
 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 
   



 

 

 

 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ez a kezelési utasítás a készülék tartozékának 

tekintendő. mely fontos információkat és 

utasításokat tartalmaz a készülék megfelelő, 

biztonságos és szakszerű telepítéshez, 

használatához és karbantartásához. A kezelési 

utasításnak a készülék tulajdonosánál kell lennie, a 

készülék közelében, hogy kéznél legyen a 

telepítéskor, illetve a karbantartáskor szükséges 

információk biztosítására. 

A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi eetekből 

eredő meghibásodások esetén: 

- ha a készüléket nem a megfelelő célra 

használják, 

- ha a készüléken vagy alkatrészein bármilyen 

változtatásokat végeztek, 

- ha nem megfelelő tartozék került beépítésre, 

- ha a rendszeres karbantartásokat illetve 

javítási munkákat nem képzett szakember 

végezte, 

- ha a telepítés és karbantartás során nem 

tartották be a gyártói és szakhatósági 

előírásokat. 

FIGYELEM! 

Azonnal kapcsolja ki a készüléket és zárja el a 

gázcsapot, amennyiben a készülék meghibásodott 

vagy nem működik megfelelően. Ne próbálja 

megjavítani a készüléket. 

Karbantartási illetve javítási munkákat csak a 

megfelelő végzettséggel rendelkező szakember 

végezheti el. A javítási munkák során csak eredeti 

alkatrészeket illetve tartozékokat használjon. 

A Kezelési utasításban alkalmazott jelölések és 

azok jelentése: 

Tanács, javaslat, megjegyzés 

 

 

Fontos információ, Megfelelő 

működéssel kapcsolatos 

információk, Veszély 

 

  



 

 

HASZNÁLAT ÉS MŰKÖDÉS 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A Thea készülékcsalád a Thea 35 Kondens 

készülékkel vált teljessé, mely kimagasló minőséget 

képvisel a háztartási gázkészülékek között, melyek 

fűtésre és használati melegvíz előállítására 

szolgálnak. A készülék különleges, de modern és 

elegáns vonalvezetése, kompakt mérete, 

megbízhatósága és biztonságos működése 

elengedhetetlen részévé teszi családi házak és 

lakások fűtési rendszerének.

A készülék vezérlését végző mikroprocesszoros 

egység a rendszert úgy irányítja, hogy a maximális 

hatásfokot minimális veszteség mellett érje el. A 

Thea készülékcsaládot sokoldalúsága minden igényt 

kielégítővé teszi. 

 

Ábra 1.  

 

 

 

 

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 

Ábra 2.  

Thea Kondens DS 

1. Gyujtó transzformátor 
2. Hőcserélő 
3. Biztonsági termosztát 
4. Fűtési hőmérséklet érzékelő 
5. Váltószelep 
6. Biztonsági szelep 
7. HMV hőmérséklet érzékelő 
8. Nyomásmérő óra 
9. Szivattyú 
10. HMV hőmérséklet érzékelő 
11. Nyomástávadó 
12. Gázszelep 
13. HMV lemezes hőcserélő 
14. Ventilátor 
  



 

 

Ábra 3.  

Thea Kondens SR 

1. Gyujtó transzformátor 
2. Hőcserélő 
3. Biztonsági termosztát 
4. Fűtési hőmérséklet érzékelő 
5.  
6. Biztonsági szelep 
7.  
8. Nyomásmérő óra 
9. Szivattyú 
10.  
11.  
12. Gázszelep 
13.  
14. Ventilátor 
 

 

 Ábra 4. 

Kapcsolja be a készüléket a kezelőfelületen található gomb 

megnyomásával. Az LCD kijelző (kék háttérvilágítással) 

azonnal bekapcsol. A kijelzőn néhány másodpercre 

megjelenik a két számjegyű szoftver verzió, mely idő alatt 

az elektronika ellenőrzést végez. Az ellenőrzés végén a 

kijelzőn megjelenik a Menü.  

A Kezelőfelület leírása 

A kezelőfelület segítségével könnyen kiválaszthatóak és módosíthatóak, illetve megjeleníthetőek a 

készülék beállítási értékei. A nagy LCD kijelző alkalmas az összes szükséges információ megjelenítésére, 

mely a készülék működésével kapcsolatos. A szükséges információk elérésében a nagy Multifunkciós 

nyomó/forgatógomb segít, mely két irányba forgatható (értékek növelése illetve csökkentése) és 

benyomható (a paraméter vagy menüpont kiválasztása). 

A paraméterek kiválasztásának és módosításának folyamata az alábbi egyszerűsített ábrán látható. 

Ábra 5.  

 

 

  



 

 

FŐMENÜ 

A készülék bekapcsolt állapotában két lehetséges üzemállapot érhető el, melyek a Főmenüből 

bármikor közvetlenül elérhetőek illetve lekérdezhetőek. 

FŐMENÜ 1. OLDAL – STANDBY / OFF 

Ebben az üzemmódban a készülék feszültség alatt van, de a 

HMV készítés és a fűtési hőigény nem kerül kiszolgálásra. A 

nyomástávadóval szerelt készülékeknél a kijelzőn a fűtési 

rendszer nyomása látható és az alábbi információk 

kérdezhetők le a Multifunkciós gomb forgatásával:  

 

Üzemmód állapot képernyő, a szimbólum villogásakor a 

gomb egyszeri megnyomásával érhető el (Ábra 6.2)  

 

 

Információs képernyő, mely a szimbólum villogásakor a 

gomb egyszeri megnyomásával érhető el (Ábra 6.3)  

 

 

 

Beüzemelő képernyő, a szimbólum villogásakor a gomb 

egyszeri megnyomásával érhető el (Ábra 6.4)  

A Főmenűbe való belépés után a hibajelzések továbbra is 

kijelzésre kerülnek, a váltószelep (amennyiben a készülék 

tartalmazza) és a szivattyú karbantartási funkciói is működnek. A Fagyvédelmi funkció aktív. 

A STANDBY / OFF üzemmódba való visszalépéshez a Multifunkciós gombot forgassa addíg, míg a 

megfelelő piktogram villogni nem kezd, majd nyomja meg a gombot. 

 

A Beüzemelő képernyő csak szakemberek számára érhető el. 

 

STANDBY / OFF üzemmódban a készülék inaktív, de az elektromos hálózathoz 

csatlakoztatva van. 

 



 

 

FŐMENÜ 2. OLDAL – MŰKÖDÉS

A készülék működésével kapcsolatos információk a 

normál működési folyamat alatt mindig láthatóak a 

kijelzőn. Az alábbi szimbólumok láthatóak ezen a 

képernyőn: 

Kombi készülékeknél: 

- a kiválasztott üzemmód (tél-nyár) 

- a beállított HMV hőmérséklet 

- a fűtési rendszer hőmérséklete 

- INFORMÁCIÓS menü szimbóluma 

- BEÜZEMELŐ menü szimbóluma 

- STANDBY/OFF menü szimbóluma (Ábra 7.1) 

Ha a készülék üzemel és HMV hőigény kiszolgálása 

van folyamatban, a kijelzőn a „csap” szimbólum 

villog és a HMV hőmérséklet látható a kijelzőn. 

Fűtési hőigény kiszolgálásakor a „radiátor” 

szimbólum villog és a fűtési víz hőmérséklete 

látható a kijelzőn. Mindkét esetben a „láng” 

szimbólum aktív (Ábra 7.2). A készülékekhez 

csatlakoztatott kiegészítőktől függően további 

szimbólumok jelenhetnek meg a kijelzőn: 

nyomástávadó esetén a fűtési rendszer nyomása, 

külső hőmérséklet érzékelő és szobai kezelő egység 

esetén azok szimbólumai (Ábra 7.3). 

Csak fűtő készülékeknél: 

- a fűtési rendszer hőmérséklete 

- INFORMÁCIÓS menü szimbóluma 

- BEÜZEMELŐ menü szimbóluma 

- STANDBY/OFF menü szimbóluma (Ábra 7.4) 

Fűtési hőigény kiszolgálásakor a „radiátor” 

szimbólum villog és a fűtési víz hőmérséklete 

látható a kijelzőn. A „láng” szimbólum aktív (Ábra 

7.5). A készülékekhez csatlakoztatott kiegészítőktől 

függően további szimbólumok jelenhetnek meg a 

kijelzőn: nyomástávadó esetén a fűtési rendszer 

nyomása, külső hőmérséklet érzékelő és szobai 

kezelő egység esetén azok szimbólumai (Ábra 7.6).

Ábra 7.1 

 

 

 

Ábra 7.2 

 

 

 

 

Ábra 7.3 

 

 

 

 

Ábra 7.4 

 

 

 

Ábra 7.5 

 

 

 

Ábra 7.6 

  



 

 

 

FŐMENÜ 2. OLDAL – MŰKÖDÉS – ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS (TÉLI-NYÁRI)

A készülék két működési üzemmódban 

üzemeltethető, Téli illetve Nyári. 

Kombi készülékek esetén NYÁRI üzemmódban a 

fűtési hőigények kiszolgálása nem üzemel, a 

készülék csak a HMV igényeket elégíti ki. A készülék 

kijelzőjén ebben az üzemmódban a „NAP” 

szimbólum jelenik meg (Ábra 8.1). 

Kombi készülékek esetén „TÉLI” üzemmódban a 

fűtési és HMV hőigények is kielégítésre kerülnek. 

Téli üzemmódban a készülék kijelzőjén a 

„HÓPEHELY” szimbólum jelenik meg (Ábra 8.2). 

A megfelelő üzemmód kiválasztásához forgassa a 

Multifunkciós gombot abba a helyzetbe, hogy a 

kívánt üzemmódot jelképező szimbólum villogni 

kezdjen. A villogó szimbólum jelzi a kiválasztott 

üzemmódot. Amennyiben a kívánt üzemmódnak 

megfelelő szimbólum villog, úgy nyomja meg a 

Multifunkciós gombot a kiválasztás 

megerősítéséhez. 

Fűtő készülékek esetén az üzemmód választó 

lehetőség nem elérhető. Ezen készülékek 

üzemállapotai a STANDBY/OFF (Ábra 6.1) illetve a 

fűtési hőigény kiszolgálása (Ábra 8.3). 

Ábra 8.1 

 

Ábra 8.2 

 

Ábra 8.3 

 

 

FŐMENÜ 2. OLDAL – MŰKÖDÉS – HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYZÁS

Kombi készülékek esetén 

A HMV hőmérséklet és a fűtési előremenő 

hőmérséklete is a kívánt igények szerint 

szabályozható. A hőmérsékletek folyamatosan 

láthatóak a kijelzőn az üzemmódnak megfelelő 

szimbólum mellett (radiátor a fűtési előremenő 

hőmérsékletetet, a csap a HMV hőmérsékletet 

jelenti). Amennyiben a készülék készenléti 

állapotban van, úgy a kijelzőn a beállított HMV 

hőmérséklet értéke látható. 

A HMV hőmérséklet beállításához forgassa a 

Multifunkciós gombot az óramutató járásával 

megegyezően vagy ellentétesen addíg, míg a 

„CSAP” szimbólum villogni nem kezd, majd nyomja 

meg a Multifunkciós gombot 5 mp-en belül, hogy 

beállíthassa a kívánt hőmérséklet értéket. A „CSAP” 

szimbólum mellett villogó szám jelzi a jelenleg 

beállított hőmérséklet értéket. A Multifunkciós 

gomb forgatásával állíthatja be a kívánt 

hőmérséklet értéket, melynek megerősítéséhez 

ismét meg kell nyomnia a gombot. A beállított érték 

tárolásra kerül, majd a kijelző ismét a Működési 

képernyőt mutatja. A HMV hőmérséklet beállítási 

értéke 30°C és 60 °C között szabályozható. 

 



 

 

A fűtési hőmérséklet beállításához forgassa a 

Multifunkciós gombot az óramutató járásával 

megegyezően vagy ellentétesen addíg, míg a 

„RADIÁTOR” szimbólum villogni nem kezd, majd 

nyomja meg a Multifunkciós gombot 5 mp-en belül, 

hogy beállíthassa a kívánt hőmérséklet értéket. A 

„RADIÁTOR” szimbólum mellett villogó szám jelzi a 

jelenleg beállított hőmérséklet értéket. A 

Multifunkciós gomb forgatásával állíthatja be a 

kívánt hőmérséklet értéket, melynek 

megerősítéséhez ismét meg kell nyomnia a gombot. 

A beállított érték tárolásra kerül, majd a kijelző 

ismét a Működési képernyőt mutatja. A fűtési 

hőmérséklet minimum és maximum értékei a fűtési 

rendszer fajtája alapján padlófűtés esetén 28-57 °C, 

radiátoros fűtés esetén 50-80 °C. 

Fűtő készülékek esetén 

Csak a fűtési előremenő hőmérséklete 

módosítható. A kívánt hőmérséklet a fentiek alapján 

állítható be. 

Ábra 9. 

 

 

 

INFORMÁCIÓS MENÜ

Az INFORMÁCIÓS MENÜ lehetőséget biztosít a 

készülék működésével és beállításával kapcsolatos 

információk megjelenítésére. A megjelenített 

paraméterek csak információt adnak, azok 

módosítása itt nem lehetséges. 

Belépés az INFORMÁCIÓS MENÜ-be: 

Az INFORMÁCIÓS MENÜ kiválasztásához forgassa a 

Multifunkciós gombot az óramutató járásával 

megegyező vagy ellentétes irányba, míg a menüt 

jelző szimbólum „I” villogni nem kezd, majd 5 mp-en 

belül nyomja meg a gombot a belépéshez. A 

FŐMENÜ bármelyik lapjáról elérheti az 

INFORMÁCIÓS MENÜ-t. 

A menü lapok kiválasztása 

Az INFORMÁCIÓS MENÜ-be való belépés után 

azonnal megjelenik a fűtési előremenő hőmérséklet 

beállított értéke. Az összes többi paraméter 

megtekintéséhez, melyet az INFORMÁCIÓS MENÜ 

képes megjeleníteni a Multifunkciós gomb 

forgatásával férhet hozzá (Ábra 10.). 

Ezek az információk a következők: 

1. Fűtési előremenő beállított hőmérséklete 

2. HMV beállított hőmérséklete 

3. A külső hőmérséklet érzékelő által mért érték (ha 

csatlakoztatva van) 

4. Utolsó hibakód 

5. Utolsó előtti hibakód 

A menüből való kilépéshez várjon 5 mp-et, hogy az 

automatika magától kilépjen, vagy nyomja meg 

egyszer a Multifunkciós gombot. A kijelző a kilépés 

után a belépés előtti képernyőt fogja mutatni. 

A KÉSZÜLÉKÉHEZ 

CSATLAKOZTATOTT 

ESZKÖZÖKRŐL KÉRDEZZE 

BEÜZEMELŐJÉT. 

 

 



 

 

MŰKÖDTETÉS 

SZOBATERMOSZTÁTTAL 

Az energiatakarékos készülékszabályzáshoz fontos a 

szobai termosztát használata, mely optimálisan 

irányítja készülékét a megfelelő komfort 

biztosításához. 

A SZOBATERMOSZTÁT TELEPÍTÉSÉVEL ÉS 

MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

KÉRDEZZE MEG BEÜZEMELŐJÉT. 

MŰKÖTETÉS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET 

ÉRZÉKELŐVEL 

A készülékhez külső hőmérséklet érzékelő 

csatlakoztatható. Ebben az üzemmódban a készülék 

automatikusan szabályozza a fűtési előremenő 

hőmérsékletét egy előre meghatározott algoritmus 

szerint. Az algoritmus paraméterei a fűtési görbe 

módosításával változtathatóak, így biztosítják a 

megfelelő viszonyokhoz való illesztést. A megfelelő 

fűtési görbe kiválasztására a Multifunkciós gomb 

használatával van lehetőség. 

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 

FELSZERELÉSI HELYÉVEL ÉS AZ 

OPTIMÁLIS SZABÁLYZÁS 

BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRJE KI A 

BEÜZEMELŐ TANÁCSÁT. 

MŰKÖDTETÉS OPENTHERM SZOBAI 

EGYSÉGGEL 

Az optimális és a leggazdaságosabb működéshez 

használhat OpenTherm szobai egységet. A szobai 

egység segítségével irányíthatja a készülék fő funkcióit 

a kezelőegységről anélkül, hogy a készülékhez kellene 

mennie. Az OpenTherm szobai egységek lehetőséget 

nyújtanak időzített (napi, heti) programok tárolására 

is, mellyel a fűtési igények még pontosabban 

kielégíthetőek (szabadság, fagyvédelem, karbantartási 

üzemmódok). 

AZ OPENTHERM SZOBAI EGYSÁG 

FELSZERELÉSI HELYÉVEL ÉS AZ 

OPTIMÁLIS SZABÁLYZÁS 

BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRJE KI A 

BEÜZEMELŐ TANÁCSÁT. 

Ábra 10. 

 

 



 

 

SPECIÁLIS FUNKCIÓK 

Fűtési rendszer fagyvédelmi funkció (minden 

modellnél) 

A fagyvédelmi funkció mindig aktív, hogy megvédje 

a fűtési rendszert és a készüléket az esetleges 

fagyástól. Amennyiben a fűtési hőmérséklet 

érzékelő által mért hőmérséklet túl alacsony, a 

fűtési keringető szivattyú működésbe lép, az égő 

bekapcsol és minimum teljesítményen üzemel. A 

fagyvédelmi funkció mindaddig működésben tartja 

a készüléket, míg a beállított (8 °C) hőmérsékletet el 

nem éri, így akadályozva meg a fűtési rendszer 

fagyását. 

 

 

 

 

Használati melegvíz hőcserélő előfűtés 

Ez a funkció csak a HMV készítésre beállított 

készülékeknél érhető el. A funkció biztosítja azt, 

hogy a hőcserélő hőmérsékletét a beállított 

hőmérséklet érték közelében tartja. A funkció 

bekapcsolása biztosítja a készülék gyors reagálását 

HMV igény kiszolgálásakor. 

MINDIG TARTSA A KÉSZÜLÉKET 

BEKAPCSOLT (STANDBY 

ÜZEMMÓDBAN), AZ ELZÁRÓ 

SZELEPEKET NYITOTT 

ÁLLAPOTBAN A FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ 

MŰKÖDÉSÉHEZ. 

EZ A FUNKCIÓ NEM GARANTÁLJA A TELJES 

RENDSZER VÉDELMÉT, MIVEL MŰKÖDÉSE AZ 

ELEKTROMOS ÁRAM ÉS GÁZELLÁTÁSTÓL FÜGG. 

A FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ MŰKÖDÉSÉVEL 

KAPCSOLATBAN KÉRJE BEÜZEMELŐJE TANÁCSÁT. 

 

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETÉRZÉKELŐ 

FELSZERELÉSI HELYÉVEL ÉS AZ 

OPTIMÁLIS SZABÁLYZÁS 

BEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRJE KI A 

BEÜZEMELŐ TANÁCSÁT. 

 

A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA A HMV 

HŐCSERÉLŐ IDŐ ELŐTTI 

ELHASZNÁLÓDÁSÁHOZ VEZETHET 

ÉS MEGNÖVEKEDETT 

GÁZFOGYASZTÁST EREDMÉNYEZHET. 

AZ OPTIMÁLIS MŰKÖDÉS ELÉRÉSÉHEZ KÉRJE 

BEÜZEMELŐJE TANÁCSÁT. 

 

 

  



 

 

HIBAKÓDOK

A készülék minden funkcióját a mikroprocesszoros 

vezérlés ellenőrzi és irányítja, így biztosítva a 

rendszer tökéletes működését, és az elérhető 

legnagyobb komfortszintet. A paraméterek állandó 

ellenőrzése biztosítja a készülék biztonságos 

működését. 

Amennyiben valamelyik alkatrész meghibásodik, 

vagy a környezeti paraméterek nem teszik lehetővé 

a készülék biztonságos üzemeltetését, a 

mikroprocesszoros vezérlés korlátozza a készülék 

működését vagy teljesen leállítja azt. A vezérlés 

megállapítja a hibát és hibajelet küld arról annak 

érdekében, hogy a hiba minél előbb kijavításra 

kerüljön és a készülék normál üzemben 

működhessen. A hibakódok az LCD kijelzőn jelennek 

meg, az „E” jel és a hiba számával (Ábra 11.).  

A hibakódok bizonyos feltételek teljesülése esetén 

generálódnak. Ezek közül a hibák közül néhány a 

készülék működését ideiglenesen blokkolja és a 

működés újra helyre áll, ha a hibát okozó feltételek 

megszűnnek. Néhány hiba oldásához felhasználói 

beavatkozás szükséges. 

Ábra 11. 

 

Kézi RESET, helyreállítási kísérlet 

A készülék kézi RESET-elését hiba esetén a 

következők alapján végezheti el: Nyomja meg a 

Multifunkciós gombot. A kijelzőn megjelenik az 

„RST” (RESET) szimbólum. Nyomja meg a 

Multifunkciós gombot ismét, a RESET 

megerősítéséhez (Ábra 12.). A vezérlés 

megpróbálja helyreállítani a rendszert és töröli a 

hibát okozó kódot. Amennyiben a helyreállítás 

sikeresen befejeződött a készülék ismét 

működésbe lép. Amennyiben a helyreállítási 

kísérlet sikertelen, a hibát okozó kód jelenik meg a 

kijelzőn. 

 

Ábra 12. 

 

 

AMENNYIBEN A HIBA HELYREÁLLÍTÁSA A MÁSODIK RESET MEGNYOMÁSA UTÁN IS 

SIKERTELEN, ÚGY KÉRJE SZERVIZ SZAKEMBER SEGÍTSÉGÉT. 

 



 

 

HIBAKÓDOK JEGYZÉKE (MINDEN MODELL) 

Hibakód Lehetségek ok Készülék viselkedése Lehetséges megoldás 

E0* Nincs kapcsolat az OpenTherm 
kezelőegységgel 

Működés ideiglenes 
üzemmódban 

Kérje szakember segítségét 

E1 Gyújtáshiba Készülék blokkolás Ellenőrizze a gázcsapot 
Nyomja meg a RESET gombot 
Kérje szakember segítségét 

E3 Fűtési hőmérséklet érzékelő 
hiba 

Készülék blokkolás Kérje szakember segítségét 

E4 Használati melegvíz 
hőmérséklet érzékelő hiba 

HMV működés 
ideiglenes 

üzemmódban. Fűtési 
üzem zavartalanul 

működik 

Kérje szakember segítségét 

E5 Gázszelep hiba Működés csökkentett 
teljesítményen 

Kérje szakember segítségét 

E6 Magas fűtési előremenő 
hőmérséklet 

Készülék készenléti 
állapotban. 

HMV normál üzemben 

Várja meg a hiba okának 
megszűnését 

E8 A fűtési rendszer nyomása túl 
alacsony 

Készülék blokkolás Ellenőrizze nincs e szivárgás a fűtési 
rendszeren. 

Töltse fel vízzel a rendszert. 
Kérje szakember segítségét 

E9 Fűtési rendszer hőmérséklete 
túl magas 

Készülék blokkolás Nyomja meg a RESET gombot 
Kérje szakember segítségét 

E10 Fűtési rendszer nyomása túl 
magas (> 2,7 bar) 

Készülék blokkolás Ellenőrizze a feltöltő csap zárt 
állapotát. 

Állítsa be a megfelelő nyomást a 
rendszer leengedésével 

E12 Túl sokszor használta a távoli 
RESET funkciót 

Készülék blokkolás Nyomja meg a RESET gombot 
Kapcsolja ki a készüléket 

E13 EEPROM hiba Készülék blokkolás Nyomja meg a RESET gombot 
Kapcsolja ki a készüléket 

Cserélje ki a vezérlőpanelt 

E14 Ventilátor sebesség hiba Készülék blokkolás Kérje szakember segítségét 

E16 Füstgáz hőmérséklet túl magas Készülék blokkolás Kérje szakember segítségét 

E23* Külső hőmérséklet érzékelő 
hiba 

Működés külső 
hőmérséklet érzékelés 

nélkül 

Kérje szakember segítségét 

E25 Fűtési rendszer hőmérséklete 
túl alacsony (Fagyveszély) 

Készülék blokkolás Várja meg a hiba okának 
megszűnését 

E26 Mágnesszelep tekercs hiba Készülék blokkolás Cserélje ki a mágnesszelepet 

E28 Hőmérséklet érzékelő hiba Készülék blokkolás Cserélje ki a hőmérséklet érzékelőt 

E30 Paraméter beállítási hiba Készülék blokkolás Ellenőrizze és állítsa be újra a 
paramétereket 

E33 HMV tároló hőmérséklet 
érzékelő 

A készülék tároló nélkül 
üzemel 

Kérje szakember segítségét 

E77 Készülék hőmérséklete magas A készülék csökkentett 
teljesítményen üzemel 

Kérje szakember segítségét 

*Megfelelő tartozék csatlakoztatása esetén 

 



 

 

TELEPÍTÉS 

HIDRAULIKA VÁZLAT – KOMBI KÉSZÜLÉK 

Ábra 13. 

1. Fűtési hőcserélő 
2. Gázégő 
3. Gázszelep 
4. Három-járatú szelep 
5. Biztonsági szelep 
6. Feltöltő szelep 
7. HMV áramlás kapcsoló 
8. HMV lemezes hőcserélő 
9. Keringető szivattyú 
10. Tágulási tartály 
 
 
 
 
 
 

HIDRAULIKA VÁZLAT – FŰTŐ KÉSZÜLÉK 

Ábra 14. 
1. Fűtési hőcserélő 
2. Gázégő 
3. Gázszelep 
5. Biztonsági szelep 
6. Feltöltő szelep 
9. Keringető szivattyú 
10. Tágulási tartály 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HIDRAULIKA VÁZLAT – FŰTŐ KÉSZÜLÉK + HMV TARTÁLY 

Ábra 15. 
1. Fűtési kör 
2. Három-járatú szelep 
3. HMV tartály 
 
 

 



 

 

ELEKTROMOS KAPCSOLÁS – KOMBI KÉSZÜLÉK 

Ábra 16. 

 
 

ELEKTROMOS KAPCSOLÁS – FŰTŐ KÉSZÜLÉK 

Ábra 17. 

   



 

 

SZIVATTYÚ JELLEGGÖRBE 

 
Ábra 18. 

 
 

TELEPÍTÉS

Használat: 
A készülék tervezése az érvényes szabványok és 
biztonsági előírások figyelembevételével történt. 
Ennek ellenére a nem megfelelő használat veszélyt 
jelenthet a készülék használójára, a készülék 
környezetére és magára a készülékre is. 
A készüléket zárt fűtési rendszerhez tervezték 
fűtés és használati melegvíz előállítására. A 
készülék a fűtővízet légköri nyomáson forráspont 
alatti hőmérsékletre melegíti. Minden, a fentiektől 
eltérő használat nem megfelelő használatnak 
minősül. A nem megfelelő használatból eredő 
károkért a gyártó/forgalmazó felelősséget nem 
vállal. 
A készülék megfelelő használata azt is jelenti, hogy 
a készüléket a kezelési és karbantartási utasításban 
foglaltak szerint üzemeltetik, elvégeztetik a 
készüléken szükséges karbantartási és javítási 
munkákat annak megfelelő állapotban tartásának 
érdekében. 
 
Általános előírások 

- A készülék felszerelését csak a szükséges 
engedélyekkel rendelkező szakember végezheti el, 
aki vállalja a megfelelő telepítést, beüzemelést és 
beállítást. A készülék beállítását, javítását csak 
képzett szakember végezheti. 
- Ne telepítse a készüléket poros vagy erőssen párás 
helyiségbe. Az olyan anyagok jelenléte, mint például 
fluor, kén, klór (pl. sprayk hajtógáza, ragasztók, 
festékek, üzemanyagok) a készülék alkatrészeinek 
vagy a füstgázelvezetésének korrózióját, sérülését 
okozhatják. Ne használja a készüléket kereskedelmi 
vagy ipari létesítmények fűtésére (pl fodrász 
szalonok, festő / asztalos műhelyek, takarító cégek). 
- A készüléket jól szellőzött helyiségben kell 
elhelyezni. 
- A készülék felszerelésénél vegye figyelembe a 
szükséges távolságok betartását (Ábra 19.). 
- A készüléket csak szilárd, stabil és sima falra 
rögzítse. 
- A készülék rögzítési pontjainak kialakításakor 
legyen körültekintő. Ellenőrizze, hogy a fal fúrásakor 
nem sért e rejtett vezetéket vagy csöveket a falban. 
 

 
  



 

 

Ábra 19. 

 
 

A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE A FALRA

Helyezze a csatlakozási- és rögzítési pontokat 
tartalmazó sablont a falra. Vegye figyelembe a 
készülék méreteit és a szükséges távolságokat (Ábra 
20.). 
- Használjon megfelelő méretű fúrót a készülék 
rögzítésére szolgáló furatok kialakítására. 
- Távolítsa el sablont, helyezze a falon kialkított 
furatokba a rögzítő tipliket és csavarokat, majd 
akassza fel a készüléket. 

Ábra 20. 
 

 
 
  



 

 

CSATLAKOZÁSI PONTOK 

Ábra 21. 
 

 
 

A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA A FŰTÉSI RENDSZERRE

Csatlakoztassa a víz és a fűtési rendszer csöveit a 
készülékhez az Ábra 21 méreteinek és pozícióinak 
figyelembe vételével. A csövek csatlakoztatásakor 
ügyeljen arra, hogy azok ne legyenek nyomás alatt, 
hogy a későbbi szivárgások lehetőségét csökkentse. 
Használjon megfelelő szerszámokat és eszközöket a 
szereléshez és a csatlakozások tömítéséhez. 
 

A csöveket és a csőrendszert a 
készüléhez való csatlakozás előtt 
alaposan mossa át, hogy az esetleges 
szennyeződések ne kerüljenek a 
készülékbe. 

 
 
 
 

A biztonsági szelep elvezető 
csövét csatlakoztassa úgy, 
hogy az azon esetlegesen 
kiáramló víz ne okozzon 
károkat személyekben vagy 
az épületben. 

- Ne használjon ½”-nál kisebb átmérőjű csövet. 
- Ne csatlakoztassa az elvezető csövet nyomás 
alatti csörendszerbe. 
- Az elvezető csövet csatlakoztassa a lakóház 
szennyvízelvezető rendszerébe. 
- Gondoskodjon az elvezető cső megfelelő 
védelméről, mivel a távozó víz forró is lehet. 
- A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget a 
biztonsági szelep működéséből eredő károkért. 
- Ne használja a készülék csőcsatlakozásait más 
készülékek földelésére. 
 

  



 

 

A FELTÖLTŐCSŐ CSATLAKOZTATÁSA FŰTŐ KÉSZÜLÉKHEZ

A fűtési rendszer feltöltéséhez szükséges a hálózati 
víz készülékhez történő csatlakoztatása. 
Csatlakoztassa a készülékkel szállított ½”-os 
szelepet és kösse erre a hálózati hidegvizet. 
 
 

Ábra 22. 

 
 

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉS CSATLAKOZTATÁSA

A Thea Kondens gázkazán tartalmazza a kondenzvíz 

leválasztó szifont, mely megakadályozza az 

égéstermék kondenz elfolyón keresztüli kijutását. 

Az elfolyó csatlakozásának jól ellenőrizhetőnek kell 

lenni és csatlakoztatni kell az épület szennyvíz 

elvezető rendszeréhez. A csatlakoztatás során 

ügyeljen a csőrendszer megfelelő lejtésére, hogy a 

kondenzvíz szabadon kiáramolhasson. Szabadba 

történő kondenzvíz elvezetés esetén gondoskodni 

kell a kifolyó fagyvédelméről, mely eljegesedése 

esetén dugulást okozhat. 

Ábra 23. 

 

 

A RENDSZER FELTÖLTÉSE

Készülék fűtési rendszerhez való csatlakoztatása 
után kerülhet sor a rendszer feltöltésére. A 
feltöltést lassan hajtsa végre, hogy a rendszerben 
lévő levegő távozhasson a csőrendszerből. A 
feltöltés során ellenőrizze a készüléken belüli és 
kivüli csőcsatlakozásokat, hogy meggyőződhessen 
arról, hogy a rendszer nem szivárog.  
- Nyissa ki a radiátor légtelenítő szelepeket. 
- Fokozatosan nyissa ki a feltöltő szelepet (Ábra 24.) 
és ellenőrizze, hogy a rendszerbe épített automata 
légtelenítő szelepek megfelelően működnek.  
- Zárja el a légtelenítő szelepet, amint azon keresztül 
víz távozik. 
- Ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását a 
készüléken található nyomásmérő óra segítségével 
(1,3-1,6 bar). 
- Zárja el a feltöltőcsapot. 
 
 

A rendszer feltöltését csak 
kikapcsolt és lehült készüléken 
végezze. 
 
A feltöltés befejeztével mindig 
zárja el a feltöltő csapot. 

 
 
 
 
 



 

 

CSATLAKOZTATÁS A GÁZRENDSZERHEZ

A készülék gázrendszerhez csatlakoztatása előtt 
ellenőrizze, hogy a készülék üzemeltethető e a 
rendelkezésre álló gázzal. Tisztítsa át a gázcsövet a 
készülékhez csatlakoztatás előtt, hogy megelőzze az 
esetleges szennyeződések készülékbe jutását, 
melyek a megfelelő működést akadályozhatják. 
A gázrendszerhez csatlakoztatáskor tartson be 
minden biztonsági előírást és rendeletet. A 
gázrendszerhez az Ábra 24. szerint csatlakoztassa a 
készüléket. A készülék gázcsatlakozójára szereljen 
fel elzáró szerelvényt. Bekötőcsőként merev 
fémcsövet vagy rozsdamentes acélcsövet 
használjon. 

Ellenőrizze, hogy a gáz áramlási mennyisége 
elegendő a készülék megfelelő működéséhez, még 
akkor is, ha egy időben több gázfogyasztó 
készüléket használ a rendszeren. Ellenőrizze, hogy 
nincs e jelentős nyomásesés a készülékek 
működésekor. Használjon megfelelő 
keresztmetszetű csövet a gázellátás biztosítására. 
 
Ábra 24. 

 
 
 

Ellenőrize, hogy a csőcsatlakozások 
nem szivárognak mielőtt megnyitja a 
gázcsapot. 
 
Ellenőrizze a rendszerbe épített 
nyomásszabályozó elemek működését 
mielőtt megnyitja a gázcsapot. 

Ne használja a gázcsövet az 
elektromos készülékek földelésére. 
 
Mindíg szereljen be gáz elzáró 
szelepet. A szelep elhelyezésekor 
ügyeljen arra, hogy az könnyen 
hozzáférhető és kezelhető legyen. 

  



 

 

CSATLAKOZTATÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATHOZ

A készülék biztonságos telepítéséhez szükséges az 
előírásoknak megfelelő elektromos csatlakoztatás a 
védőföldeléssel rendelkező elektromos hálózathoz. 
A készülék három eres elektromos kábellel van 
ellátva, mely dugvillát nem tartalmaz. A 
csatlakoztatáshoz használjon kétáramkörös 
megszakítót, mely érintkezőinek nyitási távolsága 
legalább 3 mm. Fontos, hogy ügyeljen a megfelelő 
polaritásra (Barna – Fázis, Kék – Nulla, Zöld-sárga – 
Védőföldelés) a készülék csatlakoztatásakor. A 
csatlakoztatás elvégzésekor (illetve a kábel 
cseréjekor) ügyeljen arra, hogy a védőföldelés 
vezetéke legalább 2 cm-rel legyen hosszabb a többi 
vezetéknél. Ha a teljes vezeték cseréje szükséges, 
akkor el kell távolítani a műszerdoboz fedelét a 
követekezők szerint: 
- Áramtalanítsa a készüléket az előzőleg beszerelt 
megszakító segítségével. 
- Nyissa le a műszerdobozt a rögzítőcsavarok 
eltávolítása után. 
- Távolítsa el a műszerdoboz fedelét, melyet négy 
csavar rögzít. 
- Keresse meg a hálózati betáp vezetéket (Ábra 25.) 
és kösse ki a sorkapocsból, majd távolítsa el a 
vezetéket. Csatlakoztassa az új vezetéket az 
előzővel megegyező pozíciókba. 
- Szerelje vissza a hátsó fedelet. 
- Rögzítse a műszerdobozt a működési pozícióban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A megfelelő védőföldelés ellenőrzését 
képzett szakember végezheti. A 
gyártó/forgalmazó nem vállal 
felelősséget a nem megfelelő 
földelésből eredő 
károkért/sérülésekért. 

Ábra 25.  

 
 
Az elektromos hálózatra való csatlakozáshoz 
H05VV –F, H05VVH2-f CEI EN 60228 vagy ennél 
jobb minőségű vezetéket használjon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ellenőrizze, hogy az elektromos 
hálózat megfelel a készülék 
adattábláján jelzett teljesítmény 
igényének.  
Ne használjon hosszabbítót vagy 
toldott vezetéket a készülék 
elektromos hálózatra történő 
csatlakoztatásához. 

 
  



 

 

FÜSTGÁZ ELVEZETÉS - ALKALMAZÁSOK

A készülék C típusú, helyiség levegőtől leválasztott, 
ventilátoros égéstermék elvezetéssel rendelkezik. 
Az égési levegő bevezető, és füstgáz elvezető 
csöveket megfelelő rendszerbe kell csatlakoztatni. A 
megengedett levegő beszívó és füstgáz elvezető 
rendszerek listája megtalálható a készülék 
adattábláján, melyeket az alábbiakban foglalunk 
össze: 
C13 koncentrikus fali kivezető. A csövek lehetnek 
szétválasztottak is, de mindkét csövet azonos 
szélhatások kell, hogy érjék. 

C33 koncentrikus tető átvezető (azonos kialakítás 
engedélyezett, mint a C13-nél) 
C43 a füstgáz elvezetés és az égési levegő bevezetés 
külön gyűjtőcsövön keresztül biztosított, de a két 
csövet azonos szélhatás kell, hogy érje.  
C53 szétválasztott vízszintes vagy függőleges 
elvezetés. 

 
Ábra 26. 

 
 

  



 

 

FÜSTGÁZ ELVEZETŐ RENDSZER – TELEPÍTÉS

A készülék az UNI 7129 besorolás alapján 
KOAXIÁLIS és SZÉTVÁLASZTOTT 
füstgázrendszerhez csatlakoztatható. 
A „koaxiális” rendszer egy cső a csőben rendszer, 
melynél azonos tengelyen helyezkedik el az égési 
levegő bevezető és a füstgáz elvezető cső. A 
rendszer elemei lehetőséget biztosítanak 

irányváltásokra, különböző hosszúságú egyenes 
csatlakoztatásokra, a készülékhez illetve a kivezető 
terminálhoz való csatlakoztatásra a szükséges 
tömítésekkel. A táblázat a kompatibilis 
alkatrészeket tartalmazza, azok tulajdonságaival 
együtt.

 
60/100 mm KOAXIÁLIS RENDSZER 

Szám Megnevezés Nyomásesés (Pa) Egyenértékű hossz (m) 

1 Átvezető terminál L=990 25 2,8 

2 Füstcső L=1000 K-B 6 1 

3 Függőleges indító M 15 2,2 

4 Könyök 90° K-B 7 1,3 

5 Könyök 45° K-B 6 1 

6 Tömítés D128   

7 Tömítés (égési levegő) D100   

8 Tömítés (füstgáz) D60   

 
Ábra 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszerre jellemző a nagy 
nyomásesés, mely korlátozza a 
kialakítható rendszer hosszát. A 
kiépíthető maximális csőhossz függ a 
nyomvonal kiépítéshez használt 
elemektől, melynek tulajdonságait a 
fenti táblázat tartalmazza. 
 
FONTOS, HOGY A KIÉPÍTETT 
RENDSZER HOSSZA NE HALADJA 
MEG A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS 
ÉRTÉKET! 
 
A kiépíthető maximális csőhossz a 
Műszaki adatok táblázatban 
található. 
 
A szétválasztott rendszer két különálló csőből áll. Az 
egyik a füstgáz elvezetését biztosítja, mely a 
készülék ventilátor kimenetéhez van csatlakoztatva, 
a másik az égéshez szükséges levegőt biztosítja a 
készülék tetejéhez rögzítve. A rendszer elemei 
lehetőséget biztosítanak irányváltásokra, 

különböző hosszúságú egyenes csatlakoztatásokra, 
a készülékhez illetve a kivezető terminálhoz való 
csatlakoztatásra a szükséges tömítésekkel. A 
táblázat a kompatibilis alkatrészeket tartalmazza 
azok tulajdonságaival együtt

  



 

 

80 mm SZÉTVÁLASZTOTT 

Szám Megnevezés Nyomásesés (Pa) Egyenértékű hossz (m) 

1 Bevezető terminál L=950 15 0,8 

2 Füstgáz elvezető terminál 
L=990 

3,5 1,5 

3 Füstcső L=1000 K-B 3 1 

4 Könyök 90° K-B 14 3 

5 Könyök 45° K-B 7 1,3 

6 Levegő oldali indító D80   

7 Füstgáz oldali indító D80   

8 D60 füstgáz csatlakozó L=50   

9 Tömítés D128   

10 Tömítés D100   

11 Tömítés D60   

12 Tömítés D80   

 
A kiépíthető maximális csőhossz függ a nyomvonal 
kiépítéséhez használt elemektől, melynek 
tulajdonságait a fenti táblázat tartalmazza. 
 
 
 

 
FONTOS, HOGY A KIÉPÍTETT RENDSZER HOSSZA NE 
HALADJA MEG A MEGENGEDETT MAXIMÁLIS 
ÉRTÉKET (égési levegő ellátó + füstgáz elvezető)! 
 
A kiépíthető maximális csőhossz a Műszaki adatok 
táblázatban található. 

 
Ábra 28. 
 

 
 

Füstgázelvezetés karakterisztikai összefoglaló táblázat 
 

Szétválasztott (levegő bevezető + égéstermék 
elvezető) 

Koaxiális 

dp <= 119 Pa 3 m + könyök 

 
  



 

 

ÉGÉSI LEVEGŐ ELLÁTÓ ÉS FÜSTGÁZ ELVEZETŐ RENDSZER: FONTOS INFORMÁCIÓ 

KÖVESSE A RENDELETEK ÉS SZABÁLYOK ELŐÍRÁSAIT. 
 
A KÉSZÜLÉKHEZ CSAK ANNAK MEGFELELŐ ÉGÉSI LEVEGŐ ÉS FÜSTGÁZELVEZETŐ CSÖVEK 
CSATLAKOZTATHATÓAK. AZ ALKAMAZHATÓ FÜSTGÁZRENDSZER JELÖLÉSE A KÉSZÜLÉK 
ADATTÁBLÁJÁN MEGTALÁLHATÓ. 
 
CSAK MEGFELELŐ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ CSŐRENDSZERT HASZNÁLJON A KÉSZÜLÉK ÉGÉSI 
LEVEGŐ ELLÁTÁSÁNAK ÉS ÉGÉSTERMÉKÉNEK ELVEZETÉSÉHEZ. 
 
MINDEN ESETBEN A SZERELÉSI UTASÍTÁSBAN FOGLALTAK SZERINT JÁRJON EL. 
 
TEGYEN MEG MINDENT, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A TÚLZOTT PÁRALECSAPÓDÁST. 
GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A KELETKEZŐ KONDENZVÍZ MÉG MINIMÁLISAN SEM 
ÉRINTKEZIK A KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEIVEL. 
 
SZÜKSÉG ESETÉN SZERELJEN FEL MEGFELELŐ KONDENZÁTUM ELVEZETŐT A FÜTGÁZELVEZETŐ 
RENDSZERRE. 
 
Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a következőket: 
- A FÜSTGÁZ ELVEZETŐ ÉS ÉGÉSI LEVEGŐ RENDSZER CSATLAKOZÁSAI MEGFELELŐEN TÖMÖREK 
ÉS MEGFELELŐEN RÖGZÍTETTEK 
- AZOK NINCSENEK KITÉVE MECHANIKAI, KÉMIAI VAGY HŐ HATÁSÁNAK, MELYEK A RENDSZER 
ÉPSÉGÉT VESZÉLYEZTETHETIK 
 
A TELEPÍTÉS SORÁN ÜGYELJEN A HŐTÁGULÁS SORÁN FELLÉPŐ MÉRETVÁLTOZÁSOKRA. 
 
  



 

 

BESZABÁLYZÁS ÉS KARBANTARTÁS 

A készüléken karbantartási munkákat csak képzett 
szakember végezhet.  
A karbantartási munkát az érvényben lévő 
szabélyok és előírások szerint kell elvégezni. 

Javasolt minden fűtési idény után a készülék 
ellenőrzése, mellyel a készülék optimális állapota 
fentartható.

 

ELŐZETES KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

- Ellenőrizze a megfelelősségi nyilatkozatot. 
- Ellenőrizze a Kezelési utasítás meglétét. 
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a készülék 
felszerelését (megfelel e a szükséges előírásoknak). 

- Szemrevételezéssel ellenőrizze a füstgázelvezető 
rendszert. 
- Ellenőrizze, hogy az égéstermék megfelelően 
távozik e.

 

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

- Tisztítsa meg a hőcserélőt és az elektródát a 
szennyeződésektől. 
- Távolítsa el a szennyeződéseket az égőről. 
- Ellenőrizze a készülék gyujtását, kikapcsolását és 
megfelelő működését. 
- Szemrevételezéssel ellenőrizze a csőkötések 
tömítéseit. 
- Ellenőrizze a biztonsági rendszerek megfelelő 
működését. 

- Ellenőrizze a készülékvezérlő- és szabályzó 
berendezések megfelelő működését. 
- Ellenőrizze a füstgázelvezető rendszer elemeinek 
állapotát és megfelelő működését. 
- Ellenőrizze, hogy a biztonsági szelep kivezetése 
nincsen e elzáródva. 
- Ellenőrizze a hidraulikai rendszer nyomását.

 
Amennyiben a készülék alkatrészei közül bármelyik cserére szorul, csak eredeti gyári 
alkatrészeket használjon. Eltérő alkatrészek használata a készülék hibás működését okozhatják. 
A készülék gyártója / forgalmazója nem vállal felelősséget a nem gyári alkatrészek 
használatából eredő károkért. 
 
A karbantartási művelet végeztével készítsen jegyzőkönyvet az elvégzett munkáról, melyet a 
készülék tulajdonosánál hagy. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell az elvégzett munkák leírását 
illetve a készülék megfelelő működéséhez szükséges észrevételeket. 
 

KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ

Ez a funkció lehetőséget biztosít a készülék 
működésére minimális és maximális teljesítményen 
egyaránt a szobatermosztát működésétől 
függetlenül.  
A készülék telepítését minden esetben teljesen be 
kell fejezni a „KÉMÉNYSEPRŐ” funkció aktiválása 
előtt. A funkció bekapcsolása előtt elenőrizze, 
hogy a „BEÜZEMELÉS” fejezetben leírtakat 
végrehajtották. 
A funkció aktiválása: 
A funkció aktiválásához be kell lépni a MENÜ-be és 
a megfelelő képernyőn engedélyezni kell a 
funkciót. Kövesse a megfelelő lépéseket a 
BEÜZEMELŐ MENÜ-be való belépéshez. 

Válassza ki a 6. képernyőt (P6) a Multifunkciós gomb 
forgatásával. Ebben az üzemmódban a képernyő 
száma és a szimbólum villog, míg a paraméter 
értéke normálisan jelenik meg a kijelzőn (Ábra 30.). 
Válassza ki a képernyőt a kívánt paraméter 
módosításához a Multifunkciós gomb 
megnyomásával. A szimbólum és a képernyő száma 
normálisan jelenik meg, míg a paraméter értéke 
villog (Ábra 30.). 
A paraméter értéke módosítható a Multifunkciós 
gomb óramutató járásávak megegyező vagy azzal 
ellentétes irányba történő forgatásával. Az új 
paraméter kiválasztása után nyomja meg a 
Multifunkciós gombot a paraméter tárolásához.

  



 

 

A paraméter tárolása után a kijelző a kiválasztó 
képernyőt mutatja. 
A P6 PARAMÉTER LEHETSÉGES ÉRTÉKEI 
0 – NORMÁL MŰKÖDÉS (alapértelmezett) 
1 – MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 
2 – MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY 
A „KÉMÉNYSEPRŐ” üzemmódban a váltószelep a 
fűtési körre vált.

Ábra 30. 
 

 
 

 
 

 
ELLENŐRIZZE, HOGY 
A FŰTÉSI RENDSZER MEGFELELŐEN FEL VAN TÖLTVE, A RENDSZERBE SZERELT ELZÁRÓ 
SZERELVÉNYEK NYITOTT ÁLLAPOTBAN VANNAK. 
A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MINDEN BERENDEZÉS TELEPÍTVE VAN ÉS 
MEGFELELŐEN MŰKÖDIK. 

 
 
 
 
 
 
Amennyiben a készülék hosszabb ideig üzemel a 
KÉMÉNYSEPRŐ funkcióban, előfordulhat, hogy a 
rendszer nyomása megnő, mely a biztonségi szelep 
működésbe lépését okozhatja. 
A KÉMÉNYSEPRŐ funkció alatt minden biztonsági 
funkció működik, azok is, melyek a fűtési rendszer 
hőmérsékletét ellenőrzik. Amennyiben a fűtési 

rendszer hőmérséklete eléri a 70 °C-ot a 
KÉMÉNYSEPRŐ funkció kikapcsolásra kerül. 
A készülék 15 perc elteltével automatikusan kilép a 
KÉMÉNYSEPRŐ funkcióból. A kéményseprő 
funkcióból való kilépéshez válassza ki a BEÜZEMELŐ 
MENÜ megfelelő pontját.

 
  



 

 

TELJESÍTMÉNY SZABÁLYZÁS (MINDEN MODELL)

A készülék beszabályzása végrehajtásra került arra a 
gázfajtára, melyet a készülék adattábláján jelöltünk. 

Az adattáblát a műszerdoboz hátsó oldalán 
találhatja.

 
Ábra 31. – ADATTÁBLA A GÁZTÍPUS FELTÜNTETÉSÉVEL 
 

 
 

A készülék elindítása előtt MINDÍG ellenőrizze a 
következőket: 
Beüzemelés 
- A készülék elhelyezése megfelel a gyártói- és 
hatósági előírásoknak. 
- A készülék megfelelően csatlakozik a fűtési 
rendszerhez. 
- A fűtési rendszer a megfelelő nyomásszintig 
feltöltésre került. 
- A fűtési rendszer és a készülék csatlakozásai 
megfelelően tömörek. 
- A készüléket a szükséges előírások szerint 
csatlakoztatták az elektromos hálózatra. 
- A készülék fütgázelvezető rendszerének kialakítása 
megfelel az előírásoknak és a készülék gyártója által 
támasztott követelményeknek (Ábra 31.). 
Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz elvezetés 
csatlakoztatása megfelelő e. A fenti ellenőrzések 
elmulasztása veszélyes helyzetet okozhat, a 
készülék hibás működését illetve meghibásodását 
eredményezheti. 

- A gázhálózatból érkező gáz megfelel a készülék 
gyártója által előírt és az adattáblán feltüntetett 
gázfajtának. 
A készülék nem megfelelő gázzal, a készülék 
adattábláján feltüntetet gáztól eltérő gázzal 
történő üzemeltetése veszélyes helyzetet 
teremthet, mely súlyos károkat okozhat 
emberben, a készülék környezetében és a 
készülékben is. 
- A gázrendszeren elvégezték a szükséges tömörségi 
ellenőrzést. 
- A kiépített gázhálózat megfelel az érvényes 
előírásoknak. A gázrendszer készülék előtti 
szakaszába építettek elzáró csapot, annak 
működése akadélymentes. 
Időszakos ellenőrzések: 
- Ellenőrizze a fentiek meglétét és a készülék helyes 
működését. 
- Ellenőrizze a gázrendszer nyomását. 
- Ellenőrizze a készülék égőnyomását különböző 
teljesítmény szinteken.

  



 

 

GÁZNYOMÁS ELLENŐRZÉSE

- Távolítsa el a készülék burkolatát a négy rögzítő 
bilincs kioldása után. 
- Hajtsa előre a műszerdobozt, hogy hozzáférhessen 
a gázszelephez. 
- Távolítsa el a gázszelep szabályzócsavarjának 
műanyag fedelét (Ábra 32.). 

- Lazítsa fel az ellenőrzőcsonk csavarját és 
csatlakoztasson nyomásmérőt „+” bemenő oldara 
(Ábra 33.). 
- Lazítsa fel az ellenőrzőcsonk csavarját a szabályzó 
után és csatlakoztasson hozzá nyomásmérőt. 
-  Nyissa ki a gázelzáró csapot a készülék előtt és a 
nyomásmérő előtt is.

 
Ábra 32. Ábra 33. 

 
 
 
 

AZ ÉGŐNYOMÁS ELLENŐRZÉSE

- Ellenőrizze, hogy a minden előzetesen elvégzendő 
vizsgálatot végrehajtottak. 
- Aktiválja a KÉMÉNYSEPRŐ funkciót és működtesse 
a készüléket minimális teljesítményen. 
- Mérje meg a gáznyomást a szabályzó után. 
Csatlakoztassa a nyomásmérőt a megfelelő pontra. 
Ellenőrizze, hogy a mért érték megfelel e a Műszaki 

adatok táblázat Égőnyomás sorában található „Min” 
értéknek. Amennyiben a mért érték nem egyezik 
meg a táblázatban feltüntetett értékkel, állítsa be a 
nyomást a gázszelepen a középső csavar 
használatával (óramutató járásával megegyezően a 
nyomásérték nő, ellentétesen a nyomásérték 
csökken).



 

 

 

 

A BELÉPŐ GÁZNYOMÁS ELLENŐRZÉSE

- Aktiválja a KÉMÉNYSEPRŐ funkciót és üzemeltesse 
a készüléket maximális teljesítményen. 
- Mérje meg a gáznyomást a szabályzó előtt. 

- Ellenőrizze, hogy a mért érték a megadott 
tartományon belül marad e.

 
Amennyiben a minimum gáznyomás 
a megengedett szint alatt van: 
- Ellenőrizze, hogy a gázvezetéken 
nincsenek e törések vagy dugulás, 
mely a gáz áramlását akadályozzák. 
- Ellenőrizze, hogy a gázvezeték 
keresztmetszete megfelel e a 
készülék gyártója által támasztott 
követelménynek. 
- Ellenőrizze, hogy a gázrendszerben 
nincs e olyan elem, mely a 
nyomásesést okozhatja (pl. túl sok 
könyök, irányváltások). 
- Kérje a gázszolgáltató segítségét a 
minimális gáznyomással 
kapcsolatban. 
 
Amennyiben a gáznyomás a 
megengedett szint felett van: 
- Szereljen fel megfelelő 
nyomáscsökkentő/nyomásszabályzó 
berendezést. 
- Állítsa be a nyomásszabályzón a 
megfelelő nyomást (amennyibe azt 
már beépítették).

 
Ábra 35. 

 
 

DINAMIKUS NYOMÁS mbar 

G20 G30 G31 

min max min max min max 

17 25 - - 25 37 

 

  



 

 

FÜSTGÁZ PARAMÉTEREK ELLENŐRZÉSE ÉS BESZABÁLYZÁSA

A készülék az adattáblán feltüntetett gáz 
felhasználására lett beszabályozva, ezért 
elsődlegesen a gázrendszerben lévő gáz típusát és 
nyomását kell ellenőrizni. Amennyiben a készülék 
beszabályozása mégis szükségessé válik, úgy 
kövesse az alábbi lépéseket-. 
 
Maximális teljesítmény 
- Használja a kéményseprő funkciót, hogy a készülék 
maximális teljesítményen üzemelhessen. 
- Helyezze a füstgáz ellenőrző műszer érzékelőjét a 
mérőcsonkba (Ábra 36.). Hagyja a készüléket 2-3 
percig üzemeli, majd indítsa el a füstgáz ellenőrzőt, 
hogy a CO2 paramétereket ellenőrizni tudja. A mért 
értéknek meg kell egyezni a táblázat Maximum 
teljesítmény sorában található értékkel. 
- Ha a CO2 értéke nem megfelelő, végezze el a 
beszabályozást az ’N’ jelölésű csavar segítségével 
(Ábra 37.). Amennyiben a csavart az óramutató 
járásával megegyezően forgatja, az érték csökken; 
az óramutató járásával ellentétes irányba történő 
forgatásával az érték nő. 
 
Minimális teljesítmény 
- Használja a kéményseprő funkciót, hogy a készülék 
maximális teljesítményen üzemelhessen. 
- Várjon pár másodperce, hogy a gyújtási folyamat 
véget érjen és a készülék minimum teljesítményen 
üzemelhessen. 
- Hagyja a készüléket 2-3 percig üzemeli, majd 
indítsa el a füstgáz ellenőrzőt, hogy a CO2 
paramétereket ellenőrizni tudja. A mért értéknek 
meg kell egyezni a táblázat Minimum teljesítmény 
sorában található értékkel. 
- Ha a CO2 értéke nem megfelelő, végezze el a 
beszabályozást az ’M’ jelölésű csavar segítségével 
(Ábra 38.). Amennyiben a csavart az óramutató 

járásával megegyezően forgatja, az érték csökken; 
az óramutató járásával ellentétes irányba történő 
forgatásával az érték nő. 
 
Amennyiben szükséges, ismételje meg a beállítási 
folyamatot a maximum és minimum 
teljesítményen. 
 
Ábra 36. 

 
 
Ábra 37. 
 

 

 

CO2 Paraméter táblázat 

 Mértékegység G20 G31 (LPG) 

CO2 maximális teljesítményen % 9,5 +0,1 -0 10,7 +0,1 -0 

CO2 minimum teljesítményen % 8,8 +0,1 -0 9,7 +0,1 -0 

Minimális belépő nyomás mbar 17 29 

Maximális belépő nyomás mbar 25 37 

 
A gáznyomás ellenőrzésének befejezése után: 
- Lépjen ki a KÉMÉNYSEPRŐ funkcióból. 
- Kapcsolja a készüléket STANBY üzemmódba. 
- Távolítsa el az előzőleg csatlakoztatott 
nyomásmérőt. Csavarja vissza a nyomásellenörző 

csavarokat úgy, hogy ne szivárogjon a gáz. 
- Tegye vissza a szabályzócsavar védőfedelét. 
- Szerelje vissza a műszerdobozt és rögzítse azt. 

 

  



 

 

A GÁZFAJTA MÓDOSÍTÁSA (MINDEN MODELL)

Amennyiben szükséges a készülék átállítható másik, 
a készülék által támogatott gázfajtára. A gázfajta 
módosítása után el kell végezni a szükséges 
beszabályzásokat is. 

Az átállításhoz az elektronika konfigurációs 
paraméterének módosítása szükséges.

.
 
A KÉSZÜLÉK MÁS GÁZFAJTÁRA TÖRTÉNŐ ÁTÁLLÍTÁSÁT MINDEN ESETBEN KÉPZETT SZAKEMBER 
VÉGEZHETI CSAK EL! 
 

 
Készülék átállítása vezetékes gázról PB gázra: 
- Áramtalanítsa a készüléket és kösse is le az 
elektromos hálózatról. 
- Zárja el a készülék elé szerelt gázcsapot. 
- Távolítsa el a készülék burkolatát a négy 
rögzítőbilincs oldása után. 
- Tegye szabaddá a gázszelepet a műszerdoboz 
előre hajtásával. Szerelje be a D5 mm átmérőjű 
szűkítőt a gázszelep és a gázcső közé az Ábra 38.-nak 
megfelelően (rendelési kód: AQ450-KITGPLCN) 
- Ellenőrizze a gáznyomást és a csatlakozások 
tömörségét. 
 
Készülék átállítása PB gázról vezetékes gázra: 
 
- Áramtalanítsa a készüléket és kösse is le az 
elektromos hálózatról. 
- Zárja el a készülék elé szerelt gázcsapot. 
- Távolítsa el a készülék burkolatát a négy rögzítő 
bilincs oldása után. 
- Tegye szabaddá a gázszelepet a műszerdoboz 
előre hajtásával. Szerelje ki a D5 mm átmérőjű 

szűkítőt a gázszelep és a gázcső közé az Ábra 38.-nak 
megfelelően. 
- Ellenőrizze a gáznyomást és a csatlakozások 
tömörségét. 
 
 
Ábra 38. 
 

Ábra 38. 
 

A SZOFTVERPARAMÉTER MÓDOSÍTÁSA A GÁZFAJTÁHOZ

Az elvégzett szerelés után szükséges a 
vezérlőelektronika paramétereinek módosítása a 
gázszelep megfelelő modulációjának biztosításához. 
A paraméter módosításához be kell lépni a 
„BEÜZEMELŐ MENÜ”-be, ahol az A1 paraméter 
módosítása szükséges. 

Állítsa be a paramétert a táblázatnak megfelelő 
értékre: 
 

Gázfajta Paraméter értéke 

Földgáz 0 

LPG 1 

 
  



 

 

MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET ÚJRA A GÁZRENDSZERHEZ CSATLAKOZTATJA, ELLENŐRIZZE, HOGY AZ 
ÉGŐ ÉS MINDEN ELŐZŐLEG KISZERELT ALKATRÉSZ MEGFELELŐEN A HELYÉRE VAN SZERELVE. 
 
MIELŐTT ÚJRA BEÜZEMELI AZ ÁTÁLLÍTOTT KÉSZÜLÉKET ELLENŐRIZNI KELL A GÁZRENDSZER 
NYOMÁSÁT A KÉSZÜLÉK BELÉPŐ OLDALÁN ÉS AZ ÉGŐNÉL EGYARÁNT. ÁLLÍTSA BE A MEGFELELŐ 
GÁZNYOMÁST. 
 
Az átállítás befejeztével helyezzen jelölő matricát a készülékre, melyen feltünteti a változásokat. 
A jelölő matricát a készülék adattáblájának közelében helyezze el. 
 
 
 

BELÉPÉS A KONFIGURÁCIÓS MENÜBE

Lehetséges az információk megjelenítése vagy a 
teljes készülék konfiguráció megváltoztatása a 
különböző menükbe való lépés után. Ezek a 
menüpontok a következők: 
- INFORMÁCIÓS MENÜ 
- BEÜZEMELŐ MENÜ 
Az INFORMÁCIÓS MENÜ csak az információk 
megjelenítésére illetve a készülék állapotának 

lekérdezésére szolgál. A működési paraméterek itt 
nem módosíthatóak. 
A BEÜZEMELŐ MENÜ a paraméterek megjelenítése 
mellett lehetőséget biztosít azok módosítására is. 
Az itt módosított paraméterek a készülék 
működését befolyásolják.

 
A KONFIGURÁCIÓS MENÜ ELÉRHETŐSÉGE KORLÁTOZOTT. A KONFIGURÁCIÓS MENÜT CSAK 
KÉPZETT SZAKEMBEREK ÉS SZERVIZPARTNEREK ÉRHETIK EL. A PARAMÉTEREK NEM MEGFELELŐ 
MÓDOSÍTÁSA A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJÁK, VESZÉLYES HELYZETET 
TEREMTHETNEK SZEMÉLYEK ÉS VAGYONTÁRGYAKRA NÉZVE EGYARÁNT. 
 

 
A FŐMENÜ bármelyik képernyőjén forgassa a 
Multifunkciós gombot, hogy a „Csavarkulcs” 
szimbólumot kiválaszthassa (Ábra 39.). A szimbólum 
kiválasztását annak villogása jelzi. Nyomja meg a 
Multifunkciós gombot, hogy kiválasztást 
megerősítse. A belépést a szimbólum és a 
paraméter oldal számának villogása jelzi, míg a 
paraméter normálisan jelenik meg a kijelzőn. 
Ebben az üzemmódban lehetséges a paraméter 
képernyők közötti váltás és a paraméterek 
megjelenítése, de nem lehetséges azok módosítása. 
A paraméter értékek módosításához aktiválni kell 
az „Szerkesztő” (Edit) módot a megfelelő 
biztonsági kód megadásával, mely a P10 
paraméter értékével egyezik (Ábra 40.). 
A Menü/Paraméter módosító oldal kiválasztása. 
Forgassa a Multifunkciós gombot az elérhető 
paraméter képernyők között. Amikor a szükséges 

képernyő megjelenik, válassza ki, hogy a paramétert 
módosítani tudja. Ehhez nyomja meg a 
Multifunkciós gombot egyszer. A szimbólum és a 
paraméter oldal száma normálisan jelenik meg, míg 
a paraméter értéke villog a kijelzőn. 
Módosítsa a képernyőhöz tartozó paraméter 
értékét: 
Az érték módosítható a Multifunkciós gomb 
forgatásával. Az óramutató járásával megegyezően 
forgatva a gombot az érték növekszik, ellentétes 
irányba forgatva a gombot az érték csökken. A 
módosított paraméter jóváhagyásához és 
rögzítéséhez nyomja meg a Multifunkciós gombot. 
A paraméter rögzítése után a készülék ismét a 
kiválasztó lapot mutatja. A vezérlés 30 mp elteltével 
automatikusan kilép a BEÜZEMELŐ MENÜ-ből és 
visszatér normál üzemmódba.

 
  



 

 

Ábra 39. 

 

Ábra 40. 
 
 
 

A KIEMELT BETÜKKEL JELZETT MEGNEVEZÉSEK ÉS ÉRTÉKEK HASZNÁLATA CSAK A 
KONFIGURÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK ELLENÖRZÉSEKOR HASZNÁLANDÓK. 
 
A KIEMELT BETÜKKEL JELZETT PARAMÉTEREK MÓDOSÍTÁSA A KÉSZÜLÉK HIBÁS MŰKÖDÉSÉT 
VAGY MEGHIBÁSODÁSÁT OKOZHATJÁK. 
 

BEÜZEMELŐ MENÜ 

Oldal Megnevezés Min Max Alapértelmezett 

P0 Égő gyujtási teljesítmény % Földgáz 0 99 20 

P1 Égő gyujtási teljesítmény % PB gáz 0 99 17 

P2 Égő maximális teljesítmény % 0 99 99 

P3 Utókeringetési idő (sec) 0 99 60 

P4 Utószellőztetési idő (sec) 0 99 10 

P5 Gyakori gyujtás megelőzés 0 255 0 

P6 Szerviz funció 0 = kikapcsolva 1 = 
min.teljesítmény 

2 = max 
teljesítmény 

P7 Magas hőmérséklet klíma görbe -20 10 0 

P8 Alacsony hőmérséklet klíma görbe -20 10 0 

P9 Nyomástávadó típusa 0 = nincs nyomástávadó 
1 = 0,5 – 2,5 V nyomástávadó (B típus) 
2 = 0,5 – 3,5 V nyomástávadó (A típus) 
3 = Nyomáskapcsoló, 4 = Áramlás kapcsoló 

P10 MINDEN PARAMÉTER MÓDOSÍTÁSÁT 
ENGEDÉLYEZŐ KÓD 

0 99  

 
  



 

 

Oldal Megnevezés Min Max Alapértelmezett 

A0 Készülék típus 0 = Kombi készülék 
1 = HMV tárolós készülék 
2 = Csak fűtő készülék 
3 = Bithermikus hőcserélős készülék 

0 

A1 Gázfajta 0 – Földgáz 1 = LPG 0 

A2 Fűtési rendszer típusa 1 = Magas 
hőmérsékletű 

2 = Alacsony 
hőmérsékletű 

1 

A3 Lemezes hőcserélő előfűtése 0 = Tiltva 1 = Engedélyezve 0 

A4 Minimális modulációs áramerősség 
(Földgáz) mA 

10 40 17 

A5 Minimális modulációs áramerősség 
(PB) mA 

10 40 17 

A6 Maximális modulációs áramerősség 
(Földgáz) mA 

Val A4 70 63 

A7 Maximális modulációs áramerősség 
(PB) mA 

Val A5 70 61 

A8 HMV Delta T hőmérséklet 10 20 17 

A9 Maximális HMV tartály hőmérséklet 50 80 80 

A10 HMV tároló hiszterézis az égő 
indításához (ha A0=1) 

1 10 3 

A12 Szelep típusa (ha A0=0) 0 = zóna szelep 1 = váltó szelep 0 

A13 Letapadás elleni védelem 0 = Tiltva 1 = Engedélyezve 0 

A14 Letapadás elleni védelem periódus 1 99 3 

A16 Váltószelep beállítása 0 = zóna szelep 1 = váltó szelep 0 

B0 –B11  A PARAMÉTEREK NEM MÓDOSÍTHATÓAK! 

A17 HMV hőmérséklet érzékelés típusa 0 = HMV érzékelő 1 = Fűtési 
érzékelő 

0 

A18 Fűtési hőmérséklet szabályzás 0 = Érzékelő 1 = Termosztát 0 

A19 HMV tároló túlfűtés védelem 0 = 6 °C 1 = 8 °C 2 = 10 °C 

A20 HMV tároló túlfűtés védelem 0 = Tiltva 1 = engedélyezve  

A21 Szobathermosztát vagy Opentherm 
egység 

0 = 
Szobatermosztát 

1 = Opentherm 
kezelő egység 

0 

A22 Dupla érzékelő engedélyezése 0 = Tiltva 1 = Engedélyezve 1 

A99 Kilépés    

 
 

INFORMÁCIÓS MENÜ 

SZIMBÓLUM MEGNEVEZÉS MEGJEGYZÉS 

 

Fűtési hőmérséklet beállítás  

 

HMV hőmérséklet beállítás  

 

Külső hőmérséklet érzékelő által mért hőmérséklet ha van 

 
Utolsó és utolsó előtti tárolt hibakód  

 
  



 

 

SZOBATHERMOSZTÁT CSATLAKOZTATÁSA

Ajánlott és sok esetben kötelező a készülék fűtési 
hőmérsékletét figyelő és szabályozó eszköz 
csatlakoztatása. Az eszköz csatlakoztatásának céja a 
maximális komfort és a maximális energia 
megtakarítás elérése. 
A készülék gyári beállítás szerint termosztát 
fogadására alkalmas, mely ÁRAM NÉLKÜLI 
KONTAKT ÉRZÉKELŐT TARTALMAZ és akkor kapcsol, 
ha a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a 
termosztáton beállítottnál (érintkezők zárt állapota 
= hőigény jelzése a készülék felé). 
 
A termosztát felszerelését a gyártó által mellékelt 
utasítás szerint végezze. A termosztát készülékhez 
csatlakoztatásához a készülékkel szállított TA 
jelzésű két-eres vezeték alkalmas. Amennyiben 
szükséges szerelje ki a TA jelzésű vezetéket és kösse 

be a termosztátot közvetlenül a sorkapocsba az 
alábbiak szerint: 
- Vegye le a készülék burkolatát a négy rögzítőbilincs 
oldása után. 
- Szerelje le a műszerdoboz hátsó fedelét, melyet 4 
darab csavar rögzít. 
- Keresse meg a csatlakozó pontot, mely a 
műszerdoboz bal oldalán található. Amennyiben 
már van csatlakoztatva vezeték, úgy távolítsa el azt 
a sorkapocs csavarjainak fellazítása után. 
- Csatlakoztassa a termosztát vezetékeit a megfelelő 
sorkapocs pontokba (Ábra 41.). 
- Vezesse keresztül a vezetéket a kábelátvezetőkön. 
- Szerelje vissza a műszerdoboz fedelét és rögzítse a 
4 csavarral. 
- Szerelje vissza a műszerdobozt és rögzítse azt.

 
 
Ábra 41. 

 
 
ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT AZON JAVÍTÁSI MUNKÁT VÉGEZ! 
CSAK A KÉSZÜLÉKKEL KOMPATIBILIS TERMOSZTÁTOT HASZNÁLJON! 
  



 

 

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ CSATLAKOZTATÁSA

A külső hőmérséklet érzékeléséhez 10K_B3445 
típusú védődobozba szerelt NTC érzékelőt 
használjon. 
A külső hőmérséklet érzékelőt a ház Észak, Észak-
Nyugati oldalára szerelje, ahol nincs kitéve 
közvetlen napsütésnek. Az érzékelőt hőszigetelt 
felületre szerelje, kerülje az érzékelő közvetlen 

érintkezését fémes felületekkel. Kerülje el, hogy az 
érzékelőbe víz kerülhessen. Ha lehetséges az 
érzékelőt védett helyre szerelje (pl. eresz alá) vagy 
részben védett helyre, ahol az időjárás elől védeni 
tudja és a föld felszin felet kb 3-4 méterrel helyezze 
el.

 
NE HASZNÁLJON AZ ELŐÍRTTÓL ELTÉRŐ ÉRZÉKELŐT, MIVEL EZ A KÉSZÜLÉK HIBÁS MŰKÖDÉSÉT 
OKOZHATJA, ILLETVE A KÉSZÜLÉK MEGHIBÁSODÁSÁHOZ VEZETHET. 
 
 

 
Vezetékelés: 
Az érzékelő csatlakoztatására két-eres szigetelt 
kábelt használjon, melynek teljes külső átmérője 5-
6 mm, a vezetékek átmérője pedig 1-1,5 mm. A 

maximális vezeték hossz 40-50 méter. 
Csatlakoztassa a külső hőmérséklet érzékelő 
vezetékét a készülék megfelelő sorkapocs 
pontjaiba.

 
 
ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT AZON JAVÍTÁSI MUNKÁT VÉGEZ! 
CSAK A KÉSZÜLÉKKEL KOMPATIBILIS ÉRZÉKELŐT HASZNÁLJON! 
 
 

 
- Vegye le a készülék burkolatát a négy rögzítőbilincs oldása 
után. 
- Szerelje le a műszerdoboz hátsó fedelét, melyet 4 darab 
csavar rögzít. 
- Keresse meg a csatlakozó pontot. 
- Csatlakoztassa a termosztát vezetékeit a megfelelő 
sorkapocs pontokba”SE” (Ábra 42.). 
- Vezesse keresztül a vezetéket a kábelátvezetőkön. 
- Szerelje vissza a műszerdoboz fedelét és rögzítse a 4 
csavarral. 
- Szerelje vissza a műszerdobozt és rögzítse azt. 
 
 

Ábra 42. 
 
 
 
 

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ KONFIGURÁLÁSA

A készülék paramétereinek módosítása szükséges a 
külső hőmérséklet érzékelő használatához. A 
módosításhoz a készüléket csatlakoztatni kell az 
elektromos hálózathoz. A beüzemelés során 

szükséges aktiválni az „AUTO-TANULÓ” (Auto-
Learning) funkciót, mely a pillanatban a készüléhez 
csatlakotatott eszközök szerint aktiválja a 
funkciókat.

 
  



 

 

AUTO-TANULÓ FUNKCIÓ

Az AUTO-TANULÓ funkció aktiválásához meg kell nyomnia egyszer a 
Multifunkciós gombot, amikor a készülék bekapcsolása után a kijelzőn 
megjelenik a szoftver verzió. A funkció aktiválását a kijelzőn villogó 
„AU” szimbólum jelzi. Az aktiválás jóváhagyásához nyomja meg 5 mp-
en belül ismét a Multifunkciós gombot, ami után a készülék elvégzi a 
paraméterek frissítését. Az AUTO-TANULÓ funkció alatt a kijelzőn az 
„AU” szimbólum normálisan jelenik meg. Néhány másodperc 
elteltével, mikor a folyamat befejeződött a kijelzőn a FŐMENÜ jelenik 
meg (Ábra 42.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábra 43. 
 

A FŰTÉSI GÖRBE KIVÁLASZTÁSA

Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása esetén 
a készülék az előremenő fűtővíz hőmérsékletét a 
külső hőmérséklet érzékelő által mért érték alapján 
határozza meg. Külső hőmérséklet érzékelős 
működés esetén a készülék automatikusan igazodik 

a külső időjárás változásához, ezzel biztosítva a 
kiemelt komfort érzetet és gáztakarékos működést. 
A készülék működési viselkedése a fűtési görbék 
módosításával változtatható a BEÜZEMELŐ MENÜ 
P7-P8 paraméter képernyőjén kersztül.

 

 
 



 

 

Példa a fűtési görbe kiválasztására: 
1. pont = magas hőmérsékletű rendszer fűtési 
görbéjének fix pontja (TOffset=50, TExt=20) 
2.pont = alacsony hőmérsékletű rendszer fűtési 
görbéjének fix pontja (TOffset=28, TExt=20) 
 
1A Görbe szerinti fűtés beállítása: felső pont 80°C 
P6 paraméter a KONFIGURÁCIÓS Menüben 0-ra 
állítva. 
2A Görbe szerinti fűtés beállítása: felső pont 80°C 
P6 paraméter a KONFIGURÁCIÓS Menüben -20-ra 
állítva. 

3A Görbe szerinti fűtés beállítása: felső pont 57°C 
P7 paraméter a KONFIGURÁCIÓS Menüben -20-ra 
állítva. 
 
Az 1A görbénél a külső hőmérséklet érzékelő által 
mért -5°C-os érték automatikusan beállítja az 
előremenő fűtővíz hőmérsékletének értékét 80°C-
ra. 
A 2A görbénél hasonló feltételek teljesülése esetén 
a beállításra kerülő előremenő fűtővíz 
hőmérsékletének beállítási pontja 68°C. 
A 3A görbénél hasonló feltételek teljesülése esetén 
a beállításra kerülő előremenő fűtővíz 
hőmérsékletének beállítási pontja 47°C.

 

OPENTHERM KEZELŐEGYSÉG CSATLAKOZTATÁSA

Az optimális és energiatakarékos működés 
elérésének érdekében Opentherm szobai 
kezelőegység csatlakoztatása is lehetséges. Az 
Opentherm szobai kezelőegység lehetőséget 
teremt arra, hogy a készülék teljes kezelését és 
irányítását a készülék felállítási helyiségétől eltérő 
helyiségből is elvégezhessük. Az Opentherm 
kezelőegységet lehetőséget biztosítanak napi és 
heti programok tárolására is. 

Az Opentherm szobai kezelőegység 
csatlakoztatásához használja a „TA” feliratú 
vezetéket. A csatlakoztatáshoz kövesse a 
SZOBATERMOSZTÁT CSATLAKOZTATÁSA fejezetben 
leírtakat. 
Az Opentherm szobai egység csatlakoztatásakor 
vegye figyelembe annak gyártója által előírtakat 
Módosítsa az A21 paraméter értékét vagy indítsa el 
az „AUTO-TANULÓ” funkciót.

 
ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET MIELŐTT AZON JAVÍTÁSI MUNKÁT VÉGEZ! 
CSAK A KÉSZÜLÉKKEL KOMPATIBILIS OPENTHERM ESZKÖZT HASZNÁLJON! 
 
 

 

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

FAGYVÉDELEM 
Ez a funció mindíg aktív, amikor a készülék 
csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A 
fagyvédelmi funkció teljes működéséhez a 
következő feltételeknek kell teljesülnie: 
- Készülék bekapcsolt állapotban van. 
- A készülék csatlakoztatva van a gázrendszerhez, a 
gázcsap nyitva van. 
- A fűtési rendszer elzáró szerelvényei nyitott 
állapotban vannak. 
- A készülék kijelzőn nincs hibajelzés. 
 
Amennyiben a fűtési előremenő hőmérséklet 
érzékelő által mért hőmérséklet érték a fűtési 

rendszerben kevesebb, mint 6°C, a szivattyú 
bekapcsol, a váltószelep a fűtési irányba vált és az 
égő bekapcsol és minimum teljesítményen üzemel. 
Amikor a hőmérséklet érzékelő által mért 
hőmérséklet érték eléri a 8°C-ot a funkció kikapcsol 
és a készülék visszaáll a megelőző állapotba. 
Külső hőmérséklet érzékelő csatlakoztatása esetén 
a funkció aktiválódik, ha a fűtési rendszer 
hőmérséklete kevesebb, mint 6°C és a külső 
hőmérséklet érzékelő által mért hőmérséklet 
kisebb, mint 2°C. A funkció ebben az esetben akkor 
kapcsol ki, ha a fűtési rendszer hőmérséklete eléri a 
8°C-ot.

 
EZ A FUNKCIÓ NEM JELENT TELJES VÉDELMET A RENDSZER RÉSZLEGES VAGY TELJES ELFAGYÁSA 
ELLEN! 
AMENNYIBEN A KÖRNYEZETI FELTÉTELEK MIATT SZÜKSÉGESSÉ VÁLIK, ÚGY LEHETSÉGES 
FAGYÁLLÓ HOZZÁADÁSA A FŰTÉSI RENDSZERHEZ. 
CSAK OLYAN FAGYÁLLÓ FOLYADÉKOT HASZNÁLJON, MELYET FŰTÉSI RENDSZEREKHEZ 
KÉSZÍTETTEK. 

 



 

 

A SZIVATTYÚ ÉS A VÁLTÓSZELEP BESZORULÁS 
ELLENI VÉDELME 
A funkció aktív, ha a készülék „NYÁRI” vagy 
„STANDBY” üzemmódban van. 
A funkció működéséhez az alábbiak szükségesek: 
- Készülék bekapcsolt állapotban van. 
- A fűtési rendszer elzáró szerelvényei nyitva 
vannak. 
- A készülék kijelzőjén nincs hibakód. 
A funkció automatikusan aktiválódik, ha az előző 24 
óránban nem érkezett hőigény a készülékhez. A 
funkció megakadályozza a szivattyú és a váltószelep 
letapadását, melyet a hosszú ideig történő állás 
okoz úgy, hogy a váltószelepet fűtés állásba váltja 
(amennyiben a készülék tartalmazza azt) és a 
szivattyút 35 mp-re bekapcsolja. 

GYAKORI GYÚJTÁS MEGAKADÁLYOZÁSA 
Ez a funció aktív, ha a készülék fűtési üzemmódban 
van (üzemmód választó TÉLI állásban) és a 
BEÜZEMELŐ MENÜ P5 paramétere 
ENGEDÉLYEZETT. A funkció engedélyezése esetén 
nem engedélyezi a készülék gyakori begyujtását, ha 
a fűtési rendszer hőmérséklete közel van a beállított 
értékhez. A P5 paraméter 0-ra történő állításával a 
funkció tiltható és a két gyujtás közötti idő a 
paraméter 255-ig történő módosításával 
szabályozható.

GÁZSZELEP LETAPADÁS ELLENI VÉDELEM 
Ez a funkció a készülék üzemmódjától függetlenül 
működik és a BEÜZEMELŐ MENÜ A13-as 
paraméterével aktiválható. A funkció aktiválása a 

gázszelep modulációs tekercsét működteti az A14 
és A15 paraméterek alapján. A funkció 
megakadályozza a modulátor tekercs letapadását, 
mely hosszú ideig történő állás következménye.

 
NE MÓDOSÍTSA AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT PARAMÉTEREKET. MIELŐTT AKTIVÁLJA A FUNKCIÓKAT 
VAGY MÓDOSÍTJA AZOK PARAMÉTEREIT, KÉRJE KI BEÜZEMELŐJE TANÁCSÁT. 
 
 
 
 

LEMEZES HŐCSERÉLŐ ELŐFŰTÉSE: 
A funkció a BEÜZEMELŐ MENÜ A3-as 
paraméterével aktiválható azoknál a készülékeknél, 
melyek HMV készítésre alkalmasak és átfolyós 
hőcserélővel rendelkeznek. 
A funkció aktiválása után a készülék a lemezes 
hőcserélő hőmérsékletét a beállított HMV 
hőmérséklet közelében tartja. 

A hőntartási hőmérséklet a BEÜZEMELŐ MENÜ A17 
paraméterének beállítási értékétől függ. A készülék 
bekapcsol, ha a mért hőmérséklet 15°C-al kevesebb, 
mint a beállított érték és kikapcsol, ha a mért érték 
5°C-al kevesebb, mint a beállított érték.

 
TÚL MAGAS HŐNTARTÁSI HŐMÉRSÉKLET A LEMEZES HŐCSERÉLŐ KORAI ELHASZNÁLÓDÁSÁHOZ 
ÉS TELJESÍTMÉNYÉNEK CSÖKKENÉSÉHEZ VEZETHET. 
 
 
 
 

  



 

 

Műszaki adatok Mértékegység Thea 35 DS 

Készülék kategória II2H3P 

NOx osztály 5 

Készülék típus C13-C33-C43-C53-C63-C83 

Használható gázfajták G20, G31 

Hőterhelés min. kW 5,0 

Hőterhelés max. kW 32,9 

Hőteljesítmény min-max 80°C – 60°C kW 5,5 – 34,5 

Hőteljesítmény min-max 50°C – 30°C kW 5,11 – 33,44 

Hőteljesítmény 50°C – 30°C (P=30%) kW 11,6 

Hatásfok 80°C – 60°C % 96,09 

Hatásfok 50°C – 30°C % 105,7 

Hatásfok 50°C – 30°C P=30% % 108,53 

Füstgáz hőmérséklet (G20 20 mbar) 20°C °C 64,3 

Gázfogyasztás G20 m3/h 3,7 

G30/31 kg/h 2,68 

Fűtővíz hőmérséklet tartomány °C 27 – 80 

Tágulási tartály térfogata lit 6 + 6 

Tágulási tartály nyomása bar 1,0 

Üzemi nyomás min/max bar 0,8 – 3,0 

Szivattyú emelési magasság mWc 7 

Tartós vízhozam DT=25 °C l/min 17,8 

Maximális HMV nyomás bar 10,0 

Minimális HMV nyomás bar 0,5 

HMV hőmérséklet tartomány °C 30 - 60 

Hálózati feszültség V / Hz 230 / 50 

Teljesítmény W 170 

Elektromos védettség IP X4D 

Szélesség mm 456 

Magasság mm 690 

Mélység mm 332 

Súly kg 52 

Fűtési előremenő/visszatérő Coll ¾ 

HHV/HMV Coll ½ 

Gázcsatlakozás Coll ¾ 

Koncentrikus (Koaxiális) füstgázrendszer mm 60 / 100 

Min/Max koncentrikus füstcső hossz m 0,5 – 3 méter + könyök 

Szétválasztott füstgázrendszer mm 80 / 80 

Maximális nyomásesés szétválasztott rendszernél 
(teljes rendszerre vonatkoztatva) 

mbar 1,60 

 
  



 

 

FELJEGYZÉSEK 
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