakozó digitális Wolf szabályozó tartozék
Külső érzékelő

Biztosítékcsere
Biztosítékok cseréje előtt a fűtőberendezést
le kell választani a hálózatról. A készülék
be-/kikapcsolójával nem szüntethető meg
a feszültségellátás!
Elektromos feszültség okozta veszély az
elektromos alkatrészeken. Soha ne érintsen
meg elektromos alkatrészt és érintkezőt
olyankor, amikor a fűtőberendezés nincs
leválasztva a hálózatról. Életveszély!

230V

< 24V

Biztosíték

Kép: Szabályozó előrehajtva,
elosztószekrény fedele nyitva

Füstgázcsappantyú csatlakoztatása
(230V; max.200VA)
Csavarja be az elosztószekrényben található
kábelcsatlakozót. Vezesse át a csatlakozókábelt a
kábelcsatlakozón, majd rögzítse. Csatlakoztassa a
kábelt az L1, N,
és
kapcsokhoz.



.

Azért, hogy a füstgázgyűjtő szekrény ne melegedhessen
túl, az égő minden lekapcsolása után a füstgázszelep
30 másodperces késleltetéssel zár.
Kép: Füstgázcsappantyú csatlakoztatása
A1 kimeneti csatlakozó (230VAC; max.200VA)
Csavarja be az elosztószekrényben található
kábelcsatlakozót. Vezesse át a csatlakozókábelt a
kábelcsatlakozón, majd rögzítse. Csatlakoztassa a
kábelt az L1, N és
kapcsokhoz.

Kép: A1 kimeneti csatlakozó
3062345_201507
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Elektromos bekötés CGG-2(K)
Szerelési útmutató az elektromos csatlakoztatáshoz
- Kinyitás előtt szüntesse meg a berendezés
feszültségellátását.
- Hajtsa oldalra a szabályozót.
- Nyissa ki az elektromos elosztószekrényt.
- Csavarozza be a húzásmentesítőt a betételemekbe.
- Csupaszítsa le a csatlakozókábelt kb. 70 mm-es
szakaszon.
- Tolja át a kábelt a húzásmentesítőn, és
rögzítse a húzásmentesítőt csavarral.
- Húzza ki a Rast5 csatlakozót.
- Szorítsa be a megfelelő ereket a Rast5 csatlakozóba.
- Helyezze vissza betételemeket az elosztószekrény
házába.
- Dugja vissza a Rast5 csatlakozót a megfelelő helyre.

230V

A
A
B
C
D
E
F

< 24V

B

C

D

E

F

Hálózati csatlakozás 230VAC/50Hz
Külső tartozék hálózati ellátása
230VAC/50Hz/max. 200VA
Programozható A1 kimenet
programozható E1 bemenet, potenciálmentes
Kétvezetékes eBuscsatlakozó digitális Wolf szabályozó tartozék
Külső érzékelő

Biztosítékcsere

Feszültségellátás a külső tartozékhoz
(230VAC; max. 200VA)
Csavarja be az elosztószekrényben található
kábelcsatlakozót. Vezesse át a csatlakozókábelt a
kábelcsatlakozón, majd rögzítse.
Csatlakoztassa a kábelt az L1, N és
kapcsokhoz.

230V

< 24V

Biztosíték

Kép: Szabályozó előrehajtva, elosztószekrény fedele
nyitva

Netz
Z
A1
N L1 N L1
L1

N

Biztosítékok cseréje előtt a fűtőberendezést
le kell választani a hálózatról. A készülék
be-/kikapcsolójával nem szüntethető meg
a feszültségellátás!
Elektromos feszültség okozta veszély az
elektromos alkatrészeken. Soha ne érintsen
meg elektromos alkatrészt és érintkezőt
olyankor, amikor a fűtőberendezés nincs
leválasztva a hálózatról. Életveszély!

L1 N

L1 N

N

L1

3

Kép: Keringetőszivattyú csatlakoztatása / külső tartozék
A1 kimeneti csatlakozó (230VAC; max.200VA)

Z

Netz

A1

N

Csavarja be az elosztószekrényben található
kábelcsatlakozót. Vezesse át a csatlakozókábelt a
kábelcsatlakozón, majd rögzítse. Csatlakoztassa a
kábelt az L1, N és
kapcsokhoz.

N

L1 N

L1

L1 N

N

L1 N

L1

L1

3

Kép: A1 kimeneti csatlakozó
16
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Elektromos bekötés CGU-2(K) CGG-2(K)
Tárolóérzékelő csatlakoztatása
- Tároló csatlakoztatásakor a tárolóérzékelő kék
hüvelyét össze kell kötni a szabályozó kék színű
dugaszával.
- Tartsa be a tároló szerelési útmutatójában leírtakat.

kék dugó

Kép: kék dugó a tárolóérzékelő csatlakoztatásához

E1 paraméterezhető bemeneti csatlakozó (<24V)
Csatlakoztassa az 1. bemenethez tatozó kábelt az
E1 kapcsokhoz a bekötési rajznak megfelelően; ezt
megelőzően távolítsa el a megfelelő kapcsok a és b
pontja között található hidat.
Az E1 bemenet funkcióit csak eBus-kompatibilis Wolf
szabályozó tartozékkal lehet leolvasni és beállítani.

Kép: Paraméterezhető bemeneti csatlakozó

Digitális Wolf szabályozó tartozék csatlakozója
(pl. BM, MM, SM1, SM2, KM)
Kizárólag a Wolf tartozékprogramjában szereplő
szabályozók csatlakoztathatók. A bekötési rajzok
megtalálhatók a megfelelő tartozék csomagjában.
A szabályozó tartozék és a gázfűtő berendezés közötti
összekötő vezetékként kéteres kábelt (keresztmetszet
> 0,5 mm²) kell használni.

Figyelem
Ügyeljen a
+,polaritásra!
Kép: Digitális Wolf szabályozó tartozék csatlakoztatása
(eBus-interfész)

Analóg külső érintkező csatlakozója
A digitális szabályozó tartozékhoz (pl. BM) tartozó analóg
külső érintkező a gázfűtő berendezés kapocslécének
AF csatlakozójához vagy a BM kapocslécéhez is
csatlakoztatható.
Kép: Analóg külső érintkező csatlakozója

3062345_201507
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Rendszer feltöltése / légtelenítése
A gázfűtő berendezés kifogástalan működésének szavatolása
érdekében a rendszert szabályszerűen fel kell tölteni és
légteleníteni kell.

Rendszer feltöltése
Automatikus
légtelenítő szelep

Figyelem Ennek elmulasztása esetén üzemzavar léphet fel.

A fűtővízhez nem keverhető inhibitor vagy fagyálló, mert
egyébként tömítetlenség és vízkiömlés következhet be, ami a
helyiség elárasztásához vezethet.
- Zárja el a golyós gázszelepet.

Leürítő
csap

belső töltőberendezés
<DE><AT> esetén nem

- A gázfűtő berendezés csatlakoztatása előtt öblítse át a fűtési rendszert,
hogy eltávolítsa a különféle szennyeződéseket – így az izzadságcseppeket,
kócmaradványokat, gittet stb. – valamint a felgyülemlett levegőt.
- Töltse fel a készülék melegvízrendszerét addig, amíg valamelyik melegvízvételi
helyen meg nem jelenik a víz.
- A fűtési rendszer feltöltéséhez használja a KFE-csatlakozókat. Nyissa ki a
fűtőköri szivattyú automatikus légtelenítő szelepjének zárósapkáját kb. két
fordulattal, de ne vegye le a sapkát.
- Nyissa ki az összes radiátorszelepet és a gázfűtő berendezésen található
fűtésoldali elzárócsapokat.

Eljárás belső töltőberendezés
nélküli készülékeknél
KFEcsatlakozó

- Töltse fel a teljes fűtési rendszert és a berendezést a KFE-csap (Wolf-tartozék)
segítségével kb. 0,5 – 1 bar nyomásra, és közben légtelenítse a rendszert.
- Zárja el a készülék fűtésoldali visszatérő elzárócsapját.
- Csatlakoztassa a leeresztőtömlőt a hidraulikablokk leürítőcsapjához
(alternatív megoldás, ha csak egy KFE-csatlakozó áll rendelkezésre).
- Öblítse át a készüléket a KFE-csapok és a hidraulika-leürítőcsap
egyidejű nyitásával (közben gondoskodjon róla, hogy a hőcserélőben
ne maradjon levegő).
- Vegye le a leeresztőtömlőt (ha van), és nyissa ki ismét a fűtésoldali
elzárócsapokat.
- A légtelenítés után növelje a rendszernyomást 2,5 bar-ra.

Gázelzáró
csap
Fűtés
előremenő ága
(KFEcsatlakozóval)

Fűtés
visszatérő ága
(KFEcsatlakozóval)

- Kapcsolja be a készüléket, és állítsa a fűtővíz hőmérséklet-szabályozóját
„2“ állásba (szivattyú üzemel, állapotkijelző világító gyűrű folyamatosan
zölden világít).
- Légtelenítse a szivattyút; ehhez rövid időre lazítsa meg, majd ismét
húzza meg a légtelenítő csavart; a légtelenítés a 3. szivattyúfokozatban
a leghatékonyabb.
A rendszernyomás jelentős csökkenése esetén töltsön utána vizet.
- Nyissa ki a golyós gázszelepet. Nyomja meg a hibaelhárító gombot.

Kép: Elzárószerelványek (tartozék)

Eljárás belső töltőberendezéssel
ellátott készülékeknél
<DE> <AT> esetén nem

- A tartós üzem során a rendszer automatikusan légteleníti a fűtőkört
a fűtőköri szivattyún keresztül; a légtelenítés a 3. szivattyúfokozatban
a leghatékonyabb. A légtelenítés után állítsa be az 1. vagy 2.
szivattyúfokozatot az alacsonyabb zajszint érdekében, illetve az ügyfél
kívánságának megfelelően.
- 1,0 bar rendszernyomás alatt a fűtőberendezés üzemzavara léphet fel;
szükség esetén töltsön utána vizet a fűtési oldalon.
- Töltse fel a teljes fűtési rendszert és a berendezést a belső
töltőberendezés vagy a KFE-csap segítségével kb. 0,5 – 1 bar nyomásra,
és közben légtelenítse a rendszert.
- Zárja el a készülék fűtésoldali elzárócsapjait (előremenő és visszatérő).
- Csatlakoztassa a leeresztőtömlőt a hidraulikablokk leürítőcsapjához.
- Öblítse át a hőcserélőt a belső töltőberendezés és a hidraulikaleürítőcsap egyidejű nyitásával (közben gondoskodjon róla, hogy a
hőcserélőben ne maradjon levegő).
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Beüzemelési irányelvek
Beüzemelési irányelvek

A fűtőberendezés első üzembevételét és kezelését, valamint az
üzemeltető kiképzését szakszerelőnek kell elvégeznie!
Figyelem Ennek elmulasztása esetén üzemzavar léphet fel.

1. lépés

►

- Alaposan öblítse át és légtelenítse a készüléket (KFE-csapokkal ellátott
zárószelepekkel, Wolf-tartozék), töltse fel a fűtőberendezést és a rendszert,
és ellenőrizze azok tömítettségét. Normál üzemi nyomás hideg állapotban:
1,5 bar. Zárja ki a vízkiömlés lehetőségét.

2. lépés

►

- Ellenőrizze a felépítmény helyzetét és stabilitását.

3. lépés

►

- Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását.

4. lépés

►

- Ellenőrizze valamennyi csatlakozó és kapcsolat tömörségét.

5. lépés

►

- Ha nem garantált a rendszer tömítettsége, vízkárok következhetnek be!

6. lépés

►

- Ellenőrizze a füstgáztartozék kifogástalan szerelését.

7. lépés

►

- Kövesse a fűtőberendezés, illetve a bővítő- és kezelőmodulok
útmutatóiban található, szerelésre és elektromos csatlakoztatásra
vonatkozó utasításokat.

8. lépés

►

- Nyissa ki az előremenő és visszatérő vízzáró szelepeket.

9. lépés

►

- Nyissa ki a gázcsatlakozót.

10. lépés

►

- Kapcsolja be a kivitelezési helyszín fűtési vészkapcsolóját és a
szabályozás főkapcsolóját.

11. lépés

►

- Ellenőrizze, illetve szükség esetén korrigálja a füstgázcső hosszát
lásd a „Füstgázcsövek hosszának meghatározása“ fejezetet.

12. lépés

►

- Ellenőrizze a gyújtást és az égő lángképét.

13. lépés

►

- Ha a készülék üzembe helyezése során nem lép fel probléma, az
állapotkijelző világító gyűrűje sárgán világít.

14. lépés

►

- Mutassa be az ügyfélnek a készülék kezelését a szerelési útmutatóban
szereplő információkkal együtt.

15. lépés

►

- Töltse ki az üzembevételi jegyzőkönyvet, és adja át az ügyfélnek az
útmutatókat.

Energiamegtakarítás
3062345_201507
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Szabályozás / Funkció / Üzembevétel

Főkapcsoló
BE/KI

Hibaelhárító
gomb
Világító gyűrű

Állapotkijelző
világító gyűrű

5
4

6
7

3

8

2
1

9

5
4
3
2

6
7

8

Melegvíz
hőmérsékletbeállítása

Hőmérő
Fűtővíz
hőmérsékletbeállítása

Manométer

Kijelző

Jelentése

Villogó zöld

Készenlét (hálózat bekapcsolva, égő nem üzemel)

Zöld tartós fény

Hőigény: szivattyú üzemel, égő kikapcsolva

Villogó sárga

Kéményseprési üzem

Sárga tartós fény

Égő bekapcsolva, láng bekapcsolva

Villogó piros

Üzemzavar

Melegvíz hőmérséklet-beállítása
Az 1–9 beállítások kombi fűtőberendezéseknél 40–65 °C, tárolós gázfűtő
berendezéseknél pedig 15–65 °C-nak felelnek meg. Gázfűtő berendezésekhez
való hőmérséklet-szabályozóval kombinálva a melegvíz-hőmérsékletválasztás
hatástalan, ilyenkor a hőmérséklet-szabályozó beállítása a mérvadó.

Fűtővíz hőmérséklet-beállítása
A 2–8 beállítási tartomány 40–80 °C-os fűtővíz-hőmérsékletnek felel meg.
Gázfűtő berendezésekhez való hőmérséklet-szabályozóval kombinálva a
fűtővíz hőmérséklet-beállítása hatástalan, ilyenkor a hőmérséklet-szabályozó
beállítása a mérvadó.

Hibaelhárítás
A gomb megnyomásakor megszűnik az üzemzavar, és újraindul a berendezés.
Ha a hibaelhárító gombot anélkül nyomják meg, hogy előzőleg üzemzavar
lépett volna fel, újraindul a rendszer.
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Szabályozás / Funkció / Üzembevétel
Beállítás

Téli üzem (2–8 állás)
A fűtőberendezés téli üzemben felmelegíti a fűtővizet a fűtővízhőmérsékletszabályzón beállított értékre. A keringetőszivattyú a szivattyú üzemmódbeállításának megfelelően állandóan (gyári beállítás) ill. csak az égő
bekapcsolásakor, utánfutással üzemel.

Nyári üzem
A fűtővízhőmérséklet-kapcsoló
állásba forgatásával aktiválható a
kéményseprési üzem. Ez azt jelenti, hogy a fűtőberendezés nyári üzemmódra áll
be. Nyári üzemnél (fűtés kikapcsolva) csak a háztartási melegvíz felmelegítése
történik, de a fűtés fagyvédelme biztosított és a szivattyú állásvédelme aktív.

Kéményseprési üzem
A fűtővízhőmérséklet-kapcsoló
állásba forgatásával aktiválható a
kéményseprési üzem. A világító gyűrű sárgán villog. A kéményseprési üzem
aktiválását követően a berendezés a beállított maximális fűtési teljesítmény
mellett fűt. Ha előzőleg ütemzárolás volt érvényben, az feloldódik. A
kéményseprési üzem 15 perc vagy a maximális előremenő ági hőmérsékletet
túllépése után automatikusan befejeződik. Ismételt aktiválásához forgassa a
fűtővízhőmérséklet-beállító gombot egyszer balra, majd ismét állásba.

Termomanométer
A felső részen a fűtővíz aktuális hőmérséklete látható.
Az alsó rész a fűtési rendszer víznyomását mutatja. A víznyomásnak normál
üzem mellett 2,0–2,5 bar között kell lennie.

Szivattyú állásvédelme

Nyári üzemben a keringetőszivattyú legfeljebb 24 óra nyugalmi helyzet után
kb. 30 másodpercre bekapcsol.

Megjegyzés:

A BM / AWT / ART tartozékszabályozók használata esetén a készüléken
megadott melegvíz- és fűtővíz-beállítások hatástalanná válnak.

3062345_201507
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A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
A szabályozási paraméterek módosítását ill. kijelzését csak az eBus-kompatibilis Wolf szabályozó tartozékkal
lehet végrehajtani. A szerelési és eljárási módról a megfelelő tartozék kezelési útmutatójában tájékozódhat.
Kezelőmodul BM
Bal oldali forgatógomb
Programválasztás

Kijelző

Jobb oldali
forgatógomb
Hőmérséklet-beállítás

Figyelem

Módosításokat csak minősített
szakműhely vagy a Wolf-ügyfélszolgálat
hajthat végre.
A teljes fűtési rendszer rongálódásának
elkerülése érdekében -12 °C alatti
külső hőmérsékletek esetén fel kell
függeszteni az éjszakai hőmérsékletcsökkentést. Ennek be nem tartása
esetén jégképződés léphet fel a
füstgáztorkolatnál, ami személyi
sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Infó
gomb

„Egyszeri
tárolótöltés“ gomb

„Fűtés“ gomb

„Csökkentés“
gomb

Paraméter áttekintés / Beállítási
Az 1. oszlop ART és AWT szabályozó tartozékok esetén érvényes
Az 2. oszlop BM kezelőmodullal ellátott Wolf szabályozó tartozék esetén érvényes
(A legfontosabb funkciók beállításait és működését a következő oldalak ismertetik, további leíráshoz
lásd a BM szerelési útmutatóját)
Paraméter
1. oszlop 2. oszlop
HG00
GB05
A09
GB01
HG01
HG02
HG03
GB04
HG04
GB06
HG06
GB07
HG07
GB08
HG08
GB09
HG09
HG10
HG11
HG12
HG13
HG14
HG15
HG16
HG17
HG20
HG21
HG22
A14/HG23
HG25
HG70
HG80-89
22

Beállítási tartomány Gyári beállítás Egyéni beállítás
Füstgázcsövek hosszának meghatározása
Fagyhatár
Égő kapcsolási különbsége
alsó fűtési égőteljesítmény
felső melegvíz-égőteljesítmény
felső fűtési égőteljesítmény
Szivattyú üzemmód
Kazánköri szivattyú utánfutási ideje
Kazán maximális fűtési hőmérséklete
Égőüzem zárolása
eBus-cím (csak kijelzés)
Melegvíz-gyorsindítási hőmérséklet
Gáztípus, 1=Földgáz 0=Folyékony gáz
E1 paraméterezhető bemenet
A1 paraméterezhető kimenet
Tárolótartály-hiszterézis
A min. szivattyúteljesítmény fűtésnél
A max. szivattyúteljesítmény fűtésnél
Nem működik
Kazán minimális hőmérséklete TK-min. >40 °C
A kazán maximális hőmérséklete TK-max.
HMV maximális hőmérséklete
Kazánhőmérséklet-túllépés tárolótartálytöltésnél
Gyűjtőérzékelő (csak kijelzés)
Hibatörténet

1-5
-20 - +10 °C
5 - 25 K
1 - 100%
1 - 100%
1 - 100%
0-2
0 - 30 perc
40 - 90 °C
1 - 20 perc
1-4
10 - 60 °C
0-1
1 - 11
0 - 15
1 - 30 K
20 - 100 %
20 - 100 %
40 - 60 °C
50 - 90 °C
60 - 80 °C

4
+2 °C
8K
1%
100%
100%
0
1 perc
80 °C
7 perc
1
10 °C
1
1
6
5K
45%
80%
0
40 °C
80 °C
65 °C

0 - 40 K

20 K
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A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
Szakember szint

Nyomja meg a jobb oldali forgatógombot a 2. hozzáférési szintre való váltáshoz.
A jobb oldali forgatógomb óramutató járásával egyező irányú elforgatásával
válassza ki a „SZERVIZ“ menüszintet, majd a jobb oldali forgatógomb ismételt
megnyomásával erősítse meg a választást.
A kijelzőn megjelenik a kódlekérdezés.

SZERVIZ

Kódlekérdezés

A megfelelő kód a jobb oldali forgatógomb megnyomásával (villogó jelzés a
kijelzőn), majd 0-ról 1-re forgatásával állítható be. A kód 0-ról 1-re történő
módosítása után a jobb oldali forgatógomb újbóli megnyomásával meg kell
erősíteni a bevitelt, és ekkor már a szakember szint jelenik meg.

SZERVIZ KOD

----

Gyári beállítás: 1

Fagyhatár
A09 paraméter

A09

Ha a kültéri hőmérséklet a beállított érték alá esik, a kazánköri szivattyú
állandóan működik. Ha a kazánvíz hőmérséklete +5 °C alá csökken, bekapcsol
az égő, és legalább a TK-min hőmérsékletre felmelegíti a kazánt.

2.0
Figyelem

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: -20 - +10 °C

Csőhosszúságok meghatározása
HG00 paraméter

HG00

4

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 5

Az égő kapcsolási különbsége
HG01 paraméter

HG01

8

Megjegyzés:
A gyári beállítást csak akkor szabad módosítani, ha biztosítva van, hogy a
fűtőberendezés és komponensei nem fagyhatnak be alacsony hőmérséklet
esetén.
Szakszerűtlen kezelés esetén üzemzavar léphet fel.
Az A09 paraméter beállításakor (külső hőmérsékletre vonatkozó fagyvédelem)
figyelembe kell venni, hogy 0 °C alatti hőmérsékletek esetén a fagyvédelem
már nem garantált. Ez a fűtési rendszer rongálódásához vezethet.
A levegő-/füstgázvezeték számított
hosszúságától függően a szabályozási
paramétert az itt látható táblázat
alapján kell beállítani. A számított
hosszúságot megfelelően fel vagy le
kell kerekíteni.
(lásd még a „Füstgázcsövek
hosszának meghatározása“ fejezetet

HG00
Csőhosszúságok
meghatározása
1
2
3
4
(gyári beállítás)
5

számított hossz
(m)
1,3 - 1,5
1,5 - 2,5
2,5 - 3,5
3,5 - 4,0
4,0 - 5,0

Az égőkapcsolási különbség a kazán hőmérsékletét a beállított tartományon
belül szabályozza az égő be- és kikapcsolásával.
Minél magasabbra állítja be a kikapcsolási különbséget, annál nagyobb lesz a
kazánhőmérséklet beállított érték körüli ingadozása.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 5 - 25 K

alsó fűtési égőteljesítmény
HG02 paraméter

HG02

A modulációs tartományon belül a fűtőüzemi égőteljesítmény alsó értéke
beállítható. A beállítás a maximális fűtési teljesítményre vonatkozik kW-ban
(lásd a „Maximális fűtőteljesítmény korlátozása“ táblázatot).

1
Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 100

3062345_201507

23

A szabályozási paraméterek kijelzése /
módosítása Wolf szabályozó tartozékkal
felső melegvíz-égőteljesítmény
HG03 paraméter

HG03

A modulációs tartományon belül a melegvízüzemi égőteljesítmény felső értéke
beállítható. A beállítás a maximális fűtési teljesítményre vonatkozik kW-ban
(lásd a „Maximális fűtőteljesítmény korlátozása“ táblázatot).

100

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 100

felső fűtési égőteljesítmény
HG04 paraméter

HG04

A modulációs tartományon belül a fűtőüzemi égőteljesítmény felső értéke
beállítható. A beállítás a maximális fűtési teljesítményre vonatkozik kW-ban
(lásd a „Maximális fűtőteljesítmény korlátozása“ táblázatot).

100

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 100

Szivattyú üzemmód
HG06 paraméter

HG06

0

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 / 1 / 2

0. szivattyú üzemmód:
Fűtőkör keringető szivattyúja kaszkádkapcsolás és hidraulikus szelep
nélküli fűtési rendszerekben
Fűtési hőigényénél a berendezés szivattyúja állandóan működik. A hőigény
szobatermosztát vagy távirányító általi megszüntetésekor a berendezés
szivattyúja a beállított időtartamon keresztül utánfutást végez (fűtési szivattyúutánfutás, HG07 paraméter).
1. szivattyú üzemmód:
Hidraulikus váltóval vagy átmeneti fűtéstárolóval ellátott
fűtőberendezéseknél (ahol az E1 bemeneten feltétlenül szükség van
füstgázgyűjtő érzékelő használatára)
A berendezés szivattyúja tápszivattyúként működik.
A gyűjtőérzékelő fűtőüzemben éppúgy működik, mint melegvíz-előállításnál
(figyelem: csak tárolóüzem lehetséges). A berendezés szivattyúja normál
hőigény esetén nem működik; csak fűtőüzemmódban jelentkező égőigény
esetén kapcsol be a HG07 paraméternek megfelelő szivattyú-utánfutással.
Hidraulikus vázlat:
Gázfűtő berendezés

Előremenő ági érzékelő 2
Előremenő ági érzékelő 1

J
J

Berendezés
szivattyúja

A1 mint fűtőköri
szivattyú
J

vagy
A1 mint tárolótöltő
szivattyú

Gyűjtő

Melegvíztartály

Gyűjtőérzékelő E1

Háromutas szelep

24

3062345_201507

A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
2. szivattyú üzemmód:
A készülékszivattyú a fűtés tápszivattyújaként fog üzemelni.
Hidraulikus váltóval vagy melegvíz készítésre alkalmas átmeneti
fűtéstárolóval ellátott fűtőberendezéseknél (ahol az E1 bemeneten
lehetséges füstgázgyűjtő érzékelőt használni)
Működés füstgázgyűjtő érzékelő nélkül
(pl. kaszkád modul alkalmazásakor)
Fűtő üzemben a készülékszivattyú csak égős üzemeléskor, és a HG07
paraméter szerint leálló szivattyú használata esetén jár.
Használati vízigény jelentkezésekor (álló tároló, vagy kombi-kazán esetén) a
készülékszivattyú normál üzemben jár.
Működés füstgázgyűjtő érzékelővel
Az E1 bemeneten elhelyezkedő füstgázgyűjtő érzékelő csak a fűtő üzemre
van hatással.
Fűtő üzemben a készülékszivattyú csak égős üzemeléskor, és a HG07
paraméter szerint leálló szivattyú használata esetén jár.
Használati vízigény jelentkezésekor (álló tároló, vagy kombi-kazán esetén) a
készülékszivattyú normál üzemben jár.

Hidraulikus vázlat:

Gázfűtő berendezés
Előremenő
ági érzékelő 2
Előremenő
ági érzékelő 1

J

Puffer

J

Berendezés
szivattyúja

Gyűjtőérzékelő E1

Háromutas
szelep

J

Tárolótartályérzékelő

Kazánköri szivattyú utánfutási ideje
HG07 paraméter

HG07

A1 mint fűtőköri
szivattyú

Melegvíztartály
J

Ha a fűtőkör részéről már nem áll fenn hőigény, a kazánköri szivattyú tovább
működik a beállított ideig a kazán magas hőmérséklet okozta biztonsági
lekapcsolásának elkerüléséhez.

1

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 - 30 perc
3062345_201507
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A szabályozási paraméterek kijelzése /
módosítása Wolf szabályozó tartozékkal
Max határérték
kazánkör TV-max
HG08 paraméter

HG08

Ez a funkció korlátozza a kazán felső hőmérsékletét a fűtési üzemmódban,
és az égő lekapcsol. Ez a paraméter tárolótartály-töltésnél nem hatásos, és
ez idő alatt a kazán hőmérséklete magasabb is lehet. „Utánfűtési hatások“ a
hőmérséklet kismértékű túllépését okozhatják.

80

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 40 - 90 °C

Égőüzem zárolása
HG09 paraméter

HG09

7

Fűtési üzemmódban minden égőlekapcsolás után az égő zárolva van az
égőüzem zárolása alatt.
Az égőüzem zárolását a főkapcsoló ki- és bekapcsolásával, vagy a reset gomb
rövid megnyomásával állíthatja vissza.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 20 perc

eBus-cím
HG10 paraméter

HG10

Itt csak az eBus-cím megjelenítésére van lehetőség. A beállítás az „eBus-cím
átállítása kaszkádüzemnél“ fejezetben leírtak szerint történik, és csak több
fűtőberendezést tartalmazó kaszkádrendszer esetén szükséges.

1

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 4

Melegvíz-gyorsindítás
HG11 paraméter

HG11

10

A melegvíz kapcsolási időszakain kívül (szabályozó tartozék) és nyári üzemben
a víz a lemezes hőcserélőben a kívánt hőmérsékletre állítható és azon
tartható.
10 °C = melegvíz-gyorsindítás nem aktív
40-60 °C = melegvíz-gyorsindítás aktív

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 40 - 60 K

Gáztípus
HG12 paraméter

HG12

1

A gáztípus beállítása a következő táblázat alapján történik:
1 = földgáz
0 = folyékony gáz
A rendszer a kiválasztott értéknek megfelelően állítja be a gázkombiszelep
modulációs áramát.
A gáztípus a fűtési hőmérséklet-beállítás gombbal is módosítható (lásd a
„Szabályozó beállítása a módosított gáztípusnak megfelelően“ fejezetet).

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 - 1
26
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A szabályozási paraméterek kijelzése /
módosítása Wolf szabályozó tartozékkal
Paraméterezhető
E1 bemenet
HG13 paraméter

HG13

1

Az E1 bemenet funkcióit csak eBus-kompatibilis Wolf szabályozó tartozékkal
lehet leolvasni és beállítani.
Az E1 bemenetet a következő funkciókkal lehet lefoglalni:
Az E1 bemenetre való elektromos kapcsolásnak potenciálmentes érintkezővel kell
történnie. Ennek híján az építtetőnek potenciálleválasztó relét kell alkalmaznia.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 - 11

Jelentése

1

Helyiségtermosztát
A zárt érintkező fűtési üzemmódban az égőengedélyezés előfeltétele
Melegvízüzemben nincs funkciója (zárolás)
Kéményseprési üzemben és fagyvédelem esetén nincs funkciója, nincs hibajel
A nyitott érintkező zárolja a fűtésengedélyezést és a fűtőköri szivattyút (szivattyú-utánfutás)

2

Maximumtermosztát / berendezés-nyomásfelügyelet
A zárt érintkező fűtési-, melegvíz- és kéményseprési üzemmódban az égőengedélyezés előfeltétele
Az érintkező nyitásánál a berendezés kikapcsolja az égőt, és elkezdődik a szivattyú utánfutása.
Hibajelzés generálódik

5

Bevezetett levegő csappantyú
A bevezetett levegő csappantyú működésfelügyelete potenciálmentes érintkezővel
A zárt érintkező fűtési-, melegvíz- és kéményseprési üzemmódban az égőengedélyezés előfeltétele
Az A1 kimenetet 7 értékre (bevezetett levegő csappantyú) kell paraméterezni

6

Keringetés gomb
A keringetés gomb megnyomása után az A1 kimenet 5 percre bekapcsol, ha az A1 kimenet keringetőszivattyúként van
paraméterezve (A1 = 13)

7

Gyűjtőérzékelő
Az E1 bemenethez gyűjtőérzékelőt (5K-NTC) csatlakoztatnak. A fűtési és használati melegvíz üzemmód (1. szivattyú
üzemmód) vagy csak a fűtési üzemmód (2. szivattyú üzemmód) előremenő ági hőmérséklet-szabályozása ekkor nem
az előremenő ági érzékelőre, hanem a gyűjtőérzékelőre vonatkozik. A biztonsági funkciók és a kéményseprési üzem
az előremenő ági érzékelőknél marad. A gyűjtőérzékelők szétkapcsolása vagy rövidzárlata esetén a rendszer az
előremenő ági érzékelőket használja fel a hőmérséklet szabályozásához. Vegye figyelembe a HG 06 paramétert.

8

Égőzárolás (BOB)
Égő nélküli üzem
Zárt érintkező, égő zárolva
Fűtőkör és tárolótartály töltőszivattyúja normál üzem szerint üzemel
Kéménysperési üzemben és fagyvédelemnél az égő engedélyezett
Az érintkező nyitása esetén az égő ismét engedélyezett

10

Külső égőigény
Zárt érintkező, beállított előremenő ági hőmérséklet kazán maximális hőmérséklete - előremenő ági hiszterézis értékre áll be
Az igény készenléti módban is működik; ütemzárolás aktív
(A1 kimenet aktiválása A1 kimenet = 14 paraméter esetén)
0, 3, 4, 9, 11: nincs funkció
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A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
Paraméterezhető
A1 kimenet
HG14 paraméter

HG14

Az A1 kimenet funkcióit csak eBus-kompatibilis Wolf szabályozó tartozékkal
lehet leolvasni és beállítani.
Az E1 kimenetet a következő funkciókkal lehet lefoglalni:

6
Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 - 15
Jelentése
funkció nélkül
A1 kimenetet nem kapcsolja

1

Keringetőszivattyú 100%
Az A1 kimenetet a keringetés engedélyezésénél a szabályozó tartozék (BM) kapcsolja. Tartozékszabályozó nélkül
az A1 kimenet állandóan kapcsolt állapotban van.

2

Keringetőszivattyú 50%
Az A1 kimenetet a keringetés engedélyezésénél a szabályozó tartozék (BM) ütemezve kapcsolja. 5 percig be és
5 percig ki. Tartozékszabályozó nélkül az A1 kimenet állandóan 5 perces ütemben működik.

3

Keringetőszivattyú 20%
Az A1 kimenetet a keringetés engedélyezésénél a szabályozó tartozék (BM) ütemezve kapcsolja. 2 percig be és
8 percig ki. Tartozékszabályozó nélkül az A1 kimenet állandóan ütemez.

4

Riasztási kimenet
Az A1 kimenetet üzemzavar után és 4 perc elteltével kapcsolja.

5

Lángjelentő
Az A1 kimenetet a láng felismerése után kapcsolja.

6

Tárolótartály töltőszivattyúja
Az A1 kimenet melegvízüzemmódban a berendezés szivattyújával együtt lezár. A háromutas szelep állásvédelme és
a szivattyú időszakos próbajáratása esetén egyaránt.

7

Bevezetett levegő csappantyú
Égőindítás előtt mindig aktiválódik az A1 kimenet. Az égőengedélyezés csak az E1 bemenet zárásakor következik
be.
Fontos: Az E1 bemenetet is mindig „bevezetett levegő csappantyúként“ kell paraméterezni!
Figyelem Ennek elmulasztása esetén üzemzavar léphet fel.

230VAC < 24V

0

Az E1 bemenetre való visszajelzésnek potenciálmentes érintkezővel kell történnie. Ennek híján az építtetőnek
potenciálleválasztó relét kell alkalmaznia.
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8

Külső szellőztetés
Az A1 kimenetet az égővel ellentétesen kapcsolja. A külső szellőztetés (pl. páraelszívó) égőüzem alatti lekapcsolása
csak a hőtermelő berendezés nyílt égésű üzemmódjánál szükséges.

9

Külső folyékonygáz-szelep
Az A1 kimenet a gázkombiszeleppel együtt kapcsol

10

Közvetlen fűtőköri szivattyú
A szivattyú a közvetlen fűtőkör engedélyezésének megfelelően kapcsol

11

Külső szivattyú
Az A1 kimenet a fűtőköri szivattyúval együtt kapcsol. Alkalmazás pl. rendszerszétválasztáskor.

12

Átkapcsolószelep
Ha E1 égőzárolásra van paraméterezve (8. pont), és zárva van, A1 bekapcsol. Ha E1 nincs égőzárolásra
paraméterezve, A1 mindig kikapcsolt állapotban van.

13

Keringetőszivattyú
Keringetőszivattyú 5 percre BE, ha E1 bemenet keringetés gombként van paraméterezve, és E1 bemeneti gomb zár

14

Szivattyú külső égőigénynél
E1 bemenettel szinkron vezérlés (E1 = 10, külső égőigény)

15

Tartozék állandó feszültsége
A1 mindig zárva (állandó feszültség: 230 VAC)
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A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
Tárolótartály-hiszterézis
HG15 paraméter

HG15

5

A tárolóhiszterézissel szabályozható a tárolótartály-töltés bekapcsolási
pontja. Minél nagyobb a hiszterézis, annál alacsonyabb a bekapcsolási
hőmérséklet.
Példa:
Tárolótartály beállított hőmérséklete 60 °C
Tárolóhiszterézis 5 K
A tárolótartály-töltés 55 °C-nál kezdődik és 60 °C-nál végződik.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 1 - 30 K

A min. szivattyúteljesítmény
fűtésnél
HG16 paraméter

HG16

Fűtő üzemben a belső készülékszivattyú nem szabályoz az itt beállított érték
alá (3-fokozatú szivattyú esetén nincs szerepe).

45

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 20 - 100 %

A max. szivattyúteljesítmény
fűtésnél
HG17 paraméter

HG17

Fűtő üzemben a belső készülékszivattyú nem szabályoz a beállított érték fölött
(3-fokozatú szivattyú esetén nincs szerepe).

70

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 20 - 100 %

Kazán minimális hőmérséklete
TK-min.
HG21 paraméter

HG21

40

A szabályozás elektronikus kazánhőmérséklet-érzékelővel van felszerelve,
melynek a min. bekapcsolási hőmérséklete beállítható. Ha hőigény esetén a
hőmérséklet elmarad ettől az értéktől, az égő az ütemzárolás figyelembevételével
bekapcsol. Ha nem áll fenn hőigény, akkor a kazán minimális hőmérséklete
TK‑min alá is mehet.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 20 - 60 °C
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A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása
Wolf szabályozó tartozékkal
Maximális kazánhőmérséklet
TK-max. HG22 paraméter

HG22

90

A szabályozó elektronikus kazánhőmérséklet-szabályozóval felszerelt,
amelynek maximális bekapcsolási hőmérséklete beállítható (maximális
kazánhőmérséklet). Ha a hőmérséklet e fölé emelkedik, az égő kikapcsol.
Az égő ismételten bekapcsolásra kerül, amikor a kazán hőmérséklete az égő
bekapcsolási hőmérséklet-különbsége alá csökken.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 60 - 80 °C

HMV maximális hőmérséklete
A14/HG23 paraméter

HG23

65
Figyelem

A melegvíz-hőmérséklet gyári beállítása 65 °C. Amennyiben ipari használatra
magasabb melegvíz-hőmérsékletre van szükség, ez 80 °C-ig szabaddá
tehető.
Aktivált antilegionella funkciónál (BM) a melegvíz-tárolótartály a nap első
tárolótartály-töltésénél felhevül 65 °C-ra, amennyiben a HG23 paraméter erre
vagy ennél magasabb értékre van beállítva.
Hozzanak megfelelő intézkedéseket a leforrázás elleni védelemhez.

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 60 - 80 °C

Kazánhőmérséklet-túllépés
tárolótartály-töltésnél
HG25 paraméter

HG25

A HG25 paraméterrel a tárolótartálytöltés közbeni tárolótartály-hőmérséklet és
a kazánhőmérséklet közötti hőmérséklet-túllépési különbséget állíthatja be. Így
biztosított, hogy a kazánhőmérséklet az átmeneti időszakban (tavasz/ősz) is
magasabb a tárolótartály hőmérsékleténél, és rövid töltési időket biztosít.

20

Gyári beállítás: lásd a táblázatot
Beállítási tartomány: 0 - 40 K

E1 analóg bemenet
HG80 paraméter

HG70

A HG70 paraméterrel megjeleníthető az E1 analóg bemenet
gyűjtőérzékelő csatlakoztatása esetén (csak kijelzés).

54

csak kijelzés:

Hibatörténet
HG80 paraméter

HG80

04

csak kijelzés:
30

Paraméter
HG 80
HG 81
HG 82
HG 83
HG 84
HG 85
HG 86
HG 87
HG 88
HG 89

1. hiba
2. hiba
3. hiba
4. hiba
5. hiba
6. hiba
7. hiba
8. hiba
9. hiba
10. hiba
3062345_201507

Melegvíz csatlakoztatási változatai /
Szabályozás visszaállítása (reset)
Reset

Reset végrehajtásához a következő lépéseket kell végrehajtani:
- A főkapcsoló legyen a O (KI) állásban.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hibaelhárító gombot a szabályozón.
- Kapcsolja a főkapcsolót I (BE) állásba.
- 5 másodperc elteltével a világító gyűrű
másodpercenkénti váltással sárgán/zölden és pirosan világít.
- Engedje fel ismét a hibaelhárító gombot.

Hibaelhárító gomb
Főkapcsoló

Figyelem Reset művelet esetén minden paraméter (egyéni beállítás)

visszaáll gyári beállítására, kivéve a gáztípusra
és a csőhosszúságokra vonatkozó beállításokat.

A CGU-2 / CGG-2 berendezéseknél 3 készülékváltozat létezik.
Jelmagyarázat
A
B
C
D
E
F

Fűtőberendezés
B

A használatimelegvíz-kör át van hidalva,
nincs használatban

A

D

Kombi
fűtőberendezés

B

Előremenő ági érzékelő 2
Előremenő ági érzékelő 1
Berendezés szivattyúja
Háromutas szelep
Átfolyásérzékelő
Tárolótartály-érzékelő

C

A

D

C

Melegvíz folyatása esetén az átfolyásérzékelő
felismeri a melegvízigényt. Az égő
bekapcsol, és a beállított kimeneti melegvízhőmérsékletre szabályoz (beállítás
forgatógombbal vagy szabályozó tartozékkal)

E

Tárolós fűtőberendezés
B

A

D

C

A melegvízvétel miatt a hőmérséklet a
beállított melegvíz-hőmérséklet alá csökken.
Az égő bekapcsol, és a kazán előremenő ági
beállított hőmérséklete + kazán hőmérséklettúllépése tárolótöltéskor értékre szabályoz

F
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eBus-cím átállítása
kaszkádüzemben
Több fűtőberendezés KM kaszkádmodullal történő üzemeltetése esetén (max. 4 szabályozó) a
fűtőberendezések eBus-címét a táblázatnak megfelelően kell beállítani.

Hibaelhárító
gomb

Főkapcsoló
BE/KI

Világító gyűrű

Melegvíz
hőmérsékletbeállítása

Hőmérő
Fűtővíz
hőmérsékletbeállítása

Manométer

- Berendezés ki-, majd ismételt bekapcsolása a főkapcsolóval. Nem állhat fenn üzemzavar.
- Nyomja meg a hibaelhárító gombot 30 – 60 másodperccel a hálózati feszültség bekapcsolása
után, és tartsa lenyomva a következő lépések alatt.
A címbeállítás csak ebben az időtartományban hajtható végre.
- 10 másodperc elteltével a világító gyűrű jelzi az aktuális eBus-címet (lásd az eBus-címek táblázatát).
- Forgassa a melegvíz hőmérséklet-választó gombját a megfelelő címhez, és ellenőrizze a beállítást a világító
gyűrű színe alapján.
- A beállítás csak a hibaelhárító gomb elengedése után lép érvénybe.
- Az eBus-cím sikeres megváltoztatását a világító gyűrű háromszori sárga felvillanása jelzi (0,4 mp be/1 mp ki).

eBus-cím

Melegvízhőmérsékletet
állító forgatógomb
pozíciója

Világító gyűrű
jelzése

1
(gyári beállítás)

1

1

villogó piros

2

2

2

villogó sárga

3

3

3

villogó sárga/piros

4

4

4

villogó sárga/zöld

Kaszkádüzemű
fűtőkazán

Táblázat: eBus-cím
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Gázcsatlakozó üzembe helyezése
A készülék első üzembevételét és kezelését,
valamint az üzemeltető kiképzését
szakszerelőnek kell elvégeznie a személyi
kockázatok és sérülések, továbbá az anyagi
károk elkerülése érdekében.

Gázszakasz üzembe helyezése:
Üzembe helyezés előtt győződjön meg róla, hogy a
készülék megfelel a helyi gáztípusnak.
Gáztípus

Wobbe-index Ws
kWh/m³
MJ/m³

Földgáz H

11,4 - 15,2

40,9 - 54,7

Folyékony gáz P

20,3 - 21,3

72,9 - 76,8

- A berendezésnek és a rendszernek vízoldalon teljesen
légtelenítve és tömítettnek kell lennie.
- Ha a vízoldali rendszernyomás 1,5 bar alá csökken,
töltsön utána vizet az 1,5 – 2,5 bar tartományig.
- Ellenőrizze a füstgáztartozék kifogástalan
szerelését.
- A gázfűtő berendezésnek üzemen kívül kell lennie.
Nyissa ki a gázelzáró csapot.
- Emelje le a burkolatot.
- Lazítsa meg a mérőcsavarnál található zárócsavart
, és légtelenítse a gázbevezetést.

- Csatlakoztassa a tömlőt a mérőcsavarnál  található
nyomáskülönbség-mérőhöz, és mérje meg a légköri
nyomáshoz képesti értéket.
Gáztípus

Névleges csatlakoztatási nyomás
megengedett tartománya

Földgáz H

20 mbar

18 - 25 mbar

Folyékony gáz P

50 mbar

43 - 57 mbar

Folyékony gáz P

30 mbar

25 - 35 mbar

Ha a mért érték a megjelölt határokon kívül esik, a
készüléket tilos üzemeltetni.
→ Értesítse a gázszolgáltatót!
- Olvassa le az értéket, és írja be az üzembevételi
jegyzőkönyvbe.
- Húzza le a tömlőt, és zárja le tömören a
mérőcsavart.
- Zárja vissza tömören a zárócsavart.
- Kapcsolja be a készüléket.
- Ellenőrizze a túlgyújtást és az égő szabályos
lángképét.
Ellenőrizze a mérőcsavar  gáztömörségét,
mert különben gázszivárgás következhet
be, ami robbanás-, fulladás- és
mérgezésveszélyt okozhat.
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Átalakítás más gáztípusokhoz
CGU-2(K) / CGG-2(K)
A más gáztípusra való átállás 4 lépésben valósul meg:
1. Fúvókacsere
2. Szabályozás átállítása a gáztípusnak megfelelően
3. Fúvókanyomás ellenőrzése és beállítása
4. Jelölés
Figyelem

A lépéseket pontosan követni kell, különben a
berendezés nem fog megfelelően működni vagy
károsodik.

1. Fúvókacsere:
- Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját, és szüntesse
meg a feszültségellátást
- Távolítsa el a gázfűtő berendezés burkolatát. Ehhez
hajtsa le a szabályozó fedelét, oldja ki a jobb és bal
oldali forgóreteszt, majd alul húzza ki, felül pedig
akassza le a burkolatot
- Zárja el a gázcsapot, ügyeljen a biztonsági utasításokra,
és csavarja fel a gázelosztón található gázcsavart
- Távolítsa el a rögzítőcsavarokat
- Húzza ki a gázelosztó rudat
- Csavarja ki a gázelosztó rúdon található összes
égőfúvókát (7-es kulcsméret)
- Csavarjon be új tömítésekkel ellátott új égőfúvókákat
- A készülék összeszerelése fordított sorrendben
történik.
Rögzítőcsavarok
Gázcsavar
Gázelosztó rúd

Fűtőberendezés Fúvókák száma

CGU-2(K)

18

Földgáz H

Folyékony gáz – propán

Fúvóka
jelölése

Fúvóka-Ø
mm

Fúvóka
jelölése

Fúvóka-Ø
mm

090

0,90

060

0,60

CGU-2(K)

24

090

0,90

060

0,60

CGG-2(K)

18

087

0,87

057

0,57

CGG-2(K)

24

087

0,87

057

0,57

Táblázat: Fúvókák száma, fúvókák mérete

- Állítsa át a szabályozást a gáztípusnak megfelelően
- Állítsa be fúvókanyomásokat
- Jelölés
34
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Szabályozó beállítása a módosított
gáztípusnak megfelelően
2. Szabályozó beállítása:

Főkapcsoló
BE/KI

Hibaelhárító
gomb
Világító gyűrű

Melegvíz
hőmérsékletbeállítása

Hőmérő
Fűtővíz
hőmérsékletbeállítása

Manométer

- Berendezés ki-, majd ismételt bekapcsolása a főkapcsolóval. Nem állhat fenn üzemzavar.
- Hibaelhárító gomb megnyomása a hálózat bekapcsolását követő 30 másodpercen belül, és a gomb nyomva
tartása a következő lépések alatt.
- (CGU) esetén 5 másodperc elteltével a világító gyűrű jelzi a beállított gáztípust
lásd a táblázatot: Gáztípus beállítása.
(CGG) esetén 5 másodperc elteltével a világító gyűrű jelzi az aktuális csőhosszt.
- Forgassa a melegvíz hőmérséklet-választó gombját a megfelelő gáztípushoz, és ellenőrizze a beállítást a
világító gyűrű színe alapján (lásd a Gáztípus beállítása táblázatot).
- A beállítás csak a hibaelhárító gomb elengedése után lép érvénybe.
- Az eBus-cím sikeres megváltoztatását a világító gyűrű háromszori sárga/piros felvillanása jelzi
(0,4 mp be/1,0 mp ki).
Gáztípus
Világító gyűrű jelzése
Fűtővíz hőmérséklet-beállító

Földgáz

Folyékony gáz

gyorsan villogó sárga

gyorsan villogó piros

Ütközésig balra

Ütközésig jobbra

Táblázat: Gáztípus beállítása

Figyelem

A módosított gáztípusnak megfelelően ellenőrizni kell a fúvókanyomást, mert egyébként a
készülék károsodhat, vagy üzemzavar léphet fel.

Megjegyzés:
		
		
		

A gáztípus beállítása a BM tartozékszabályozó segítségével is történhet
(HG12 szakember paraméter, leírása
„A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása Wolf szabályozó tartozékkal“
fejezetben).
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Fúvókanyomás ellenőrzése
3. Fúvókanyomás ellenőrzése és beállítása:
- A gázfűtő berendezésnek üzemen kívül kell lennie.

[2]

- Nyissa ki a gázelzáró csapot.
- Távolítsa el a fűtőberendezés burkolatát, és tolja előre
a szabályozót.
- Lazítsa meg a mérőcsavarnál [2] található
zárócsavart.
- Csatlakoztassa a tömlővel ellátott nyomáskülönbségmérő (+) csatlakozóját a mérőcsavarhoz [2].
- Csatlakoztassa a tömlővel ellátott nyomáskülönbségmérő (-) csatlakozóját az égéstér mérőnyílásához [3]
(csak CGG-2(K)).
- Indítsa el a készüléket a fűtővíz hőmérséklet-beállító
gombjának 8. állásba fordításával.
- Olvassa le a P min fúvókanyomást (minimális
készülékteljesítménynél) a gyújtás utáni 180 másodpercen
belül (finomindítási fázis = minimális teljesítmény).

[3]

- Forgassa tovább a fűtővíz hőmérséklet-beállító
gombját a kéményseprés szimbólumra.
- Olvassa le a P max fúvókanyomást (maximális
készülékteljesítménynél) a 15 perces tesztidőszakon
belül.
- Hasonlítsa össze az értékeket a táblázattal.
- Zárja vissza tömören a zárócsavart.
Fúvókanyomás-táblázat a gázmennyiség beállításához (fúvókanyomás módszer)
Fúvókanyomás, mbar (1013 ± 0,5 mbar; 15 °C)
Gázfűtő berendezés
(Kombi
fűtőberendezés)
CGU-2(K)-18

CGU-2(K)-24

CGG-2(K)-18

CGG-2(K)-24

Hőteljesítmény Hőterhelés
P, kW
Q, kW
18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9
18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9

20,2
17,3
14,8
12,5
8,8
26,5
22,5
18,1
14,9
12,0
19,7
16,7
14,2
12,0
8,5
26,5
22,5
17,7
14,0
11,7

Földgáz H
W1= 45,7 MJ/m³
= 12,7 kWh/m³
12,7
9,5
7,1
5,2
3,2
12,9
9,4
6,3
4,4
3,1
15,9
11,4
8,8
6,3
3,3
16,8
12,2
7,5
4,8
3,4

Folyékony gáz P
W1= 70,7 MJ/m³
= 19,6 kWh/m³
26,7
20,0
14,8
10,7
5,8
25,4
18,7
12,3
8,5
6,0
36,0
25,9
19,3
14,1
7,5
35,8
26,1
15,9
10,0
7,3

Táblázat: Fúvókanyomás-táblázat
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Fúvókanyomás ellenőrzése
Gázátfolyási táblázat a gázmennyiség beállításához (térfogatáram módszer)
Gázfűtő
berendezés
(Kombi
fűtőberendezés)

CGU-2(K)-18

CGU-2(K)-24

CGG-2(K)-18

CGG-2(K)-24

HőHőterhelés
teljesítmény
kW
kW

18,0
15,3
13,0
10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9
18,0
15,3
13,0

20,2
17,2
14,8
12,5
8,8
26,5
22,5
18,1
14,9
12,0
19,7
16,7
14,2

10,9
8,0
24,0
20,4
16,0
13,0
10,9

12,0
8,5
26,5
22,5
17,7
14,0
11,7

Gáz átfolyási mennyisége, l/min (1013 mbar; 15 °C)
Földgáz H
üzemi fűtőérték Hi, MJ/m³ (kWh/m³)
25,9(7,2) 27,4(7,6) 28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,1(9,2) 34,6(9,6) 36,0(10,0) 37,4(10,4) 38,9(10,8) 40,3(11,2)
megfelelő kalóriaérték HS, MJ/m³ (kWh/m³)
28,8(8,0) 30,2(8,4) 31,7(8,8) 33,8(9,4) 35,3(9,8) 36,7(10,2) 38,1(10,6) 40,0(11,1) 41,8(11,6) 43,2(12,0) 4,6(12,4)
47,0
44,5
42,3
40,3
38,4
36,8
35,2
33,8
32,5
31,3
30,2
40,0
37,9
36,0
34,3
32,8
31,3
30,0
28,8
27,7
26,7
25,7
34,3
32,5
30,8
29,4
28,0
26,8
25,8
24,7
23,7
22,8
22,1
28,9
27,4
26,0
24,8
23,7
22,6
21,6
20,9
20,0
19,3
18,6
21,3
20,2
19,2
18,3
17,4
16,7
16,0
15,4
14,7
14,2
13,7
61,3
58,1
55,2
52,6
50,2
48,0
46,1
44,3
42,4
40,8
39,5
52,8
40,0
47,5
45,2
43,2
41,3
39,7
38,0
36,5
35,1
34,0
41,9
39,7
37,7
35,9
34,3
32,8
31,5
30,2
29,0
27,9
27,0
34,5
32,7
31,0
29,6
28,2
27,0
25,9
24,8
23,9
23,0
22,2
28,9
27,4
26,0
24,8
23,7
22,6
21,8
20,9
20,0
19,3
18,6
45,6
43,5
41,0
39,9
37,3
35,7
34,1
32,8
31,5
30,4
29,3
38,6
36,6
34,8
33,1
31,7
30,2
29,0
27,8
26,7
25,8
24,8
32,8
31,1
29,6
28,2
26,9
25,8
24,8
23,7
22,8
21,9
21,2
27,8
19,6
61,3
52,1
41,0
32,4
27,0

26,3
18,6
58,2
49,3
38,8
30,7
25,6

25,0
17,7
55,2
46,9
36,9
29,2
24,4

23,8
16,8
52,6
44,6
35,1
27,7
23,2

22,7
16,1
50,2
42,6
33,5
26,5
22,1

21,8
15,4
48,0
40,8
32,1
25,4
21,2

20,6
14,8
49,0
39,1
30,8
24,3
20,3

20,0
14,2
44,2
37,5
29,5
23,3
19,5

19,3
13,6
42,5
36,6
28,4
22,4
18,8

18,5
13,1
40,9
34,8
27,4
21,6
18,1

17,9
12,7
39,4
33,5
26,3
20,9
17,4

Gázmennyiség beállításának ellenőrzése
Ha ismert a valós üzemi fűtőérték, a gázmennyiség stopperórával és gázórával ellenőrizhető az alábbi képlet
alapján:
Gáz átfolyási mennyisége [l/min] =

Névleges hőterhelés [kW] x 1 000
Üzemi fűtőérték Hi [kWh/m³] x 60

Készülék engedélyezése
Készülék

Típus

Kategória

Üzemmód
nyílt
égésterű

1)

CGU-2(K)

B11BS

II2H3P

X

CGG-2(K)

B32, C12x,
C32x, C42x

II2H3P

X 1)

csatlakoztatható

zárt
égésterű

Kémény

Levegő-/
Levegő-/
füstgázkémény füstgázvezeték

X
X

X

1)

X

X

B 32 levegő-/füstgázelvezetés szükséges

A gázfűtő berendezés IP X4D védettségi fokozatú, és fürdőszobák 1-es vagy annál magasabb védőövezetébe
szerelhető a VDE 0100 szabvány 701. része alapján.
Figyelem Amennyiben a mért értékek a megadott határokon kívül esnek, a gázszelepet utána kell

állítani (lásd: „Gázszelep utánállítása“), mert különben a berendezés nem fog megfelelően
működni vagy károsodik.
Más esetben lépjen tovább a „Mérőberendezés eltávolítása“ szakaszra.
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Gázszelep utánállítása
Fúvókanyomás ellenőrzése / beállítása
Gázszelep utánállítása:
A fúvókanyomás beállítását az alábbi sorrendben kell
végrehajtani:
[4]

- Vegye le a gázkombiszelep átlátszó műanyagkupakját [4].
- Járassa a készüléket kéményseprési üzemben (Pmax).
- Maximális nyomás beállítása az anyával [5]
(10-es kulcsméret).
- Megszorítással nő a nyomás
- Lazítással csökken a nyomás

[5]

[6]

- Húzza ki a gázszelep kábelét, így a készülék minimális
teljesítményre áll be (Pmin).
- Minimális nyomás beállítása a csavarral [6] a
fúvókanyomás-táblázat alapján (hornyos fejű
csavarhúzó, 6x1); közben anya [5] ellentartása az
elfordulás megakadályozására.
- Jobbra forgatva nő a nyomás
- Balra forgatva csökken a nyomás
- Helyezze vissza a műanyagkupakot [4].
- Helyezze vissza a kábelt.

Mérőberendezés eltávolítása:

[2]

- Kapcsolja ki a gázfűtő berendezést. Zárja le a
gázelzáró csapot
- Húzza le a tömlőket, és zárja vissza tömören a
mérőcsavart [2] és a mérőnyílást [3]. Nyissa ki a
gázelzáró csapot.
Ellenőrizze a mérőcsavar gáztömörségét,
mert különben gázszivárgás és
egészségkárosodás következhet be.

4. Jelölés:
A gáztípus átállítását az átalakításról szóló részben
leírtak alapján kell jelölni.
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Füstgázcsövek hosszának meghatározása,
CGG-2(K)

Főkapcsoló
BE/KI

Hibaelhárító
gomb
Világító gyűrű

Melegvíz
hőmérsékletbeállítása

Hőmérő
Fűtővíz
hőmérsékletbeállítása

Manométer

- Berendezés ki-, majd ismételt bekapcsolása a főkapcsolóval. Nem állhat fenn üzemzavar.
- Hibaelhárító gomb megnyomása a hálózat bekapcsolását követő 30 másodpercen belül, és a gomb nyomva
tartása a következő lépések alatt.
- 5 másodperc elteltével a világító gyűrű jelzi az aktuális csőhosszt
(lásd a táblázatot: Csőhossz beállítása).
- Forgassa a melegvíz hőmérséklet-választó gombját a kívánt csőhossz irányába, és ellenőrizze a beállítást a
világító gyűrű villogási sorrendje alapján.
- A beállítás csak a hibaelhárító gomb elengedése után lép érvénybe.
- A csőhossz sikeres megváltoztatását a világító gyűrű háromszori zöld felvillanása jelzi
(0,4 mp be/1,0 mp ki).
Füstgázcsőhossz
CGG-2(K)

Forgatógomb
állása
Melegvíz
hőmérséklet-beállítása

Világító gyűrű
jelzése
(zöld)

számított hossz
(m)

1

1

1x0,4 mp be/ki
1x1,5 mp szünet

1,3 - 1,5

2

2

2x0,4 mp be/ki
1x1,5 mp szünet

1,5 - 2,5

3

3

3x0,4 mp be/ki
1x1,5 mp szünet

2,5 - 3,5

4*
(gyári beállítás)

4

4x0,4 mp be/ki
1x1,5 mp szünet

3,5 - 4,0

5*

5

5x0,4 mp be/ki
1x1,5 mp szünet

4,0 - 5,0

Táblázat: Csőhossz beállítása
* Csak a levegő-/füstgázvezetékben történő kondenzvíz-elvezetéssel működik (lásd a tartozékot)
Megjegyzés: A füstgázcső hosszának beállítása a BM tartozékszabályozó segítségével
		
is történhet (HG00 szakember paraméter, leírása
		„A szabályozási paraméterek kijelzése / módosítása Wolf szabályozó tartozékkal“ fejezetben).
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Füstgázmérés CGU-2(K) / CGG-2(K)
A füstgázmérést elzárt készülék mellett kel végezni.
Szívólevegő mérése, CGG-2
- Távolítsa el a csavart a szívólevegő mérőnyílásából.
- Vezesse be a mérőszondát ütközésig.
- Indítsa el a készüléket, és forgassa a fűtővízhőmérsékletbeállító gombot a kéményseprés szimbólumra. (Az
állapotkijelző világító gyűrűje sárgán villog.)
- Mérje meg a hőmérsékletet és a CO 2 - ill. O 2 tartalmat.
Ha a CO2-tartalom vagy az O2 tartalom ≥ 0,3% ill.
20,5% koncentrikus levegő-/füstgázelvezetés mellett,
a füstgázcső tömítetlen, amit orvosolni kell.

Készülék csatlakozóeleme függőlegesen

- A mérés befejezése után kapcsolja ki a készüléket,
vegye ki a mérőszondát, és zárja le a mérőnyílást.
Ügyeljen a csavarok helyes illeszkedésére!

Füstgázparaméter mérése, CGG-2
Nyitott mérőnyílás esetén füstgáz
léphet ki a telepítési helyiségbe. Ez
fulladásveszélyt okozhat.
- Távolítsa el a csavart a füstgáz mérőnyílásából.

Készülék csatlakozóeleme vízszintesen

- Vezesse be a mérőszondát a cső közepéig.
- Indítsa el a készüléket, és forgassa a fűtővízhőmérsékletbeállító gombot a kéményseprés szimbólumra.
(Az állapotkijelző világító gyűrűje sárgán villog).
- Mérje meg a hőmérsékletet és a CO2-tartalmat.
A CO2 -tartalmat maximális fűtési teljesítménynél
kell megmérni. A megfelelő értékek az itt látható
táblázatból olvashatók ki.
- A mérés befejezése után kapcsolja ki a készüléket,
vegye ki a mérőszondát, és zárja le a mérőnyílást.
Ügyeljen a csavarok helyes illeszkedésére!

Kép: elosztó mérő nyitó Ø 80/80

Gáztípus
CO2-tartalom %-ban

Földgáz H

Folyékony gáz P

8,0

9,3

A CO2-tartalom maximális eltérése ± 1% lehet.

Füstgázparaméter mérése, CGU-2
- Vezesse be a mérőszondát a füstgázcsőbe, és keresse
meg az áramlás közepét.
- Vegye fel a füstgázértékeket.
- Vegye ki a mérőszondát, és zárja le a mérőnyílást.

Kép: Füstgázmérés, CGU-2(K)
40
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Maximális fűtőteljesítmény korlátozása
A teljesítménybeállítás az eBus-kompatibilis Wolf szabályozó tartozékkal módosítható a HG 02, 03, 04 paraméterek
segítségével.
A fűtési teljesítményt a mágneses gázszelep modulációs árama határozza meg. A modulációs áram táblázat
szerinti csökkentésével a rendszer 80/60 °C-ra állítja be a maximális fűtési teljesítményt földgázhoz és folyékony
gázhoz.
Teljesítménybeállítás 18 kW
Teljesítmény [kW] 8

10

12

14

16

18

IMod [%]

39

52

65

77

100

Teljesítmény [kW]

0-27

Modulációs áram [%]

Teljesítménybeállítás 24 kW
Teljesítmény [kW] 10,9

12

15

18

21

24

IMod [%]

33

46

60

75

100

Teljesítmény [kW]

0-27

Modulációs áram [%]
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Szivattyúfokozat megadása / kerülővezeték
A készülék beépített szivattyúval van felszerelve.
A készülék kivitelétől függően 3-fokozatú szivattyú
(kiszállított állapotában a 2-es fokozatra állítva)
vagy nagy teljesítményű (HEP) szivattyú van beépítve.

1. fokozat
2. fokozat
3. fokozat

Kép: Fűtőköri szivattyú kapcsolási fokozatai
A minimális keringést az előremenő és a visszatérő
ág közötti összekötő vezeték biztosítja. Az összekötő
vezetékbe egy automatikus túlfolyószelep és egy
kézzel beállítható kerülőszelep van beépítve.
A kerülőszelep szállításkor teljesen nyitott állapotban
van („MAX“).
A szelep elzárásával növelhető az emelőmagasság
(lásd: „Szivattyúfokozat megadása / kerülővezeték“)

Kerülőszelep

600

Emelőmagasság [mbar]

Nagy teljesítményű szivattyú
EEI < 0,23 (HEP) CGU-2(K)-18/24
Kiegyenlítő szelep zárva

500

400

300

200

max
max.
100

min.

min
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Szállított mennyiség [l/h]

A problémák megoldása

Probléma

Megoldás

Egyes fűtőtestek nem melegsze- Hidraulikusan szabályozza be a rendszert,
nek fel megfelelően.
vagyis fojtsa le a melegebb fűtőtesteket!
Növelje a szivattyú fordulatszámát (HG16)!
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Átmeneti időszakban a helyiség
hőmérséklete nem éri el a
beállított értéket.

A helyiség-hőmérsékletet tekerje a szabályozón
magasabbra, ezzel növelve a fűtési előremenő
hőmérsékletét a korábban beállítotthoz képest!

Nagyon alacsony külső
hőmérséklet esetén a helyiség
hőmérséklete nem éri el a
beállított értéket.

Állítsa magasabbra a jelleggörbe meredekségét, ezáltal növelve a fűtési előremenő
hőmérsékletét a korábban beállítotthoz képest!
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Szivattyúfokozat megadása /
kerülővezeték

Emelőmagasság [mbar]

CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 kerülőszelepe teljesen kinyitva (szállításkori állapot)

Szivattyúfokozatok

Szállított mennyiség [l/h]

Emelőmagasság [mbar]

CGU-2(K)-18 / CGG-2(K)-18 kerülőszelepe zárva

Szivattyúfokozatok

Szállított mennyiség [l/h]

Emelőmagasság [mbar]

CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 kerülőszelepe teljesen kinyitva (szállításkori állapot)

Szivattyúfokozatok

Szállított mennyiség [l/h]

Emelőmagasság [mbar]

CGU-2(K)-24 / CGG-2(K)-24 kerülőszelepe zárva

Szivattyúfokozatok

Szállított mennyiség [l/h]
3062345_201507
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Füstgázfigyelés ellenőrzése, CGU-2(K)
Füstgázfigyelés ellenőrzése, CGU-2(K)

Az elektronikus füstgázfigyelés az áramlásbiztosítónál
észlelt füstgázkilépés esetén kikapcsolja a CGU-2(K)
gázfűtő berendezést. Kb. 15 perc elteltével a berendezés
ismét bekapcsol.
A füstgázfigyelési funkciót folyamatosan ellenőrizni
kell. A füstgázfigyelés rendellenes működése
esetén a gázfűtő berendezést tilos bekapcsolni,
mert különben ellenőrizetlenül füstgáz távozhat
a légkörbe, ami fulladásveszélyt okozhat.
Az alábbiak szerint kell eljárni:
• Kapcsolja ki a készüléket.
• Emelje meg a füstgázcsövet, illetve a készülék
csatlakozóívét, és fedje le az áramlásbiztosítót
bádoglemezzel.

Füstgázcső csatlakozása

Bádoglemez

Kép: Füstgázcső-csatlakozó lefedése

• Kapcsolja be a készüléket.
• Aktiválja a kéményseprési üzemmódot.
A világító gyűrű sárgán villog.
A füstgázfigyelés kifogástalan működése esetén a gázfűtő
berendezés legkésőbb 2 perc elteltével kikapcsol.
• Távolítsa el a lefedéshez használt bádoglemezt.
Helyezze vissza a füstgázcsövet, illetve a
csatlakozóívet.
• Kb. 15 perc elteltével a gázfűtő berendezés ismét
bekapcsol.
Szerelje össze az alkatrészeket, és ellenőrizze
a működésüket!
Tartsa be a karbantartásra vonatkozó biztonsági
utasításokat!
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Útmutató a levegő-/füstgázelvezetés
tervezéséhez
Ne lépje túl a „Füstgázcsövek hosszának
meghatározása“ pontban megadott maximális
hosszúságokat, mert különben tökéletlen égés
következhet be, ami károsíthatja a berendezést,
és nedvesség okozta károkhoz vezethet a
rendszerben.

Ha a füstgáz CO-tartalma nagyobb mint
300 ppm (légmentes), meg kell szüntetni ennek
okát. Ennek elmulasztása esetén a gázfűtő
berendezés nem működtethető tovább, mert
füstgáz kerülhet a légkörbe, ami fulladás- és
mérgezésveszélyt okozhat.
A Wolf-készülékek eredeti Wolf típusú levegő- és
füstgázvezetékek használata esetén együttes
rendszerhitelesítéssel rendelkeznek. Kizárólag
eredeti Wolf levegő- és füstgázvezetékeket
használjon! Más típusú tartozékok beépítése
esetén üzemzavar léphet fel. Nem lehet kizárni az
anyagi károkat és a személyi sérüléseket sem.

Csőhossz számítása, 60/100 mm

Számított csőhoszz = egyenes csövek hossza + 1,0 m minden 90°-os ívre + 0,5 m minden 45°-os ívre
Általános megjegyzés:
2,5 métert meghaladó számított csőhossz esetén ajánlott kondenzedényt használni.

C12x típus

C42x típus

A+B<2m

Külső fali csatlakozó (zárt égésterű)
koncentrikus vízszintes rendszer, 60/100 mm
számított csőhossz min / max = 0,3 / 5,0 m

Csatlakozás a levegő-füstgázkéményhez
(zárt égésterű)
koncentrikus rendszer, 60/100 mm

C32x típus

B32 típus

A+B<2m

Tetőcsatlakozó (zárt égésterű)
koncentrikus függőleges rendszer, 60/100 mm
számított csőhossz min / max = 0,3 / 5,0 m

3062345_201507

Csatlakozás a füstgázkéményhez;
Beszívás közvetlenül a készüléken keresztül vagy vízszintes
koncentrikus csatlakozóvezetékkel (nyílt égésterű)
koncentrikus rendszer, 60/100 mm
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Útmutató a levegő-/füstgázelvezetés
tervezéséhez
Levegő-/füstgázvezeték, CGG-2(K)

A levegő-/füstgázvezeték és az éghető anyagok/elemek
között nincs szükség biztonsági távolság betartására,
mivel névleges teljesítmény mellett nem lépnek fel 85 °C
feletti hőmérsékletek.

Azokra a tetőn átvezetett levegő-/
füstgázkéménnyel ellátott kombi
fűtőberendezésekre, amelyeknél a födém
felett már csak a tetőszerkezet található, az
alábbiak vonatkoznak:

A levegő-/füstgázvezeték kürtő nélkül nem
haladhat keresztül más helyiségeken, mivel úgy
fennállna a tűz továbbterjedésének lehetősége,
és hiányozna a mechanikai védelem.

Amennyiben a födémnek tűzállósági
követelményeknek kell megfelelnie, akkor az
égési levegőt és a füstgázt szállító vezetékeket
a födém felső széle és a tetőhéjazat között
olyan borítással kell ellátni, amely a födémmel
megegyező tűzvédelmi tulajdonságokkal
rendelkezik, és kizárólag nem éghető
anyagokból készül. Ha ezt az utasítást nem
tartják be, fennáll a tűz továbbterjedésének
lehetősége.

Ha a levegő-/füstgázvezeték emeleteket
hidal át, akkor a telepítési helyiségen
kívüli vezetékrészeket legalább 90 perces,
alacsonyabb lakóképületek esetén pedig
30 perces tűzállóságú kürtőbe kell helyezni.
Műanyagcsövek használata nem megengedett.
Az utasítás be nem tartása esetén fennáll a
tűz továbbterjedésének lehetősége.
Ha a kombi fűtőberendezést külsőfalos
készülékként telepítik (levegő-/füstgázelvezetés
a külső falon keresztül), akkor a fűtési
üzemi névleges teljesítményt 11 kW alá kell
csökkenteni.

Ha a födémhez nincsenek előírva tűzállósági
követelmények, akkor az égési levegőt és a
füstgázt szállító vezetékeket a födém felső
széle és a tetőhéjazat között nem éghető,
alaktartó anyagokból álló kürtőbe vagy fém
védőcsőbe kell helyezni (mechanikai védelem).
Ha ezt az utasítást nem tartják be, fennáll a
tűz továbbterjedésének lehetősége.

Ha a levegő-/füstgázvezeték hosszabb, mint
2,5 m, és a fűtési igény nagyon alacsony,
ajánlott kondenzedényt használni a gázfűtő
berendezésben keletkező, nedvesség okozta
károk elkerülése érdekében (lásd: Wolftartozék).

Vízszintes levegő-/füstgázvezeték, CGG-2(K)
külső falon keresztül
7

17

11
9

5

3b

125-170mm

4

17

Figyelem

11

5
3b

12

2b

12

9

2
125-170mm

Figyelem

1
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1

Ha a levegő-/füstgázvezetékben vízszintesen vagy
függőlegesen kondenzedényt helyeznek el, akkor a
zárószerkezet tömörségét rendszeresen ellenőrizni
kell a füstgázkiramlás megakadályozása érdekében.
A zárószerkezet rendellenes működése esetén a
gázfűtő berendezést tilos bekapcsolni, különben füstgáz
távozhat a légkörbe, ami fulladásveszély okozhat.
3062345_201507

Útmutató a levegő-/füstgázelvezetés
tervezéséhez
Függőleges levegő-/füstgázvezeték, CGG-2(K)
16
15

8

8

5

5

8

14
13
17

5

6
4

4
6

3

4

2

2

2b

1

1

1

7

1		 Gázfűtő berendezés
2		 Egyenes készülékcsatlakozás
2b		 90°-os csatlakozóív, csatlakozás a gázfűtő berendezéshez
3		 Tolóhüvely
3b		 Kondenzedény, vízszintes vagy függőleges
4		 Levegő-/füstgázcső ellenőrző nyílással, 250 mm
5		 Levegő-/füstgázcső lehetséges szállítási hossza: 500 mm, 1 000 mm
6		 45°-os ív, 2 levegő-/füstgázcső összekötéséhez
7		 90°-os ív, 2 levegő-/füstgázcső összekötéséhez
8		 Függőleges levegő-/füstgázvezeték, (háromhéjú tetőátvezetés) lapos vagy ferde tetőhöz
9		 Vízszintes levegő-/füstgázvezeték, szélvédővel
10		 Csatlakozás B32 füstgázkéményhez 65 mm-es levegőcső hossza légnyílásokkal
11		 Belsőfalos rozetta
12		 Külsőfalos rozetta
13		 Gallér lapos tetőhöz
14		 „Klöber“ univerzális hullámcserép, tetőlemez vagy adapter ferde tetőhöz 1. rész
15		 „Klöber“ univerzális hullámcserép, tetőlemez vagy adapter ferde tetőhöz 2. rész
16		 Rögzítőkengyel tetőátvezetéshez
17		 Távtartó bilincs
19		 Levegő-/füstgázcső, a készlethez tartozó elemekhez csatlakoztatható, hossza: 300 mm
20		 Levegő-/füstgázkémény csatlakozó, hossza: 962 mm
3062345_201507
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Útmutató a levegő-/füstgázelvezetés
tervezéséhez
Csatlakoztatás a levegő- és füstgázkéményhez

19/20

19/20

pl. Plewa rendszer

pl. Schiedel rendszer

17

Csatlakozás B32 füstgázkéményhez
A füstgázkémény-csatlakozót (17)
közvetlenül a füstgázkéményre kell
szerelni a képnek megfelelően
(a füstgázkémény és a csatlakozóelem
között nem lehet toldás).

2b

A légnyílásokat teljesen szabadon kell
hagyni.

1

10

4

Légnyílások

A füstgázkémény telepítése előtt a
területileg illetékes kéményseprő
vállalatnak ellenőriznie kell a kémény
szabályszerűségét.

Szerelési útmutató:
17

Lapos tető: Födémáttörés
kb. Ø 120 mm
Ragassza be a 13. elemet 16
tetőtakarásképpen.
Ferde tető: 1 5 e s e t é n v e g y e
figyelembe a tetőlejtésre
vonatkozó szerelési 15
utasításokat.

Vezesse keresztül a tetőn a (8)
tetőátvezető elemet felülről, és 14
rögzítse a (16) elemmel függőlegesen
a gerendához vagy a falazathoz.
13
A tetőátvezetés csak eredeti
állapotában építhető be.
Semmiféle módosítás nem
megengedett.

1-3%-os lejtéssel kifelé!
Helyezzen központosítókat a csővégekre.

8

Ha a levegő-/füstgázvezetékhez ellenőrző nyílás van előírva,
akkor ellenőrző nyílással ellátott levegő-/füstgázvezetéket (4)
kell beépíteni. Ha a levegő/füstgázvezeték hossza meghaladja
a 2 métert, ha a telepítés hideg helyiségben történik, és/vagy
ha 15 kW-nál kisebb fűtési hőigény várható, ajánlott 3‑ héjú
tetőátvezetést beépíteni (szigetelt).
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Ha a levegő-/füstgázvezetékhez
ellenőrző nyílás van előírva, akkor
ellenőrző nyílással ellátott levegő-/
füstgázvezetéket (4) kell beépíteni.

11

12

9
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Útmutató a levegő-/füstgázelvezetés
tervezéséhez
Szerelési útmutató:

6

Megjegyzések:
A készülék csatlakoztatásához a mellékelt csavarokat kell használni.

6

17

A

tá
vo
ls

ág

6
4

17
Eltolás

4
6

7

A levegő- és füstgázvezeték egyenes szakasza levegő-/füstgázkéményhez való
csatlakoztatás esetén nem lehet hosszabb
2 m-nél. A készülék csatlakozási ívén kívül
Figyelem legfeljebb két 90°-os irányváltás építhető ki.
E szabály be nem tartása esetén működési
zavarok léphetnek fel.

Határozza meg az A távolságot. Elvezetőcső hossza (belül)
= A-25 mm

Szerelési útmutató:

25

A távolság

Ív

Eltolás

90°

min. 140 mm

45°

min. 105 mm

20

A+B

A vízszintes füstgázvezetékeket 3°-os lejtéssel (6 cm/m)
szerelje a falikazán felé! Az oldalfali vízszintes légvezeték
kifelé lejtsen!

7

15
10
5
0
0

5

10

15

20

25

C+D
Typ C52

Typ C82

D

B
C
A

CGU-2(K) füstgázcsappantyúja
Ajánlott motoros vezérlésű füstgázcsappantyúkat alkalmazni. Ezeknek a csappantyúknak CE-engedéllyel kell rendelkezniük, csatlakoztatásuk pedig a vezérlés elosztószekrényében történik.
Azért, hogy a füstgázgyűjtő szekrény ne melegedhessen túl, az égő minden lekapcsolása után a füstgázszelep 30
másodperces késleltetéssel zár.

Megjegyzés az ártalmatlanítással kapcsolatban:
Elhasználódott Wolf-berendezését térítésmentesen visszavesszük készenléti raktárunkban.
3062345_201507
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Üzembe helyezési jegyzőkönyv
CGU-2(K) / CGG-2(K) üzembe helyezési munkálatok
1)

Gáztípus

Mért értékek vagy igazolás
Földgáz H
Folyékony gáz
Wobbe-index____________________kWh/m³
Üzemi fűtőérték_________________kWh/m³

2)

Füstgázcső számított hossza

_______________________________________ m
Nr.____________________ /_______________ mm

3)

Gáz csatlakozási nyomása ellenőrizve?

4)

Fúvókanyomások ellenőrizve?

______________________________________ mbar

(csak a gáztípus módosítása esetén):
5)

Gáztömörség-vizsgálat elvégezve?

6)

Levegő-/füstgázrendszer,
kondenzedény vízzárósága (opcionális), ellenőrizve?

7)

Hidraulika vízzárósága ellenőrizve?

8)

Készülék és rendszer légtelenítve?

9)

Rendszernyomás az 1,5 – 2,5 bar tartományban?

10)

Működési vizsgálat végrehajtva?

11)

Burkolat felhelyezve?

12)

Üzemeltető kiképezve, dokumentáció átadva?

13)

Üzembevétel hitelesítve?

50

Cég / név

________________________________________

Dátum / aláírás

______________ / _________________________
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Felülvizsgálati és karbantartási munkálatok lépései /
Karbantartási jegyzőkönyv
Figyelem A fűtőberendezés megbízható és gazdaságos üzemeltetése, továbbá a személyi sérülések és anyagi

károk elkerülése érdekében fel kell hívni az üzemeltető figyelmét arra, hogy a rendszert évente egyszer
egy arra hitelesített szakszerelőnek felül kell vizsgálnia és meg kell tisztítania.

Felülvizsgálati és karbantartási munkák jegyzőkönyve

Sz.

Művelet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Készülék kikapcsolása, áramtalanítása, gázcsap zárása
Víz- és fűtővízoldali elzárócsapok zárása
Gázégő kiszerelése, szennyeződések ellenőrzése
Gázégő és gázfúvókák tisztítása
Fűtővíz-hőcserélő szennyeződésének ellenőrzése
Fűtővíz-hőcserélő tisztítása
Gázégő visszaszerelése
Melegvíz-hőcserélő tisztítása és visszaszerelése
Hidegvíz-bemeneti szűrő tisztítása és visszaszerelése
Elektromos dugaszok stabil csatlakozásának
ellenőrzése
Gyújtó- és ionizáló elektródák állapotvizsgálata
Elektródák szükség szerinti cseréje
Víz- és fűtővízoldali elzárócsapok ismételt nyitása
Hidraulikus összetevők ellenőrzése
Gázcsap nyitása és üzembe helyezése
Gyújtási és égési viselkedés vizsgálata

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Gázvezető összetevők tömörségének ellenőrzése
Füstgázfigyelés ellenőrzése, CGU-2(K)
Kondenzedény, zárószerkezet (ha van), CGG-2(K)
esetén levegő-/füstgázvezeték ellenőrzése
Felülvizsgálati és karbantartási lépések igazolása

végrehajtás
mindig szükség
szerint
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1. karbantartás

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Bélyegző

Cég _________________________________
Név _________________________________
Dátum _______________________________
Aláírás _______________________________
Ajánlott karbantartási szerződést kötni!
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Felülvizsgálati és karbantartási munkálatok lépései /
Karbantartási jegyzőkönyv másoláshoz

Felülvizsgálati és karbantartási munkák jegyzőkönyve

Sz.

1

végrehajtás
mindig szükség
szerint
x

2
3
4
5
6
7
8

x
x

9

x

10
11
12
13

x
x

14
15
16

x
x
x

17
18
19
20

x
x
x

2.
karbantartás

3.
karbantartás

4.
karbantartás

5.
karbantartás

6.
karbantartás

x
x
x
x
x

x
x

Ajánlott karbantartási szerződést kötni!
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Karbantartás
Gázégő tisztítása:
- Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját, szüntesse
meg a feszültségellátást, és zárja el a gázcsapot
- Távolítsa el a gázfűtő berendezés burkolatát.
Ehhez hajtsa le a szabályozó fedelét, oldja ki a
jobb és bal oldali forgóreteszt, majd alul húzza ki,
felül pedig akassza le a burkolatot
- Tolja el az előlapi rögzítőkapcsokat felfelé ill. lefelé,
és vegye le az előlapot (csak CGG-2(K))
- Ürítse le a fűtővizet, és engedje a vizet egy arra
alkalmas edénybe
- Húzza ki az ionizáló elektróda kábelét [1] és
a gyújtóelektróda csatlakozóját [1] a kombi
gázkészüléken

Gázbevezetés biztosítóanyája [4]
Kép: Gázégő tisztítása

- Távolítsa el az égőrögzítő csavarokat [2]
- Lazítsa meg az égőegység előremenő és
visszatérő csatlakozójának biztosítóanyáját [3]

Ionizáló elektróda [1]

Gyújtóelektróda [1]

- Lazítsa meg a gázbevezetés biztosítóanyáját [4]
- Az égő a rögzítőelem enyhe kifelé nyomásával
kihúzható
- Kiszerelt állapotban az elektródák és a
gázelosztócső is kicsavarható [5]
- Távolítsa el az esetleges égési maradványokat
kefével (nem drótkefével)
- Szükség szerint puha ecsettel tisztítsa meg
és sűrített levegővel fújja át a fúvókákat és az
injektorokat
- Erős szennyeződések esetén szappanlúggal
mossa ki, majd tiszta vízzel öblítse át az égőt
- Az égő visszaszerelése fordított sorrendben
történik, ám csak a fűtővíz-hőcserélő megtisztítása
után

Égőegység rögzítőcsavarjai [2]
Égőegység biztosítóanyái [3]
Kép: Gázégő tisztítása

Gázelosztó cső hatlapfejű csavarjai [5]
Égőegység rögzítőcsavarjai [2]

Figyelem: a másik oldalon található utasításokkal
együtt hajtandó végre
Kép: Gázégő tisztítása
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Kép: Égőegység leszerelt állapotban
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Karbantartás
Fűtővíz-hőcserélő tisztítása:
- Húzza ki a ventilátorkábelt (csak CGG-2(K))
- Lazítsa meg a ventilátor rögzítőcsavarjait [6], és
szerelje ki a ventilátort (csak CGG-2(K))
- A két rögzítőcsavar meglazítása után szerelje ki az
égéskamra előlapját [7]

Füstgázhőmérsékletellenőrző [8]

- Húzza ki a füstgázfigyelő kábelét (csak CGU-2(K)) [8]
- Távolítsa el a füstgázcsövet ill. a füstgázcsőívet, és
előrefelé húzza ki ill. felfelé emelje le a füstgázgyűjtő
szekrényt / áramlásbiztosítót
(Figyelem: összeszerelésnél (CGU-2(K) nyomja az
áramlásbiztosító hátsó élét a fűtővíz-hőcserélő és a
vezetősín közé)
- Tisztítsa meg a fűtővíz-hőcserélőt felülről és alulról
kefével (ne drótkefével), és szükség szerint fúvassa
át sűrített levegővel
Közben ne hajlítsa el a lamellákat. Szükség szerint
igazítsa be a lamellákat laposfogóval [9]
Erős szennyeződések esetén szerelje ki a fűtővízhőcserélőt
- A fűtővíz-hőcserélő kiszerelése előtt áramtalanítsa és
vízoldalon nyomásmentesítse a rendszert, zárja el a
gázcsapot, és mindeközben tartsa be a biztonsági
utasításokat
- Előrefelé húzva vegye ki a fűtővíz-hőcserélő 2x
előmenő és visszatérő tartókapcsát [10]
- Enyhe rázás mellett emelje le a fűtővíz-hőcserélőt a
csövekről felfelé (ügyeljen a gyűrűs tömítésekre)

Fűtővíz-hőcserélő

Áramlásbiztosító

Kép: CGU-2(K)

Ventilátor
rögzítőcsavarjai
[6]

Füstgázgyűjtő
szekrény
Égéskamra
előlapjának
rögzítőcsavarjai
[7]

- tisztítsa meg a fűtővíz-hőcserélőt szappanlúggal
- Az alkatrészek összeszerelése fordított sorrendben
történik

Kép: CGG-2(K)

Kép: Fűtővíz-hőcserélő [9]
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Tartókapcsok eltávolítása [10]
Kép: Fűtővíz-hőcserélő kiszerelése
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Karbantartás
Fűtővíz-hőcserélő tisztítása
Vízminőségtől függően ajánlott a melegvízhőcserélőt a használati melegvíz oldalon időszakosan
vízkőtleníteni.
Ehhez szét kell szerelni a hidraulikai
alkatrészcsoportot!

A hidraulikai alkatrészcsoport szétszerelése az
alábbi módon történik:
- Szüntesse meg a rendszer hidraulikai nyomását,

és engedje a kifolyó vizet egy edénybe.
Kapcsolja ki a főkapcsolót, és
zárja el a gázcsapot.
Eközben tartsa be a biztonsági utasításokat!

- Húzza kifelé mind a 4 reteszelő kapcsot (2) kb.
2 cm-nyire (lásd a nyilakat – ne szerelje le)

10

- A csavar balra forgatásával reteszelje ki mindkét
biztonsági elemet (3) (lásd mindkét nézetet – SW 6)
- Húzza ki jobbra az érzékelő és a termomanométer
kapcsát, majd húzza ki azokat
- Nyissa ki és fordítsa előrefelé a tágulási tartály
biztosítócsavarját (5) (SW 24)
- Nyissa ki és fordítsa oldalra gáz
biztosítócsavarját (6) (SW 24)
- Nyissa ki a biztonsági szelep csövét (építtető),
vagy szerelje ki a szelepet (7) a kapocs
oldásával
- Nyissa ki az előremenő és visszatérő ági (8)
rögzítéseket 90°-os balra történő forgatással, majd
tolja ki oldalra a csöveket (ügyeljen a gyűrűs
tömítésekre)
- Húzza ki az átkapcsolószelep, a vízérzékelő
és a szivattyú elektromos csatlakozását
(a csatlakozók a könnyebb megismerés érdekében
kódolva vannak)
- Ekkor enyhe rázás mellett húzza felfelé a teljes
hidraulikai csoportot, majd előrefelé húzva
emelje azt le
- Lazítsa meg a kiszerelt hidraulikus
alkatrészcsoporton a két rögzítőcsavart (10) egy
4 mm-es imbuszkulccsal

3062345_201507
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Karbantartás
- Húzza ki a hőcserélőt, és kezelje kereskedelmi
forgalomban kapható vízkőmentesítő szerrel
Figyelem:
Visszaszereléskor ügyeljen a gumitömítések helyes
illeszkedésére és a melegvíz-hőcserélő beépítési
helyzetére.
Visszahelyezéskor ügyeljen arra, hogy a fűtővízhőcserélőn található feliratoknak lefelé kell néznie
(lásd a fotót)
- A visszaszerelés fordított sorrendben történik,
közben kenje be a gyűrűs tömítéseket
szilikonzsírral
- A készülék feltöltésekor járjon el a jelen útmutató
vonatkozó fejezetében leírtak szerint. A feltöltést
azonban csak azután végezze el, hogy a
hidegvízbemenet szűrőjét megtisztította

Tágulási tartály ellenőrzése
- A tágulási tartály mérőcsatlakozója
fent található, az áramlásbiztosító mögött

Visszahelyezéskor ügyeljen a következőkre:
A fűtővíz-hőcserélőn található feliratoknak lefelé
kell néznie.
Kép: Kiszerelt melegvíz-hőcserélő

Konzol [14]

Felső rögzítőcsavarok [12]

Tágulási tartály cseréje
- A fűtővíz-hőcserélő és a gázégő tisztításával
azonos lépések
- Lazítsa meg a tágulási tartály, a gázvezeték és a
fűtővíz-hőcserélő csavarját [11]
- Húzza ki az ionizáló elektróda kábelét [1] és
a gyújtóelektróda csatlakozóját [1] a kombi
gázkészüléken
- Lazítsa meg a felső konzolrögzítést (ne szerelje le)
[12]
- Vegye le az alsó rögzítőcsavart [13]
- Húzza teljesen fel és előre a fűtőberendezés
konzolját [14]
- Cserélje ki a tágulási tartályt
- Az alkatrészek összeszerelése fordított sorrendben
történik
Alsó rögzítőcsavar [13]
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Tágulási tartály
és gázvezeték
biztosítócsavarja [11]
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Karbantartás
Hidegvízbemenet szűrőjének tisztítása
Megjegyzés: A b e r e n d e z é s h i d e g v í z csatlakozásánál [15] gyárilag be
- Szerelje le a hidegvíz készülékoldali lezáróblokkját.
van építve egy átfolyásszabályozóval
Engedje a kifolyó vizet egy arra alkalmas edénybe
[16] kombinált hidegvízszűrő (lásd a
képet).
- Húzza ki a szűrőt, és tisztítsa meg sűrített levegővel
vagy vízsugárral
- Zárja el a berendezés hidegvíz-bevezetését

- A visszaszerelés fordított sorrendben történik, új
tömítések használatával.

[15]
[16]
Kép: Átfolyásszabályozó és hidegvízszűrő

Az elvégzett karbantartás után járjon el „Az üzembe helyezés lépései“ fejezetben
leírtak szerint!

A hidraulikaszivattyú szétszerelése
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Műszaki adatok
Típus

CGU-2(K) 18

CGU-2(K) 24

Névleges hőteljesítmény

kW

18

24

Névleges hőterhelés

kW

20,2

26,5

Legkisebb hőteljesítmény (moduláló)

kW

8,0

10,9

Legkisebb hőterhelés (moduláló)

kW

8,8

12,0

Szabványos hasznosítási fok 75/60 °C-nál (Hi/Hs)

%

94/85

92/83

Fűtés előremenő ág külső Ø

G

¾“

¾“

Fűtés visszatérő ág külső Ø

G

¾“

¾“

Melegvíz csatlakozó (ill.melegvíztároló csatlakozó)

G

¾“

¾“

Hidegvíz csatlakozó (ill.tárolócsatlakozó)

G

¾“

¾“

Gázcsatlakozó

G

¾“

¾“

Levegő-/füstgázcső csatlakozása

mm

110

130

Gáz csatlakozási teljesítménye:
Földgáz H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
Folyékony gáz P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)

m3/h
kg/h

Gáz csatlakozási nyomása:
Földgáz
Folyékony gáz P
Folyékony gáz P

mbar
mbar
mbar

Előremenő ági hőmérséklet (beállítási tartomány)
Fűtővíz hőmérséklet-tartománya (előre beállítva)
Max. összes fűtési túlnyomás
Fűtővíz-hőcserélő víztartalma

2)

Szivattyú emelőmagassága: 1/2/3 szivattyúfokozat
430 l/h szállítási mennyiség (10 kW ∆t = 20 K esetén) mbar
770 l/h szállítási mennyiség (18 kW ∆t = 20 K esetén) mbar
1030 l/h szállítási mennyiség (24 kW ∆t = 20 K esetén) mbar

2,8
2,1

20
50
30

20
50
30

°C

40-90

40-90

°C

40-80

40-80

bar

3

3

liter

0,5

0,5

250/250/250
180/250/250
-/-/-

250/250/250
160/250/250
- /210/250

mbar

Fajlagos vízátfolyás „D“ ∆t = 30 K esetén

l/perc

8,7

11,7

Melegvíz átfolyási mennyisége 2) (IT, ES kivitel)

l/perc

2,7-6 (9)

2,7-8 (12)

Min. áramlási nyomás / 95% Qmax 2)

bar

0,27 / 0,9

0,27 / 0,9

Összes túlnyomás max. megengedett értéke

bar

10

10

Melegvíz hőmérséklet-tartománya *

°C

40-60 (65)

40-60 (65)

Tágulási tartály
Teljes űrtartalom
Primer nyomás

l
bar

10
0,75

10
0,75

Füstgáz tömegáramlása 1)

g/s

12,8 / 13,9

15,0 / 19,0

Füstgázhőmérséklet 1)

°C

80 /123

80 /125

Fűtőberendezés szükséges szállítónyomása

Pa

1,5

1,5

Füstgáz-értékcsoport a DVGW G 635 szerint

-

-

Nox-osztály

5

5

Várakozási idő füstgázfigyelésnél

perc

15

15

V~/Hz

230/50

230/50

Bekötődoboz / szerelőlap beépített biztosító

A

3,15 MT / 2x2F

3,15 MT / 2x2F

Elektromos teljesítményfelvétel / készenléti

W

Elektromos csatlakoztatás

Védettség
Összsúly (üresen)

kg

CE-azonosító
1)

2,1
1,5

QB_min / QB_névl, 80/60 °C a készülékcsatlakozásnál

83 / 6

83 / 6

IPX 4D

IPX 4D

39

41
CE-0085BS0516

2)

Csak a CGU-2K és CGG-2K kombi fűtőberendezéseknél

* 60 fok feletti hőmérséklet csak felügyelet mellett állítható be, mivel fennáll a leforrázás veszélye!
60
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Műszaki adatok
Típus

CGG-2(K) 18

CGG-2(K) 24

Névleges hőteljesítmény

kW

18

24

Névleges hőterhelés

kW

19,7

26,5

Legkisebb hőteljesítmény (moduláló)

kW

8,0

10,9

Legkisebb hőterhelés (moduláló)

kW

8,5

11,7

Szabványos hasznosítási fok 75/60 °C-nál (Hi/Hs)

%

94/85

92/83

Fűtés előremenő ág külső Ø

G

¾“

¾“

Fűtés visszatérő ág külső Ø

G

¾“

¾“

Melegvíz csatlakozó (ill.melegvíztároló csatlakozó)

G

¾“

¾“

Hidegvíz csatlakozó (ill.tárolócsatlakozó)

G

¾“

¾“

Gázcsatlakozó

G

¾“

¾“

Levegő-/füstgázcső csatlakozása

mm

60/100

60/100

Gáz csatlakozási teljesítménye:
Földgáz H (Hi = 9,5 kWh/m³ = 34,2 MJ/m³)
Folyékony gáz P (Hi = 12,8 kWh/kg = 46,1 MJ/kg)

m3/h
kg/h

Gáz csatlakozási nyomása:
Földgáz
Folyékony gáz P
Folyékony gáz P

mbar
mbar
mbar

Előremenő ági hőmérséklet (beállítási tartomány)
Fűtővíz hőmérséklet-tartománya (előre beállítva)
Max. összes fűtési túlnyomás
Fűtővíz-hőcserélő víztartalma

2)

Szivattyú emelőmagassága: 1/2/3 szivattyúfokozat
430 l/h szállítási mennyiség (10 kW ∆t = 20 K esetén) mbar
770 l/h szállítási mennyiség (18 kW ∆t = 20 K esetén) mbar
1030 l/h szállítási mennyiség (24 kW ∆t = 20 K esetén) mbar

2,8
2,1

20
50
30

20
50
30

°C

40-90

40-90

°C

40-80

40-80

bar

3,0

3,0

liter

0,5

0,5

250/250/250
180/250/250
-/-/-

250/250/250
160/250/250
- /210/250

mbar

Fajlagos vízátfolyás D ∆t = 30 K esetén

l/perc

8,7

11,7

Melegvíz átfolyási mennyisége 2) (IT, ES kivitel)

l/perc

2,7 - 6 (9)

2,7 - 8 (12)

Min. áramlási nyomás / 95% Qmax 2)

bar

0,27 / 0,9

0,27 / 0,8

Összes túlnyomás max. megengedett értéke

bar

10

10

Melegvíz hőmérséklet-tartománya *

°C

65

65

Tágulási tartály
Teljes űrtartalom
Primer nyomás

l
bar

10
0,75

10
0,75

Füstgáz tömegáramlása 1)

g/s

6,8 / 8,5

10 / 13,2

Füstgázhőmérséklet 1)

°C

100 / 160

100 / 170

Fűtőberendezés szükséges szállítónyomása

Pa

0

0

G01

G01

Füstgáz-értékcsoport a DVGW G 635 szerint
Várakozási idő füstgázfigyelésnél
Elektromos csatlakoztatás

perc

-

-

V~/Hz

230/50

230/50

Bekötődoboz / szerelőlap beépített biztosító

A

3,15 MT / 2x2F

3,15 MT / 2x2F

Elektromos teljesítményfelvétel / készenléti

W

120 / 6

120 / 6

IPX 4D

IPX 4D

42

43,5

Védettség
Összsúly (üresen)

kg

CE-azonosító
1)

2,1
1,5

QB_min / QB_névl, 80/60 °C a készülékcsatlakozásnál

CE-0085BT0420
2)

Csak a CGU-2K és CGG-2K kombi fűtőberendezéseknél

* 60 fok feletti hőmérséklet csak felügyelet mellett állítható be, mivel fennáll a leforrázás veszélye!
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Üzemzavar - Oka - Megoldás
Az eBus-kompatibilis Wolf szabályozó tartozékon üzemzavar esetén hibakód jelenik meg, amelynek az oka és megoldása az alábbi
táblázat alapján határozható meg. A táblázat üzemzavar esetén megkönnyíti a hibakeresést a szakszerelő számára.
Hibakód
1

Üzemzavar
TBV hőmérséklettúllépés

Oka
Az előremenő ági hőmérséklet túllépte a
TBV kikapcsolási hőmérsékletét.
A hőcserélő nagyon szennyezett.

4

Nincs
lángképződés

Égőindításnál nincs lángképződés

5

Lángolás megszűnése
üzem közben

Lángolás megszűnése
lángstabilizálás vagy finomindítás közben

6

TW hőmérséklettúllépés

Az előremenő/visszatérő ági hőmérséklet túllépte
a TW kikapcsolási hőmérsékletét

7

TBA hőmérséklet-túllépés

Füstgáz hőmérséklet maximális érték felett, vagy
füstgáz kilépés az átfolyás-szabályozón

8

A füstgázcsappantyú
nem kapcsol

A füstgázcsappantyú vagy a visszajelzése
meghibásodott

10

A 2. előremenő
érzékelő meghibásodott
Előlángolás

Az előmenő hőmérsékletet mérő 2. érzékelő
vagy a kábele meghibásodott.
Már az égő elindítása előtt megjelenik egy láng.

17

A 1. előremenő
érzékelő meghibásodott
Tárolótartály érzékelője
hibás
Külső hőmérsékletérzékelő hibás
Modulációs áram hiba

Az előmenő hőmérsékletet mérő 1. érzékelő
vagy a kábele meghibásodott.
Melegvíz hőmérséklet-érzékelője vagy a kábel
hibás
A külső hőmérsékletet mérő érzékelő
vagy a kábele meghibásodott.
A modulációs áram min. 10 másodpercen át 20
mA-rel túllépte az előírt tartományát.

22

Levegőhiány

A nyomáskülönbség-érzékelő nem kapcsol be.

23

A nyomáskülönbségérzékelő
meghibásodott
A gázfúvó
meghibásodott

A nyomáskülönbség-érzékelő nem kapcsol ki.

26

A gázfúvó
meghibásodott

A gázfúvó nem éri el nyugalmi helyzetét

40

A berendezésnyomásőr
meghibásodott
Áramlásfigyelés

A berendezés-nyomásőr kapcsolt

11
12
14
15

25

41

45
46

52
78

62

Az átfolyásérzékelő
meghibásodott
Kifolyó melegvíz
hőmérséklete nem
megfelelő
Max. tárolótartálytöltésidő túllépése
A gyűjtőérzékelő
meghibásodott

A gázfúvó nem éri el a névleges fordulatszámát.

Megoldás
Ellenőrizze a rendszernyomást. Ellenőrizze a
fűtőköri szivattyút. Ellenőrizze a fűtőköri szivattyú
fokozatkapcsolóját. Légtelenítse a rendszert.
Nyomja meg
a hibaelhárító gombot. Tisztítsa meg a hőcserélőt.
Ellenőrizze a gázbevezetést, szükség esetén
nyissa ki a gázcsapot.
Ellenőrizze a gyújtóelektródát és a gyújtókábelt.
Nyomja meg a hibaelhárító gombot.
Ellenőrizze a CO2-értékeket. Ellenőrizze az ionizáló
elektródát és a kábelt.
Ellenőrizze a rendszernyomást. Légtelenítse a
rendszert.
Állítsa a szivattyút 2. vagy 3. fokozatra.
Kéményhuzatot megvizsgálni; égési levegőellátást
megvizsgálni; égőt megtisztítani; gázfúvóka
nyomást megvizsgálni.
Ellenőrizze a kábelt.
Cserélje ki a füstgázcsappantyút.
Ellenőrizze az elosztószekrényben található
áthidalót.
Ellenőrizze a kábelt.
Ellenőrizze/cserélje a 2. előremenő érzékelőt
Ellenőrizze az ionizációt.
Nyomja meg a hibaelhárító gombot.
Ellenőrizze a kábelt.
Ellenőrizze/cserélje a 1. előremenő érzékelőt
Ellenőrizze a kábelt.
Ellenőrizze/cserélje a tárolóérzékelőt.
Ellenőrizze a kábelt.
Ellenőrizze/cserélje a külső hőmérséklet-érzékelőt.
Zavarelhárító gombot megnyomni; modulációs
szelepet és tápvezetéket ellenőrizni; modulációs
áramot megvizsgálni.
Nyomja meg a hibaelhárító gombot, és ellenőrizze
a nyomáskülönbség-érzékelőhöz vezető
szilikontömlőket. Ellenőrizze a
füstgázrendszert és a gázfúvót.
Ellenőrizze a nyomáskülönbség-érzékelőt.
Nyomja meg a hibaelhárító gombot;
szükség esetén cserélje ki a nyomáskülönbségérzékelőt.
Nyomja meg a hibaelhárító gombot, ellenőrizze
a gázfúvó tápvezetékét, ellenőrizze a gázfúvót,
cserélje ki a gázfúvót
Nyomja meg a hibaelhárító gombot, ellenőrizze
a gázfúvó tápvezetékét, ellenőrizze a gázfúvót,
cserélje ki a gázfúvót
Ellenőrizze a berendezés-nyomásőrt.
Ellenőrizze a rendszernyomást.

Előremenő ági hőmérséklet 1 > Előremenő ági
hőmérséklet 2 + 12 K, hőmérséklet-változás túl
nagy
A kábel vagy az érzékelő meghibásodott,
vagy nincs csatlakoztatva
A kábel vagy az érzékelő meghibásodott, vagy
nincs csatlakoztatva

Légtelenítse a rendszert, ellenőrizze a
rendszernyomást.
Ellenőrizze a fűtőköri szivattyút.
Ellenőrizze a kábelt, szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.
Ellenőrizze a kábelt, szükség esetén cserélje ki az
érzékelőt.

A tárolótartály-töltésidő tovább tart, mint a
beállított érték.
A gyűjtőérzékelő kilépett a megengedett
tartományból

Ellenőrizze a kifolyási mennyiséget; ellenőrizze a
melegvíztárolót.
Ellenőrizze/cserélje ki a gyűjtőérzékelőt
(Az előmenő ági beállított hőmérséklet az
előremenő ági érzékelőre vált át)
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Érzékelő-ellenállások
NTC
Érzékelő-ellenállások

Hőm. °C
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ellenáll. Ω
51393
48487
45762
43207
40810
38560
36447
34463
32599
30846
29198
27648
26189
24816
23523
22305
21157
20075
19054
18091
17183
16325
15515
14750
14027
13344
12697
12086
11508
10961
10442
9952
9487
9046
8629
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Kazánérzékelő, tárolóérzékelő, szolár-tárolóérzékelő, külső
érzékelő, visszatérő ági érzékelő, előremenő érzékelő,
gyűjtőérzékelő
Hőm. °C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Ellenáll. Ω
8233
7857
7501
7162
6841
6536
6247
5972
5710
5461
5225
5000
4786
4582
4388
4204
4028
3860
3701
3549
3403
3265
3133
3007
2887
2772
2662
2558
2458
2362
2271
2183
2100
2020
1944

Hőm. °C
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Ellenáll. Ω
1870
1800
1733
1669
1608
1549
1493
1438
1387
1337
1289
1244
1200
1158
1117
1078
1041
1005
971
938
906
876
846
818
791
765
740
716
693
670
670
628
608
589
570

Hőm. °C
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ellenáll. Ω
552
535
519
503
487
472
458
444
431
418
406
393
382
371
360
349
339
330
320
311
302
294
285
277
270
262
255
248
241
235
228
222
216
211
205
63

Termék adatlap az (EU) 811/2013 sz-ú
alapján
Termékismertető adatlap arendelete
következő rendelet
szerint: (EU) sz.
811/2013

Termékcsoport: CGU-2K

Beszállító neve vagy védjegye

Wolf GmbH

Wolf GmbH

Beszállító által megadott modellazonosító

CGU-2K-18

CGU-2K-24

Terhelési profil

M

M

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági
osztály

C

C

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

A

A

Mért hőteljesítmény

Prated

kW

18

24

Éves energiafogyasztás helyiségfűtés esetében

QHE

kWh

12348

16154

Éves tüzelőanyag-fogyasztás vízmelegítésre
fordított tüzelőanyagból

AFC

GJ

6

7

ηs

%

78

79

Szezonális helyiségfűtési hatásfok
Szezonális vízmelegítési hatásfok

ηwh

%

67

65

Hangteljesítményszint, beltéri

LWA

dB

50

52

Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor végrehajtandó külön óvintézkedések

64

Lásd a szerelési Lásd a szerelési
útmutatót
útmutatót

Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048 Mainburg, Tel. +49-8751/74-0, Fax +49-8751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de
EAN kód: 3020421 03/2015
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Műszaki paraméterek az (EU)
813/2013 sz-ú rendelete alapján
CGU-2K-18

CGU-2K-24

Kondenzációs kazán

Modell
[igen/nem]

nem

nem

Alacsony hőmérsékletű kazán
(**)

[igen/nem]

nem

nem

B11 típusú kazán

[igen/nem]

igen

igen

Kapcsolt helyiségfűtő
berendezés

[igen/nem]

nem

nem

Ha igen, rendelkezik-e
kiegészítő fűtőberendezéssel

[igen/nem]

-

-

[igen/nem]

igen

igen

Kombinált fűtőberendezés
Elem

Jel

Mértékegység

Prated

kW

18

24

Hasznos hőteljesítmény mért
hőteljesítményen és magas
hőmérsékleten (*)

P4

kW

18,0

24,0

Hasznos hőteljesítmény a mért
hőteljesítmény 30 %-án és
alacsony hőmérsékleten (**)

P1

kW

5,4

7,2

Villamossegédenergiafogyasztás teljes terhelés mellett

elmax

kW

0,013

0,013

Villamossegédenergiafogyasztás részterhelés mellett

elmin

kW

0,012

0,012

Villamossegédenergiafogyasztás készenléti
üzemmódban

PSB

kW

0,005

0,005

Szezonális helyiségfűtési
hatásfok

ns

%

78

79

Hatásfok mért hőteljesítményen
és magas hőmérsékleten (*)

n4

%

81,0

81,2

Hatásfok a mért hőteljesítmény
30 %-án és alacsony
hőmérsékleten (**)

n1

%

82,4

83,2

Mért hőteljesítmény

Készenléti hőveszteség

Pstby

kW

0,144

0,190

A gyújtóégő energiafogyasztása

Ping

kW

0,000

0,000

Nitrogén-oxid-kibocsátás

NOx

mg/kWh

23

20

Névleges terhelési profil

(M, L,
XL, XXL)

-

M

M
0,159

Napi villamosenergia-fogyasztás

Qelec

kWh

0,164

Vízmelegítési hatásfok

nwh

%

67

65

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

kWh

9,028

9,357

Elérhetőség

Wolf GmbH, Industriestraße 1, D-84048 Mainburg

(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 60°C-os visszatérő hőmérsékletet, kimenetén pedig 80°C-os bemeneti hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő
hőmérsékletet jelent (a fűtőberendezés kimenetén).
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EU-MEGFELELÉSI NYILATKOZAT
(az ISO/IEC 17050-1 szerint)

Szám:

3062345

Kiállító:

Wolf GmbH

Cím:

Industriestr. 1
D-84048 Mainburg

Termék:

Gázfűtő berendezés
CGG-2-18/24, CGU-2-18/24, CGG-2K-18/24, CGU-2K-18/24

A fent megnevezett termékek megfelelnek az alábbi dokumentumokban található
követelményeknek:
§ 6, 1.BlmSchV, 26.01.2010
DIN EN 297, 10/2005
DIN EN 298, 09/2006
DIN EN 483, 06/2000
DIN EN 625, 10/1995
DIN EN 60335-1, 02/2007
DIN EN 60335-2-102, 04/2007
DIN EN 55014-2, 06/2009
valamint az alábbi irányelvek rendelkezéseinek:
90/396/EMV Gázkészülékekre vonatkozó irányelv
2004/108/EK Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv
2006/95/EK Kisfeszültségű villamos termékekre vonatkozó irányelv
2009/125/EG (ErP irányelv)
2011/65/EU (RoHS irányelv)

A termék ennek megfelelően az alábbi jelölést viseli:

0085
Mainburg, 15.07.2015

Gerdewan Jacobs
Műszaki ügyvezető

i.V. Klaus Grabmaier
Termékengedélyezés

