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1. fejezet 

Inka – Premixx típusú kazánvezérl ı panel programozása (nem Solar verzió) 

1. Lépés - Kazán vezérl ıpanel Watchdog programozása 
Vezérlıpanel programozása „Argus Vision Software 290508” program segítségével. 
 
Vezérlıpanel típusok 
A 07-es software verziót csak a „119 MIN_2d6”, és ennél újabb kiadású vezérlıpanelekre lehet 
felírni. A régebbi verziójú panelekre továbbra is a 05-ös program alkalmazható! 
 
Figyelem! Veszély! 
A watchdog programozási m őveletet a kártya és a kazán áram alá helyezése nélk ül 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 kazánt. 
� Nyissa ki a mőszerdobozt. 
� Használja az Argus to ICP  kábelt a programozáshoz 
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� 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). Lépjen be a 119MN Watchdog (Scheda Caldaia)  mappába, majd lépjen be 
a 119_16WD_2008_04_10_[4EBD]  almappába. 

�  Dupla kattintással indítsa az ISP.bat  fájlt. 
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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. 
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2. lépés - Batch program feltöltése kazán vezérl ıpanelre 
Programozás 4 eres kábellel a kártya hátulján lév ı csatlakozóval. Batch memória 
programozása – (a kazán üzemelési módjainak program jai)  
 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt és nyissa ki a 
mőszerdobozt. 

� Használja az Argus to USB kábelt a 
programozáshoz. 

� A mellékelt 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 119MN Batch (Scheda Caldaia)  mappába.  
� Lépjen be a 119_33MN_2008_04_23_[74C3]  almappába. 
� Dupla kattintással indítsa el az ISP_119.bat  fájlt. 
� 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). 
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3. Lépés - Serial program feltöltése kazán vezérl ıpanelre 
Frontoldali programozás 2 eres kábellel (E2prom mem ória 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). 

 
 

� Lépjen be a „Labvision_3x”  mappába. 
� Indítsa el a LabVision.exe fájlt (két kattintás az ikonra ). 
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� A csatlakozó elsı használatakor a PC még nem ismeri fel a csatlakozót, és a 
kommunikáció még nem aktív.  

 

 
 
 
� A képernyı bal alsó sarkában ezt jelzi is, Comport closed  felirattal. 
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� A csatlakozó felismertetéséhez kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� A megjelenı lehetıségekbıl válassza a „Preferences ”-t 
 

 
 

� Ekkor a monitoron megnyílik a Communication Port  kiválasztásának ablaka.  
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� A legördítı ablakban válassza ki a hosszú bető-számsort, mert ez a csatlakozó címzése. 
 

 

� Kattintson az OK gombra. 
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� A következı teendık a kommunikáció beindításához szükségesek. 

� A kommunikáció beindításához kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� Kattintson a „Start” menüre. 
 

 
 

� A kommunikáció elindul, amit a jobb alsó sarokban levı ablakról ellenırizhetı, az ablak 
alapszíne elıször sárga, majd szürke színőre vált, és a kék vonalkák jobbra-balra 
mozognak. 
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� A képernyı bal alsó sarkában megjelenik a csatlakozó szimbóluma, és a száma. 

 

 
 

� A legördíthetı menübıl válassza az F2-02-119MN Burner -t, vagy nyomja meg az F2-es 
gyorsbillentyőt. 

 
� Kattintson aTools  menüre. 
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� Válassza ki az „E2prom write ”sort. 
 

 
 

� A megjelenı ablakban válassza a 200; Slave 200  címsort, ez a kazánvezérlı panel 
címzése. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki a 119 33 E2 main board  sort, dupla kattintással. 
 

 
 

� Megindul a programírási folyamat. 
 

 
 

� A folyamat befejezéséhez nyomja kattintson az OK gombra. 
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4. Lépés – küls ı kevertköri modul (RK modul) egység programozása. 

A Fázis - ICP program feltöltése 
Figyelem! Veszély!  
A kevertköri zóna vezérl ıpanel programozási m őveletet 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 helyrehozhatatlanul k árosodik.   
 
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) a kevertköri vezérlıpanelen az 

egyetlen szabad csatlakozóba, és közben ügyeljen az irányra (piros kábel a 
vezérlıpanelen levı relésor felé mutasson). 
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Kevertköri m őszerdoboz 
 
 

Távvezérlı illesztıpanel

Kevertköri vezérlıpanel
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� Lépjen be a 119ZM zone master (Scheda Kit BT separato)  mappába. 
� Lépjen be az ISP_ZM_EAAE  alkönyvtárba. 
� Kattintson duplán az ISP.bat  fájlra. 
� Várja meg, hogy megjelenjen a “nyomja meg valamelyik gombot ” felirat. 
� Nyomja meg valamelyik billentyőt. 
� A programozás befejezıdött. 
� Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 

 

B Fázis - Frontoldali programozás 2 eres kábellel  
Eljárás: 

� Az Argus to USB kábelt használja úgy, hogy a csatlakozóvéget a frontális csatlakozóba 
helyezi. 

 
 

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

� Lépjen be a LabVision_3x  könyvtárba, és indítsa el a Labvision.exe  programot. 
� A legördülı menübıl válassza ki a 09 – 119ZM Zonemaster  sort. 
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� Kattintson a Tools  menüsorra. 
 

 
 

� Válassza az E2prom write  menüsort. 
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� A megjelenı ablakban a legördülı menüben válassza ki a 3:ZM címzést, majd nyomja 
meg az OK gombot. 

 

 
 

� A megjelenı listából válassza ki a 119 ZME2 kit bt  sort dupla kattintással. 
 

 
 
� A programírási mővelet elkezdıdik 
 

 
 

� A sikeres befejezés után nyomja meg az OK gombot. 
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5. Lépés - Léptet ımotoros RK zónák programozása: Inka RK, Condens NB 2-3 RK, 
Condens Amica PAB 2-3 RK 

A Fázis – ICP program feltöltése, zónakártyák progr amozása 
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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 ezzük, akkor azt kockáztatjuk, 
hogy a PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatla nul károsodik.  
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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 elsı zónavezérlı egyetlen szabad 

csatlakozójába, és közben ügyeljen az irányra (piros kábel a transzformátor felé 
mutasson). 
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� Lépjen be a 119ZMs zone master stepper (Schede BT integrato)  mappába. 
� Lépjen be a 119_13ZM_2008_04_10[830D]  almappába. 
� Kattintson duplán a 119ZM_ICP.bat  fájlra 
� 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. 

� 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 Condens 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 ellenırizze le a két kártya 
zónának megfelelı címzését (1 vagy 2). A 2. számú zóna vezérlıpanel 10 pólusú 
csatlakozóján lenni kell egy jumper sapkának. Ez a csatlakozó a programozáshoz 
használt csatlakozó mellett van. A jumpert a transzformátorhoz legközelebb esı két 
tüskére kell rátenni. 
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B Fázis – a Serial program feltöltése 
Keverıszelepes vezérl ıpanel programozása a kazán vezérl ıpaneljér ıl a kazán 
vezérlıpanel verziója feltétlen 2d6, vagy újabb verziójú l egyen. 
 
Frontoldali programozás 2 eres kábellel  
 
Eljárás: 

� Az Argus to USB kábelt használja úgy, hogy a csatlakozóvéget a frontális csatlakozóba 
helyezi. 

 

 
 

� 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). 

� Ha álló kazánt programoz, akkor a távoli kijelzı maradjon csatlakoztatva, hogy a fıkártya 
és a zónakártyák közötti csatlakozás aktív legyen. 

� Lépjen be a LabVision 3x  könyvtárba, és indítsa el a LabVision.exe  programot. 
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� A programablak legördülı menüjében válassza ki a F8 – 08 – 119ZM-s Zonemaster 

sort. 
 

 
 

� Kattintson a Tools  menüre. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom Write  sort 
 

 
 

� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki a 3:ZM-s 1th  sort 
. 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119 13ZM-E2STEPPER sort, és kattintson a megnyitás 
gombra. 

 

 

� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 
 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
 
� Abban az esetben, ha a kazán két kevertköri zónát tartalmaz (PAB 3 RK, vagy NB 3 RK), 

a programlépéseket meg kell ismételni a második kevertköri panelre is, úgy, hogy a 
címzés ablakban a 4:ZM-s 2th  sort kell kiválasztani. 
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6. Lépés - Kondenzációs álló kazánok küls ı kezelıpanelének programozása. 
 

 

 
 
 
Figyelem! Veszély! 
A kazánok távoli kijelz ıjének 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 helyrehozhatatlanul k árosodik. 
 

 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt. 
� Szerelje le a külsı kezelıpanelt. 
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� 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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� Ha a külsı kezelıpanel verziószámsora 1_0, vagy 1_1, akkor lépjen be a 119DI remote 
display (Display remoto caldaie a basamento)  könyvtárba 

� Lépjen a 119DI_1_LPC932 vecchio  alkönyvtárba. 
� Lépjen be a 119_03DI_2008_04_10_[89DC]  alkönyvtárba. 
� Indítsa el az ICP.bat  fájlt. 

 
� Ha a külsı kezelıpanel verziószámsora 1a1, akkor lépjen be a 119DI remote display 

(Display remoto caldaie a basamento)  könyvtárba 
� Lépjen a 119DI_1a_LPC96 nuovo  alkönyvtárba. 
� Lépjen be a 119_03DI_2008_04_23_[4E3A]  alkönyvtárba. 
� Indítsa el az ICP.bat  fájlt. 
� Megkezdıdik a program felírása, majd a megjelenı üzenetre nyomjon egy OK.t 
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7. Lépés - 152ZEACA kódú OPEN THERM kártya programo zása (szobai 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.  
 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt. 
� Ha van, akkor kösse le a kommunikációs kábelt (2 pólusú molex csatlakozóvég). 
� Használja a programozáshoz az Argus to ICP kábelt. 
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� Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) az Open Therm-en levı egyetlen 
lehetséges csatlakozóba (piros vezeték a kondenzátor felé mutasson). 

 
 

� Lépjen be a 119OT open therm (Schedino OpenTherm)  mappába. 
� Nyissa meg az 119_03OT_2008_06_12_[E26A]  mappát. 
� Válassza ki a fogaskerekes ISP.bat  ikont. 
� A programfeltöltés elindul, majd megjelenik a PROGRAMMING OK  felirat. 
� Nyomja meg az OK gombot. 
� Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 
� Kapcsolja vissza a készülékre az áramot. 
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8. Lépés – Kazán vezérl ıpanel „Bo” programozása 
 
A tökéletes mőködés érdekében állítsa be a készülék helyes „Bo” értékét a kazán 
vezérlıpanelén. A beállítható paraméterekrıl, és a programozás módjáról a gépkönyvek adnak 
tájékoztatást. 
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2. fejezet 

Termomax Amica Condens Solar PAB kazánok programozá sa 
A programozáshoz Az Argus Vision Software 290508 verziója használható. 
 
Figyelem! Veszély!  
Az 1-2-3-4-5. programlépések 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.  
 

1. Lépés – Kazán vezérl ıpanel Watchdog programozása 
 
Eljárás:  

� Áramtalanítsa a kazánt. 
� Nyissa ki a mőszerdobozt. 
� Használja az Argus to ICP  kábelt a programozáshoz 
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� 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). Lépjen be a 119MN Watchdog (Scheda Caldaia)  mappába, majd lépjen be 
a 119_16WD_2008_04_10_[4EBD]  almappába. 

�  Dupla kattintással indítsa az ISP.bat  fájlt. 
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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. 
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2. Lépés – Solar Master panel ICP programozása 
Eljárás: 

� Használja az Argus to ICP illesztı egységet. 
 

 
 

� Nyissa ki a kazán vezérlıpanel dobozát, és annak hátlapjában megtalálható a 2R_0 
kódszámú Solar master panel. 

� illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) az egyetlen szabad csatlakozóba, és 
közben ügyeljen az irányra (piros kábel a zöld sorkapocs felé mutasson). Lépjen be a 
119SM solar master  (Schéda Alimentacione Pompa Solare) mappába. 

�  Dupla kattintással indítsa az ICP.bat  fájlt. 
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� A program feltöltése után nyomja meg az OK gombot. 
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3. Lépés - Léptet ımotoros RK zónák programozása: Amica Condens Solar PAB 
2RK, -PAB3 RK 
 
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 ezzük, akkor azt kockáztatjuk, 
hogy a PC és az Argus to ICP kábel helyrehozhatatla nul károsodik.  
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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 elsı zónavezérlı egyetlen szabad 

csatlakozójába, és közben ügyeljen az irányra (piros kábel a transzformátor felé 
mutasson). 

 

 
 

� Lépjen be a 119ZMs zone master stepper (Schede BT integrato)  mappába. 
� Lépjen be a 119_13ZM_2008_04_10[830D]  almappába. 
� Kattintson duplán a 119ZM_ICP.bat  fájlra 
� 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. 

� 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. 
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� Abban az esetben, ha Condens Amica PAB 3 RK, vagy Condens 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 ellenırizze le a két kártya 
zónának megfelelı címzését (1 vagy 2). A 2. számú zóna vezérlıpanel 10 pólusú 
csatlakozóján lenni kell egy jumper sapkának. Ez a csatlakozó a programozáshoz 
használt csatlakozó mellett van. A jumpert a transzformátorhoz legközelebb esı két 
tüskére kell rátenni. 
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4. Lépés - OPEN THERM kártya programozása (szobai t ávvezérl 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.  
 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt. 
� Ha van, akkor kösse le a kommunikációs kábelt (2 pólusú molex csatlakozóvég). 
� Használja a programozáshoz az Argus to ICP kábelt. 
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� Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) az Open Therm-en levı egyetlen 
lehetséges csatlakozóba (piros vezeték a kondenzátor felé mutasson). 

 
 

� Lépjen be a 119OT open therm (Schedino OpenTherm)  mappába. 
� Nyissa meg az 119_03OT_2008_06_12_[E26A]  mappát. 
� Válassza ki a fogaskerekes ISP.bat  ikont. 
� A programfeltöltés elindul, majd megjelenik a PROGRAMMING OK  felirat. 
� Nyomja meg az OK gombot. 
� Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 
� Kapcsolja vissza a készülékre az áramot. 
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5. Lépés – A kazán küls ı kezelıpanelének programozása. 
 

 
 
Figyelem! Veszély! 
A kazánok távoli kijelz ıjének 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 helyrehozhatatlanul k árosodik. 
 
Eljárás: 

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

 

 

� Ha a külsı kezelıpanel verziószámsora 1_0, vagy 1_1, akkor lépjen be a 119DI remote 
display (Display remoto caldaie a basamento)  könyvtárba 

� Lépjen a 119DI_1_LPC932 vecchio  alkönyvtárba. 
� Lépjen be a 119_03DI_2008_04_10_[89DC]  alkönyvtárba. 
� Indítsa el az ICP.bat  fájlt. 

 
� Ha a külsı kezelıpanel verziószámsora 1a1, akkor lépjen be a 119DI remote display 

(Display remoto caldaie a basamento)  könyvtárba 
� Lépjen a 119DI_1a_LPC96 nuovo  alkönyvtárba. 
� Lépjen be a 119_03DI_2008_04_23_[4E3A]  alkönyvtárba. 
� Indítsa el az ICP.bat  fájlt. 
� Megkezdıdik a program felírása, majd a megjelenı üzenetre nyomjon egy OK-t. 

 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 50 
            

6. Lépés – Kazán vezérl ıpanel Batch program betöltése 
 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt és nyissa ki a 
mőszerdobozt. 

� Használja az Argus to USB kábelt a 
programozáshoz. 

� A mellékelt 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 119MN Batch (Scheda Caldaia)  mappába.  
� Lépjen be a 119_33MN_2008_04_23_[74C3]  almappába. 
� Dupla kattintással indítsa el az ISP_119.bat  fájlt. 
� 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). 
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7. Lépés 

A Fázis – Kazán vezérl ıpanel Serial program feltöltése 
Frontoldali programozás 2 eres kábellel (E2prom mem ória 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). 

 
� Lépjen be a „Labvision_3x”  mappába. 
� Indítsa el a LabVision.exe  fájlt (két kattintás az ikonra ). 
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� A csatlakozó elsı használatakor a PC még nem ismeri fel a csatlakozót, és a 
kommunikáció még nem aktív.  

 

 
 
 
� A képernyı bal alsó sarkában ezt jelzi is: Comport closed  felirattal. 
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� A csatlakozó felismertetéséhez kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� A megjelenı lehetıségekbıl válassza a „Preferences ”-t 
 

 
 

� Ekkor a monitoron megnyílik a Communication Port  kiválasztásának ablaka.  
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� A legördítı ablakban válassza ki a hosszú bető-számsort, mert ez a csatlakozó címzése. 
 

 

� Kattintson az OK gombra. 
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� A következı teendık a kommunikáció beindításához szükségesek. 

� A kommunikáció beindításához kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� Kattintson a „Start” menüre. 
 

 
 

� A kommunikáció elindul, amit a jobb alsó sarokban levı ablakról ellenırizhetı, az ablak 
alapszíne elıször sárga, majd szürke színőre vált, és a kék vonalkák jobbra-balra 
mozognak. 
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� A képernyı bal alsó sarkában megjelenik a csatlakozó szimbóluma, és a száma. 

 

 
 

� A legördíthetı menübıl válassza az F2-02-119MN Burner -t, vagy nyomja meg az F2-es 
gyorsbillentyőt. 

 
� Kattintson aTools  menüre. 
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� Válassza ki az „E2prom write ”sort. 
 

 
 

� A megjelenı ablakban válassza a 200; Slave 200  címsort, ez a kazánvezérlı panel 
címzése, majd nyomja meg az OK gombot. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki a 119 33 E2 main board  sort, dupla kattintással. 
 

 
 

� Megindul a programírási folyamat. 
 

 
 

� A folyamat befejezéséhez kattintson az OK gombra. 
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B Fázis - Kever ıszelepes vezérl ıpanel programozása a kazán vezérl ıpaneljér ıl  
 

� A programablak legördülı menüjében válassza ki a F8 – 08 – 119ZM-s Zonemaster 
sort. 

 

 
 

� Kattintson a Tools  menüre. 
 

 
 

� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom Write  sort 
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� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki a 3:ZM-s 1th  sort 
. 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119 13ZM-E2STEPPER sort, és kattintson a megnyitás 
gombra. 

 

 

� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 
 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
� Abban az esetben, ha a kazán két kevertköri zónát tartalmaz (PAB 3 RK, vagy NB 3 RK), 

a programlépéseket meg kell ismételni a második kevertköri panelre is, úgy, hogy a 
címzés ablakban a 4:ZM-s 2th  sort kell kiválasztani. A következı lépések is 
megegyeznek az elızıekben leírtakkal. 
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C Fázis – Solar Master panel programozása a kazán v ezérlıpanelr ıl 
� A legördülı menübıl válassza a 11-119SC Solar CH &DHW  sort 
 

 
 
� Kattintson a Tools  menüre. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom Write  sort 
 

 
 
� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki az 5: SOLAR  sort 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119 03SM_E2SOLAR MASTER  sort, és kattintson a 
megnyitás gombra. 

 

 
 
� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 

 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
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8. Lépés – Kazán vezérl ıpanel „Bo” programozása 
 
A tökéletes mőködés érdekében állítsa be a készülék helyes „Bo” értékét a kazán 
vezérlıpanelén. A beállítható paraméterekrıl, és a programozás módjáról a gépkönyvek adnak 
tájékoztatást. 
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3. Fejezet 

Inka Solar Állomás programozása 
A programozáshoz Az Argus Vision Software 290508 verziója használható. 
 
Figyelem! Veszély!  
Az 1-2-3 programlépések  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.  
 

1. Lépés – Kazán vezérl ıpanel Watchdog programozása 
 
Eljárás:  

� Áramtalanítsa a kazánt. 
� Nyissa ki a mőszerdobozt. 
� Használja az Argus to ICP  kábelt a programozáshoz 
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� 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). Lépjen be a 119MN Watchdog (Scheda Caldaia)  mappába, majd lépjen be 
a 119_16WD_2008_04_10_[4EBD]  almappába. 

�  Dupla kattintással indítsa az ISP.bat  fájlt. 
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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. 
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2. Lépés - Léptet ımotoros RK zóna ICP programozása: Inka K-RK készülé keknél 
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 elsı zónavezérlı egyetlen szabad 

csatlakozójába, és közben ügyeljen az irányra (piros kábel a transzformátor felé 
mutasson). 

� Lépjen be a 119ZMs zone master stepper (Schede BT integrato)  mappába. 
� Lépjen be a 119_13ZM_2008_04_10[830D]  almappába. 
� Kattintson duplán a 119ZM_ICP.bat  fájlra 

 

 
 

 
 

� Elkezdıdik a program feltöltése, majd a befejezéskor kéri az OK gomb megnyomását. 
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3. Lépés – Solar vezérl ıpanelek ICP programozása 
Eljárás: 

� Használja az Argus to ICP illesztı egységet. 

 
 

A Fázis - Solar Master panel ICP programozása 
 

� Nyissa ki a Solar egység mőszerdobozát, és abban megtalálható a 2R_0 kódszámú 
Solar master panel. 

� Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) az egyetlen szabad csatlakozóba, és 
közben ügyeljen az irányra (piros kábel a zöld sorkapocs felé mutasson). Lépjen be a 
119SM solar master  (Schéda Alimentacione Pompa Solare) mappába. 

�  Dupla kattintással indítsa az ICP.bat  fájlt. 
 

 
 

� A program feltöltése után nyomja meg az OK gombot. 
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B Fázis – Solar Slave vezérl ıpanel ICP programozása 
 

� A mőszerdobozban a  Master panel mellett található a 2R_2 jelő Solar Slave  panel. Ez a 
panel tartalmazza a kékszínő transzformátort. 

� Illessze be a 6 pólusú kábelt (3+3 párhuzamos vég) az egyetlen szabad csatlakozóba, és 
közben ügyeljen az irányra (piros kábel a kék transzformátor felé mutasson). Lépjen be a 
119SL solar slave  (Scheda Transformatore Blu) mappába. 

� Lépjen be a 119_10SL_2008_04_10_[097B]  alkönyvtárba. 
�  Dupla kattintással indítsa az ICP.bat  fájlt. 
� Várja meg, hogy megjelenjen a PROGRAMING OK  felirat. 

 

 
 

� Nyomja meg az OK gombot. 
� A programozás befejezıdött. 
� Húzza le a kábelt a csatlakozóról. 
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4. Lépés – A kazán vezérl ıpanel Batch programozása 
 
Eljárás: 

� Áramtalanítsa a kazánt és nyissa ki a 
mőszerdobozt. 

� Használja az Argus to USB kábelt a 
programozáshoz. 

� A mellékelt 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 119MN Batch (Scheda Caldaia)  mappába.  
� Lépjen be a 119_33MN_2008_04_23_[74C3]  almappába. 
� Dupla kattintással indítsa el az ISP_119.bat  fájlt. 
� 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). 
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5. Lépés 

A Fázis – Kazán vezérl ıpanel Serial program feltöltése 
Frontoldali programozás 2 eres kábellel (E2prom mem ória 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). 

 
� Lépjen be a „Labvision_3x”  mappába. 
� Indítsa el a LabVision.exe  fájlt (két kattintás az ikonra ). 

 
 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 78 
            

� A csatlakozó elsı használatakor a PC még nem ismeri fel a csatlakozót, és a 
kommunikáció még nem aktív.  

 

 
 
� A képernyı bal alsó sarkában ezt jelzi is: Comport closed  felirattal. 
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� A csatlakozó felismertetéséhez kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
 

 
 
 
 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 80 
            

� A megjelenı lehetıségekbıl válassza a „Preferences ”-t 
 

 
 

� Ekkor a monitoron megnyílik a Communication Port  kiválasztásának ablaka.  
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� A legördítı ablakban válassza ki a hosszú bető-számsort, mert ez a csatlakozó címzése. 
 

 

� Kattintson az OK gombra. 
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� A következı teendık a kommunikáció beindításához szükségesek. 

� A kommunikáció beindításához kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� Kattintson a „Start” menüre. 
 

 
 

� A kommunikáció elindul, amit a jobb alsó sarokban levı ablakról ellenırizhetı, az ablak 
alapszíne elıször sárga, majd szürke színőre vált, és a kék vonalkák jobbra-balra 
mozognak. 
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� A képernyı bal alsó sarkában megjelenik a csatlakozó szimbóluma, és a száma. 

 

 
 

� A legördíthetı menübıl válassza a 14 – 119SC Solar Station CH  sort. 
� Kattintson aTools  menüre. 
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� Válassza ki az „E2prom write ”sort. 
 

 
 

� A megjelenı ablakban válassza a 200: Slave 200  címsort, ez a kazánvezérlı panel 
címzése, majd nyomja meg az OK gombot. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki a 119 33 E2 main board  sort, dupla kattintással. 
 

 
 

� Megindul a programírási folyamat. 
 

 
 

� A folyamat befejezéséhez kattintson az OK gombra. 
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B Fázis - Kever ıszelepes vezérl ıpanel programozása a kazán vezérl ıpaneljér ıl  
 

� A programablak legördülı menüjében válassza ki a 14 – 119SC Solar Station CH sort. 
 

 
 

� Kattintson a Tools  menüre. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom Write  sort 
 

 
 

� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki a 3:ZM-s  sort, és kattintson 
az OK gombra. 

. 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119 13ZM-E2STEPPER sort, és kattintson a megnyitás 
gombra. 

 

 

� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 
 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
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C Fázis – Solar Master vezérl ıpanel programozása 
� A legördülı menüben válassza ki a 14 – 119SC Solar Station CH  sort. 
 

 
 
 
� Kattintson a Tools  menüre. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom Write  sort 
 

 
 
� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki az 5: SOLAR  sort 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119 03SM-E2SOLAR MASTER  sort, és kattintson a 
megnyitás gombra. 

 

 
 
� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 

 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
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D Fázis – Solar Slave vezérl ıpanel programozása 
� A legördülı menüben válassza ki a 14 – 119SC Solar Station CH  sort. 
 

 
 
 
� Kattintson a Tools  menüre. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki az E2prom write  sort 
 

 
 
� A megjelenı címzés ablak legördülı menüjében válassza ki az 98:SOLAR SLAVE sort. 
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� A megjelenı listáról válassza ki a 119_10SL-E2SOLAR SLAVE  sort, és kattintson a 
megnyitás gombra. 

 

 
 
� A programfeltöltési folyamat elindul, és a végén megjelenik a nyugtázó ablak. 

 

 
 
� Nyomja meg az OK gombot. 
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6. Lépés – Kazán vezérl ıpanel „Bo” programozása 
 
A tökéletes mőködés érdekében állítsa be a készülék helyes „Bo” értékét a kazán 
vezérlıpanelén. A beállítható paraméterekrıl, és a programozás módjáról a gépkönyvek adnak 
tájékoztatást. 

 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 97 
            

4. Fejezet  

 Kaszkádvezérl ı egység programozása. 
A programozáshoz Az Argus Vision Software 290508 verziója használható. 

1. Lépés - Kaszkádvezérl ı kártya ISP programozása 
 
Figyelem! Veszély! 
A kaszkávezérl 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. 
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� 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. 
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� 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). 

 

 
 

� Lépjen be a 119CM cascade zone master (Scheda Master Cascata)  mappába. 
� Lépjen be a 110_02CM_2008_04_10_[7E69]  almappába, és kattintson duplán az 

ISP.bat  fájlra. 
� 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. 

� 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. 
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2. Lépés – A kijelz ıpanel Batch programozása 
 
Programozás 4 eres kábellel a távvezérl ı kártyán lév ı csatlakozóval. Batch memória 
programozása – (a távvezérl ı funkcióinak programjai)  
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Eljárás: 
� Nyissa ki a távvezérlı szekrényt. 

 
 
 

� Vegye ki a kezelıpanelt a helyérıl, de közben vigyázzon, nehogy megsérüljön a 
környezeti hımérsékletérzékelı (lent balra). 
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� Illessze rá a kártyát a távvezérlı hátsó alapjára megfordítva úgy, hogy csatlakozzon a 
hátlapon levı konnektorra, és így a kártyát el lehessen látni árammal. 
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� 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.  

 
 



 Argus szervíz szoftver   

 

2. verzió (2007) 105 
            

 
 
� Helyezze feszültség alá a vezérlıpanelt (a kaszkádvezérlı kijelzıje nem fog mőködni). 
� Lépjen be a 119RC remote control (Display Cascata)  mappába (egy kattintás). 
� Lépjen be a 119_03RC_2008_04_10_[1529] almappába. 
� Válassza ki (két kattintás) az ISP_119RC.bat  fogaskerekes 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. 
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3. Lépés a Kaszkádvezérl ı kezelıegység Serial programozása 
Frontoldali programozás 2 szálas kábellel. A rendsz er 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.  
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� Helyezze áram alá a kaszkádrendszert. 
 

 
 

� Lépjen be az Labvision_3x  mappába (két kattintás). 
� Indítsa el a LabVision.exe programot (sasos ikon) 
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� A csatlakozó elsı használatakor a PC még nem ismeri fel a csatlakozót, és a 
kommunikáció még nem aktív.  

 

 
 
� A képernyı bal alsó sarkában ezt jelzi is: Comport closed  felirattal. 
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� A csatlakozó felismertetéséhez kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� A megjelenı lehetıségekbıl válassza a „Preferences ”-t 
 

 
 

� Ekkor a monitoron megnyílik a Communication Port  kiválasztásának ablaka.  
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� A legördítı ablakban válassza ki a hosszú bető-számsort, mert ez a csatlakozó címzése. 
 

 

� Kattintson az OK gombra. 
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� A következı teendık a kommunikáció beindításához szükségesek. 

� A kommunikáció beindításához kattintson az „Options ” menüre. 
 

 
 

� A legördülı menübıl válassza a „Communication ”-t. 
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� Kattintson a „Start” menüre. 
 

 
 

� A kommunikáció elindul, amit a jobb alsó sarokban levı ablakról ellenırizhetı, az ablak 
alapszíne elıször sárga, majd szürke színőre vált, és a kék vonalkák jobbra-balra 
mozognak. 
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� A képernyı bal alsó sarkában megjelenik a csatlakozó szimbóluma, és a száma. 
 

 
 

� A legördíthetı menübıl válassza az F7-09-119RC Cascade  sort. 
� Kattintson aTools  menüre. 
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� Válassza ki az „E2prom write ”sort. 
 

 
 

� A megjelenı ablakban válassza a 6:Argus RC  címsort, ez a kaszkádvezérlı kezelıpanel 
címzése, majd nyomja meg az OK gombot. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki a 119 33 RCE2 remote control  sort, dupla kattintással. 
 

 
 

� Megindul a programírási folyamat. 
 

 
 

� A folyamat befejezéséhez kattintson az OK gombra. 
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4. Lépés a kaszkádvezérl ı panel Serial programozása 
Frontoldali programozás 2 szálas kábellel. A rendsz er mőködési paraméterei és azok 
értékeinek programja. 
 
Eljárás: 

� Továbbra is az Argus to USB kábelt használja, és a kaszkádtelep feszültség alatti. 
� A program feltöltését a 3. Lépés folytatásaként kell elvégezni. 
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� A mőködı LabVision ablak legördülı menüjében válassza ki az F7 – 09 – 119RC 
Cascade sort . 

� Kattintson a Tools  menüre 
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� Válassza ki az E2prom write funkciót. 

 

 
 

 
� A megjelenı ablakban válassza a 99:ZM-C címsort, ez a kaszkádvezérlı panel címzése, 

majd nyomja meg az OK gombot. 
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� A megnyíló ablakból válassza ki a 119 33 CME2 cascade zone master  sort, dupla 
kattintással. 

 

 
 

� Megindul a programírási folyamat. 
 

 
 

� A folyamat befejezéséhez kattintson az OK gombra. 
� Kapcsolja le az áramot és húzza ki a csatlakozó kábel. 
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5. Fejezet  

„Bo” paraméter lista 
 
24kW főtési teljesítmény ő készülékek 
 

KAZÁN MEGNEVEZÉSE 
BOILER 

VERSION 
„Bo” 

DHW GAS 
TYPE 

FR_MAX 
[rpm] 

P_CH_MAX 
[%] 

FR_MIN 
[rpm] 

IGNITION 
SPEED 
[rpm] 

TERMOMAX INKA 24K  (24/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 24.35 

01 G20 5520 60 1440 3780 

TERMOMAX INKA 24K  (24/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 24.35 

02 
PLATE 

LPG 4980 57 1920 3600 

TERMOMAX INKA 24 (24/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 24.35 

03 G20 5520 60 1440 3780 

TERMOMAX INKA 24 (24/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 24.35 

04 
TANK 

LPG 4980 57 1920 3600 

INKA BIMETAL CONDENS PMB 24.29 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 24.29 
TERMOMAX INKA 24K RK  (24/29) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB BT 24.29 

05 G20 4920 71 1440 3780 

INKA BIMETAL CONDENS PMB 24.29 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 24.29 
TERMOMAX INKA 24K RK  (24/29) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB BT 24.29 

06 

PLATE 

LPG 4380 71 1920 3600 

INKA BIMETAL CONDENS MB 24.29 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 24.29 
TERMOMAX INKA 24 RK  (24/29) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB BT 24.29 

07 G20 4920 71 1440 3780 

INKA BIMETAL CONDENS MB 24.29 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 24.29 
TERMOMAX INKA 24 RK  (24/29) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB BT 24.29 

08 

TANK 

LPG 4380 71 1920 3600 
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35kW főtési teljesítmény ő készülékek 
 

KAZÁN MEGNEVEZÉSE 
BOILER 

VERSION 
„Bo” 

DHW GAS 
TYPE 

FR_MAX 
[rpm] 

P_CH_MAX 
[%] 

FR_MIN 
[rpm] 

IGNITION 
SPEED 
[rpm] 

TERMOMAX INKA 35K        (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 35.35 
TERMOMAX INKA 35K RK        (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB BT 35.35 
TOP BIMETAL CONDENS PLB 35 
TOP BIMETAL CONDENS PLB 2 35 

09 G20 5700 1500 3780 

TERMOMAX INKA 35K         (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB 35.35 
TERMOMAX INKA 35K RK        (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS PMB BT 35.35 
TOP BIMETAL CONDENS PLB 35 
TOP BIMETAL CONDENS PLB 2 35 

10 

PLATE 

LPG 5280 2040 3600 

TERMOMAX INKA 35     (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 35.35 
TERMOMAX INKA 35 RK        (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB BT 35.35 
TOP BIMETAL CONDENS N 35 
TERMOMAX CONDENS NB  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB2  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB3  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB2 RK  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB3 RK  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB2  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB3  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB2  RK (35)  
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB3  RK (35)  

11 G20 5700 1500 3780 

TERMOMAX INKA 35     (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 35.35 
TERMOMAX INKA 35 RK        (35/35) 
TEKA BIMETAL CONDENS MB BT 35.35 
TOP BIMETAL CONDENS N 35 
TERMOMAX CONDENS NB  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB2  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB3  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB2 RK  (35) 
TERMOMAX CONDENS NB3 RK  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB2  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB3  (35) 
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB2  RK (35)  
TERMOMAX AMICA CONDENS PAB3  RK (35)  

12 

TANK 

LPG 5280 
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55kW főtési teljesítmény ő készülékek 
 
 

KAZÁN MEGNEVEZÉSE 
BOILER 

VERSION 
„Bo” 

DHW GAS 
TYPE 

FR_MAX 
[rpm] 

P_CH_MAX 
[%] 

FR_MIN 
[rpm] 

IGNITION 
SPEED 
[rpm] 

TERMOMAX INKA 55 
INKA BIMETAL CONDENS MB 55 
TEKA BIMETAL CONDENS M 55 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 55 
TOP BIMETAL CONDENS N 55 
TOP BIMETAL CONDENS NB 55 

13 G20 6480 100 2220 4500 

TERMOMAX INKA 55 
INKA BIMETAL CONDENS MB 55 
TEKA BIMETAL CONDENS M 55 
TEKA BIMETAL CONDENS MB 55 
TOP BIMETAL CONDENS N 55 
TOP BIMETAL CONDENS NB 55 

14 

TANK 

LPG 5940 100 2100 4380 

 
 
24 - 29kW főtési teljesítmény ő PREMIXX készülékek 
 

KAZÁN MEGNEVEZÉSE 
BOILER 

VERSION 
„Bo” 

DHW GAS 
TYPE 

FR_MAX 
[rpm] 

P_CH_MAX 
[%] 

FR_MIN 
[rpm] 

IGNITION 
SPEED 
[rpm] 

PLUVIA PREMINOX PMB 18.26 21 G20 6660 51 2820 3780 

PLUVIA PREMINOX PMB 18.26 22 
PLATE 

LPG 6720 53 3000 3960 
PLUVIA PREMINOX MB 18.26 23 G20 6660 51 2820 3780 

PLUVIA PREMINOX MB 18.26 24 
TANK 

LPG 6720 53 3000 3960 
PLUVIA PREMINOX PMB 24.29 25 G20 7260 79 2820 3780 

PLUVIA PREMINOX PMB 24.29 26 
PLATE 

LPG 7260 80 3000 3960 

PLUVIA PREMINOX MB 24.29 27 G20 7260 79 2820 3780 
PLUVIA PREMINOX MB 24.29 28 

TANK 
LPG 7260 80 3000 3960 

TERMOMAX PREMIXX 24K   (24/26) 29 G20 6660 90 2820 3780 

TERMOMAX PREMIXX 24K   (24/26) 30 
PLATE 

LPG 6720 92 3000 3960 
TERMOMAX PREMIXX 24   (24/26) 
PREMIXX MB 2 24.26 

31 G20 6660 90 2820 3780 

TERMOMAX PREMIXX 24   (24/26) 
PREMIXX MB 2 24.26 

32 
TANK 

LPG 6720 92 3000 3960 

TERMOMAX PREMIXX 29K  (29/29) 33 G20 7260 100 2820 3780 
TERMOMAX PREMIXX 29K  (29/29) 34 

PLATE 
LPG 7260 100 3000 3960 

TERMOMAX PREMIXX 29  (29/29) 
PREMIXX MB 2 29.29 

35 G20 7260 100 2820 3780 

PREMIXX MB 2 29.29 
TERMOMAX PREMIXX 29  (29/29) 36 

TANK 
LPG 7260 100 3000 3960 

 
 
 
 
 


