
            

 

 

 
 
 
 

Argus szoftver 
Használati útmutató 
07 software verzió 

 

 
 
 

Argus Vision 
 
 
 

 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 2 

Tartalomjegyzék 
 
PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS AZ ÖSSZES KAZÁNVÁLTOZATHOZ .................................................3 
(Kivéve a napelemmel kombinált kazánok) ..................................................................................................3 

1. Program feltöltése a kazán vezérlıpanelre, (WatchDog)..............................................................3 
2. Program feltöltése a kazán vezérlıpanelre, (Batch).......................................................................4 
3. program feltöltése...............................................................................................................................5 

Inka RK, Condens NB 2-3 RK, Condens Amica PAB 2-3 RK.....................................................................7 
1. Program feltöltése (WatchDog):.......................................................................................................7 

a,  A kazán vezérlıpanelre.....................................................................................................................7 
b, Zónakártyák programozása................................................................................................................7 
c, Kondenzációs álló kazánok külsı kezelıpanelének programozása...................................................8 

2. Program feltöltése, (Batch)................................................................................................................9 
Kazán vezérlıpanel programozása, Batch memória programozása – (a kazán üzemelési 
módjainak programjai)...........................................................................................................................9 
3. program feltöltése.............................................................................................................................10 

a, Kazán vezérlıpanel programozása, mőködési paraméterek és azok értékeinek programja)...........10 
b, Integrált kevertköri panel programozása .........................................................................................10 

Inka készülék és hozzákapcsolt külsı kevertköri modul .............................................................................12 
1. Program feltöltése (WatchDog):.....................................................................................................12 

a,  A kazán vezérlıpanelre...................................................................................................................12 
b, Zónakártya programozása................................................................................................................12 

2. Program feltöltése, (Batch)..............................................................................................................13 
Kazán vezérlıpanel programozása, Batch memória programozása – (a kazán üzemelési 
módjainak programjai).........................................................................................................................13 
3. program feltöltése.............................................................................................................................13 

b, Külsı kevertköri panel programozása .............................................................................................13 
152ZEACA kódú OPEN THERM kártya programozása (szobai távvezérlı illesztıkártya). .....................15 

Program feltöltése.................................................................................................................................15 
Kaszkádvezérlı egység programozása. .......................................................................................................16 

1. program feltöltése.............................................................................................................................16 
2. program feltöltése.............................................................................................................................17 
3. program feltöltése.............................................................................................................................19 

Kiegészítı beállítások..................................................................................................................................20 
1) Hibalisták lehívása a kazán memóriájából....................................................................................20 
2) A hibalistát tartalmazó memória törlése........................................................................................21 

Reteszelt leállási hibalista törlése ........................................................................................................21 
Átmeneti leállási hibák törlése.............................................................................................................21 

3) Az elıremenı hımérséklet maximum értékének csökkentése (ez a mővelet az Argus 
kártyával ellátott kazánok mindegyikénél elvégezhetı Open Therm távvezérlı megléte esetén 
is).............................................................................................................................................................22 

 



 Argus szervíz szoftver 07   

 

2. verzió (2007) 3 
            

PROGRAMOZÁSI UTASÍTÁS AZ ÖSSZES KAZÁNVÁLTOZATHOZ 

(Kivéve a napelemmel kombinált kazánok) 
Nyissa meg az sw generale  [sw általános] mappát: 

A mappán belül két mappát talál: 

- Software standard  (a Solar kazán kivételével minden verzióhoz ebben találjuk meg a 

programozáshoz szükséges összes fájlokat.) 

- Sw solare  (csak a Solar kazánhoz szükséges programokat tartalmazza.) 

 

1. Program feltöltése a kazán vezérl ıpanelre, (WatchDog) 
 
Figyelem! Veszély!  
A vezérl ıkártya programozási m őveletét a 
kártya és a kazán áram alá helyezése nélkül 
kell elvégezni!!!!!  
Ha az átprogramozást áram alá helyezett 
kártyán végezi, akkor azt kockáztatja, hogy a 
PC és az Argus to ICP kábel 
helyrehozhatatlanul károsodik.  
 
Eljárás: 
 

- Áramtalanítsa a kazánt. 
 

- Nyissa ki a mőszerdobozt. 
 

- Használja az Argus to ICP  kábelt a 
programozáshoz 

 
- Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 

párhuzamos vég) az egyetlen szabad 
csatlakozóba, és közben ügyeljen az 
irányra (piros kábel a vezérlıpanel 
beépítés szerinti alsó széle felé 
mutasson). 

 

- Nyissa meg a Software standard  

mappát: 

- Lépjen be az  ISP WD B11D könyvtárba. 
 
- Két kattintás a fogaskerekes isp.bat ikonra. 
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- Elkezdıdik a programozás, ha a “no 
device found ” felirat jelenik meg, akkor 
ellenırizni kell a csatlakozó irányát a 
kártyán (piros vezeték a panel alja felé), 
vagy pedig azt kell megnézni, hogy az USB 
bemenet csatlakozója pontosan illeszkedik-
e a PC bemenethez. 

 
- Várja meg a programozás befejezıdését, 

és ne vegye figyelembe a “warning ” 
feliratot (sárga szöveg). Arra azonban 
figyeljen, hogy piros figyelmeztetı 
szövegek ne jelenjenek meg. 

 
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja 

meg valamelyik gombot) felirat. 
 

- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 
 

- A programozás befejezıdött. 
 

- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 

2. Program feltöltése a kazán vezérl ıpanelre, (Batch) 
Programozás 4 eres kábellel a kártya hátulján 
lévı csatlakozóval. Batch memória 
programozása – (a kazán üzemelési módjainak 
programjai)  
 
Eljárás: 

 
- Áramtalanítsa a kazánt és nyissa ki a 

mőszerdobozt. 
 
- Használja az Argus to USB kábelt a 

programozáshoz. 
 
- A jumpert illessze az egyetlen kéttős 

csatlakozóra, ami a panel középsı részén 
helyezkedik el. 

 
- A szürke 4 szálas (+ 1 vak) kábelt illessze 

az egyetlen lehetséges csatlakozóra (a 
kártyán a kék transzformátor mellett.  

 
- Helyezze áram alá a vezérlıpanelt, és 

ellenırizze, hogy a kártya kijelzıjén a 43 
jelenik-e meg villogva, ha igen, akkor a 
kártya készen áll a programozásra. 
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- Lépjen be a BatchISP_D2xx 7D33 (kazán 
kártyája) mappába (két kattintás). A kék 
transzformátoron le kell ellenırizni a kártya 
típusát. A 07-es programot csak a 2e7-es 
kártyától kezdıdıen lehet elvégezni. 

 
- Válassza ki (két kattintás) az isp_119.bat 

fogaskerekes ikont. 
 

- Egy új ablakban, az „Atmel Flip 
Commander Line Interpreter ” nyílik meg. 

 
- Várja meg, hogy az összes mőveletet 

elvégezze a program. Akkor sikerült a 
programozás, ha végül megjelenik a failed 0 
(sárga szöveg). Ha esetleg hibaüzenetet 
írna ki (piros szöveg), akkor ellenırizni kell, 
hogy jól illeszkednek-e a kábelek, és újra 
kell kezdeni a programozási eljárást. 

 
- A folytatáshoz nyomjon meg egy gombot. 
 
- Áramtalanítsa le a panelt. 

 
- Vegye le a jumpert 

 
- Húzza le a 4 eres (+ 1 vak) kábelt. 

 
- Helyezze ismét feszültség alá, és közben ne 

vegye figyelembe az esetleges 
hibajelzéseket (például c2). 

 

3. program feltöltése 
Frontoldali programozás 2 eres kábellel 
(E2prom memória programozása. A kazán 
mőködési paraméterei és azok értékeinek 
programja) 
 
Eljárás: 

- Ismét az Argus to USB kábelt használja 
úgy, hogy a csatlakozóvéget lecseréli a 
frontális csatlakozáshoz. 

- Illessze be a 2 eres kábelt a panel elsı 
részén, bármilyen helyzetben, mert a 
csatlakozó nem polaritás érzékeny. (Ezt a 
mőveletet áram alá helyezett kazánnál 
végezze ). 
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- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  
mappába (két kattintás). 

 
- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába (két 

kattintás). 
 

- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla 
kattintással. 

 

- Kattintson a megnyíló program ablakban a 
legördíthetı ablak listájából, az F2 119MN 
burner  ablakra, ellenırizze, hogy van-e 
kommunikáció a számítógéppel. Ezt a jobb 
alsó keretben zöld, sárga, majd szürke 
színre váltás jelzi. 

 
- Válassza ki a tools  gombot. 

 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
 
- Válassza ki a 200: slave 200  címet és 

programozza be a 119 32E2 scheda 
caldaia  [kazán vezérlıkártyája] fájlt. 

 
- A programozás akkor volt sikeres, ha megjelenik 

az ok. 

- Nyugtázza az ok  billentyő megnyomásával. 
 

- Válassza ki a szükséges „bo” -t. 
 

- Kapcsolja le, aztán pedig vissza az 
elektromos áramot, és ellenırizze, hogy a 
kijelzın megjelenik-e a 07. 
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Ha alacsony h ımérsékleti zónával rendelkez ı kazánról van szó, akkor a 
következ ıképpen kell eljárni: 

Inka RK, Condens NB 2-3 RK, Condens Amica PAB 2-3 R K 

1. Program feltöltése (WatchDog): 
Figyelem! Veszély!  
A kever ıszelep vezérl ıkártya programozási m őveletét a kártya és a kazán áram alá 
helyezése nélkül kell elvégezni!!!!!  
Ha az átprogramozást áram alá helyezett kártyán vég ezi, akkor azt kockáztata, hogy a 
PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatlanul kár osodik.  
 

a,  A kazán vezérl ıpanelre 
 Végezze el a 3. oldalon leírt programozási mőveletet. (ISP WD B11D) 

b, Zónakártyák programozása 
 
Eljárás: 

- Áramtalanítsa a kazánt. 
 
- Nyissa ki a kevertköri mőszerdobozt. 
 
- Használja az Argus to ICP  kábelt a 

programozáshoz. 
 
- illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 

párhuzamos vég) valamelyik zónavezérlı 
egyetlen szabad csatlakozójába, és közben 
ügyeljen az irányra (piros kábel a 
transzformátor felé mutasson). 

 
- Nyissa meg a Software standard  mappát: 

 
- Lépjen be az ISP ZM 9A22 stepper bt 

integrato    mappába 
 

- Válassza ki a fogaskerekes 
119ZM_ICP.BAT  ikont (két kattintás).  

-  
- Elkezdıdik a programozás, ha a “no device 

found ” felirat jelenik meg, akkor ellenırizni 
kell a csatlakozó irányát a kártyán (piros 
vezeték a transzformátor felé mutasson), 
vagy pedig azt kell megnézni, hogy az USB 
bemenet csatlakozója pontosan illeszkedik-
e a PC bemenethez. 
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- Várja meg a programozás befejezıdését, és ne vegye figyelembe a “warning ” feliratot 
(sárga szöveg). Arra azonban figyeljen, hogy piros figyelmeztetı szövegek ne jelenjenek 
meg (abban az esetben ugyanis meg kell ismételni az eljárást, az elejétıl kezdve). 

 
- Ha megjelenik a „PROGRAMING OK ” (zöld felirat), akkor a programozás befejezıdött. 

 
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja meg valamelyik gombot) felirat. 

 
- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 

 
- A programozás befejezıdött. 

 
- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 

 
- Abban az esetben, ha Condens Amica PAB 3 RK, vagy C ondens NB 3 RK kazánt 

programoz át, a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) át kell helyezni a második zóna 
vezérlı kártyájára, és azután itt, meg kell 
ismételni az elızıekben ismertetett eljárást. 

- Ha befejezıdött a második kártya 
programozása is, akkor a két kártyához 
hozzá kell rendelni a zónának megfelelı 
számot (1 vagy 2). Ez a hozzárendelés 
(címzés)úgy történik, hogy egy jumpert kell 
rádugni a 2. számú zóna vezérlıpanel 10 
pólusú csatlakozójára. Ez a csatlakozó a 
programozáshoz használt csatlakozó mellett 
van. A jumpert a transzformátorhoz 
legközelebb esı két tüskére kell rátenni. 

c, Kondenzációs álló kazánok küls ı kezelıpanelének programozása. 
Eljárás: 

- Áramtalanítsa a kazánt. 
 
- Szerelje le a külsı kezelıpanelt. 
 
- Használja az Argus to ICP  kábelt a programozáshoz. 

 
- Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) a külsı kezelıpanel hátoldalán levı 

egyetlen szabad csatlakozójába, és közben ügyeljen az irányra (piros kábel a 
kezelıpanel külsı széle felé mutasson). 
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- Nyissa meg a Software standard  
mappát: 

 
- Nyissa meg az ISP Display Remoto 

mappát. 
 

- Ha régi típusú kijelzırıl van szó, 
vagyis amelyiknek a kódja 119 DI_ 
1_0, akkor a következı alkönyvtárt kell 
megnyitni: ISP Display Remoto \ 
vecchio B136.  

 
- Ha új típusú kijelzırıl van szó, vagyis 

amelyiknek a kódja 119 DI_ 1_a_1, 
akkor a következı alkönyvtárt kell megnyitni: ICP Display Remoto \ nuovo 76D9.  

-  
- Két kattintás a fogaskerekes icp.bat ikonra. 
 
- Elkezdıdik a programozás, ha a “no device found ” felirat jelenik meg, akkor ellenırizni 

kell a csatlakozó irányát a kártyán (piros vezeték a kezelıpanel széle felé essen), vagy 
pedig azt kell megnézni, hogy az USB bemenet csatlakozója pontosan illeszkedik-e a PC 
bemenethez. 

-  
- Várja meg a programozás befejezıdését, és ne vegye figyelembe a “warning ” feliratot 

(sárga szöveg). Arra azonban figyeljen, hogy piros figyelmeztetı szövegek ne jelenjenek 
meg. (Piros szöveg esetén meg kell ismételni az eljárást, az elejétıl kezdve). 

 
- Ha megjelenik a „PROGRAMING OK ” (zöld felirat), akkor a programozás befejezıdött. 
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja meg valamelyik gombot) felirat. 

 
- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 

 
- A programozás befejezıdött. 

 
- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 

 

2. Program feltöltése, (Batch) 

Kazán vezérl ıpanel programozása, Batch memória programozása – (a  kazán 
üzemelési módjainak programjai)  
Végezze el a vezérlıpanel programozását a 4. oldalon leírtaknak megfelelıen! 
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3. program feltöltése 

a, Kazán vezérl ıpanel programozása, m őködési paraméterek és azok értékeinek 
programja) 

Végezze el a vezérlıpanel programozását az 5. oldalon leírtaknak megfelelıen! 
 

b, Integrált kevertköri panel programozása 
 
Eljárás: 
- Ismét az Argus to USB kábelt használja 

úgy, hogy a csatlakozóvéget lecseréli a 
frontális csatlakozáshoz. 

- Illessze be a 2 eres kábelt a kazán fı 
vezérlı panel elsı részén, bármilyen 
helyzetben, mert a csatlakozó nem 
polaritás érzékeny. (Ezt a mőveletet áram 
alá helyezett kazánnál végezze ). 

 
Ha a számítógép nem látja a csatlakozást, akkor 
Nyissa meg az Options menüb ıl a 
Communications ablakot, ebben a preferences 
Részt, ahol a megnyíló ablakban ki kell választani 
a Bus adres  értéknek 14-et, a kommunication 
port-nak pedig a AV4386MB -értéket kell 
kiválasztani. 

- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  
mappába (két kattintás). 

 
- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába 

(két kattintás). 
 

- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla 
kattintással. 

 

- Kattintson a megnyíló program ablakban a 
legördíthetı ablak listájából, az F8 119ZM 
Zonemaster  ablakra, ellenırizze, hogy 
van-e kommunikáció a számítógéppel. Ezt 
a jobb alsó keretben zöld, sárga, majd 
szürke színre váltás jelzi. 

 
- Válassza ki a tools  gombot. 

 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
 

- Válassza ki megnyomásával. 
 

- Válassza ki a szükséges „bo” -t. 
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- Ha van második kevertkör is, akkor meg kell ismétel ni a folyamatsort: 

 
- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  mappába (két kattintás). 

 
- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába (két kattintás). 

 
- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla kattintással. 

 

- Kattintson a megnyíló program ablakban a legördíthetı ablak listájából, az F8 119ZM 
Zonemaster  ablakra, ellenırizze, hogy van-e kommunikáció a számítógéppel. Ezt a jobb 
alsó keretben zöld, sárga, majd szürke színre váltás jelzi. 

 
- Válassza ki a tools  gombot. 

 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
 

Válassza ki a 3: ZM s 2th  címet és programozza be a 119STE stepper bt integrato  

[119STE integrált BT stepper] fájlt. 

- A programozás akkor volt sikeres, ha megjelenik az ok. 

- Nyugtázza az ok  billentyő megnyomásával. 
 
- Kapcsolja le, aztán pedig vissza az elektromos áramot, és ellenırizze, hogy a kijelzın 

megjelenik-e a 07. 

 
a 3: ZM s 1th  címet és programozza be a 119STE stepper bt integrato  [119STE 

integrált BT stepper] fájlt. 

- A programozás akkor volt sikeres, ha megjelenik az ok. 
- Nyugtázza az ok billentyő  
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Inka készülék és hozzákapcsolt küls ı kevertköri modul 

1. Program feltöltése (WatchDog): 
Figyelem! Veszély!  
A kever ıszelep vezérl ıkártya programozási m őveletét a kártya és a kazán áram alá 
helyezése nélkül kell elvégezni!!!!!  
Ha az átprogramozást áram alá helyezett kártyán vég ezi, akkor azt kockáztata, hogy a 
PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatlanul kár osodik.  
 

a,  A kazán vezérl ıpanelre 
 Végezze el a 3. oldalon leírt programozási mőveletet. (ISP WD B11D) 

b, Zónakártya programozása 
- Áramtalanítsa a kazánt. 
 
- Nyissa ki a kevertköri mőszerdobozt. 
 
- Használja az Argus to ICP  kábelt a 

programozáshoz. 
 
- illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 

párhuzamos vég) valamelyik zónavezérlı 
egyetlen szabad csatlakozójába, és közben 
ügyeljen az irányra (piros kábel a relésor 
felé mutasson). 

 
- Nyissa meg a Software standard  mappát: 

 
- Lépjen be az ICP ZM EAAE kit bt separato  

[ICP ZM EAAE külön RK készlet] mappába 
 

- Válassza ki a fogaskerekes ISP.BAT  ikont 
(két kattintás).  

-  
- Elkezdıdik a programozás, ha a “no device 

found ” felirat jelenik meg, akkor ellenırizni 
kell a csatlakozó irányát a kártyán (piros 
vezeték a transzformátor felé mutasson), 
vagy pedig azt kell megnézni, hogy az USB 
bemenet csatlakozója pontosan illeszkedik-
e a PC bemenethez. 

 



 Argus szervíz szoftver 07   

 

2. verzió (2007) 13 
            

- Várja meg a programozás befejezıdését, és ne vegye figyelembe a “warning ” feliratot 
(sárga szöveg). Arra azonban figyeljen, hogy piros figyelmeztetı szövegek ne jelenjenek 
meg (abban az esetben ugyanis meg kell ismételni az eljárást, az elejétıl kezdve). 

 
- Ha megjelenik a „PROGRAMING OK ” (zöld felirat), akkor a programozás befejezıdött. 

 
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja meg valamelyik gombot) felirat. 

 
- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 

 
- A programozás befejezıdött. 

 
- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 

 

2. Program feltöltése, (Batch) 
 

Kazán vezérl ıpanel programozása, Batch memória programozása – (a  kazán 
üzemelési módjainak programjai)  
Végezze el a vezérlıpanel programozását a 4. oldalon leírtaknak megfelelıen! 
 
 

3. program feltöltése 
 
a, Kazán vezérl ıpanel programozása,  

mőködési paraméterek és azok értékeinek 
programja) 
Végezze el a vezérlıpanel programozását az 
5. oldalon leírtaknak megfelelıen! 

 

b, Küls ı kevertköri panel programozása 
 
Eljárás: 
- Ismét az Argus to USB kábelt használja 

úgy, hogy a csatlakozóvéget lecseréli a 
frontális csatlakozáshoz. 

- Illessze be a 2 eres kábelt a kazán fı 
vezérlı panel elsı részén, bármilyen 
helyzetben, mert a csatlakozó nem 
polaritás érzékeny. (Ezt a mőveletet áram 
alá helyezett kazánnál végezze ). 

 
 

- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  
mappába (két kattintás). 

 
- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába (két kattintás). 
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- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla kattintással. 
 

- Kattintson a megnyíló program ablakban a legördíthetı ablak listájából, az 09 119ZM 
Zonemaster  ablakra, ellenırizze, hogy van-e kommunikáció a számítógéppel. Ezt a jobb 
alsó keretben zöld, sárga, majd szürke színre váltás jelzi. 

 
- Válassza ki a tools  gombot. 

 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
 

Válassza ki a 3: ZM címet és programozza 

be a 119ZME2 kit bt separato  [119ZME2 

külsı BT stepper] fájlt. 

- A programozás akkor volt sikeres, ha 
megjelenik az ok. 

- Nyugtázza az ok  billentyő 

megnyomásával. 
 

- Válassza ki a szükséges „bo” -t. 
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152ZEACA kódú OPEN THERM kártya programozása (szoba i távvezérl ı 
illeszt ıkártya). 
 
Figyelem! Veszély!  
Az OPEN THERM kártya programozási m őveletét a kártya és a kazán áram alá 
helyezése nélkül kell elvégezni!!!!!  
Ha az átprogramozást áram alá helyezett kártyán vég ezzük, akkor azt kockáztatjuk, 
hogy a PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatla nul károsodik.  

Program feltöltése 
Eljárás: 

- Áramtalanítsa a kazánt. 
 
- Ha van, akkor kösse le a kommunikációs 

kábelt (2 pólusú molex csatlakozóvég) az 
illesztı kártyáról. 

 
- Használja a programozáshoz az Argus to 

ICP kábelt. 
 
- Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 

párhuzamos vég) az Open Therm-en levı 
egyetlen lehetséges csatlakozóba (piros 
vezeték a kondenzátor felé mutasson). 

 
-  Nyissa meg a Software standard  mappát: 

 
- Nyissa meg az ISP E781 Open-therm  

mappát (két kattintás). 
 

- Válassza ki a fogaskerekes ISP.bat  ikont. 
 

- Indítsa el a programozást. Ha megjelenik a 
“no device found ” felirat, akkor ellenırizze 
a kártyán levı csatlakozó irányát (piros 
vezeték a kondenzátor felé mutasson), vagy 
pedig ellenırizzük, hogy az USB bemenet 
csatlakozója pontosan illeszkedik-e a PC bemenetbe. 

 
- Várja meg a programozás befejezıdését, és ne vegye figyelembe a “warning ” feliratot 

(sárga szöveg). Arra azonban figyeljen, hogy piros figyelmeztetı szövegek ne jelenjenek 
meg. (piros szöveg esetén meg kell ismételni az eljárást, az elejétıl kezdve. 

 
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja meg valamelyik gombot) felirat. 
- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 
- A programozás befejezıdött. 
- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 
- Kapcsolja vissza a készülékre az áramot. 
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Kaszkádvezérl ı egység programozása. 

1. program feltöltése 
Kaszkádvezérl ı kártya programozása Argus to ICP kábellel. 
 
Figyelem! Veszély! 
A kaszkádvezérl ı panel programozási m őveletet a kártya és a kazánok áram alá 
helyezése nélkül kell elvégezni!!!!! 
Ha az átprogramozást áram alá helyezett kártyán vég ezzük, akkor azt kockáztatjuk, hogy 
a PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatlanul k árosodik. 
 
Eljárás: 

- Áramtalanítsa a kazánokat és a 
kaszkádvezérlıt. 

 
- Nyissa ki a kaszkádvezérlı mőszerdobozt. 
 
- Ellenırizze, hogy a jp1 csatlakozóra minden 

jumper rá legyen csatlakoztatva. Ha minden 
tüskén van jumper sapka, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a vezérlıpanel 
kaszkád üzemmódban van.  

 
- Használja az Argus to ICP  kábelt a 

programozáshoz. 
 

- Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 
párhuzamos vég) a kevertköri 
vezérlıpanelen az egyetlen szabad 
csatlakozóba, és közben ügyeljen az irányra 
(piros kábel a vezérlıpanelen levı relésor 
felé mutasson). 

 
- Nyissa meg a Software standard  mappát: 

 
- Nyissa meg a Cascata  mappát (két 

kattintás). 
 

- Nyissa meg az ISP 7E69 Zóne Master 
centralina  mappát (két kattintás). 

 
- Válassza ki a fogaskerekes ISP.bat  ikont. 

 
- Elkezdıdik a programozás, ha a “no device 

found ” felirat jelenik meg, akkor ellenırizni 
kell a csatlakozó irányát a kártyán (piros 
vezeték a relé felé essen), vagy pedig azt 
kell megnézni, hogy az USB bemenet 
csatlakozója pontosan illeszkedik-e a PC 
bemenethez. 

-  
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- Várja meg a programozás befejezıdését, és ne vegye figyelembe a “warning ” feliratot 
(sárga szöveg). Arra azonban figyeljen, hogy piros figyelmeztetı szövegek ne jelenjenek 
meg. (piros szöveg esetén meg kell ismételni az eljárást, az elejétıl kezdve) 

-  
- Várja meg, hogy megjelenjen a (nyomja meg valamelyik gombot) felirat. 
- Nyomja meg valamelyik billentyőt. 
- A programozás befejezıdött. 
- Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 
- Zárja be a mőszerdobozt. 

2. program feltöltése 
Programozás 4 eres kábellel a távvezérl ı kártyán lév ı csatlakozóval. Batch memória 
programozása – (a távvezérl ı funkcióinak 
programjai)  

 
Eljárás: 

- Nyissa ki a távvezérlı szekrényt. 
 

 
 

- Vegye ki a kezelıpanelt a helyérıl, de 
közben vigyázzon, nehogy megsérüljön a 
környezeti hımérsékletérzékelı (lent balra). 

 
 
 
 

 
- Illessze rá a kártyát a távvezérlı hátsó 

alapjára megfordítva úgy, hogy 
csatlakozzon a hátlapon levı konnektorra, 
és így a kártyát el lehessen látni árammal. 

 
 
 
 
 
 

 



 Argus szervíz szoftver 07   

 

2. verzió (2007) 18 
            

- Használja az Argus to USB kábelt a 
programozáshoz. 

 
 

- A mellékelt jumpert illessze az egyetlen 
kéttős csatlakozóra.  

 
 

- A szürke 4 szálas (+ 1 vak) kábelt illessze 
az egyetlen lehetséges csatlakozóra (a 
kártyán.  

 
 

- Helyezze feszültség alá a vezérlıpanelt (a 
távvezérlı kijelzıje nem fog mőködni). 

 
 

- Nyissa meg a Software standard  mappát. 
 

- Nyissa meg a Cascata  mappát (két 
kattintás). 

 
- Nyissa meg az ISP 119 Comando Remoto  

mappát (két kattintás). 
 

- Válassza ki a fogaskerekes ISP_119RC.bat  ikont. 
 

- Egy új ablak, az „atmel flip commander line interpreter” nyílik meg. 
 

- Várja meg, hogy az összes mőveletet elvégezze a program. Akkor sikerült a 
programozás, ha végül megjelenik a failed 0 (sárga szöveg). Ha esetleg hibaüzenetet 
írna ki (piros szöveg), akkor ellenırizni kell, hogy jól illeszkednek-e a kábelek, és újra kell 
kezdeni a programozási eljárást. 

 
- A folytatáshoz nyomjon meg egy gombot. 

 
- Áramtalanítsa le a panelt. 

 
- Vegye le a jumpert 

 
- Húzza le a 4 eres (+ 1 vak) kábelt. 

 
- Szerelje össze a távvezérlıt, és közben vigyázzon, nehogy megrongálja a környezeti 

érzékelıt. 
 

- Helyezze ismét áram alá, és ellenırizze, hogy a kijelzın megjelenik-e a szoftververzió 
(ebben az esetben ------). 
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3. program feltöltése 
Frontoldali programozás 2 szálas kábellel (E2prom m emória programozása. A kazán 
mőködési paraméterei és azok értékeinek programja) 
 
Eljárás: 

- Ismét az Argus to USB kábelt használja 
úgy, hogy a csatlakozóvéget lecseréli a 
frontális csatlakozáshoz. 

 
- Illessze be a 2 szálas kábelt a bármelyik a 

kaszkádba kötött kazán vezérlıpanel elsı 
részén található csatlakozóba, bármilyen 
helyzetben, mert a csatlakozó nem polaritás 
érzékeny.  

 
- Helyezze áram alá a kaszkádrendszert. 

 
- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  

mappába (két kattintás). 
 

- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába (két 
kattintás). 

 
- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla 

kattintással. 
 
- Kattintson a megnyíló program ablakban a 

legördíthetı ablak listájából, az F7 Cascade  
ablakra, ellenırizze, hogy van-e 
kommunikáció a számítógéppel. Ezt a jobb 
alsó keretben zöld, sárga, majd szürke 
színre váltás jelzi. 

 
- Válassza ki a tools  gombot. 

 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
 
- Válassza ki a 6: Argus RC  címet és 

programozza be a 119_RCE2 Comando remoto (centralina).bin  fájlt. 
 

- A programozás akkor volt sikeres, ha megjelenik az ok. 
 

- Nyugtázza az ok  billentyő megnyomásával. 
 

- Ismét válassza ki a tools  gombot. 
- Válassza ki az E2prom write  funkciót. 
- Válassza ki a 99 ZM_C címet és programozza be a 119 CME2 ZM Cascada.bin  fájlt. 
- A programozás akkor volt sikeres, ha megjelenik az ok. 
- Nyugtázza az ok  billentyő megnyomásával. 
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Kiegészít ı beállítások 

1) Hibalisták lehívása a kazán memóriájából 
Eljárás: 

- Az Argus to USB kábelt használja. 
 
- Illessze be a 2 szálas kábelt a panel elsı 

részén, bármilyen helyzetben, mert a 
csatlakozó nem polaritás érzékeny. (Ezt a 
mőveletet áram alá helyezett kazánnál 
végezze). 

 
- Lépjen be az „LABVISION_X3 …….”  

mappába (két kattintás). 
 

- Lépjen be a „LABVISION 3X”  mappába (két 
kattintás). 

 
- Indítsa el a LabVision.exe  fájlt, dupla 

kattintással. 
 

- Kattintson a megnyíló program ablakban a 
legördíthetı ablak listájából, az F1 119MN 
boiler history  ablakra, ellenırizze, hogy 
van-e kommunikáció a számítógéppel. Ezt a 
jobb alsó keretben zöld, sárga, majd szürke 
színre váltás jelzi. 

 
- A hibák idırendi elıfordulását az immagine 

(kép) billentyő kiválasztásával menthetjük el 
a saját PC-nken. 

 

- Amikor kiválasztotta a gombot, megnyílik 
egy ablak. Ekkor kell kiválasztani a mentési 
célkönyvtárat és megadni az elmentendı fájl 
nevét. 

 

- Ha elvégezte ezeket a mőveleteket, akkor 
válassza a save (mentés) gombot. 

- Fontos: a mentési formátum *.jpg (kép), 
amely a Windows képmegjelenítı 
programjával nyitható meg. 
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2) A hibalistát tartalmazó memória törlése 
 
Eljárás: 

- Aktiválja a kazán program-kommunikációt 
az F1 119MN boiler history ablak 
kiválasztásával, vagy a PC F1 
funkciógombjának megnyomásával. Ha 
létrejött a kommunikáció, a kurzor a Lab 
vision  program képernyıjén alul, jobbra 
mozogni kezd, és megjelenik a hibákat 
idırendben tartalmazó képernyı. 

- Irja be a jelszót, amely mindegyik szervizes 
birtokában van. 

 
- Locking errors: reteszelt leállási hibák 

(például F5)  
- Blocking errors: átmeneti leállási hibák, 

aminek a megszőnése után a készülék 
automatikusan újraindul (példa A1). 

 

Reteszelt leállási hibalista törlése 
- Válassza ki (két kattintás) a reteszelt hibák 

sorát, és ekkor megnyílik egy új ablak. 
 
- Írja be a “255”-ös értéket a kijelzett sorba, 

amivel töröli az esetleg létezı összes kódot. 
 
- Nyugtázza az ok gomb kiválasztásával, Várjon néhány 

másodpercet, és a rögzített hibák törlıdnek. 
 

 

Átmeneti leállási hibák törlése 
- Válassza ki (két kattintás) az átmeneti leállási hibák sorát. 

Ekkor megnyílik egy új ablak. 
 

- Írja be a “255”-ös értéket a kijelzett sorba, amivel töröli az 
esetleg létezı összes kódot. 

 

- Nyugtázza az ok gomb kiválasztásával, Várjon néhány másodpercet, és az átmeneti 
leállási hibák törlıdnek. 
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3) Az elıremenı hımérséklet maximum értékének csökkentése (ez a m ővelet az 
Argus kártyával ellátott kazánok mindegyikénél elvé gezhetı Open Therm 
távvezérl ı megléte esetén is) 

- Végezze el az 1. pontban bemutatott 
mőveletet. 

 
- Ha elindította a LabVision programot, akkor 

válassza ki az F3– CH gombot; ekkor 
megnyílik egy új ablak a kazán főtési 
üzemmódjának a paramétereivel. 

 

- A módosítandó hımérsékleti maximumérték 
a „T_CH_SETPOINT_MAX „ 

 
- Az alábbi mőveletek elvégzése elıtt 

szakítsa meg a távvezérlı kommunikációját. 
 

- Két kattintás az elızıleg betáplált értékre, 
újabb ablak fog megnyílni. 

 
- Írja be a kívánt új értéket, majd nyugtázza 

az ok gomb megnyomásával. 
- Amikor elvégezte a módosítást, várni kell 

néhány másodpercet, hogy megjelenjen az 
új érték a kijelzın. Kapcsolja ki majd vissza 
a kazán áramellátását, azután indítsa újra a 
programot. 

 
- A LabVision -ban az F3– CH. gomb kiválasztásával ismét ellenırizhetı, hogy az új érték 

rögzítése a memóriában megtörtént-e. 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK:  
Argus szervíz szoftver használati utasítása – 2007. május 10-i kiadás. 
 
 

 


