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1. A dokumentációval kapcsolatos 		
információk
1.1 Érvényes dokumentumok
A CGB-2
- Szerelési útmutató szakszerelők számára
- Szervizelési útmutató szakszerelők számára
		

- Üzemeltetési útmutató felhasználók számára

A napkollektoros szivattyúcsoport
		

- Szerelési útmutató

A napkollektor
		

- Szerelési útmutató

Adott esetben valamennyi tartozékmodul és egyéb tartozék útmutatói is érvényesek.

1.2 A dokumentumok megőrzése
A berendezés üzemeltetőjének, ill. a berendezés felhasználójának a feladata az
útmutatók és a dokumentumok megőrzése.
►

Kérjük, adja át a jelen szerelési útmutatót – minden további, együtt érvényes
útmutatóval együtt – a berendezés üzemeltetőjének, ill. felhasználójának!

1.3 Az üzemeltető kötelességei
A berendezés üzemeltetőjének aktívan lépéseket kell tennie a biztonságos gázfelhasználásra vonatkozó felelőssége teljesítése érdekében. Ugyanez vonatkozik a
készülék szakcég megbízásával történő szervizelésére is. A dokumentáció vezetésének a kötelessége szintén a berendezés üzemeltetőjét terheli.

1.4 Az útmutató érvényessége
A jelen szerelési útmutató a CSZ-2 kondenzációs napkollektoros hőközpontokra
vonatkozik.

1.5 Átvétel
A kazánberendezés első üzembe helyezését követő 4 héten belül az üzemeltető
köteles az üzembe helyezés tényét a területi kéményseprő mesternek bejelenteni.

1.6 A készülékek ártalmatlanítására vonatkozó információ
Az Ön régi Wolf típusú készülékét az arra kijelölt bármelyik kiszállító raktárunkban
költségmentesen visszavesszük Öntől.
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2. Szállítási terjedelem
Szállítási terjedelem

1 x CGB-2 kondenzációs falikazán, csatlakoztatásra készen, burkolattal.

1 x napkollektoros tároló.
1 x karton rászerelendő részekkel, amely a következőket tartalmazza:
1 x szerelési és szervizelési útmutató szakszerelők számára;
1 x üzemeltetési útmutató felhasználók számára;
1 x üzembe helyezési jegyzőkönyv;
1 x matrica: „G31/G30“ (cseppfolyós gázra történő átállításhoz);
1 x napkollektor-folyadék túlfolyó tartálya, 10 lit.;
1 x napkollektoros szivattyúcsoport;
1 x tágulási tartály, 25 lit.;
1 x burkolatrészek.
1 x csővezetékek kartonja, amely a következőket tartalmazza:
1 x SM1 napkollektoros szabályozó;
1 x BM-2 kezelőmodul külső hőmérsékletérzékelővel együtt;
1 x 3-járatú váltószelep;
1 x csatlakoztató csövek;
1 x nemesacél flexi-csövek;
1 x tárolóérzékelő;
1 x biztonsági szelep;
1 x elzárás ellen védett szelep;
1 x tágulási tartály rögzítőgyűrűje;
1 x apróbb segédanyagok.

A CSZ-2
tárolója
A CSZ-2
zacskója
A napkollektoros
szivattyúcsoport
kartonja

A CGB-2
zacskója

Tartozékok

A gáz falikazánok telepítéséhez az alábbi
tartozékok szükségesek:
- levegő- és füstgázcsőelemek (lásd a
tervezési utasításokat);
- helyiség- vagy időjárásfüggő
szabályozó (AM/BM-2);
- kondenzátumlefolyó tölcsére
tömlőtartóval;
- időszakos szervizelőcsapok: fűtési
előremenő és visszatérő;
- golyós gázcsap tűzgátló
berendezéssel;
- biztonsági szerelvény a HMV-hez.

A csőszerelvények
kartonja
A csőszerelvények zacskója

A CSZ-2 kartonja

A CGB-2 kartonja

A napkollektoros berendezéshez
szükséges:
- kollektorok;
- kollektorérzékelő;
- csatlakoztató készletek
szerelvényekkel és rugalmas
tömlőkkel;
- szerelőkészletek;
- hőhordozó folyadék;
- légtelenítőedény;
- adott esetben előtét tartály.

További tartozékok árlista szerint.
4
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2. Szállítási terjedelem
Tétel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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

Jelentése
tartóváll
M12-es csavar
napkollektoros szivattyúcsoport
M8-as imbuszcsavar
csatlakoztató könyök – tároló/szivattyúcsoport
¾“-os hollandi anya – SW30
tömítés, ¾“-os
szorítógyűrű csavarzata, DN 18
CGB-2 kondenzációs falikazán
visszafolyócső-csatlakoztató karmantyúval és biztonsági
szeleppel
3 bar-os biztonsági szelep és biztosító rugó + fedél
előoldali burkolat
tárolócsatlakoztató – nemesacél flexi-cső, DN 16
csavarburkolat, 4,8 x 32
oldalsó burkolat – jobb oldali
oldalsó burkolat – bal oldali
bádoglemez csavar, 4,2 x 9,5
merevítő sarokvas
flexi-cső – rövid
flexi-cső – hosszú
napkollektoros flexi-cső – rövid
napkollektoros flexi-cső – hosszú
gázcsatlakoztató összekötő karmantyú ½“-os
gáz flexi-cső, DN 12
lapostömítés, ½“-os gáz
anya, G ¾“-os
biztonsági csoport napkollektorhoz
összekötőcső
nemesacél flexi-cső – SIV
napkollektoros lapostömítés (EPDM)
napkollektoros szabályozóbetét, SM1
rögzítőcsavarok, 3 x 35
kábelvezető, öntapadós
rögzítőgyűrű tágulási tartályhoz
könyök – 90°, ¾“-os
sapkás szelep, ¾“-os
flexi-cső, DN 16 x 380 mm
szifon, CGB-2
kondenzátumtömlő
lefolyóvezeték biztonsági szelepe
sapka – fehér
kondenzációs falikazán tárolóérzékelője kék, kör alakú dugóval
kezelőmodul

csővezeték zacskó
CSZ-2 karton
csővezeték karton
CSZ-2 zacskó
CSZ-2 karton
CSZ-2 karton
CSZ-2 zacskó
CSZ-2 karton
csővezeték karton
csővezeték karton
csővezeték karton
csővezeték karton
a gáztömlőn
CSZ-2 zacskó
a gáztömlőn és a csővezetékek zacskójában
csővezeték zacskó
napkollektoros szivattyúcsoport karton
csővezeték karton
csővezeték karton
csővezeték zacskó
csővezeték karton
napkollektoros szivattyúcsoport karton
CSZ-2 zacskó
csővezeték karton
csővezeték zacskó
csővezeték karton
csővezeték karton
CGB-2 zacskó
CGB-2 zacskó
csővezeték karton
CSZ zacskó
csővezeték karton
csővezeték karton

1
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1

44
45
46
47
48
49

matrica jobb oldali csatlakozásokhoz
matrica bal oldali csatlakozásokhoz
felállító fémlemez felfogótartály
kihúzásgátolt Schuko-kábel
tartókapocs a tárolóérzékelőhöz – kondenzációs falikazán
tartókapocs tárolóérzékelőhöz – napkollektor

CSZ-2 zacskó
CSZ-2 zacskó
csővezeték karton
csővezeték karton
CSZ-2 zacskó
CSZ-2 zacskó

1
1
1
1
1
1
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Becsomagolva:
CGB-2 karton
a tárolón
CSZ-2 karton
CSZ-2 zacskó
csővezeték karton
csővezeték zacskó
csővezeték zacskó
napkollektoros szivattyúcsoport karton
CGB-2 karton
csővezeték karton

Darabsz.
1
2
1
2
2
2
12
4
1
1
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3. Biztonsági utasítások
Ezt az útmutatót a szerelés, az üzembe helyezés vagy szervizelés előtt az adott munkákkal megbízott személynek el
kell olvasnia. A jelen útmutatóban szereplő előírásokat be
kell tartani. A szerelési útmutatóban szereplő előírások be
nem tartása esetén a WOLF céggel szembeni szavatossági
igény megszűnik.
A falikazán szerelését, üzembe helyezését és szervizelését
kizárólag képzett és arra oktatott szakszemélyzet végezheti.
Az elektromos részeken végzett munkákat (pl. a beszabályozást) kizárólag a VDE 0105, 1. rész szerinti elektromos
szakemberek végezhetik.

Veszély gázszag esetén
- Zárja el a gázcsapot!
- Nyissa ki az ablakot!
- Ne hozzon működésbe egyetlen elektromos kapcsolót se!
- Oltsa el a nyílt lángokat!
- A helyiségen kívülről hívja fel a gázszolgáltató vállalatot
és az engedéllyel rendelkező szakszervizt!

Az elektromos telepítési munkákhoz a helyi villamos
szolgáltató vállalat rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Veszély füstgázszag esetén

A kondenzációs falikazánt kizárólag a WOLF cég műszaki
dokumentációiban megadott teljesítménytartományban
szabad üzemeltetni. A készülék rendeltetésszerű használata a melegvizes fűtőberendezések DIN EN 12828 szerinti
kizárólagos alkalmazását foglalja magában.

- Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat!

Tilos a biztonsági és felügyeleti berendezések eltávolítása,
áthidalása, bármilyen más módon történő kikapcsolása. A
készüléket kizárólag műszakilag kifogástalan állapotban
szabad üzemeltetni.

A berendezésen végzett munkálatok során:

A biztonságot bármilyen módon csökkentő vagy a biztonság csökkenésének okozására képes zavarokat és
sérüléseket haladéktalanul és szakszerűen ki kell javítani.
A sérült elemeket és készülékkomponenseket kizárólag
eredeti WOLF alkatrészekre szabad kicserélni.

A „Biztonsági figyelmeztetés“ jelzés melletti
utasítások pontos betartása a személyek veszélyeztetésének, sérülésének és a berendezés károsodásának az elkerülése érdekében
szükséges.

Áramütés veszélyére felhívó jelzés az elektromos készülékrészeken!
Figyelem! A készülék burkolatának eltávolítása
előtt az üzemkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket!

- Kapcsolja ki a készüléket!
- Értesítse az engedéllyel rendelkező szakszervizt!

- Zárja el a gázelzáró csapot, és biztosítsa véletlen kinyitás
ellen!
- Feszültségmentesítse a berendezést (pl. a külön biztosítékkal, a főkapcsolóval vagy a fűtési vészkapcsolóval), és
ellenőrizze, hogy a feszültségmentesítés megtörtént-e!
- Biztosítsa a berendezést visszakapcsolás ellen!

Biztosítsa a berendezést visszakapcsolás ellen!
- Javaslat vásárlók számára: az évi egyszeri, szakember
által elvégzendő időszakos átvizsgálás és szükség szerinti szervizelés céljából engedéllyel rendelkező szakcéggel megfelelő szervizelési és időszakos átvizsgálási
szerződés megkötését javasoljuk.
- Az üzemeltető felelős a fűtőberendezések biztonságáért
és környezetbarát alkalmazásáért, valamint energetikai
minőségéért. (Lásd a német szövetségi immissziós törvényt/energiatakarékossági rendeletet!)
- Csak eredeti WOLF alkatrészek alkalmazhatók!

Soha ne nyúljon feszültség alatti berendezés
elektromos csatlakozóihoz és elemeihez! Áramütés veszélye áll fenn, ami személyi sérüléshez
és életveszélyes helyzethez vezethet.
A kikapcsolt üzemkapcsolójú falikazán sorkapcsa továbbra is feszültség alatt áll.

Figyelem!
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Az „Utasítás“ felirat műszaki jellegű információkat tartalmaz, amelyek betartása a készülék
sérüléseinek és működési zavarainak az elkerülése érdekében kötelező.
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3. Biztonsági utasítások

Ábra: Sorkapocs – feszültség miatti áramütés veszélye áll fenn.

Ábra: Gázcsatlakozás – a kiáramló gáz mérgezést és robbanást
okozhat.

Gaskombiventil

Ábra: Gyújtótrafó, nagyfeszültségű gyújtóelektróda, hőcserélő. Fennáll
az áramütés veszélye, ill. a forró alkatrészek miatti égési sérülés
veszélye.

3064225_201507

Ábra: Kombinált gázszelep.
Áramütés veszélye állhat fenn.
A kiáramló gáz mérgezést és robbanást okozhat.
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4. Méretek/szerelési méretek
elölnézet
CSZ-2R

* opcionális kivitel

oldalnézet
CSZ-2R

Ø 80/125
Ø 60/100

felülnézet
CSZ-2R

*
Hajtsa ki a szabályozó fedelét bal oldalra!
8
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5. Műszaki adatok
Típus
Névleges teljesítmény, 80/60 °C
Névleges teljesítmény, 50/30 °C
Névleges hőterhelés
Legkisebb telj. (szabályozott) 80/60 °C-on
Legkisebb telj. (szabályozott) 50/30 °C-on
Legkisebb hőterhelés (szabályozott)
Fűtési előremenő csatl.
Fűtési visszatérő csatl.
Csatl. meleg víz
Hideg víz csatl./cirkulációs
Gázcsatlakozás
Levegőcső- és füstgázcső-csatlakozás
Méretek
Mélység
Szélesség
Magasság
Levegő- és füstgázvezeték

CSZ-2
kW
kW
kW
kW
kW
kW
G
G
G
G
R
mm
mm
mm
mm
Típ.

Gázcsatlakozási
paraméterek
Földgáz H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³)
m³/h
Csepp.f. gáz P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³)
kg/h
Gázcsatlakozási nyomás – földgáz (min.–max. megengedett)
mbar
Csatlakozási gáznyomás – cseppfolyós gáz (min.–max.
mbar
megengedett)
Szabvány hasznosítási fok, 40/30 °C (Hi/Hs)
%
Szabvány hasznosítási fok, 75/60 °C (Hi/Hs)
%
Hatásfok 80/60 °C névleges terhelés esetén (Hi/Hs)
%
Hatásfok 30% részterh. és TR=30 °C esetén (Hi/Hs)
%
Előremenő hőmérséklet – gyári beállítás
°C
Előremenő hőmérséklet kb.
°C
Max. rendszertúlnyomás
bar
Max. marad. száll. mag. a fűtőkörben: magashaték. (EEI <0,23)
600 l/h száll. mennyiség (14kW ∆t=20K mellett)
mbar
860 l/h száll. mennyiség (20kW ∆t=20K mellett)
mbar
1030 l/h száll. mennyiség (24kW ∆t=20K mellett)
mbar
Max. megengedett össz. túlnyomás, meleg víz
bar
A meleg víz hőmérséklet-tartománya (beállítható)
°C
A fűtő vízhőcserélő melegvíztartalma, fűtés/
l
napkollektoros berend.
A tároló névleges űrtartalma
l
Spec. vízátf. mennyiség „D“ ∆T = 30K-on
l/perc
Tartós HMV-teljesítmény
l/h (kW)
Teljesítményjelző-szám DIN 4708
NL
HMV-kifolyási teljesítmény
l/10 perc
Készenléti hőráfordítás a DIN EN 12897 szerint
kWh/24 h
A HMV-tároló korrózióvédelme
A tágulási tartály össztérfogata
l
A tágulási tartály előfeszítési nyomása
bar
Füstgázhőmérséklet 80/60–50/30 Qmax-nál
°C
Füstgázhőmérséklet 80/60–50/30 Qmin-nál
°C
Füstgáztömegáram Qmax-nál
g/s
Füstgáztömegáram Qmin-nál
g/s
A gázfúvóka rendelkezésre álló szállítási nyomása Qmax-nál
Pa
A gázfúvóka rendelkezésre álló szállítási nyomása Qmin-nál
Pa
Füstgázértékcsoport
NOx-osztály
Kondenzvízmennyiség 50/30 °C-on
l/h
A kondenzátum pH-értéke
Elektr. telj.felvétel – standby üzemmódban
W
Elektromos telj.felvétel – maximális
W
Elektromos védelem
IP
Elektromos csatlakozás/biztosíték
Össztömeg
kg
Telepítési tömeg (vízzel feltöltve)
kg
A kondenzációs falikazán CE-tanúsítványának a száma:
1)
Fűtési üzem/HMV-üzem
2)
Földgáz/folyékony gáz

3064225_201507

14/300R
13,5
15,2
14,0
1,8
2,1
1,9
¾“ (DN 20)
¾“ (DN 20)
¾“
¾“
½“
60/100

20/300R
18,9/22,2 1)
20,4
19,6/23,0 1)
3,8/6,8 2)
4,4/7,4 2)
3,9/6,9 2)
¾“ (DN 20)
¾“ (DN 20)
¾“
¾“
½“
60/100

24/300R
23,8/27,1 1)
25,8
24,6/28,0 1)
4,8/6,8 2)
5,6/7,4 2)
4,9/6,9 2)
¾“ (DN 20)
¾“ (DN 20)
¾“
¾“
½“
60/100

635
635
635
600
600
600
1462
1462
1462
B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),
C63(x), C83(x), C93(x)
II2ELW3B/P
II2ELW3B/P
II2ELW3B/P
1,44
1,07
25 (18–33)
30 (25–35)

2,06/2,42
1,53/1,80
25 (18–33)
30 (25–35)

2,52/2,95
1,87/2,19
25 (18–33)
30 (25–35)

110/99
107/96
98/88
109/98
75
90
3

110/99
107/96
98/88
109/98
75
90
3

110/99
107/96
98/88
109/98
75
90
3

550
10
15–65
6,6/8,8

550
430
10
15–65
6,6/8,8

550
430
280
10
15–65
6,6/8,8

285
285
285
20,5
24,5
24,5
366 (14,6)
560 (23,1)
684 (27,8)
1,5
2,3
2,3
175
210
210
2,3
2,3
2,3
dupla rétegű zománcozás a DIN 4753 szerint
10
10
10
0,75–0,95
0,75–0,95
0,75–0,95
62–45
70–50
76–50
30–25
30–25
33–27
10,9/13,0 1)
6,2
8,8/10,7 1)
0,9
1,8
2,3
90
90
90
12
12
12
G52
G52
G52
5
5
5
ca. 1,4
ca. 2,0
ca. 2,4
ca. 4,0
ca. 4,0
ca. 4,0
3
3
3
17–51/63 1)
17–62/88 1)
17–59/45 1)
IPX4D
IPX4D
IPX4D
230V/50Hz/16A/B
160 (35+125)
160 (35+125)
160 (35+125)
583
583
583
CE-0085CO0098
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5. Műszaki adatok
Típus
Csatlakoztatható kollektorok (max.):
Top Son F3-1/F3-Q
CFK-1
CRK

CSZ-2

14/300R

20/300R

24/300R

darab
darab
darab

3
3
2

3
3
2

3
3
2

- A napkollektoros tágulási tartály össztérfogata:

25 liter

- A tágulási tartály előfeszítési nyomása:

beállítások a kollektor útmutatója szerint.

- A magashatékonyságú napkollektorköri 10-es szivattyú maradék szállítási magassága – lásd a napkollektorkör szivattyújának
az útmutatójában.
- A napkollektorkör térfogatárama beállítható: 30–90 lit./h x a kollektorok száma.

A CGB-2 kondenzációs fali kombikazán magashatékonyságú szivattyújának maradék szállítási magassága
(EEI < 0,23)
650

Maradék szállítási magasság [mbar]
Restförderhöhe in [mbar]

600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

20
%
20%
2,8 W

0

0

10

100

200

30
%
30%
4,5 W

300

40
%
40%
6,5 W

50%
50%
10 W

400
500
600
in [l/h]
Száll.Fördermenge
mennyiség [l/h]

60
%
60%
14,5 W

70%
70%
21,1W

700

80
%
80%
29,5 W

800

90
%
90%
40,6 W

900

100
%
100%
46,6 W

1000
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6. Vázlatos felépítés
CSZ-2

Kondenzációs napkollektoros
hőközpont

8

9

10

11

12

13

14

15

17
19
16 18
20

21
23
24
26
28

22

25
27

29
30
31
33

7
6

35

5

37

32
34
36

38
39
40
4
3

41

2

42
43

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tárolóürítő
A karbantartó nyílás fedele
Visszatérő – napkollektor
Előremenő – napkollektor
Légtelenítés – napkollektor
Visszatérő – kondenzációs falikazán
Előremenő – kondenzációs falikazán
A cirkuláció csatlakoztatója
HMV-csatlakozás
Védőanód
Hidegvíz-csatlakoztató
Fűtőköri légtelenítő
A szabályozás burkolata
(felül a GBC-e gázfűtő automatája, alul
a HCM-2 szabályozó nyomtatott áramköre)
Gázszelep
Gázfúvóka
Keverőkamra
3-járatú váltószelep
Tágulási tartály
Füstgázcső
Hőcserélő fedél – STB (termosztát)
A hőcserélő hőmérséklet-érzékelője (eSTB érzékelő)
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Égő
A fűtővíz hőcserélője
A füstgázhőmérséklet érzékelője
Nyomásszenzor
A visszatérő hőmérséklet érzékelője
Kazánhőmérséklet-érzékelő
Fűtőköri szivattyú kiszellőztetővel
Fűtőköri biztonsági szelep
Szifon
Fűtési visszatérő
Gázvezeték
Fűtési előremenő
Kondenzációs falikazán – visszatérő
Kondenzációs falikazán – előremenő
Visszatérő – napkollektor
Előremenő – napkollektor
Biztonsági csoport – napkollektor
Feltöltőcsap
Napkollektoros szivattyúcsoport
Ürítőcsap
Hőhordozó folyadék felfogótartálya
Tágulási tartály – napkollektor
11

7. Telepítés/csatlakozások
Minimális távolságok

Csatlakozások:

A készüléken szükséges időszakos átvizsgálások és szervizelési munkák elvégzése érdekében minimális távolságok
betartását javasoljuk, mivel egyébként a szervizelési munkák
során nem biztosítható a készülék megfelelő vizsgálata és
működési próbáinak elvégzése.

hideg víz R¾“

a tároló felülnézete

HMV R¾“
cirkuláció R¾“
anód 1¼“

B

a fűtőkör
légtelenítése

A

a beakasztó
sarokvas rögzítése
a kondenzációs
falikazánon, M12,
SW19
tárolóérzékelő gázkond. falikazán
falikazán előremenő
légtelenítés,
napkollektoroshőcserélő

falikazán
visszatérő

napkollektoros
csoport rögzítése

tárolóérzékelő,
napkollektoros

a burkolat
rögzítése

napkollektor
előremenő

napkollektor
visszatérő

a karbantartó nyílás
fedele

leürítő

a tároló
támasztólába

Tétel

Megnevezés

Méret

Megjegyzés

A

Oldaltávolság
(szerelési oldal)

140 mm

Csak az előremenő és a visszatérő fűtő- és napkollektorkörhöz rendszeresített Wolf csatlakoztatókészlet alkalmazása esetén szükséges.

Födémtávolság LAF 60/100 250 mm
mellett
B

Födémtávolság LAF 80/125 350 mm
mellett
Födémtávolság

12

400 mm

Csak termosztátos melegvíz- és hidegvízkeverőkhöz
rendszeresített Wolf csatlakoztatókészlet alkalmazása
esetén szükséges.
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8. Szerelés
A tételszámokat lásd a 2. „Szállítási terjedelem” c. fejezetben!

8.1 A napkollektoros tároló telepítése

- Vegye le a tárolót a palettáról!
- Szerelje fel a 3 tárolólábat!
- Jelölje ki a tároló helyét a felállítási helyen! (Ehhez vegye
figyelembe a minimális távolságokat!)
- Jusztírozza be vízszintesen a tárolót az állítható tárolólábak
segítségével!
- Forgassa el a kitámasztólábakon lévő állítócsavarokat (SW
27) a talajig!
A kondenzációs falikazán tárolóra szerelése előtt a
tárolóra fel kell szerelni a kitámasztólábakat. A kitámasztólábak állítócsavarjait annyira ki kell csavarozni,
hogy a tárolónak biztonságos kitámasztást adjanak.
Ellenkező esetben a többi komponens felszerelése
közben a felborulás veszélye fenyeget. Az állítócsavarok nem a tároló súlyát tartják, hanem csupán
a feldőlés elleni biztosítást szolgálják!

tartóváll
csavar, M12

A kondenzációs falikazán tartóvállának a szerelése
- Szerelje fel a kondenzációs falikazán tartóvállát (1. tétel) a 2
csavarral (2. tétel), M12 (SW 19)! Ennek során a tartóvállat
mérőszalaggal igazítsa a tároló felső éléhez!

8.2 A napkollektoros szivattyúcsoport szerelése
- Szerelje szét a napkollektoros szivattyúcsoportot (3. tétel)!
- Rögzítse fel a rögzítőkapcsokat alul és felül egy-egy imbuszcsavarral, M8 x 30 (4. tétel)!
a napkollektoros
szivattyúcsoport
rögzítőkapcsai

- Dugja át a napkollektoros szivattyúcsoport alsó héját a
rögzítőkapcson!
- Kattintsa be az előremenő és a visszatérő szerelvényeket
a rögzítőkapcsokba!

- Dugja be a tároló csatlakoztatókönyökeit (5. tétel) alul
a napkollektoros szivattyúcsoport előremenőjébe és
visszatérőjébe, csavarozza fel a tárolóra a hollandi anyával (6. tétel, SW 30) és a lapostömítéssel (7. tétel), majd
tömítetten szerelje fel a napkollektoros szivattyúcsoportra
a szorítógyűrű csavarzatával (8. tétel, SW 37)!
- A napkollektoros szivattyú kábelét vezesse ki alul a
szigetelésből!

előremenő könyök
visszatérő könyök

a napkollektoros szivattyú kábele

3064225_201507
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8. Szerelés
8.3 A kondenzációs falikazán szerelése
Kérjük, vegye figyelembe ezzel kapcsolatban
a CGB-2 szerelési útmutatóját!
- Akassza be a kondenzációs falikazánt középen, majd igazítsa be!
		

Ügyeljen a biztos bekattanásra!

Burkolat
Előbb fogja meg jobb oldalon a szabályozó fedelét, majd hajtsa
oldalra! Ezután oldja ki az előoldali burkolaton lévő jobb és
bal oldali csavaros rögzítőket, majd az előburkolatot felfelé
megemelve, felül kiakasztva emelje le!

a szabályozó fedele

8.4 A gázcsatlakoztatás szerelése
hajlásjelölések

flexi-cső, gáz (24. tétel)

összekötő karmantyú (23.

Figyelem!

gáztömítés (25. tétel)

A gázvezeték alkalmazása maximum 150 mbar üzemi nyomásig engedélyezett.
Szerelje az összekötő karmantyú gázcsatlakoztatót (23. tétel) tömítetten a kondenzációs falikazán gázcsatlakozására! (Csak a DVGW által engedélyezett tömítőanyag alkalmazása megengedett!)

- Válassza le az összekötő karmantyút (23. tétel) a gáz flexicsőről (24. tétel)!
- Az összekötő karmantyú (23. tétel) alkalmazása kötelezően
szükséges a CGB gázcsatlakoztatóján lévő kónikus csavarzathoz (1. ábra).



A csavarzat összekötő karmantyú nélküli alkalmazása tilos!
- Az összekötő karmantyút (23. tétel) a CGB gázcsatlakoztatóján, a beépítési helyen kell nem kikeményedő
és a DVGW, ill. a DIN-DVGW általi jelöléssel ellátott
tömítőanyaggal tömíteni (pl. textilszalaggal, pasztával,
PTFE-szalaggal vagy más hasonlóval – 2. ábra).
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8. Szerelés
8.5  A tároló visszatérő csövének a szerelése
- Szerelje fel a biztonsági szelepet (11. tétel) a visszatérő
csőre (10. tétel), és biztosítsa ki a biztosító rugóval!
- Szerelje fel a visszatérő csövet a rádugott biztonsági szeleppel együtt a hollandi anyával (SW 30) és a lapostömítéssel
(7. tétel) a kondenzációs falikazán tároló visszatérőjére és
a tárolóra!

a sapka levétele
visszat. cső felszerelve

Visszatérő cső

Visszatérő cső biztons. szeleppel szerelve

8.6  A tároló előremenő csövének a szerelése
- Szerelje fel az előhajlított flexi-csövet (13. tétel) a hollandi
anyával (SW 30) és a lapostömítéssel (7. tétel) a tároló
előremenőjére és a tárolóra!

előhajlított flexi-cső
a tároló visszatérő
csöve felszerelve

8.7 A burkolat felszerelése
- Helyezze be a jobb oldali oldalsó burkolatot (15. tétel) a
napkollektoros biztonsági szelep tartójával együtt alulról, a
kondenzációs falikazán burkolatának a kulcslyukába, majd
hátrafelé kattintsa a helyére!
- Csavarozza fel az oldalsó burkolatot a hevedereken 2-szer
hátul, felül és lent a 4,8 x 32-es csavarokkal (14. tétel) a
tárolóra!

2
1
kulcslyukak

- Helyezze be a bal oldali oldalsó burkolatot (16. tétel) ugyanígy alulról a kondenzációs falikazán bal oldali burkolatának
a kulcslyukába, majd hátrafelé kattintsa a helyére!

4,8 x 32-es csavarok

- Csavarozza fel az oldalsó burkolatot a tárolóra a hevedereken 2-szer hátul felül és lent a 4,8 x 32-es csavarokkal
(14. tétel)!

jobb oldali oldalsó burkolat

4,8 x 32-es csavarok

- Tolja be a merevítő sarokvasat (18. tétel) a bal oldali és jobb
oldali kulcslyukakkal az oldalsó burkolaton lévő gombafejű
szegecsekbe, majd csavarozza össze a bádoglemez csavarokkal (17. tétel) a bal oldali és a jobb oldali oldalsó    
burkolattal!

bal oldali oldalsó burkolat

1

2

gombafejű szegecs
lemezcsavar, 4,9 x 9,5
csavarhúzó

- Állítsa be az előoldali burkolatot (12. tétel) alul, és zárja be!
Rögzítse a hevedereken felül csavarokkal (17. tétel)!
3064225_201507

merevítő sarokvas
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8. Szerelés
8.8 A bal oldali fűtési csövek szerelése

bal oldali csatlakoztatási
matricák

A jobb oldali fűtési csövek szerelése

Status

Status
Betriebsart

Betriebsart

Heizbetrieb

Heizbetrieb
Brennerstatus

Brennerstatus

Softstart

Softstart

jobb oldali csatlakoztatási
matricák

Utasítás:
Ragassza fel a csatlakoztatási jelzésekkel ellátott matricákat (45/46. tétel) a megfelelő csatlakoztatási oldalakra!

- Szerelje fel a rövid flexi-csövet (19. tétel) a lapos-tömítéssel
(7. tétel) a fűtési előremenőre a 3-járatú váltószelep alá (SW
30)!
- Dugja át a bal oldali menetes karmantyút az oldalsó burkolat felső hátsó nyílásán, majd rögzítse az anyával (26.
tétel, SW 37)!

- Szerelje fel a rövid flexi-csövet (19. tétel) a lapos-tömítéssel
(7. tétel) a fűtési visszatérőre, a fűtőköri szivattyú alá (SW
30)!
- Dugja át a jobb oldali menetes karmantyút az oldalsó burkolat felső hátsó nyílásán, majd rögzítse az anyával (26. tétel,
SW 37)!

anya, SW 37

anya, SW 37

      flexi-cső

    flexi-cső

- A hosszú előhajlított flexi-csövet (20. tétel) hajlítsa meg az
ábra szerinti jelzésnél, majd szerelje fel a lapostömítéssel (7.
tétel) a fűtési visszatérőn, a fűtőköri szivattyú alatt (SW 30)!
- A bal oldali menetes karmantyút felül vezesse ki hátulról a
2. nyíláson az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az anyával
(26. tétel, SW 37)!
előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

flexi-cső meghajlítva
a bal old. csatlakoztatáshoz

a flexi-cső felszerelése
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- A hosszú előhajlított flexi-csövet (20. tétel) hajlítsa meg az ábra
szerinti jelzésnél, majd szerelje fel a lapostömítéssel (7. tétel)
a fűtési előremenőre a 3-állású átkapcsoló szelep alatt (SW
30)!
- A jobb oldali menetes karmantyút felül vezesse ki hátulról a 2.
nyíláson az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az anyával (26.
tétel) (SW 37)!
előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

flexi-cső meghajlítva
a bal old. csatlakoztatáshoz

a flexi-cső felszerelése
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8. Szerelés
8.9 A napkollektorkör bal oldali csöveinek
szerelése

A napkollektorkör jobb oldali csöveinek szerelése

- Hajlítsa meg az előhajlított rövid napkollektoros flexi-csövet
(21. tétel) a szorítógyűrű csavarzatával (8. tétel) az ábra szerinti jelölésnél, és szerelje fel a szorítógyűrű csavarzatával
(SW 37) a napkollektoros csoport bal oldali előremenőjére!
- A bal oldali menetes karmantyút felül vezesse ki hátulról a
3. nyíláson az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az anyával
(26. tétel, SW 37)!

- Hajlítsa meg az előhajlított rövid napkollektoros flexi-csövet
(21. tétel) a szorítógyűrű csavarzatával (8. tétel) az ábra szerinti jelölésnél, és szerelje fel a szorítógyűrű csavarzatával
(SW 37) a napkollektoros csoport jobb oldali visszatérőjére!
- A jobb oldali menetes karmantyút felül vezesse ki hátulról a
3. nyíláson az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az anyával
(26. tétel, SW 37)!

előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

flexi-cső meghajlítva a bal
old. csatlakoztatáshoz
A rövid flexi-cső felszerelve az előremenőre

- Hajlítsa meg az előhajlított hosszú napkollektoros flexicsövet (22. tétel) a szorítógyűrű csavarzatával (8. tétel)
az ábra szerinti jelölésnél, és szerelje fel a szorítógyűrű
csavarzatával (SW 37) a napkollektoros csoport jobb oldali
visszatérőjére!
- Vezesse ki a bal oldali menetes karmantyút felül hátulról a 4.
nyíláson át az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az anyával
(26. tétel, SW 37)!

előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

A rövid flexi-cső felszerelve a visszatérőre

flexi-cső meghajlítva a jobb
old. csatlakoztatáshoz

- Hajlítsa meg az előhajlított hosszú napkollektoros flexicsövet (22. tétel) a szorítógyűrű csavarzatával (8. tétel)
az ábra szerinti jelölésnél, és szerelje fel a szorítógyűrű
csavarzatával (SW 37) a napkollektoros csoport bal oldali
előremenőjére!
- Vezesse ki a jobb oldali menetes karmantyút felül hátulról
a 4. nyíláson át az oldalsó burkolatból, majd rögzítse az
anyával (26. tétel, SW 37)!

előhajlított flexi-cső
kiszállítási állapotban

flexi-cső meghajlítva a bal
old. csatlakoztatáshoz
A hosszú flexi-cső felszerelve a visszatérőre
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flexi-cső meghajlítva jobb
old. csatlakoztatáshoz
A hosszú flexi-cső felszerelve az előremenőre
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8. Szerelés
8.10 A gázcsatlakozás szerelése
- Rögzítse a gáz flexi-csövet (24. tétel) a megfelelő jobb
oldali vagy bal oldali csatlakoztatóváltozatnak megfelelően
az oldalsó burkolatban! Erre a célra alkalmazza az oldalsó
burkolat első/alsó nyílását, majd rögzítse az anyával (SW
37)!
- Hajlítsa meg a gáz flexi-csövet (24. tétel, lásd a hajlítási
jelöléseket), és vegye figyelembe a hajlítási sugarat! A
hajlítási sugár nem lehet kisebb 20 mm-nél! Ellenőrizze a
gázvezeték csavarodásmentes elhelyezkedését!
- Szerelje fel a gáz flexi-csövet (24. tétel) a tömítéssel (25.
tétel) és az összekötő karmantyúval (23. tétel, lásd az
ábrát)!
A hollandi anyát először csak lazán húzza meg!
Ellenőrizze a gázvezeték csavarodásmentes
elhelyezkedését, majd csak ezután húzza meg
szorosra!
A meghúzáskor ügyeljen arra, hogy a deformálódás elkerülése érdekében villáskulccsal ellentartson!
A tömítettségi vizsgálatokat beépített állapotban, a szerelési
munkákat és átvizsgálásokat követően, korrózióvédelmi okokból
kizárólag bevizsgált be-szóróanyagokkal szabad elvégezni. A
gázvezetéket ezt követően szárazra kell törölni.

karmantyú
gázvezeték

karmantyú
gázvezeték

a gázvivő vezeték felszerelve

A bal oldali csatlakoztatás

18

a gázvivő vezeték felszerelve

A jobb oldali csatlakoztatás
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8. Szerelés
8.11 A biztonsági csoport napkollektoros szivatytyúcsoportra szerelése

EPDM-tömítés

biztonsági csoport

- A biztonsági csoportot (27. tétel) a hollandi anyán keresztül
SW 37-essel és a lapostömítéssel az összekötő csővel     
(28. tétel) tömítetten kell felszerelni.
- A nemesacél flexi-csövet (29. tétel) csavarozza be a biztonsági szelepbe! (A csatlakozás el van látva tömítéssel –
ezért ne alkalmazzon pótlólagos tömítést, pl. kendert vagy
teflonszalagot!)
összekötőcső
hollandi anya, SW 37

nemesacél
flexi-cső

- Hajlítsa a közvetlenül a biztonsági csoport után következő
nemesacél flexi-csövet 90°-kal lefelé (lásd az ábrát)!

- Helyezze be a biztonsági csoportot a jobb oldali oldalsó
burkolaton levő tartóba, majd szerelje fel lapostömítéssel
(30. tétel) és a hollandi anyával (SW 37) a napkollektoros
szivattyúcsoportra!

szolár szivattyúcsoport

3064225_201507

biztonsági csoport
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8. Szerelés
8.12 Az SM1 napkollektoros modul napkollektoros szivattyúcsoportba szerelése

(1)
(2)

- A szigetelőhéj felső részét húzza le egyenletesen a napkollektoros szivattyúcsoportról!
- Tolja ki a szigetelőhéjból a vakfedelet a befogadó blokkal (1)!
- Húzza ki a vakfedelet felülről a befogadó blokkból (2)!
A vakfedélre már nem lesz szüksége.
a szigetelőhéj felső része

vakfedél

- Helyezze be az SM1 napkollektoros modult (31. tétel) a
befogadó blokkba, előtte vezesse el az összes kábelt a
nyíláson keresztül hátrafelé!

befogadó blokk

befogadó blokk

SM1

- Rögzítse az SM1 napkollektoros modult a 3 rögzítőcsavarral
(3 x 35 mm, 32. tétel) a befogadó blokkba!

az SM1 napkollektoros modul rögzítőcsavarjai

- Dugja be a befogadó blokkot az SM1-gyel a napkollektoros
szivattyúcsoportba!
- A napkollektoros kör szivattyújának a szivattyúkábeleit vezesse a nyíláson keresztül hátrafelé!
- Dugja be a kék dugót a kék SKP dugaszolóaljzatba, és
biztosítsa kihúzásás ellen!
- Helyezze a szigetelőhéj felső részét a napkollektoros        
szivattyúcsoportra!
a szivattyúkábel
kék dugója

- Ragassza fel a kábelvezető klipet (33. tétel) balra, a napkollektoros csoport mellé!
- Vezesse felfelé a napkollektoros modul és az e-busz hálózati
csatlakoztatókábelét a bal oldalsó burkolaton a kábelvezető
klipben, vezesse át a kihúzás elleni biztosításon, majd kapcsolja rá a sorkapocs megfelelő helyére („Z“ és „e-busz“)!
- A bal oldali napkollektoros tároló érzékelőjét dugja be alul a
napkollektoros szivattyúcsoport mellett a tároló búvárhüvelyébe, és biztosítsa a tartókapoccsal (49. tétel) kicsúszás
ellen!

e-busz
Z

sorkapocs a „Z“ és
„e-busz“ kapcsokkal
kábelvezető klip

- A kollektorérzékelő csatlakoztatókábelét kösse össze a
kollektorérzékelő vezetékével; használja fel az oldalsó borításon található, még szabad nyílásokat a kábel átvezetésére!

merülőhüvely a
napkollektoros tároló
hőérzékelőjéhez
kollektor hőérzékelő
csatlakozó kábele
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8. Szerelés
8.13 A napkollektoros tágulási tartály és a napkollektoros folyadék felfogótartályának
szerelése
- Helyezze be a tágulási tartály rögzítőgyűrűjét (34. tétel)
bal oldalon a kitámasztó láb és a merevítő sarokvas közé!
- Helyezze be a napkollektoros folyadék felfogótartályának
alátámasztó fémlemezét (46. tétel) jobbra, a kitámasztó láb
és a merevítő sarokvas közé!

felállítógyűrű

burkolati sarokvas
a felfogótartály alátámasztása

- Ellenőrizze a napkollektoros tágulási tartály előfeszítési
nyomását, és adott esetben állítsa be a berendezés követelményeihez (lásd a kollektor szerelési útmutatóját)!
- Helyezze rá a napkollektoros tágulási tartályt a
rögzítőgyűrűre!
- Szerelje fel a 90°-os könyököt (35. tétel) a napkollektoros
tágulási tartályra!
- Szerelje rá az elzárás ellen védett szelepet (36. tétel) a
könyökre (35. tétel), pl. kenderrel (SW 32, SW 30)!
- Szerelje rá a flexi-csövet (37. tétel) a lapostömítéssel     
(7. tétel) és a hollandi anyákkal a napkollektoros tágulási
tartályra és a biztonsági csoportra!
- Töltse fel a napkollektoros folyadék felfogótartályát kb. 1
liter napkollektoros folyadékkal!
- Állítsa a napkollektoros folyadék felfogótartályát nyílásával előre jobb oldalra, a tágulási tartály mellé!

biztonsági csoport
flexi összekötővezeték
90°-os könyök
sapkás szelep
napkollektoros
tágulási tartály
flexi-cső a napkollektoros folyadék
felfogótartályához

- A napkollektoros  biztonsági szelep nemesacél flexi-csövét
(29. tétel) vezesse be alul a napkollektoros folyadék felfogótartályába!

nemesacél flexi-cső

felfogótartály

Tágulási tartály (25 lit.)

3 kollektorig (F3-1, F3-Q, CFK-1) alkalmazható. A kollektormező max. 20 méter rézvezetékkel (15 x 1) és 10 méter maximális statikus magassággal használható.

Előtét tartály (tartozék)

Ha fennáll a veszélye, hogy a kollektormezőben kialakuló stagnáció esetén gőz
nyomódik be a tágulási tartályig (pl. tetőn lévő fűtési központ esetén), a helyszíni szereléskor a tágulási tartály 100 °C feletti hőmérséklettől való védelme érdekében előtét
tartály beszereléséről kell gondoskodni.

3064225_201507
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8. Szerelés
A kondenzvíz lefolyóvezetékének csatlakozása
Fogja meg előbb jobb oldalon a szabályozó fedelét, majd
hajtsa oldalra! Ezután oldja ki a jobb és a bal oldali csavaros
rögzítőt, majd az előburkolatot felfelé megemelve, felül kiakasztva emelje le!
A készülékkel együtt szállított szifont fel kell tölteni vízzel, és
a kondenztálca csatlakozócsőréhez kell csatlakoztatni.
A lefolyótömlőt bizonságosan kell felerősíteni a lefolyótölcsérre
(a szifonra).
Ha a kondenzátumot közvetlenül a csatornába vezetik, úgy
gondoskodni kell a rendszer kiszellőztetéséről, hogy a csatorna hatásai (pl. szagok) ne juthassanak vissza az épületbe
a kondenzációs kazánon keresztül.
Kondenzátumsemlegesítő (tartozékként vásárolható) beépítése esetén használja a hozzá mellékelt leírást!
200kW-ig terjedő méretű kondenzációs falikazánokhoz az ATVDVWK-A251 sz. munkalap szerint nem szükséges semlegesítő
berendezés alkalmazása. Semlegesítő berendezés alkalmazása esetén tartsa be a visszamaradt szennyező anyagok
ártalmatlanítására vonatkozó országspecifikus előírásokat!
A készülék üres szifonnal történő üzemeltetése
esetén a füstgáz beáramolhat a helyiségbe a szifonon keresztül, ami mérgezésveszélyt okozhat.
Ezért nagyon fontos, hogy beüzemeléskor a szifont
feltöltse. A feltöltéshez a szifont le kell csavarozni,
majd az oldalsó csatlakozásig feltöltve a helyére
visszaszerelni. A visszaszerelésnél ügyeljen a
tömítőgyűrű helyes elhelyezkedésére!

Ábra: A szifon.

Beüzemelés előtt valamennyi hidraulikus
csővezetéken ellenőrizni kell a csatlakozások
tömítettségét az alábbiak szerint:
ellenőrzési nyomás az ivóvíz oldalán – max.
10 bar;
ellenőrzési nyomás a fűtővíz oldalán – max.
4,5 bar.

8.14 A szifon és a lefolyóvezetékek szerelése a
kondenzációs falikazán szifonjához és biztonsági szelepéhez
- Töltse fel a szifont, csatlakoztassa a kondenzátumtömlőt (39.
tétel), majd vezesse át a csatlakoztatásoldali oldalsó nyíláson a szennyvízvezetékhez, ill. a semlegesítő dobozhoz!
- Szerelje be a lefolyóvezetéket a kondenzációs falikazán
biztonsági szelepébe, majd vezesse át a csatlakoztatásoldali
oldalsó nyíláson a szennyvízvezetékhez! Ennek során tekerje bele a lefolyóvezetéket a biztonsági szelepbe!
- Az elektromos vezetékek átvezetésére szintén az oldalsó
burkolaton található szabad nyílásokat használja!
- Az oldalsó burkolaton található, szabadon hagyott nyílásokat
zárja le a mellékelt nyíláslezáró fedelekkel (41. tétel)!
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8. Szerelés
8.15 A kondenzációs falikazán 		
tároló-hőérzékelőjének a szerelése
- Csatlakoztassa a tároló-hőérzékelőt a kondenzációs falikazánhoz (42. tétel)!
- A kondenzációs falikazán tároló-hőérzékelőjét dugja be a
tároló merülőhüvelyébe (a merülőhüvely helyét lásd a 10.
oldalon)!
- A kondenzációs falikazán tárolóérzékelőjét dugja be a tároló
merülőhüvelyébe (a merülőhüvely helyét lásd a 10. oldalon)!

Utasítás a VDI 2035 alapján a vízkőkiválás megakadályozására:
A vízkő kiválását nagymértékben befolyásolhatja a készülék
beüzemelési módja. Ha ugyanis a rendszer a legkisebb teljesítménnyel vagy csak lassan, fokozatosan melegszik fel,
a vízkő nemcsak a legforróbb helyen válik majd ki, hanem
adott esetben akár iszap formájában is eloszlik, s lerakódhat
a teljes rendszerben. Többkazános rendszereknél ezért javasoljuk valamennyi berendezés egyidejű üzembe helyezését,
hogy a teljes mészkőmennyiség ne csak egyetlen készülék
hőcserélőjének a felületén koncentrálódjon. Amennyiben rendelkezésre áll, indítsa el az esztrichszárító programot!

Fűtési
összteljesítmény

Határértékek a speciális berendezés térfogatának (VA) az
értékétől függően (VA = a berendezés térfogata/legkisebb egyes teljesítmény)
Az összvízkeménység átszámítása:  1 mol/m³ = 5,6 °dH
VA ≤ 10 l/kW
Összes vízkeménység/
földalkáli összesen

VA > 10 l/kW és < 40 l/kW
Vezetőképesség

Összes vízkeménység/
földalkáli összesen

Vezetőképesség

VA ≥ 40 l/kW
Összes vízkeménység/
földalkáli összesen

Vezetőképesség

[kW]

[°dH]

[mol/m³]

LF [µS/cm]

[°dH]

[mol/m³]

LF [µS/cm]

[°dH]

[mol/m³]

LF [µS/cm]

1

< 50

2–16,8*

0,36–3,0*

60–500

2–11,2

0,36–2,0

60–300

2–3

0,36–0,54

60–100

2

50–200

2–11,2

0,36–2,0

60–300

2–8,4

0,36–1,5

60–200

2–3

0,36–0,54

60–100

3

200–600

2–8,4

0,36–1,5

60–200

2–3

0,36–0,54

60–100

2–3

0,36–0,54

60–100

4

> 600

2–3

0,36–0,54

60–100

2–3

0,36–0,54

60–100

2–3

0,36–0,54

60–100

*) Keringtető vízmelegítőkhöz (<0,3l/kW) és elektromos fűtőelemekkel működő rendszerekhez.
Táblázat: az üzemi víz előkészítése a VDI 2035 alapján.
Az üzemi víz összes vízkeménységi szintje nem lehet kevesebb 2°dH-nál, ami kb. 60 μS/cm vezetőképességi értéknek felel meg.
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8. Szerelés
8.16 A burkolat leszerelése
- Előbb fogja meg jobb oldalon a szabályozó fedelét, majd
hajtsa oldalra! Ezután oldja ki az előoldali burkolaton lévő
jobb és bal oldali csavaros rögzítőket, majd az előburkolatot
felfelé megemelve, felül kiakasztva emelje le!

imbusz-csavarok,
SW 4

- Állítsa bele az előoldali burkolatot alul a burkolati szögvasakban lévő hevederekbe (1), majd kattintsa be felül a klippekkel
(2)!

2
1

8.17 A BM-2 kezelőmodul szerelése
- Kapcsolja ki a kondenzációs falikazánt (a Wolf logóban lévő)
üzemkapcsolóval!
- Kapcsolja ki a kondenzációs falikazán áramellátását!
- Helyezze be a BM-2 kezelőmodult a foglalatba!
- Kapcsolja be a kondenzációs falikazán áramellátását!
- Kapcsolja be a kondenzációs falikazánt (a Wolf logóban
lévő) üzemkapcsolóval!

1

2

3

üzemkapcsoló
24
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9. Az AM/BM-2 leírása
A gáz falikazánok üzemeltetésekor vagy az AM kijelzőmodulnak, vagy a BM-2 kezelőmodulnak bedugva kell lennie.

AM

BM2
állapot

Fűtőkészülék

Üzemmód

Fűtő/melegvíz-üzemmód

Fűtés

Égőállapot

1x

BE

25,2 °C

1,5 bar
nyomás

Fűtőkészülék
14:12

Az AM csupán kijelzőmodulként szolgál a falikazán
számára, és a fűtőkészülék specifikus paramétereinek
és paraméterértékeinek a beállítására és kijelzésére
szolgál.
Műszaki adatok:
• 3“-os LCD kijelző;
• 4 gyorsindító gomb;
• 1 forgató-nyomógomb.
Figyelem!
• Amikor a BM-2-t távirányítóként használják vagy
sorozatkapcsolásban alkalmazzák, az AM-nek
mindig a fűtőkészülékben kell lennie.
Státusz
Status
Üzemmód
Betriebsart

Heizbetrieb
Fűtés

Brennerstatus
Égőállapot
Softstart

Lágyindítás

20.01.2013

A BM-2 kezelőmodul az e-buszon keresztül valamenynyi bővítőmodullal és a falikazánnal is kommunikál.
Műszaki adatok:
• 3,5“-os színes kijelző, 4 funkciós gomb, 1 forgatónyomógomb;
• MicroSD kártya a szoftverfrissítésekhez;
• központi kezelőegység időjárás-vezérelt
előremenő hőmérséklet-szabályozóval;
• időprogram a fűtéshez, a HMV-hez és a cirkulációhoz.

Az AM-et vagy a BM-2-t a KI/BE kapcsoló (Wolf logó)
feletti helyre kell bedugni.
Ebbe a befogadóegységbe mindkét modul bedugható.
Kérjük, hogy az üzembe helyezés vagy a címkiosztás
további lépéseit – főként a BM-2 esetében – a BM-2
szerelési útmutatójában olvassa el!

Kapcsolja be az áramellátást/a biztosítékot és a készülék üzemkapcsolóját!
Státusz

Status

Üzemmód
Betriebsart

Fűtés
Heizbetrieb

Brennerstatus
Égőállapot

Softstart
Lágyindítás

üzemkapcsoló
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10. Elektromos bekötés
Általános előírások az
elektromos csatlakoztatáshoz

Az elektromos rendszer telepítését csak vizsgázott elektromos szakcég végezheti. A szerelés során tartsa be a helyi előírásokat és az
áramszolgáltató előírásait!
Az érzékelővezetékeket nem szabad a 230V-os vezetékekkel együtt
lefektetni.
Veszély elektromos feszültség miatt az elektromos részeken!
Figyelem! A fedőburkolat levétele előtt az üzemkapcsolót ki kell
kapcsolni!
Soha ne nyúljon bekapcsolt üzemkapcsoló mellett elektromos
részekhez és kontaktusokhoz! Áramütés veszélye áll fenn, amely
egészséget károsító vagy akár halálos kimenetelű is lehet.
A berendezés elektromos sorkapcsán kikapcsolt üzemkapcsoló
esetén is feszültség van.
A szervizelési és telepítési munkavégzés során a teljes berendezést
minden pólusán feszültségmentesíteni kell, mert különben áramütés
veszélye áll fenn.
Az előpanelhez a készülék kezelése céljából – választás szerint – AM kijelzőmodul
vagy BM-2 kezelőmodul is csatlakoztatható.
A (Wolf logóba integrált) üzemkapcsoló a készüléket teljesen lekapcsolja.

Előlapi panel az integrált
üzemkapcsolóval
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10. Elektromos bekötés

N

Hálózat
Netz
L1

L1

N

Z1

ZHP
L1 N

LP
L1 N

L1

N

A1
3064225_201507

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

E1
E2 AF SF eBUS
a b a b 1 2 1 2 + -

Csatlakozások a sorkapocsra

Az SM1 napkoll. mod. e-busza
T_WW (5kNTC tároló-hőérzékelő)
T_külső (5kNTC külső hőérzékelő)
E2 (5kNTC csoportos hőérzékelő = váltó; alternatív 0–10V-os
vezérlés, pl. 8V = 80% fűtési teljesítmény)
E1 (paraméterezhető bemenet, pl. füstgázcsappantyú vagy
helyiségtermosztát számára)
* A1 (paraméterezhető kimenet)
* LP  (tárolószivattyú) csak rétegtárolós készülékhez
* ZHP (a fűtőköri szivattyú készüléken belül készre huzalozva) – a
készüléken belüli szivattyúval párhuzamosan történő külső fűtési
szivattyú
* Z1 (230V-os kimenet, amikor az üzemkapcsoló be van
kapcsolva) – napkollektorkör szivattyúja
Hálózati csatlakozás
* Kimenetenként max. 1,5A, az összes kimenet összege nem
lehet több 600VA-nál
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10. Elektromos bekötés
Az előburkolat eltávolítása

Lásd a „Fedőburkolat“ c. fejezetet!

A HCM-2 burkolat fedelének
az eltávolítása
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11. A használati víz és a cirkuláció
csatlakoztatása
A használati víz és a cirkuláció csatlakoztatása
A használati hideg és a meleg víznek, valamint a cirkulációnak
a tároló felső oldalán történő csatlakoztatása a helyszíni szereléssel vagy a Wolf csatlakoztatókészlettel történhet. Wolf
csatlakoztatókészlet használata esetén a telepítést a mellékelt
útmutató alapján kell elvégezni.

A tároló felülnézetből

hideg víz, R ¾“
HMV, R ¾“
cirkuláció, R ¾“
anód, 1¼“

Ha a hálózati víznyomás meghaladja a megengedett max.
10 bar nyomást, építsen be a vezetékbe egy bevizsgált és
minősített nyomáscsökkentőt!

a fűtőkör
légtelenítése

Ha keverő csaptelepeket használnak, központi nyomáscsökkentő beépítését javasoljuk.
A hidegvíz- és HMV-csatlakozást a DIN 1988 szerint és a helyi
vízművek előírásainak megfelelően alakítsa ki!
Mivel a használati meleg víz hőmérséklete a tárolóban a napkollektoros csatlakoztatás miatt akár
60 °C fölé is emelkedhet, biztosítani kell, hogy a
HMV hőmérséklete a kivételi helyeken ne léphesse
túl a 60 °C-ot. Ezért forrázás elleni védelmet (pl.
termosztatikus keverőszelepet) kell beépíteni (lásd
a vázlatot). Ennek figyelmen kívül hagyása esetén
forrázásos személyi sérülések fordulhatnak elő.
Ha a telepítés során a mellékelt ábrán látható megoldástól
eltérnek, az a szavatosság elvesztését vonja maga után.

Csatlakoztatási vázlat:

A

B

keringtetőszivattyú
3

AB


Z

WW

KW

2

W1/kék
dugó

Z:
WW:
KW:
2

KW

keringtetés
meleg víz
hideg víz

SM1/SFS1

Csatlakoztatási példa: jobb oldali
használati meleg víz cirkuláció
fűtőkör és napkollektorkör
Wolf csatlakoztatókészlettel.
cirkuláció

hideg víz

HMV
fűtési visszatérő
fűtési előremenő  
kollektor
visszatérő
kollektor
előremenő

3064225_201507
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12. Fűtőkör/napkollektorkör
csatlakoztatása
Fűtőkör/napkollektorkör csatlakoztatása
A készlet vagy teljesen jobbra, vagy teljesen balra szerelhető
fel.
A fűtőkör és a napkollektorkör előremenőjének és visszatérőjének a csatlakoztatása egyedi szereléssel vagy a Wolf
csatlakoztatókészlettel történik. A Wolf csatlakoztatókészlet
alkalmazása esetén a telepítést a csatlakoztatókészlethez
mellékelt útmutató alapján kell elvégezni.
Javaslat: A készülék után javasolt elzáró- és
                ürítőcsapokat felszerelni.

Csatlakoztatási példa: jobb oldali
használati víz cirkulációval és
fűtőkörrel/napkollektorkör
Wolf csatlakoztatókészlettel.

A kollektorok közelében lévő vezetékek állásidőkben akár 200 °C-os
hőmérsékletet is elérhetnek. Ügyelni kell a tűz- és a sérülésveszélyre!

A kondenzációs falikazán és a napkollektoros berendezés üzembe helyezése az adott,
együtt érvényes útmutatók alapján történik.
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13. A fűtőberendezés feltöltése
A fűtőberendezés feltöltése
A kondenzációs falikazán zavartalan működéséhez a fűtési
rendszer előírásszerű feltöltése és teljes légtelenítése szükséges.
Figyelem!

A falikazánra történő csatlakozás előtt öblítse át a fűtési rendszert, hogy a csővezetéket
megtisztítsa a szerelés során visszamaradt
szennyeződésektől, pl. hegesztési maradványtól,
kendertől, tömítőanyagoktól.

• Töltse fel hidegen a fűtési rendszert és a készüléket
a visszatérőn keresztül lassan kb. 2 bar nyomásra.

Figyelem!

Inhibitorok alkalmazása tilos!

nyomásmérő

szifon

Ábra: A nyomásmérő és a szifon

a kézi légtelenítő szelep enyhe megnyitása

Bild: Manuelles Entlüftungsventil

• Ellenőrizze a teljes berendezést vízoldali tömítettség szempontjából!

A szifon feltöltése
• A golyós gázcsapnak zárva kell lennie!
• Egy fordulattal nyissa ki az automatikus légtelenítő szelep
elzárósapkáját a fűtőköri szivattyún!
• Nyissa ki valamennyi szelepet a fűtőtesteken!
Nyissa ki az előremenő és a visszatérő szelepeket a kondenzációs falikazánon!

Ábra: A kézi légtelenítő szelep

Bild: Heizkreispumpe

automatikus
légtelenítő szelep

• Töltse fel a rendszernyomást kb. 2 bar-ra! Figyelje a nyomást
a manométeren, a mutatónak a zöld területen kell állnia!
• Kapcsolja be a kondenzációs falikazánt a WOLF logóban
található piros üzemkapcsolóval! (A szivattyú működésbe
lép, a LED tartósan zölden világít.)
• Rövid időre nyissa ki a kézi légtelenítő szelepet, hogy a
levegő teljesen távozhasson, majd ezután zárja el ismét!

Figyelem!

Ábra: Automatikus légtelenítő szelep a fűtőköri szivattyún

Automatikus légtelenítő felszerelése esetén a forgatható átvezetés alsó csavarját a tűztér alatt tartsa
ellen!

• A rendszernyomás erős csökkenése esetén töltse után vízzel!
Utasítás: Tartós üzem alatt a fűtőkört a fűtőköri szivattyú
automatikusan légteleníti.

a forgatható átvezetés
csavarzata
Ábra: A forgatható átvezetés csavarzata
3064225_201507
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14. A fűtőberendezés ürítése
A fűtőberendezés ürítése

• Kapcsolja ki a kondenzációs falikazánt a WOLF logóban található piros
üzemkapcsolóval!
• Zárja el a golyós gázcsapot!
• Hagyja lehűlni a fűtőkör hőmérsékletét legalább 40 °C-ra!
(Ellenkező esetben forrázás veszélye áll fenn!)
• Biztosítsa a berendezést a feszültség visszakapcsolása ellen!
• Nyissa ki az ürítőcsapot (a helyszínen felszerelendő KFE-csapot)!
• Nyissa ki a fűtőtesteken a légtelenítő szelepeket!
- Engedje le a fűtővizet!

A napkollektorkör feltöltése és
átöblítése
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Kérjük, vegye figyelembe a napkollektoros szivattyúcsoport szerelési útmutatójában
található utasításokat!
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15. Termékismertető adatlap a következő
rendelet
szerint:
(EU) sz. 811/2013
Termékismertető adatlap a következő
rendelet szerint:
(EU) sz.
811/2013

Termékcsoport: CSZ-2

Beszállító neve vagy védjegye

Wolf GmbH

Wolf GmbH

Wolf GmbH

CSZ-2-14/300R

CSZ-2-20/300R

CSZ-2-24/300R

Terhelési profil

XL

XL

XL

Szezonális helyiségfűtési energiahatékonysági
osztály

A

A

A

Vízmelegítési energiahatékonysági osztály

A

A

A

Beszállító által megadott modellazonosító

Mért hőteljesítmény

Prated

kW

14

19

24

Éves energiafogyasztás helyiségfűtés esetében

QHE

kWh

7570

10581

13290

Éves tüzelőanyag-fogyasztás vízmelegítésre
fordított tüzelőanyagból

AFC

GJ

18

18

18

ηs

%

93

93

93

Szezonális helyiségfűtési hatásfok
Szezonális vízmelegítési hatásfok

ηwh

%

85

83

84

Hangteljesítményszint, beltéri

LWA

dB

46

47

48

Az összeszereléskor, telepítéskor vagy karbantartáskor végrehajtandó külön óvintézkedések
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Lásd a szerelési Lásd a szerelési Lásd a szerelési
útmutatót
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: 3020444 03/2015
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16. Műszaki paraméterek az (EU)
813/2013 sz-ú rendelete szerint
Modell

CSZ-2-14/300R

CSZ-2-20/300R

Kondenzációs kazán

[igen/nem]

igen

igen

CSZ-2-24/300R
igen

Alacsony hőmérsékletű kazán
(**)

[igen/nem]

nem

nem

nem

B11 típusú kazán

[igen/nem]

nem

nem

nem

Kapcsolt helyiségfűtő berendezés

[igen/nem]

nem

nem

nem

Ha igen, rendelkezik-e
kiegészítő fűtőberendezéssel

[igen/nem]

-

-

-

[igen/nem]

igen

igen

igen

Kombinált fűtőberendezés
Elem

Jel

Mértékegység

Prated

kW

14

19

24

Hasznos hőteljesítmény mért
hőteljesítményen és magas
hőmérsékleten (*)

P4

kW

13,5

18,9

23,8

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

P1

kW

4,1

5,7

7,1

Villamossegédenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett

elmax

kW

0,025

0,028

0,029

Villamossegédenergia-fogyasztás részterhelés mellett

elmin

kW

0,010

0,012

0,012

Villamossegédenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban

PSB

kW

0,003

0,003

0,003

Szezonális helyiségfűtési
hatásfok

ns

%

93

93

93

Hatásfok mért hőteljesítményen
és magas hőmérsékleten (*)

n4

%

88,1

87,8

87,8

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

n1

%

98,0

97,7

97,7

Készenléti hőveszteség

Pstby

kW

0,033

0,033

0,032

A gyújtóégő energiafogyasztása

Ping

kW

0,000

0,000

0,000

Nitrogén-oxid-kibocsátás

NOx

mg/kWh

5

18

17

Névleges terhelési profil

(M, L,
XL, XXL)

-

XL

XL

XL
0,157

Mért hőteljesítmény

Qelec

kWh

0,154

0,141

Vízmelegítési hatásfok

Napi villamosenergia-fogyasztás

nwh

%

85

83

84

Napi tüzelőanyag-fogyasztás

Qfuel

kWh

23,128

23,787

23,453

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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17. Jegyzetek
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A változtatás jogát fenntartjuk.

