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Elôszó / Biztonsági utasítások
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Ezen mûszaki dokumentáció fontos információkat
tartalmaz a Paradigma Modula II kazánok üzembe
helyezésérôl és karbantartásáról.

Olvassa el az üzembe helyezés elôtt lelkiismeretesen
ezeket az információkat és ismerkedjen meg a meg-
követelt munkafázisokkal a beüzemelés elôtt.

Az utasítások betartása az alapja a kazán
zavarmentes üzemelésének.

Az ezen dokumentációban megadott adatok a legújabb
mûszaki színvonalat képviselik.

Mi minden esetben fenntartjuk az olyan változtatás
lehetôségét, amely mûszaki fejlesztést jelent anélkül,
hogy kötelezettségünk lenne a korábbi szállításoknál is
alkalmazni ezeket a fejlesztéseket.

Elôszó

Biztonsági utasítások

Figyelem!
Kérjük, feltétel nélkül ügyeljen!

Fûtési rendszer melletti munkálatoknál:
Kivitelezési munkákat, üzembe helyezési, karbantartási,
szervízmunkákat kazánokon, füstgáz elvezetô rend-
szereken, fûtési rendszereken csak felhatalmazott
szakcégek végezhetnek.

Fûtôkazánokkal kapcsolatos munkáknál:
A kazánt feszültségmentesíteni kell, hogy a
fôkapcsoló ne kerülhessen újra bekapcsolásra!

A gázcsapot el kell zárni és egy szándékon kívüli
kinyitás ellen biztosítani!

Gyártói jog:
Az ezen muszaki anyagban megadott muszaki információk illetve a
rendelkezésre bocsátott rajzok és leírások a mi tulajdonunkban maradnak
és elozetes írásos engedélyünk nélkül nem kerülhetnek felhasználásra.

10.       Karbantartás és tisztítás
10.2.    Karbantartás
10.2.1. Égéstechnikai vizsgálat
10.2.2. A szifon tisztítása
10.2.3. A semlegesítô berendezés
            mûködés ellenôrzése
10.3.    Tisztítás
11.       Garancia feltételek
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A Modula II kondenációs gázkazánok helyiség levegô függô ill. független üzemmódban is 

Beépített kazánkapcsoló tábla kiszolgáló gombokkal, leolvasó ablakkal és gáztüzelô automata 

Kazánleírás

1. Kazánleírás

4 TH-1970 V 1.0 11/07 © by Paradigma Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG. Technische Änderungen vorbehalten.

1.1 Általános
Kondenzációs gázkazán az alábbiak szerint
• DIN 4702 Rész 6
• 90/396/EWG - Gázkészülék elôírások
• 92/42/EWG - 
• 89/336/EWG - EMV-
és megegyezôleg:
• 72/23/EWG - Alacsony feszültség elôírások
• 89/392/EWG - Gép elôírások.
CE-engedély,   Kategória II 2 ELL 3P földgáz H, L, LL
és folyékony gáz.
A kazán földgázra elôkészítve H, Wobbe-Index
15,0 kWh/m3 beállítva.
Kazántipus: B23, C13x, C33x, C43x, C53, C63, C63x,

és C83x.

1.2 Felépítés

Fali kondenzációs gázkazán

eloirasok.
Hatasfok eloirasok

Hôcserélô öntött aluminium, magas korrózió ellenállási képességgel. Elôkeveréses égô 
rozsdamentes acélból fémfelülettel a folyékony ill. földgáz káros anyagoktól mentes 
elégetéséhez, automata gyújtással és ionizációs lángôrzéssel.

Elektromos fordulatszám szabályzású ventilátor.
Gáz-/Levegôkeverék szabályzás az égés optimalizálására a teljesítmény tartományban.
Gázszelep gáznyomás szabályzóval és második fôgázszeleppel.
Beépített automatikus légtelenítô és nyomásmérô.

berendezés mikroprocesszor technikával a kazánmûködés szabályozásához és ellenôrzéséhez.
Hômérsékletszabályozás és ellenôrzés szenzorok segítségével.
A mûködési állapot és a zavar okok leolvasása számkódokkal.
Helyiséghômérséklet függô ill. idôjárás követô szabályzó beépítésének lehetôsége.
Kondenzvíz levezetô szifon.
Elektromos csatlakozás: 230V/50Hz

tudnak mûködni.
A SystaCompact ill. SystaComfort szabályzóval a kazánok modulációs üzemmódban mûködnek.

1.3 Felhasználás

Max. Kazán elôremenô hômérséklet : 70C /90C
Max. Üzemi hômérséklet: 110C (Védelmi határ)
Max. Üzemi túlnyomás 4,0 bar.
Min.  Üzemi túlnyomás 0,8 bar

1.4 Mûkodés
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Konstrukció

2.2 Mûködési elv
A Modula II kondenzációs gázkazán változó kazán-
hômérsékletre került kialakításra.

A rendszer méretei és a mûködési elv miatt a visszatérô
víz alacsony hômérsékleten folyik vissza a kazánhoz.
A hôcserélô alsó részében következik be a vízgôz-
tartalmú füstgáz lekondenzálása, a kondenzációs hô
a fûtési körnek kerül átadásra.
Az felsô részben következik be a fûtôvíz felmelegítése

a szabályzó által megadott hômérsékletre.
A mikroprocesszor technika felhasználása miatt a
Modula II gázkazánokat könnyû beállítani és szabályozni.

Egy ellenörzô felületen át könnyen ellenôrizhetôk
a beállítási és aktuális értékek.
A gáz- és vízcsatlakozások könnyen áttekinthetôen
kerültek kialakításra a készülék alsó részén.

A füstgázcsatlakozás a kazán felsô részén található, azért,
hogy a kereskedelemben található füstgáz elvezetô rend-
szerekhez könnyen felhasználható legyen.
Az intelligens kazánszabályzó a Modula II-ben gondoskodik
a folyamatos hôszállításról és ellenörzi a rendszerbeli

befolyásoló tényezoket, mint pl. a kazán
rendszertelen vízáramlásai, levegôszállítási
ingadozások stb. Ezek miatt zavarleállás nem keletkezik.
Ilyen zavarok esetén a kazán minimális teljesítményre
modulál és kivált egy szabályzó lekapcsolást.
Egy adott várakozási idô után indítási próba következik.
Csak egy veszélyes üzemi helyzetben következik be 
zavarleállás.

2. Konstrukció
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1. Automata légtelenítô
2. Levegô ventilátor
3. Gázszelep
4. Venturi keverôkamra
5. Hôcserélô
6. Visszatérô szenzor
7. Levegô szívó csô
8. Nyomásmérô
9. Kapcsolótábla

10. Idegen szabályzó beépítési lehetôség
11. Ellenôrzési fedél
12. Ellenörzô ablak
13. Gyújtó és ionizációs elektróda
14. Elôremenô szenzor
15. Elôkeveréses égô

2.1 Az alkatrészek felépítése



Méretek és mûszaki adatok
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3. Méretek és mûszaki adatok
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1 Kazán visszatérô 1 1/4" AG és 1" IG
2 Kazán elôremenô 1 1/4" AG és 1" IG
3 Gázcsatlakozás 3/4" AG
4 Kondenzátum levezetô Ø 32 mm
5 Levegô csatlakozás Modula II 41 kW: Ø 125 mm

Modula II 61 kW: Ø 150 mm
6 Füstgáz csatlakozás Modula II 41 kW: Ø 80 mm

Modula II 61 kW: Ø 100 mm
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5

6
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4

3.1 Méretek Modula II 41 kW és 61 kW

Bild 02   Abmessungen Modula II 41 kW und 61 kW
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Méretek és mûszaki adatok

3.2 Méretek Modula II 81 kW és 111 kW

1 Kazán visszatérô 1 1/4" AG und 1" IG
2 Kazán elôremenô 1 1/4" AG und 1" IG
3 Gázcsatlakozás 3/4" AG
4 Kondenzátum levezetô Ø 25 mm
5 Levegô bevezetés  Ø150 mm
6 Füstgáz csatlakozás Ø 100 mm

3

5 6

21

4

Kép 03   Méretek Modula II 81 kW és 111 kW



Méretek és mûszaki adatok
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3.3 Mûszaki adatok

Kazántípus Modula ll Modula ll Modula ll Modula ll
8 ... 41 kW 12 ... 61 kW 16 ... 81 kW 18 ... 111kW

Általános
CE-eng.szám. 0063 BL 3235 0063 BL 3235 0063 BL 3253 0063 BL 3253
Szabályzás               modulációs  modulációs  modulációs  modulációs
Névleges teljesítmény (75/60 °C)

min. kW 8,0 12,0 14,1 16,6
max. kW 40,0 61,0 84,2 107,0

Névleges teljesítmény (40/30 °C)
min. kW 8,9 13,3 15,8 18,4
max. kW 43,0 65,0 89,5 114,0

Névleges terhelés       (Hu)
min. kW 8,2 12,2 14,6 17,2
max. kW 41,2 62,0 86,0 111,0

Hatásfok
Kazán hatásfok       (H u)
75/60 °C (Telj.terh. – részterh.)                    % bis 99 bis 99 bis 97,9 99,1
40/30 °C (Telj.terh. – részterh.)                    % bis 110 bis 110 bis 108,2 108,1
Norma kihasználtsági fok, 
75/60 °C % 105,9 106,4 106,2 106,0
Norma kihasználtsági fok, 
40/30 °C % 110 110 108,9 109,0

Gáz-, füstgáz oldal
Gáz elônyomás / 
Folyékony gáz                                      mbar 18 … 25/50 18 … 25/50 17 … 30/50 17 … 30
Névérték földgáz                                  mbar 20 20 20 20
Károsanyag kibocsátás        - NOx mg/kWh < 20 < 20 < 27 < 45

- CO mg/kWh < 15 < 15 < 20 < 31

Kéményméretezési értékek
Rendelkezésre álló nyomás
Telj. terh.                                                      Pa 150 100 160 220
Rendelkezésre álló nyomás
Részterh.                                                     Pa 10 10 10 10
Füstgáz tömegáram
Telj.terh.                                                kg/Sek 0,0192 0,0288 0,0383 0,0515
Füstgáz tömegáram
Részterh.                                               kg/Sek 0,0039 0,0058 0,0063 0,0081
Füstgáz hômérséklet
Telj.terh. (75/60 °C)                                   °C 65 65 66 67,9
Füstgáz hômérséklet
Részterh.(75/60 °C)                                   °C 60 60 56 52,8
CO2-Tartalom

Részt.   % 9,0 9,0 9,5 9,0
Teljes.t. % 9,0 9,0 9,5 9,0
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Méretek és mûszaki adatok

Tabelle 01   Technische Daten

Kazántípus Modula ll Modula ll Modula ll Modula ll
8 ... 41 kW 12 ... 61 kW 16 ... 81 kW 18 ... 111kW

Fûtési oldal
Max. vízhômérséklet
(Absicherungsgrenze) °C 110 110 110 110
Max. üzemi hômérséklet
Fûtési kör °C 20 … 90 20 … 90 20 … 90 20 … 90
Min. üzemi nyomás    bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Max. üzemi nyomás    bar 4,0 4,0 4,0 4,0
Kazán víztartalom  Liter 5,5 6,5 7,5 7,5
Vízoldali ellenállás              mbar 90 130 140 250
(T = 20 K) (kPa) (9) (13) (14) (25)
Vízoldali ellenállás              mbar 360 520 560 1000
(T = 10 K) (kPa) (36) (52) (56) (100)

Elektromos oldal
Teljesítmény felv.(Szivattyú nélkül) W 30 … 85 30 … 90 21 … 123 40 … 240
Védelem fajta                                                IP 20 20 20 20

Egyéb
Tömeg               kg 57 64 72 74
Max. Kondenzátum mennyiség (40/30 °C)  l/h 5,7 8,5 8,6 11,2

3.4 Szállítási tartalom
Kondenzációs kazán tart.:

• Alumínium öntvény hôcserélô

• Rozsdamentes acél elôkeveréses égô

• Levegô ventilátor

• Nyomásmérô

• Automata gyors légtelenítô

• Szabályzó és védelmi elektronika

• Kazánvíz-hômérséklet szabályzó

• Vízhiány védelem hômérséklet szenzor

• Füstgáz hômérséklet érzékelô

• Szivattyúkapcsoló

• Fagyvédelmi berendezés

• Áttekinthetô kapcsolótábla
leolvasó ablakkal

• Szifon

• Fali konzol

• Pótbiztosítékok

• Folyékonygáz átszerelô készlet (csak a Modula II 81 kW)

• Földgáz átszerelô készlet L (csak a Modula II 111 kW)

3.5 Tartozékok
• Interface külsô 0-10 Volt-szabályzóhoz 

• Átépítô készlet excentrikus füstgáz elvezetéshez
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Felhasználói adatok / Kiszolgáló egység

4.1 Általános
A Modula II kondenzációs gázkazán univerzálisan be-
állítható. Ez vonatkozik a füstgáz elvezetésre, a hid-
raulikai bekötésre, a gáz oldali csatlakozásra és a
szabályzás technikára is.

A kis méretek, a zajtalan üzemmód és a kaszkád-
kapcsolások gondoskodnak arról, hogy ezek a kazánok
mindenhol praktikusan elhelyezhetôk legyenek.

Elôírások: lsd. 6.1 fejezet

4.2 Égési levegô és füstgáz elvezetés
A Paradigma Modula II kondenzációs gázkazánokat
helyiség levegô független és helyiség levegô függô
üzemmódban is lehet használni.

A kaszkád üzemeléshez saját füstgáz elvezetés is 
rendelhetô.

A füstgázelvezetô rendszer kivitelezéséhez muszaki ada-
tokat és tervezési utasítást is rendelkezésre bocsátunk.

4.3 Hidraulikai bekötés
Az intelligens kazánszabályzás az alacsony víz oldali
kazánellenállással kapcsolatban lehetôvé teszi
a problémamentes kazánbekötést a fûtési hálózatba.

4.4 Szabályzástechnika
A Paradigma Modula II kondenzációs gázkazánok a
következô módon szabályozhatóak:

• Helyiség levegô- vagy idôjárás követô szabályzás 
SystaCompact vagy SystaComfort szabályzóval.

• Kétfokozatú, idôjárás követô szabályzás idegen

• Belsô moduláció szabályzó nélkül külsô érzékelô
segítségével.

• Idôjárás követô moduláció DDC (0-10 V jel).

Utalások erre a 7.4 fejezetben

4.5 Gázcstlakozás
A Modula II kondenzációs kazánok földgázra 
vannak beállítva H/L/LL.

4. Felhasználói adatok

5. Kiszolgáló egység

1
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5.1 Kiszolgáló egység elemei

5.1.1 Általános
A Paradigma Modula II kazánok mikroprocesszor
vezérelt kazán automatával kerülnek felszerelésre.

Egy egységben tartalmazzák a gáz tüzelô automatát,
a programozható szabályzó egységet, az üzemmód
megváltoztatásának illetve leolvasásának 
lehetôségeit.

Beállító gombok segítségével egy leolvasó ablakon 
keresztül lehet megjeleníteni a különbözô üzemmód
értékeket. A funkciók három különbözô módra vannak
osztva.

• Mûködési szint: Minden funkció szabadon elérhetô.

• Szerviz szint: Szervizkóddal elérhetô
(csak szakszervizek részére).

• Gyártói szint: PC-vel és gyártói kóddal
(csak Paradigma által elérhetô).

Bild 04   Schaltfeld

a. b. c.

d. e. f. g. h.

szabályzóval.
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5.1.2 Kiszolgáló egységek felépítése
A kiszolgálói szintek a következô komponensekbôl épülnek fel:

Kód  Leírás

a.  kód -ablak
Megjelenítés    Üzemmód: Csak szám

Beállítási mód: Szám ponttal  
Leolvasó mód: Szám villogó ponttal
Stop mód: Betû B

Teljes terhelés mód: Betû h

Részterhelés mód: Betû l
Extra megjelenítés, szervízszint      Fordulatszám mód: Fél szám

b. t-ablak
Megjelenítés    Hômérséklet beállítások, zavarok, ellenôrzés

c. reset-gomb hibakód törlése

d. m-gomb Program funkció: választó gomb-kívánt mód
e. s-gomb Program funkció: választógomb-kívánt program

egy módon belül

e. s-gomb +kontroll lámpa Kapcsolási funkció: égô lámpa
f. e-gomb Programfunkció: 

a bevitt üzemi értékek elmentése

f. e-gomb +kontroll lámpa Kapcsolási funkció: égô kapcsoló HMV
g. [+]-gomb +kontroll lámpa Program funkció: 

a megadott üzemi értékek növelése
g. [+]-gomb +kontroll lámpa kapcsolási funkció: szivattyú tartós vagy utánfutás
h. [-] -gomb Program funkció: 

megadott értékek csökkentése
h. [-] -gomb +kontroll lámpa Kapcsolási funkció: kézi üzem vagy automata

Táblázat 02   a kiszolgáló szintek felépítése

5.1.3 Kapcsolási funkciók az üzemi módban
A kapcsolótáblán lévô gomboknak kettôs funkciója 
van. Elôször arra vannak beállítva, hogy a beállításokat
elôhívják, vagy programozzanak vele (program funkció,
lsd. 5.2 fejezet), másrészt a
s, e, [+] és [-]- gombok segítségével a kazán
alap funkcióit lehet aktíválni vagy blokkolni (on-off kap-
csolási funkció). Az adott pozíció (on-off) esetén az
adott piros vagy zöld diódák világítanak, vagy nem
világítanak.

A kiszolgálása ezeknek a kapcsolási funkcióknak az
üzemmódban (egy szám a kód ablakban) az adott
gomb 2 másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomá-
sával történik.
A megerôsítéshez ég az adott dióda.

1

0

2

3

4

Bild 05   Display

A következô alapfunkciók
ki- illetve bekapcsolhatók:

s-Gomb r jellel:
Égôkapcsoló
• piros lámpa ki    : fûtési mód automata
• piros lámpa ég : fûtési mód kikapcsolva

(HMV termelés automata)

e-Gomb k jellel:
Égôkapcsoló HMV üzem
• piros lámpa ki    : HMV üzem automata
• piros lámpa ég : HMV üzem kikapcsolva

(fûtô üzem automata)

[+]-Gomb p jellel:
• zöld lámpa ég : szivattyú tartós üzem

• zöld lámpa ki    : a szivattyú a beprogramozott 
utánfutási idôvel dolgozik

[-]-Gomb h jellel:
• zöld lámpa ég : kézi üzemmód* 
• zöld lámpa ki    : automata üzemmód

* Kézi üzemmód lehetséges a szabályzóval is.
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5.1.4 Több, mint két számból álló adatok megjelenítése

A két számos t-ablakban több, mint két számból álló
adatokat lehet megjeleníteni:

• Adatok 99 fölött egy villogó ponttal kerülnek 
megjelenítésre a két szám között
(pl.:)8 jelentése 108) 

• Adatok 199 fölött mindkét szám mögött villogó pont
(pl.: #* jelentése 238) 

• Negatív számok (pl.: nem hozzákapcsolt külsô 
érzékelônél) egy villogó pont a két szám után
(pl.:

5.2 Programfuttatás

Gomb lenyomása Gomb lenyomásasm

Megjelenítés Megjelenítés t-ablakban
code-ablak

üzemmód,       csak egy szám
lsd.: fejezet 5.3

0-9, h, l, b kazán elôremenô hômérséklet vagy stop mód

beállítási mód
felhasználó,         szám és pont
lsd.: fejezet 5.5

! kívánt max. elôremenô hômérséklet

@ szivattyú utánfutás (fûtés)
# HMV hômérséklet
A kazán szabályzás
u fûtési görbe talppontja.

beállítási mód
szakszerviz,        szervizkóddal : c12 

lsd.: fejezet 5.6
$ max. elôremenô  T részteljesítmény
% max. T védelem
^ ventillátor fordulatszám teljes teljesítmény
& ventillátor fordulatszám részteljesítmény és  HMV
* visszamodulálás indítás túl nagy T
( interface választás
B bekapcsolási differencia HMV
C ventillátor fordulatszám teljes teljesítmény HMV
D belsô
E max. füstgáz hômérséklet
F belsô
G részteljesítmény fûtés start után
H fordulatszám
I hômérséklet átlépés HMV üzem
J HMV szabályzás
L szivattyú szabályzás
N bekapcsolási differencia elôremenô T fûtés
O kiesés
P kazán típus
T belsô
U max. várakozási idô kikapcsolás után

ismételt fûtési igénynél
Q kívánt kazánhômérséklet 0 V (analóg bemenet)
Y kívánt kazánhômérséklet 10 V (analóg bemenet)
_ belsô
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lsd.: fejezet 5.7    villogó pont
! kazán elôremenô T (aktuális érték)
@ visszatérô T (aktuális érték)
# tároló T(aktuális érték)
$ külsô T
% füstgáz T
^ kazán elôremenô T (beállított)
& start parancs
* kiszámolt bekapcsolási T(kazán elôremenô)
( emelkedési sebesség kazán elôremenô (aktuális érték)
A kiesés

hozzáférés csak szervizkóddal c12

Fordulatszám mód, lsd.: fejezet 5.8 fél szám
Zavar mód, lsd.: fejezet 5.9  villogó szám Ventillátor fordulatszám

1 Hibakód
2 Üzemmód kód zavar leállásnál
3 Elôremenô T zavar leállásnál
4 Visszatérô T zavar leállásnál
5 HMV T zavar leállásnál
6 Füstgáz T zavar leállásnál

Táblázat 03:  mikroprocesszor programfuttatás

5.3 Üzemmód         (1[[)
Üzemelés esetén a kód ablak mutatja az üzemi állapotot, mialatt az       -ablak a mért hômérsékletet jelzi.
A számok jelentése a kód ablakban:

Kód  Leírás

0 Kikapcsolt állapot, hôigény nélkül
1 Légtelenítés, égô start elôtt 0,3 mp., égôstop után 10 mp.

2 Gyújtás; gyújtási idô 2,4 mp., gáz mágnes szelep egyidejû nyitása
3 Fûtô üzem - helyiség fûtés.
4 HMV üzem
5 Várakozási idô
6 Elôremenô T 5K magasabb, mint a beállított érték.
7* Szivattyú utánfutás, fûtés
8* Szivattyú utánfutás, HMV
9 Elôremenô T > 95 °C fûtés

Elôremenô T > beállított érték + hômérséklet túllépés
HMV üzem + 5 HMV üzemben

b Kikapcsolási mód
h Teljes terhelés
l Részterhelés

* Csak Paradigma SystaCompact szabályzóval

Táblázat 04:  Üzemmód kódok

Leolvasó mód szám és
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5.5 Felhasználói beállítási mód (![[)
Ezen a szinten különféle beállításokat lehet megváltoztatni.

• Ehhez a m -Gombot kell megnyomni, amíg a kód 
ablakban az ! folyamatosan világító ponttal 
meg nem jelenik.

• A s -Gomb megnyomásával lehet kiválasztani
a kívánt kódot, lsd. táblázat.

•  [+] és [-] gomb megnyomásával lehet a beállításokat
megváltoztatni.

• A változtatásokat ae -gomb megnyomásával lehet
jóváhagyni.

• A beállítások megváltoztatásának végeztével, ha meg-
nyomjuk a reset -gombot, akkor a kazán
visszatér a fûtési módba.

5.4 Kikapcsolási mód (bXX)
Kikapcsolás közben mindkét pont villog a t -ablakban. Ez a következôket jelenti:

Kód  Leírás

b@% Túl gyors elôremenô T emelkedés. 10 perc állási idô.
5 start próbálkozás után zavarjelzés.
A kazán nem áll le a zavar miatt.

b@* Ventillátor áll.
b@9 Ventillátor nem kapcsol ki.
b#) Max. T különbség elôremenô és visszatérô T között túllépve.

150 mp. várakozási ido. 10 kikapcsolás után a kikapcsolási kód rögzítése
a zavarkód tárban.
A kazán nem áll le.

b$# Rossz paraméter megadása vagy adattár defekt.
Utasítás: következo reset funkció segítségével az automata a gyári beállításokra 
tér vissza: reset -Gomb megnyomása

• m-Gombot 5 mp-ig nyomva tartani míg a     paraméter megjelenikP

•  [+] és  [-]-Gomb      paraméter beállításaP

(Modula II 41: P = 42, Modula II 61: P = 62 
Modula II 81: P = 82, Modula II 111: P = 12).

•  e -Gombbal jóváhagyni.
b%@ Max. füstgáz T túllépés. 150 mp. után a kazán lekapcsol.

Ha a max. füstgáz T.t több, mint 5 °C -kal túllépjük, akkor zavar leállás következik.
Zavarkód:52 .

Táblázat 05:  Leállási kódok

Vigyázat! 
A leállási kód a kazán normál üzemi állapotának felel meg. A jelzés azt jelenti, hogy
zavar van a fûtôrendszerben, tehát egy üzemi paraméter nem megfelelô módon
változott meg.
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Beállítási szint

Kód  Leírás            Beállítási tartam és Gyári beállítás
utasítás                 41 kW 61 kW 81 kW 111 kW

! Kívánt
max. elôremenô 20 - 90 °C
hômérséklet        (= beállítás 75 75 75 75
lsd.: fejezet 5.5.1   kazántermosztát funkció)

@* Szivattyú utánfutás 00 = 10 másodperc
(fûtés). 01 - 15 = percérték 03 03 03 03
lsd.: fejezet 5.5.2

#** T választás HMV 20 - 75 °C 65 65 65 65
lsd.: fejezet 5.5.3

A Kazánszabályzó 31 31 31 31
lsd.: fejezet 5.5.4

u Talppont 15 - 60 °C 20 20 20 20
fûtési görbe        (egy nem aktív 

szabályzóval kapcsolatban)

* Csak SystaCompact szabályzóval érvényes                                                 Táblázat 06: Beállítási mód szint

** Paradigma SystaComfort és SystaCompact szabályzóknál a kívánt HMV hômérsékletet a szabályzón is be lehet állítani

Vigyázat! 
A kazán szobatermosztáttal való mûködésekor kérjük,
hogy a külön használati utasításra figyeljenek.

5.5.1 Kívánt max. elôremenô hômérséklet (Paraméter ! ) 

A kívánt max. elôremenô
hômérsékletet 20 és 90 °C
között lehet beállítani.
(Gyári beállítás: 75 °C).

1 kép aláírás: -gombot nyomni amíg 1.  (folyamatosan égô pont) a kódablakban megjelenik.
2 kép aláírás: +/- gombot nyomni a kívánt hômérséklethez
3 kép aláírás: jóváhagyáshoz az enter gombot nyomni
4 kép aláírás: reset gombot nyomni az üzemmódhoz való visszatéréshez.
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5.5.2 Szivattyú utánfutási idô.
(Paraméter @)

Ez a beállítás csak néha fordul elô, idôjárás követô
szabályzó használatakor, amikor kikapcsolás 
következik be (nyári üzem-éjszakai leállás).
A szivattyú utánfutási idô 10 másodperc
 ( 00 )vagy 1 perctôl 15 percig állítható(01– 15 )
(Gyári beállítás: 3 perc). Ha a szivattyút szabályzó
irányítja (pl.: SystaComfort szabályzó), ennek a
beállításnak nincs funkciója.

m•      -gomb megnyomásával kiválasztjuk a beállítási
szintet. A kódablakban a pont folyamatosan világít.

s•          -gomb megnyomásával a kódablakban a
@ megjelenik. Ez a beállítása a szivattyú utánfutási
idônek. 

• A [+]- és [-]-gombokkal lehet a kívánt idôt beállítani.

• Az új beállítást az e-gombbal lehet elmenteni.
At -ablak kétszer felvillan, mint az elmentés
befejezése.

• A reset -gomb megnyomásával a berendezés 
vissazáll az üzem módba.

Utasítás!
A szivattyú folyamatos üzemét egy
kapcsolási funkcióval lehet kiválasztani
(látsd: fejezet 5.1.3).

5.5.3 Hômérséklet HMV tároló (Paraméter #) 
A hômérséklet beállítás a Paradigma szabályzón
történik. A kazánon való beállítást nem használjuk.

5.5.4 Az égô szabályzás programozása
( Paraméter A )

Gyári beállítás: 31 (Fûtés mód modulációs,
HMV be, booster funkció kikapcsolva). 
Az égô szabályzást meg lehet változtatni
a következô lépések szerint:

• A m -gomb megnyomásával kiválasztjuk a beállít-
ási szintet.  A pont a kódablakban folyamatosan ég.

• A s -gomb megnyomásával a kódablakban 
megjelenik az A betû. Ez a beállítása a kazán
szabályzásának. Az t -ablak31 -et mutat.

• A beállításokat a [+]- und [-]-gombokkal lehet 

Kód t Leírás

A x0 Fûtés ki, HMV ki x = 1, 2, 3, 4 oder 5
x1 Fûtés be, HMV be
x2 Fûtés be, HMV ki
x3 Fûtés ki, HMV be
1y Fûtés modulált, booster be y = 0, 1, 2 oder 3
2y Fûtés két fokozatú
3y Fûtés modulált, booster ki
4y A fûtés modulál az elôremenô hômérsékletre,

külsô 0-10 V bemenet. Látsd paraméter Qés Y
5y Fûtés terhelésre modulál, külsô bemenet 0-10 V.

Táblázat 07: Kazánszabályzó

* A booster funkció a fûtési görbe megemelését jelenti. Ez a funkció idôjárás követô szabályzás mellett nem aktív.

Példa: Kazánszabályzás 41 jelentése: 
A kazán 0-10 V jelre modulál (
elôremenô hômérséklet alapon.

x = 4 )

Fûtés és HMV mindkettô aktív ( y = 1).

• A beállítás eltárolása az enter gomb segítségével 
történik. A t -ablak kétszer felvillan az elmentés
jóváhagyására.

• Ha egyszer megnyomja a reset -gombot, akkor a kazán
visszatér az üzem módba.

megváltoztatni.
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5.6 Beállítási mód, szakszerviz (![[)

Szervizkódok beállítása
Azért, hogy nem kívánatos beállításokat elkerüljünk,
a különbözô kiszolgálási szintek biztonsági kóddal 
vannak letiltva. A szerviz beállításokhoz szerviz kódot
kell beprogramozni.
• Ehhez egyidejuleg kell benyomni a
m- és a s -gombot és nyomva tartani.
A code-ablakban megjelenik a      betû.c

• A [+] és [-] beállító gombokkal a t-ablakban
a 12 -es kódot kell kiválasztani.

• m- és a s-nyomva tartva, és az enter gombot
egyszer megnyomva lehet jóváhagyni. t -ablak
villog, a szerviz szint elmentve.

• A m - és a s-gomb megnyomásával lehet a 

A berendezés automatikusan visszatér az üzem-
módba.
A szerviz munkák bezárása után a szerviz szintet
el kell hagyni. Ehhez a reset -gombot kell megnyomni.
Ha a szervizszinten nem változtattunk, a berendezés
automatikusan visszatér 10 perc múlva az üzemmód
szintre.

Vigyázat! 
Ezen a szinten csak felhatalmazott
szakember hajthat végre beállításokat.
Nem szakértôi beállítások hibás
funkciókhoz vezetnek.

5.6.1 Max. elôremenô hômérséklet részterhelés
esetén (Paraméter $)

Részterhelés esetén (Paraméter G ) az itt beállított
elôremenô hômérsékletet nem lehet túllépni.

5.6.2 A visszamoduláció startpontja (Paraméter *)
Beállítható 5 és 30 K között. Gyári beállítás 25 K.
Egy 25 K beállított különbség esetén az elôremenô
és a visszatérô hômérséklet között megkezdôdik a
kazánteljesítmény visszamodulálása. Egy következô
∆T = 40 K növekedés esetén a kazán visszamodulál
minimális teljesítményre.
Ha a ∆ T elér 45 K-t , a szabályzó leáll.
(kód: b@%). Olyan fûtési rendszerekben, ahol a
tömegáram gyakran változik, mindenek elôtt minimális
vízáramnál, a visszamodulálás startpontja lejjebb
kerül.
Emiatt jobban alkalmazkodik a kazánteljesítmény
a rendszer hôigényéhez.
A gyári beállítás elméletileg minden üzemi állapotot
lefed.

5.6.3 Interface választás (Paraméter ()

Beállítható 00 vagy 01. 
Gyári beállítás 01.
A kazánba beépített interface egy Paradigma MES-
-szabályzó beépítésére alkalmas.
További információkat a szabályzási lehetôségekkel 
kapcsolatban a 7.4 fejezetben találhat.

5.6.4 Részterhelés fûtési start után
(Paraméter G)

Beállítható 00 és 15 perc között.
Gyári beállítás 03.
Ebben az idôben a kazán részterhelésen mûködik,
függetlenül a teljesítmény igénytôl.

5.6.5 Bekapcsolási differencia kazán elôremenô 
hômérséklet (Paraméter N)

Beállítható 1) (= -10 °C) és 20 °C között.
Gyári beállítás 03 °C.
A szabályzó lekapcsolásakor a kívánt érték fölött ezzel
a paraméterrel meg lehet állapítani, hogy melyik
elôremenô hômérsékletnél fog a kazán újra beindulni.
Bekapcsolási elôremenô hômérséklet = visszatérô
hômérséklet a lekapcsoláskor "-" a beállított érték.

5.6.6 Max. várakozási idô szabályzó leállása után
(Paraméter U)

Beállítható 00 és 99 perc között.
Gyári beállítás 15perc.
Ha a beállított várakozási idô után a bekapcsolási
elôremenôt nem érjük el (lsd.: fejezet 5.6.5) a kazán
üzembe lép (ha az elôremenô hômérséklet kisebb
a beállított értéknél).

Utasítás!
Minimális várakozási idô 150 mp-ben
van meghatározva.

5.6.7 Analóg bemenet 0-10 V, 
modulálás elôremenô hômérsékletre
(Paraméter Q és Y)

Gyári beállítás Q = 00 és Y. = )0 (= 100).
A gyári beállítás úgy van megválasztva, hogy egy
0 V-os külsô jelre 0oC elôremenô hômérsékletet
követel. Egy 10 V-os jel 100°C-os elôremenô
homérsékletnek felel meg. Pontos beállítási utasít-
ásokat látsd a 7.4.4 fejezetben.

Utasítás! 
Ezeket a paramétereket csak hômér-
séklet alapú muduláció választása esetén 
lehet beállítani (Paraméter A, beállítás
4y ) és nem teljesítmény szabályzásnál.
(Paraméter A, beállítás 5y).

szintet mûködtetni.
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Kód  Leírás            beállítási lehetôség Gyári beállítás
és utasítás                  Modula II

41 kW 61 kW 81 kW 111 kW
$ Max. elôremenô hômérséklet

részterhelés, 20 - 90 75 75 74 74
látsd fejezet 5.6.1

% Max. hômérséklet 90 - !0) !0 !0 !0 !0
védelem   (STB) (=100) (=100) (=100) (=100)

^ Ventilátor fordulatszám 10 - 60 száz 52 52 62 70
teljes terhelés

& Ventilátor részterhelés 10 - 60 száz 11 12 12 13
fûtés és HMV

* Start pont 05 - 30

visszamodulálás, (hômérséklet különbség 25 25 25 25
látsd fejezet 5.6.2 elôremenô és visszatérô)

( Interface választás, 00 belsô OpenTherm 01 01 01 01
Bus használat

látsd fejezet 5.6.3 01 Interface alaplap használata
B* Bekapcsolási differencia 01 - 05 °C

HMV 06 = 10 °C 05 05 05 05
07 = 15 °C
08 = 20 °C

C Ventilátor fordulatszám 10 - 60 száz 52 52 62 70
teljes terhelés HMV

D Füstgázvédelem 00 füstgáz szenzor nélkül 10 10 10 10
10 füstgáz szenzorral

E Maximum füstgáz 80 - @0 (= 120 °C) )0 )0 )0 )0
hômérséklet        (=100) (=100) (=100) (=100)

F Átöblítési fordulatszám                    nem szabad megváltoztatni 25 25 20 25
G Részterhelés fûtés start után

látsd fejezet 5.6.4 00 - 15 perc 03 03 03 03

H Gyújtási fordulatszám                      nem szabad változtatni 25 25 20 25

I* Hômérséklet 
HMV -üzem HMV

00 / 30 °C 20 20 20 20

J* HMV 00 háromjáratú szelep
szelepszabályzás         (A = fûtés, B = HMV)

01 tároló töltô szivattyú 02 02 02 02
02 háromjáratú szelep
(A = HMV, B = fûtés)

L Fordulatszám szab. szivattyú    nincs funkciója
N** Bekapcsolási differencia

elôremenô hômérséklet fûtés
(visszatérô hômérséklet kapcsolat), 1) (= -10) bis 20 °C 03 03 03 03
látsd fejezet 5.6.5

O Felfûtési intervallum(puffertároló) nincs funkciója
P Kazántípus      nem szabad megváltoztatni 42 62 82 12

T Display típus     nem szabad megváltoztatni 01 01 01 01

tovább a következô oldalon

hômérséklet túllépéstúllépés
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Kód  Leírás            Beállítási lehetôség                     Gyári beállítás
és utasítás             Modula II

41 kW 61 kW 81 kW 111 kW
U Maximum várakozási idô

szabályzó leállás után 00 - 99 perc 15 15 15 15
(fennálló hôigénynél),
látsd fejezet 5.6.6

u Talppont 15 - 60 °C 20 20 20 20
fûtési görbe (nem aktív szabályzóval 

kapcsolatban)
Q Kívánt elôremenô

hômérséklet 0 V 5) (= -50)  -  50 °C 00 00 00 00
(analóg bemenetnél), 
látsd fejezet 5.6.7

Y Kívánt elôremenô
hômérséklet 10 V  50 - (( (= 299) °C )0 )0 )0 )0
(analóg bemenetnél) (=100) (=100) (=100) (=100)
látsd fejezet 5.6.7

_ Lekapcsolási hômérséklet              nincs funkciója
Táblázat 08:  beállítási mód, szerviz szint

*Csak Paradigma SystaCompact-tal érvényes
**Puffertároló (Optima vagy Titan, SystaComfort szabályzó) bekapcsolási differenciát -3°C-ra kell állítani.
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5.7 Leolvasó mód ( 1[[)
Ha az ember le akarja olvasni az üzemi állapotot,
akkor a leolvasó módot kell kiválasztani:
• Az üzemi módból kilépni am -gomb kétszeri megnyomásával

 lehet, amíg a code -ablakban ! villogó ponttal meg nem
jelenik.

• A s -gombbal a következô értékeket lehet
megjeleníteni (látsd: táblázat):

Kód  Leírás                Példa

! Elôremenô hômérséklet 50
@ Visszatérô hômérséklet 35
#* HMV tároló hômérséklet 62
$* Külsô hômérséklet 05
% Füstgáz hômérséklet 42
^ Elôremenô hômérséklet (beállított) 55
&** Bekapcsolási parancs

• 1x = hôigény, 11
• 0x = nincs hôigény

* Kiszámolt bekapcsolási hômérséklet, látsd fejezet 5.6.5 32

( Emelkedési sebesség - elôremenô hômérséklet
 [0,1 °C/Sek.] 02

A Kiesés

* Csak Paradigma SystaCompact szabályzóval Táblázat 09: Leolvasási mód
** Csak azokra a szoba termosztátokra vonatkozik, amelyek a B1-Kontaktra vannak rácsatolva

5.8 Fordulatszám mód (<[[)
(szerviz szint)
Leolvasni a ventilátor fordulatszámát csak a szerviz
szinten lehet.
• Ki kell lépni az üzem módból, aztán be kell ütni a

szerviz kódot c12, ahogy ez az 5.6 fejezetben
le van írva.

• Am -gomb háromszori lenyomásával megjelenik az
aktuális fordulatszám mód.

• A s -gomb megnyomásával ki lehet olvasni a
ventilátor fordulatszámot teljes vagy részterhelésnél.

Kód  Leírás              Példa: 
n = 5250 U./Min.

, Fordulatszám 52 száz
. Fordulatszám 50 egyes

Táblázat 10

5.9 Zavar mód (1[[)
(Szerviz szint)
Ha üzem közben zavarok jelennek meg a program
lefutásban, akkor ez a leolvasó ablakban megjelenik
(látsd: zavar táblázat a 9. fejezetben).
A legutoljára fellépô zavar és az eközben fellépô
hômérsékletek az adatbázisban regisztrálódnak és a
szerviz szinten szerviz kód segítségével
ki lehet ôket olvasni.

c12

• Szerviz szintet megnyitni: lsd.: fejezet 5.6
• Nyomja meg a m -gombot, amíg a code-ablakban a

1villogó     megjelenik
• A s -gomb segítségével a következô adatokat

lehet leolvasni:

Code t Beschreibung
1 37 Zavarkód megjelenítése

(látsd 9.4 fejezet)
2 03 Üzemmód zavar leállásnál

(látsd 5.3 fejezet)

3 53 Elôremenô hômérséklet
zavarleállás

4 40 Visszatérô hômérséklet
zavarleállás

5 60 HMV hômérséklet
zavarleállás

6 47 Füstgáz hômérséklet
zavarleállás

Ebben a példában: Táblázat 11
Visszatérô hôm. érzékelô zavara (zavarkód: 37) fûtô üzem ( 03).
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6. Kivitelezési utasítások
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Kép 07: helyszükséglet szereléshez

6.1 Elôírások
A kondenzációs gázkazán megfelel a DIN 4702 6. rész
elôírásainak, egyetértésben az Európai Fûtôkazán
és Hatásfok elôírásokkal.
CE-engedély, kategória II 2 ELL 3P földgázra H/L/LL
és folyékony gázra. 
Teljesen automata, modulációs.
A kivitelezésnél figyelembe kell venni az építési
szabályokat és a károsanyag kibocsátási normákat.
Ezen kívül be kell tartani az országokra vonatkozó
normákat és a biztonsági elôírásokat.

Utalunk a következô elôírásokra és normákra:

• DIN 4751: 1 és 2 - rész - biztonságtechnikai felépítés
- fûtôrendszerek.

• DVGW-TRGI: Mûszaki szabályok -
gázrendszerek, kiegészítések.

• DIN 4705, rész 1 és 2: 
Kéményméretezés.

• DIN 18160, rész 1 és 2: Kéménykürtôk
• Heiz.Anl.V.: Fûtési rendszerek elôírásai
• Heiz.Betr.V.: Fûtô üzem elôírásai
• DIN-VDE: Elektromos csatlakozások és

felszerelések szabályai.
• VDI 2035: 

Vízkezelési követelmények.
• ENEV

Energia megtakarítási elôírások.

Utasítás
A Modula II gázkazánokat csak száraz, fagymentes
helyiségben szabad felszerelni!

6.2 Falra szerelés
A kazán dobozában megtalálható egy sablon, 
amelyen a felerôsítô csavarok pozíciója látható és a
berendezés kicsomagolási utasítása.
A felerôsítô síneket vízszintesen kell a falra felszerelni.
Ezekre kell a gázkazánt felakasztani.
Minden csatlakozás elérhetô a kazán elsô oldaláról.
A kazán alatt 250 mm szabad helyet kell hagyni.
Azt javasoljuk, hogy a kazánt szem magasságban 
szereljék fel. A felrakáshoz és a leszereléshez a kazán
elôtt minimum 600 mm hely szükséges.
Minimális jobb vagy bal oldali hely nem szükséges.
Azért javasoljuk, hogy 2,5 cm-t hagyjanak szabadon
éa a kéménykürtôtôl tartsanak 700 mm távolságot.
A plafontól minimum 400 mm távolságot kell tartani,
függôleges füstgáz elvezetés esetén kb. 550 mm-t.

6.3 Vízcsatlakozások
Az elôremenô és visszatérô csatlakozások a kazán
alsó részén találhatóak.
Az R1” belsô menetes és az R 1 1/4 ” külsô menetes
csatlakozást jelent. Javasoljuk a visszatérôbe egy
iszapszûrô beépítését. Be kell építeni egy biztonsági
szelepet és egy megfelelôen méretezett tágulási 
tartályt.

6.4 Vízkezelés
Vízkezelésre normális esetben nincs szükség.
Vegyi anyagok adagolásáról mindenképpen 
lebeszéljük Önt. A rendszert vízzel kell feltölteni,
a víz pH-értékének 7,0 és 9,0 között kell lennie.
Azokért a hôcserélô károkért, amelyek oxigén- diffúzió
miatt következnek be, a Paradigma nem vállal
garanciát. Azt javasoljuk, hogy ha a fûtési rendszerben
oxigén belépési lehetôség jelentkezik, akkor
válasszák szét a rendszert egy közbeiktatott 
hôcserélôvel.

1) Modula II 41, 61 kW
2) Modula II 81, 111 kW
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6.5 Szivattyú
A Modula II szivattyú nélkül kerül szállításra.
A szivattyú szállítási képessége függ a rendszer és a
kazán elenállásától.
A szivattyú csatlakozása a SystaCompact szabályzón
található, a standard csatlakozásoknál, SystaComfort
esetén a szabályzó alaplapján.
Idegen szabályzó esetén a szivattyút a standard
csatlakozóra kell kapcsolni.

6.6 Gázcsatlakozás
A gázcsatlakozás a kazán alsó részén található,
R 3/4” külsô menet. A gázcsatlakozásnál be kell 
tartani a TRGI elôírásait. A Modula II földgázra
H/L/LL és folyékony gázra van kialakítva és be van
állítva földgáz H-ra Wobbeindex 15,0 kWh/m.3

6.7 Kondenzvíz levezetés és semlegesítés
A Modula II mûködésekor a kazánban és a hozzá
kapcsolt füstgáz elvezetô rendszerben jelentôs
kondenzvíz jelentkezik.
A kazán úgy van kialakítva, hogy a kondenzvíz a
füstgáz elvezetésbôl a füstgáz csatlakozáson át
elvezethetô.
A kondenzvíz csatlakozó a kazán alsó részén található
-  25 mm-es mûanyag csô. 
Ha a helyi elôírások kondenzvíz semlegesítést is 
elôírnak, akkor a kondenzvíznek egy semlegesítô
berendezésen kell átfolynia.
Kérjük figyeljenek a kommunális szennyvízkezelô
elôírásokra és az ATV A 251-es utasításokra.

6.8 Távolságok éghetô anyagokhoz
Mivel a kazán felületi hômérsékletei 80/60-as fûtési
rendszer esetén kisebbek, mint 85°C, így nem kell
minimális távolságokat tartani éghetô anyagoktól.

(DVGW-TRGI ´86, fejezet 5.3.3)
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7. Elektromos funkciók

Kép 08: kazánautomata gázmodul

7.1 Általános
A Paradigma Modula II kazánok elektromos szabályzó
és biztonsági berendezésekkel vannak felszerelve.
A láng ôrzés ionizációs elektróda segítségével történik.
A szabályzás és biztonságtechnika szíve a gáztüzelô
automata.
Üzemi feszültség 230 V/50 Hz.
A kazán kompletten be van vezetékezve.
Minden külsô elektromos csatlakozást külön
cstlakozóhoz lehet kapcsolni (24 Volt vagy 230 Volt).

7.2 Elektrotechnikai specifikációk

7.2.1 Hálózati feszültség
A hálózati feszültség megszünésekor a kazán kikapcsol
és a feszültség visszatérésekor automatikusan üzembe
lép. Változó feszültség ellátásnál szétválasztó trafót
kell alkalmazni.

7.2.2 Mûszaki adatok, gáztüzelô automata
Gyártmány: Gasmodul
Típus: MCBA 1461 D
Feszültség:                 230 V/ 50 Hz
Teljesítmény:  10 VA
Öblítési idô:          10 mp.
Környezeti hôm.:            - 15 / + 60 °C
Várakozási
idôszak (csak
Paradigma szabályzóval):           150 mp.

7.2.3 Elektromos biztosíték értékek
A kazán kapcsolótáblán (Gáztüzelô automata) 
2 A gyors (F1; 230 V) és 4 A (F2; 24 V) biztosítékok
kerültek beépítésre. Pótbiztosítékok a gáztüzelô
automata borítása alatt találhatók. A hálózati 
fôbiztosíték 6,3 A és a pótbiztosíték a feszültség
ellátó dugaszoló aljzatában találhatók.

A maximum kapcsolási teljesítmény a külsô
kimenetekhez 220 VA.



7.2.5 Vízhiány védelem

(gyári beállítás 75 °C).
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7.2.4 Vízhômérséklet védelem
A Modula ll egy lôremenô és visszatérô szenzor által
vezérelt szabályzó elektronikával van felszerelve.
A max elôremenô hômérséklet 20 és 90 °C között

A Modula ll kazánok vízhiány védelemmel is fel 
vannak szerelve, amely hômérséklet mérés elvén
mûködik.
Ha fellép egy minimum átfolyási vízmennyiség
probléma, akkor bekövetkezik a visszamodulálás,
azért, hogy az égô a leghosszabb ideig üzemben
maradhasson. Túl kis vízátfolyási mennyiség esetén
a kazán kikapcsol (kikapcsolási mód, lsd. 5.4 fejezet).

7.2.6 Max hômérséklet védelem
A max. hômérséklet védelem túl magas hômérsék-
letnél (110 °C vagy kevesebb,
látsd 5.6 fejezet, paraméter %) lekapcsolja a kazánt
és a gáztüzelô automatát. A zavar megszüntetése
után a kazánt a reset -gombbal lehet újraindítani.

7.2.7 Füstgáz biztonsági hômérséklet ellenôrzés
A füstgáz szenzor a kazán füstgáz útjába van bépítve.

B%@

%@

.

7.3 Elektromos csatlakozások

Ha fellép egy max füstgáz hômérséklet átlépés,
visszamoduláció történik, azért hogy az égô a legtovább 
mûködésben maradjon. Túl magas füstgáz hômérsékletnél 
a kazán kikapcsol (kikapcsolási kód              lsd 5.4
fejezet). Ha a max füstgáz hômérsékletet több, 
mint 5ºC-kal átlépjük, bekövetkezik egy zavarlekapcsolás

zavarkóddal. A maximális megengedett füstgáz 
hômérsékletet 80 és 120 ºC között fokozatmentesen
lehet beállítani (gyári beállítás 100 ºC).

SystaCompact szabályzó használatakor minden külsô
csatlakozást a standard kazán kimenetekre kell
kapcsolni. Ezeket a kimeneteket a kazán kapcsoló 
táblán lehet megtalálni és két csavar megoldásával 
lehet ôket használni (kép 10, oldal 24.). a külsô
csatlakozási lehetôségeket a következôkben
írjuk le.

Üzemmód jelentés

Zavarjelentés

Szivattyú

HMV töltô szivattyú / 3-járatú szelep

Funkció nélkül

Kazán biztonsági berendezés

Funkció nélkül

Tároló érzékelô

Külsô T érzékelô / B2

(felhasználó bus, App. +/ GND)
Modulációs szabályzó

Kép 09: Elektromos csatlakozások
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7.4 Szabályzás

7.4.1 Általános

7.4.2 Modulációs szabályzás
SystaCompact

SystaComfort

ladepumpe sowie der benötigten Fühler erfolgen auf

3

1

7 6 5

41

2

1

2
3

4

Vigyázat! 
Padlófûtési termosztátokat mindíg
a 19-es kapocs és a fûtési kör szivattyú
közé kell bekötni.

8

9

10

10

5

A Modula II kazánokat a következôk szerint lehet 
szabályozni:

•  Mudolációs teljesítmény szabályzás min és max 
teljesítmény között az idôjárás követô szabályzás 
beállított értéke alapján. Ez érvényes egy kazánra 
és kaszkád kapcsolásra is. 

•  Analóg szabályzás (0-10V). modulációs teljesítmény 
szabályzás egy idegen szabályzó adatai 
alapján. 

•  Két fokozatú kazán üzem. Az idegen 
szabályzó két fokozatban kapcsolja a kazánt, min és 
max teljesítmény között (max teljesítmény 18%-a).

Modulációs szabályzóval való vezérlés esetén a 
fokozatmentes modulációs üzem lehetôsége 
optimálisan kihasználható. A szabályzó függôen 
a külsô hômérséklettôl vagy a helyiség 
hômérséklettôl egy állandó elôremenô hômérsékletet 
vezérel. Ezen keresztül növekszik a kazán üzem 
óráinak száma és a ki-, bekapcsolások száma 
drasztikusan csökken. A gáz levegô keverés 
szabályzásával az égés optimalizált. Ez magas 
kihasználtsági fokhoz vezet és kis üzemi készenléti 
veszteségekhez.

A kiszolgáló egység mágnes tartókkal kapcsolódik a 
kazánkapcsoló táblához. A kiszolgáló egység
elektromos kapcsolata elôvezetékezett a kazán 
szabályzó alaplapján két eres kábellel. 

A kiszolgáló egység itt is mágnes tartókkal van 
felerôsítve a kazánkapcsoló táblára és egy két eres 
kábellel van összekötve a szabályzó alaplappal. Az 
elektromos csatlakozások - szivattyú, keverô szelep,
fûtésköri szivattyú, HMV tároló feltöltô szivattyú és a 
szükséges érzékelôk a kazán alaplapjára vannak 

vannak bekötve (lsd Abb.11).

1. földelés

2. kazán sorkapcsok

3. SystaComfort alaplap

4. bekötési helyek

5. szerviz helyek

kép11: Kazán kapcsolótábla beépített szabályzóval

1. csavarok
2. kazán sorkapcsok
3. bekötési helyek
4. display
5. interface MES szabályzó (vagy 0-10 V mint tartozék)
6. szignalizáció alaplap
7. 230 V hálózati csatlakozás
8. SystaCompact szabályzó alaplap
9. SystaCompact kiszolgáló egység
10. Szervíz helyek

Kép 10: Kapcsoló tábla áttekintése
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Analóg teljesítmény szabályzás

Analóg hômérséklet szabályzás

(beállítható      és      paraméterrel).Q Y

7.4.4 Kétfokozatú kazán üzem HMV termeléssel
vagy anélkül idegen szabályzóval

7.5 Egyéb csatlakozások

7.5.1 Fagyvédelmi funkció

Vízhômérséklet:
• alacsonyabb, mint 7 °C Szivattyú bekapcsol,

• alacsonyabb, mint 3 °C Kazán bekapcsol;

• magasabb, mint 10 °C         Kazán és a szivattyú
kikapcsol.

Vigyázat! 
Ez a fagyvédelmi funkció csak a
fûtôkazánra vonatkozik – nem a 
fûtési rendszerre.

Figyelem! 
A fagyvédelmi termosztát nem mûködik
együtt a 0 – 10 V Interface-vel!

7.5.2 Zavar és üzemjelzések

7.5.3 Külsô biztonsági bemenet

7.4.3 Analóg szabályzás (0-10 Volt jel)

A = 4y vagy 5y).

Speciális interface segítségével (mint tartozék 
rendelhetô), amelyet be lehet építeni a kazánba, 
lehetséges egy modulációs vezérlés 0-10 V jellel is. 

Választhatóan következik hômérséklet vagy 
teljesítmény szabályzás. Ehhez a kazán belsô
szabályzást a kazán kapcsoló táblán kell programozni 
(lsd 5.5.4 fejezet, paraméter 

A 0-10V jel vezérli a kazán hômérsékletet 20-75ºC 
Az összefüggést a bemeneti feszültség és az 
elôremenô hômérséklet között az elôzô grafikon mutatja 

A 0-10V jel szabályozza a kazánteljesítményt 20-100% 
között. Az összefüggést a bemeneti feszültség és a 
teljesítmény között az elôzô grafikon mutatja. 

A szabályzó hozzákapcsolásához a következô
lépésekre van szükség:
•  Falra szerelés, szabályzó rákötése: 

potenciál mentes kapcsoló kontakt egyes fokozat (B1) 
a 3-mas és 4-es csatlakozóra, a második fokozat az 
5-ös 6-os kapocsra csatlakozik, lsd kép 09.

•  A gáztüzelô automatát két fokozatú szabályzásra 
kell programozni (lsd 5.5.4 fejezet, paraméter A.).

A berendezésnek fagymentes helyen kell lennie, 
azért hogy elkerüljük a kondenzvíz elvezetô csô 
befagyását. Ha túlságosan lecsökken a fûtôvíz 
hômérséklete, a berendezésben aktivizálódik a 
védelmi funkció.

SystaCompact és SystaComfort szabályzó esetén a 
fagyvédelmi funkciót a szabályzó veszi át. 
A 3-mas és 4-es kapocsra rá lehet kötni egy pót 
termosztátot, amelyet fagyvédelemként lehet 
használni.

Zavar- és üzemjelzés rákötésére potenciálmentes 
kimeneteket lehet használni. A zavar jelzést 
a 21 és 22 kapocsra kell kötni. Ezt a kontaktot 
lehet nyitó vagy záróként alkalmazni. (lsd TH-
1540). Az üzem jelzést a 23, 24-es kapocsra kell
kötni. A kontakt hôigény esetén zár.

A 10-es és 14-es kapocsra egy külsô biztonsági 
berendezést is be lehet kötni, mint pl.: vízhiányvédelem
stb. A kazán szállításakor ezek a kapcsok rövidre 
vannak zárva. A kontakt nyitásakor zavarlekapcsolás
történik. (zavarkód 12)

Kép 12: Összefüggés a bemeneti feszültség és a kazán elôremenô hôm. között.

Kép 13: Összefüggés a bemeneti feszültség és a teljesítmény között



Elektromos funkciók

7.6 Elektromos kapcsolási terv

7.6.1 Elektromos kapcsolási terv Modula II 41 kW, 61 kW, 81 kW
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Vezeték színek:
ATs Abgastemperatur F Sicherung BL Blau
Ba Außenfühler GKV Gaskombinationsventil BR Braun
BF Boilerfühler Rs Rücklaufsensor BR / WS Braun / Weiss
BLP Boilerpumpe STB Sicherheits-Temperaturbegrenzer GL Gelb
B1 Fremdregelung Stufe -1 UWP Umwälzpumpe GL / GN Gelb / Grün
B2 Fremdregelung Stufe -2 Vs Vorlaufsensor GL / WS Gelb / Weiss
DV Dreiwegeventil GN Grün

GR Grau
K1 Steckverbindung W.A.-Regelung X18 Steckverbindung TEM-Interface OR Orange
K2 Steckverbindung für Sollwertrechner X19 Steckverbindung TEM-Interface OR / WS Orange / Weiss
X1, X2, X7 Platine TEM-Interface X20 Steckverbindung Betriebs-/Störmeldung RT Rot
X1, X2, X7 Platine Betriebs-/Störmeldung X21 Steckverbindung Gebläse Ansteuerung RT / WS Rot / Weiss
X1, X2, X3 Steckverbindung X22 Masse SW Schwarz
X4, X7, X8 Platine Kesselautomat X23 Steckverbindung Gaskombinationsventil VT Violett
X9 Steckverbindung DV 230 V X25 Steckverbindung Umwälzpumpe Kessel VT / WS Violett / Weiss
X11 Anschlussklemmen Kessel WS Weiss
- - - wird nicht mitgeliefert, bauseits zu verdrahten

Kép 14:   Elektromos kapcsolási terv Modula II 41 kW, 61 kW, 81 kW

Alaplap TEM inteface Alaplap üzem- és zavarjelzés Alaplap kazán automata

ATs          füstgáz T

Ba            külsô érzékelô

BF            tároló érzékelô

BLP          tároló szivattyú

B1            idegen szabályzó 1. fokozat

B2            idegen szabályzó 2. fokozat

DV           3-járatú szelep

K1            dugó csatlakozás WA-szabályzó

K2            dugó csatlakozás - beállítási érték számoló

X1, X2, X7     alaplap TEM-interface

X1, X2, X7     alaplap üzem- és zavarjelzés

X1, X2, X3     dugó csatlakozás

X4, X7, X8     alaplap kazán automata

X9            dugó csatlakozás DV 230V

X11          csatlakozó kapcsok, helyileg kell bevezetékezni

F               biztosíték

GKV          gázszelep

Rs             visszatérô szenzor

STB          biztonsági- és hômérséklet-határoló

UWP         szivattyú

Vs             elôremenô szenzor

X18           dugó csatlakozó TEM interface

X19           dugó csatlakozó TEM interface

X20           dugó csatlakozó üzem- és zavarjelzés

X21           dugó csatlakozó vetillátor szabályzás

X22           …

X23           dugó csatlakozó gázszelep

X25           dugó csatlakozó kazán szivattyú
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7.6.2 Elektromos kapcsolási terv Modula II 111 kW

Kép 15:   Elektromos kapcsolási terv Modula II 111 kW

áramlás szenzor
HMV szivattyú

HMV szenzor
külsô szenzor
3-járatú szelep
biztosíték

idôjárás kompenzátor csatlakozó
idôjárás kompenzátor csatlakozó
TEM interface csatlakozás
Üzem- és zavarjelzés csatlakozás

dugócsatlakozás
ellenôrzô doboz

HMV csatlakozó
TEM interface csatlakozó

gázellenôrzô egység
modulációs szivattyú
füstgáz szenzor
visszatérô szenzor

szoba termosztát
modulációs szoba felügyelet
termosztát

TEM interface csatlakozó
csatlakozó üzem- és zavarjelzés

ventilátor csatlakozó 24V
…

gáz ellenôrzô egység csatlakozó
ventilátor csatlakozó 230 V
HMV tároló cirkulációs szivattyú

Vezeték színek:



8.1 Általános

8.2 Elsô üzembe helyezés

2. Vegye le az elsô borítást és a kapcsoló táblát
két csvar megoldásával nyissa ki.

3. Ellenôrizze a gázcsatlakozást.
4. Ellenôrizze az elektromos csatlakozásokat.
5. Az automata légtelenítô mûanyag kupakját 

nyissa ki.

Vigyázat folyékonygáz üzemnél! :
• Bekapcsolás elott a teljes teljesítmény

csavarat (látsd kép 17) 
3 (Modula II 41) és 4 (Modula II 61)
fordulattal az óra járásának megfelelô
irányba beállítani.

• A max teljesítmény fordulatszámot 4600-ra
kell állítani (lsd. fejezet 5.6, paraméter 
^ és C).

• A Modula II 81 kW átszerelésekor
folyékonygázra kérjük, figyeljenek a 
mellékelt szerelési utasításra és a
propán átépítô készletre.

Utasítás! 
A Paradigma Modula II kazán meghatározott
gyári beállításokkal kerül szállításra.
Változtatásokat csak szakszerelô végezhet
rajta.
(utasítások ehhez: fejezet 5.5 és 5.6).

8.3 Üzemen kívül helyezés

Fagyvédelemmel: 

Fagyvédelem nélkül:

Üzembe helyezés
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8. Üzembe helyezés

A Modula II gyárilag földgáz H üzemre van beállítva. 
Földgáz L-lel vagy folyékonygázzal való mûködésnél 
teljesítmény korrekciót kell végezni fúvóka csere nélkül. 
Megkövetelt elônyomás földgáznál: 18-25 mbar 
és folyékonygáznál 50 mbar.
A Modula II 81 kW-s kazán gyárilag földgáz H-ra van 
beállítva (Wobbeindex 15, 0 kWh/m³).
Megkövetelt elônyomás földgáznál 17-30 mbar. Földgáz 
L-lel való üzemnél teljesítmény korrekcióra van szükség 
fúvóka csere nélkül. Folyékonygáz üzemhez propán 
átépítô készlet és szerelési utasítás a dobozban.
Megkövetelt elônyomás folyékonygáznál 37-50mbar.
A Modula II 111kW-os kazán gyárilag földgáz H-ra 
van beállítva (Wobbeindex 15,0 kWh/m³, 
fúvóka átmérô földgáz E = 8,6mm).
Megkövetelt elônyomás földgáznál 17-30mbar.
Földág LL esetén teljesítmény korrekcióra van szükség 
és fúvókacserére (fúvóka átmérô földgáz LL = 9,8mm).
A folyékonygázzal való üzem elôkészítés alatt.

Az elsô üzembe helyezés elôtt a rendszert ki kell 
mosni, hegesztési maradványok, zsír, 
fémrészek és iszap alaposan eltávolítandók.

Az elsô üzembe helyezés elôtt a következô munkákat 
kell elvégezni:
1. Ellenôrizze, hogy az áramellátás a berendezésben 

be van-e kapcsolva.

6. A rendszert és a berendezést töltse fel vízzel és 
emellett figyelje a víznyomást (ajánlott 
nyomásérték 1,5 bar).

7. Légtelenítse a rendszert
8. Töltse fel a szifont vízzel
9. Zárja be a kapcsolótáblát

10. Ellenôrizze a füstgáz csatlakozást

11. Nyissa ki a gázcsapot, elôtte a gázvezetôket 
gondosan légtelenítse.

12. kapcsolja be az elektromos áramot a berendezésben.
13. kazán- kéziüzem
14. ellenôrizze a mérôponton a füstgáz O2-tartalmát 

(CO2 tartalom is) (lsd 8.4 fejezet)
15. a rendszert fûtse fel 75°C-ra és kapcsolja ki 

a berendezést
16. légtelenítse még egyszer a rendszert és ellenôrizze 

a víznyomást. Ha szükséges, töltsön rá vizet.
17. a berendezés most üzemkész
18. Ellenôrizze a helyiség- és a kazánszabályzót
19. Állítsa be a SystaCompact vagy a SystaComfort 

szabályzót

A fûtési égôkapcsolót és a HMV égôkapcsolót a kazán 
kapcsolótáblán kikapcsolni.

• A kazán elektromos vezetékét kihúzni.
• A gázcsapot elzárni.
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Kazántípus Fordulatszám Füldgáz H/L/LL Folyékonygáz
U./Min. teljterh. részterh.          teljterh.             részterh.

teljterh.          részterh. % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1

Föld Foly. Föld Foly. CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2
gáz gáz      gáz gáz

Modula II 5200 4600 1100 1100 9,0 4,8 9,0 4,8 10,6 4,8 10,6 4,8
41 kW

Modula II 5200 4600 1200 1200 9,0 4,8 9,0 4,8 10,6 4,8 10,6 4,8
61 kW

Modula II 6200 6100 1200 1200 9,5 3,9 9,5 3,9 10,6 4,8 10,6 4,8
81 kW

Modula II 7000 – 1300 – 9,1 4,7 9,3 4,3 – – – –

111 kW � 0,3* � 0,5* � 0,3* � 0,5*

8.4 A tüzeléstechnikai beállítás ellenôrzése
O2- vagy CO2-mérô berendezést a mérôpontra

A. Teljes terhelés
• A berendezést úgy lehet teljes terhelésre állítani,

hogy egyszerre nyomjuk a m- és a [+]-gombot. 
• O2- és a CO 2-tartalmat is mérni kell. 
• Ha szükséges, akkor utána kell állítani a teljes

B. Részterhelés
• A berendezést úgy lehet részterhelésre állítani, ha

egyszerre megnyomjuk a m- és a [-]-gombot.
• O2- és CO2-tartalmat is mérni kell.
• Szükséges esetben a részterhelést beállító csavart

Megjegyzés
Modula II 111 kW-nál csak a részterhelésnél 
lehetséges.

2O
∞C

CO 2

Részterhelés

Teljes terhelés
(kivéve Modula II 111 kW)

Kép 17:   Beállítási pontok

kell kötni, lsd kép16.

Kép16: füstgáz mérôpont

terhelés beállító csavarját, lsd kép 17, úgy, hogy
a következô táblázatban megadott értékek teljesüljenek.

utána kell állítani, lsd kép17.

Táblázat 12: tüzeléstechnikai beállítás
A teljes terhelés tolerancia határaitól való eltérés esetén a Modula II 111 kW kazánnál ellenôrizni kell:

- A gáznyomás elegendô-e
- A helyes fúvóka van-e a kazánba beépítve lsd 8.1 fejezet
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9. Zavarok

9.1 Általános 9.2 Paradigma modulációs szabályzás

Kövessék az alábbiakban leírt lépéseket:

Lépés  Megállapítás                            Ellenôrzés                                                  Intézkedés

1 Nincs semmien szám              230 V/50 Hz                             Biztosíték csere
a Display-en                 biztosítékok

2 Zavarkód a Display-en      számok villognak?                                  igen, 9.4 fejezet szerint

3 Ellenôrizze az üzem   jel 0, nincs hôigény;                 4. szerint
állapotot az 5.3
fejezet szerint       jel 1 - 9 , h, l vagy b Próbálja meg 
                                megkeresni a hiba

okát.

4 Szabályzó ellenôrzés.    Rendesen rákapcsolva?
Rendesen beállítva?
Hibás?               Szabályzó csere.

X7
X2

X1

1 2

Táblázat 13

A zavar diagnosztikánál meg kell különböztetni, hogy 
a Modula II szabályozás technikailag milyen módon 
van vezérelve.
A következô táblázatokban olyan diagnosztika szerepel, 
ahol Paradigma modulációs szabályzó mûködik
(lsd 9.2 fejezet), illetve idegen szabályzó (lsd 
9.3 fejezet).

5              muködés ellenôrzés                  Muködik a kazán?                                       Igen, 6. szerint
3-mas és 4-es sorkapocs          Nem lehet beindítani?                                 3. ismétlése
összekötése (1-fokozatú           Kazán paraméterek és
mûködés)                                   szabályzó beállítások ellenôrzése

6              Kazán automata és                   LED1 villog-e?                                            Interface vagy 
MES szabályzó közti                                                                                    kazánautomata hiba
kommunikáció ellenôrzése
LED-ek segítségével a
kapcsolótáblán LED2 villog-e? Interface vagy MES

hiba

Egyik LED sem villog? Ha ez rendben van,
Elôször az elektromos akkor kazán-
vezetékezést kell ellenôrizni automata csere
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9.3 Kazánzavarok idegen szabályzóval vagy anélkül

Lépés Megállapítás Ellenôrzés                                                     Intézkedés

0

1 – 9 , h, l vagy b

Táblázat 14

9.4 Zavarkódok
Üzemzavarok esetén villognak az adott
számok a code- és t-ablakban.

Utasítás 1:

Utasítás 2:

t
code b

A következô lépéseket valósítsák meg sorrendben:

1 nincs semmilyen szám 230V biztosítékcsere
a display-en biztosítékok

2 zavarkód a display-en számok villognak? Igen, 9.4 fejezet
szerint

ellenôrizze az üzem3 jel nincs hôigény 4. szerint
állapotot az 5.3 fejezet
szerint jel próbálja meg meg-

keresni a hiba okot

4 mûködés ellenôrzés Mûködik a kazán? Igen, ellenôrizze a
3-mas és 4-es sorkapocs szabályzó 
összekötése (1-fokozatú csatlakozást és 
mûködés) Nem lehet beindítani? beállítást. 3. ism.

Kazán paraméterek és
szabályzó beállítások

Elektromos vezetékezés
ellenôrzése - kapcsolótábla
és kazán automata

Ha rendben van, 
kazánautomata
csere

Üzemzavarok esetén villognak az adott számok a kódablakban.

A legutoljára fellépô zavar leolvasásához járjon 
úgy el, ahogy az 5.9 fejezetben le 
van írva. (zavarmód)

Zavarkódok mellett léteznek lekapcsolási kódok is. 
Utasításokat találhat az 5.4 fejezetben. Ebben az 
esetben csak két pont villog a ablakban és a 

ablakban megjelenik egy     . Egy leállási kód 
utal a rendszerproblémákra és a hibás 
beállításokra.
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Kód  Leírás               Ok/kontroll lépések

0)
0!
0@

(< 5 µA) Ionisation. Messung, siehe Bild 18 Kontrollieren:

0#

0$
0%
0* D
1!

1@

1*

1(

2$

2*

2(

3!
3@
3$
3%
3^
3&
4)
5@
7&

CO2

Táblázat 15:  Zavarkódok

lángszimuláció Gázbeállítás és égô ellenôrzése, gáz berendezés felújítása
rövid zárlat 24V Vezetékezést ellenôrizni.
nincs lángképzés 1. Nincs szikra. Ellenôrizni:
(5 startpróba után) Gyújtó kábel és elektróda csatlakozás

Elektróda távolság (3-4 mm)
Gyújtó elektródaföldelés csatlakozás

2. Van szikra, nincs láng, ellenôrizze:
Gázcsap nyitva van-e
Gáznyomás elegendô-e (20 mbar)
Gázcsô ki van-e légtelenítve (folyékony gáznál: tanklégtelenítés)
A gázszelepnek gyújtásnál feszültsége van és kinyit
A gyújtó elektróda nem jól van beszerelve
A gáz-levegô keverék helyesen van-e beállítva
A levegô füstgáz elvezetés nincs lezárva (pl: szifondugulás)
Nincs-e füstgáz visszaáramlás

3. Láng van, de nem elegend ionizáció (<5µA) Mérés, lsd kép 18.

Földelés
Elôremenô és visszatérô szenzor földelése (szenzor felújítás)

zavar, gázszelep Dugó csatlakozást ellenôrizni, gáz mágnes szelep felújítása

üzemzavar Feszültség kiesés zavarleállásnál
külsô behatások EMV-zavar, vevôszolgálatot értesíteni
beállítási hiba Beállítási mód, paraméter      ellenôrzése (0-nak kell lenni)
belsô bus-zavar
vagy külsô behatás

Ellenôrizni a lapos kábelt
Folyadék a kapcsolótáblában
EMV-zavar, vevôszolgálatot értesíteni

külsô
biztosíték bemenet

A külsô biztosító berendezés kioldódott
ha ez nincs, az összekötést a 10-es és 14-es kapocs között
ellenôrizni

elôremenô hôm. túl
magas

Ellenôrizze:
Vízáram (max elôremenô hôm. 75 °C fölé van állítva)
Rendszernyomás kisebb 0,8 bar

visszatérô hôm. túl
magas

Ki van-e a rendszer rendesen légtelenítve?

Visszatérô hôm. nagyobb,
mint az elôremenô hôm.

Elôremenô és visszatérô csatlakozások felcserélve

ventilátor nem megy Ventilátor vezetékezést ellenôrizni
Ventilátor hiba
Gáztüzelô automata hiba

ventilátor nem 
kapcsol le

Signal kábel elektromos csatlakozása eltörve
Ventilátor szabályzó hiba
Biztosíték F2 ellenôrzése

hômérséklet Elôremenô szenzor rövidzárlat
érzékelô zavar Visszatérô szenzor rövidzárlat

Külsô érzékelô rövidzárlat
Füstgáz szenzor rövidzárlat
Elôremenô szenzor nincs csatlakoztatva, vagy hibás
Visszatérô szenzor nincs csatlakoztatva, vagy hibás
Füstgáz szenzor nincs csatlakoztatva, vagy hibás

füstgáz hôm. túl magas A hôcserélô füstgáz oldalon elkoszolódott 
ionizáció kiesés Ellenôrizze le:
fûtés közben Nincs-e füstgáz visszaáramlás
(4 startpróba Nincs-e dugulás a füstgáz elvezetô rendszerben
után 1 hôigénynél)        beállítás helyes-e

Gázellátás elegendô-e

Az itt fel nem sorolt hibakódok belsô funkció zavarra utalnak, ebben az esetben értesítse a vevôszolgálatot.
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Zavarok

Modulációs szabályzó

B1

külsô érzékelô / B2

Tároló érzékelô

24V

Kapcsolás

0

3 járatú szelep

Kép 18: Ionizáció mérés

Földelés csatlakozáshoz
a kapcsolótáblán

4. kapocshoz

Max. ionizációs áram 9V (µA)
Min. ionizációs áram 5V (µA)

Mérési tartomány V (=)
mindig µA

Mérômûszer

V (=)

9.5 Ionizáció mérés

9.6 Ellenállás értékek elôremenô és visszatérô szenzor
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Kép 19: Ellenállás grafikon hômérséklet szenzorok
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10. Karbantartás és tisztítás

10.1 Általános

10.2 Karbantartás

10.2.1 Égéstechnikai vizsgálat

A vizsgálat O2/ CO2 -méréssel történik. A vizsgálat
O2/ CO2

10.2.2 A szifon tisztítása

10.2.3 Funkció ellenôrzés
semlegesítô berendezés

2O
∞C

CO 2

Kép 20: Füstgáz mérôpont

Kazántípus Fordulatszám   Földgáz H/L/LL                          Folyékonygáz
U./Min. teljterh.          részterh. teljterh.             részterh.

Teljterh.        Részterh. % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,1

Föld Foly. Föld Foly. CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2
gáz  gáz    gáz gáz

Modula II 5200 4600 1100 1100 9,0 4,8 9,0 4,8 10,6 4,8 10,6 4,8
41 kW

Modula II 5200 4600 1200 1200 9,0 4,8 9,0 4,8 10,6 4,8 10,6 4,8
61 kW

Modula II 6200 6100 1200 1200 9,5 3,9 9,5 3,9 10,6 4,8 10,6 4,8
81 kW

Modula II 7000 – 1300 – 9,1 4,7 9,3 4,3 – – – –

111 kW � 0,3* � 0,5* � 0,3* � 0,5*

A berendezést évente egyszer ellenôrizni és tisztítani kell.

A karbantartást és a tisztítást egyszer kell évente 
véghezvinni.
Ehhez Önöknek egy karbantartási szerzôdést érdemes 
kötni az Önök fûtési szakcégével. Ha a hôcserélô
és a füstgázelvezetés vizsgálata azt az eredményt hozta,
hogy a kazánt nem kell tisztítani, akkor a karbantartás 
a következô lépéseket foglalja magában:
1.  Égéstechnikai kazánvizsgálat
2.  Kondenzációs szifon tisztítása
3.  Ha szükséges, semlegesítô berendezés 

vizsgálata és tisztítása
4.  Gyújtó elektróda ellenôrzése

Az elektróda távolságnak 3-4mm-nek kell lennie
5.  Az ionizáció ellenôrzése

(min 5µA, utalás kép 18)
6.  Víznyomás ellenôrzés

(min 0,8 bar) ajánlott: 1,5 bar

tartalom mérés formájában történik 
a füstgáz elvezetés mérôpontján 70°C 
kazánhômérsékletnél (lsd kép 20, táblázat 12). 
A füstgáz hômérsékletet szintén a mérponton mérjük. 
Ez nem lehet több, mint 30 K a visszatérô hômérséklet 
fölött. Ha a füstgáz hômérséklet magasabb, akkor a 
hôcserélôt ellenôrizni kell, illetve tisztítani, 
lsd 10.3 fejezet.

•  Elzárni az elektromos fôkapcsolót.
•  Szifont eltávolítani, kiüríteni és kimosni.
•  Szifont vízzel feltölteni és visszahelyezni.

Ha szükséges, a semlegesítô berendezést vízzel 
alaposan át kell mosni. A granulátum feltöltési 
feltöltési szintjét ellenôrizni, a max szintig utántölteni. 
A kondenzvíz pH értékét mérôcsíkkal ellenôrizni, 
a pH értéknek 6,5-9 között kell lennie.

Táblázat 20: tüzeléstechnikai beállítás
*A teljes terhelés tolerancia határaitól való eltérés esetén a Modula II 111 kW kazánnál ellenôrizni kell:

A gáznyomás elegendô-e
A helyes fúvóka van-e a kazánba beépítve lsd 8.1 fejezet
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Karbantartás és tisztítás/Garanciális feltételek

10.3 Tisztítás

Lépések sorrendje:

Vigyázat! 
A ventilátor hátsó oldalán 230 V-os
csatlakozó van, amelyet
ki kell oldani.

11. Garanciális feltételek

Kopó alkatrészek elhasználódása

Ha a kazán koszos, a következô karbantartási 
lépéseket kell megvalósítani:
•  A hôcserélôt tisztító szerszámmal, vagy 

levegôvel kitisztítani.
•  Kitisztítani a szifont és vízzel újratölteni.

1. Elektromos fôkapcsolót lekapcsolni
2. Gázcsapot elzárni
3. Kapcsolótábla fedelét kinyitni.
4. Levenni az elsô borítást két csavar kilazításával

5. Gyújtóelektróda kupakját lehúzni
6. A gyújtóelektróda földelési vezetékét levenni
7. Ventilátor kábelt levenni
8. Gázvezeték anyacsavarját a gázszelepen levenni
9. Gázszelep kábelét levenni

10. A hôcserélô elsô lemezének minden anyacsavarját 
levenni

11. A vizsgálófedelet a ventillátorról az égôvel és a
gázszeleppel elôre kihúzni.

12. Ellenôrizni a tömítést az égô és a vizsgálófedél 
között, és a tömítést a vizsgálófedél és 
a hôcserélô között.

13. Tisztító szerszámmal, vagy levegôvel megtisztítani 
a hôcserélôt

14. Az alkatrészek tisztítása után fordított sorrendben 
vissza kell ôket építeni

15. A gyújtó elektróda állását és az elektróda 
távolságot ellenôrizni

16. A borításokat visszarakni
17. A Modula II-t üzembe helyezni

Kazántisztítás után füstgázmérést kell végezni, az 
eredményeket egy mérési jegyzôkönyvben 
rögzíteni kell.

Szakszerû beépítésnél, amelyet szakszerviz végzett, 
a cégünk általános üzleti feltételei alapján az itt 
felvázolt termékekre, kivéve a benne található 
kopó alkatrészekre, a törvényben szabályozott 
garanciaidôt biztosítja cégünk.Garanciális idôn, a 
törvény által szabályozott garanciális idôbôl 
kiindulva, értse az értékesítési dátum idején érvényes 
árlistában szereplô garanciális idôt.

Az úgynevezett kopó alkatrészek elhasználódása 
nem dologi hiányt jelent, addig amíg nem lép fel egy 
mértéken felüli elhasználódás az adott kopó 
alkatrészeknél. A vásárlók garanciális igényei ezen 
kopó alkatrészekre akkor érnek véget, miután a kopó 
alkatrészek hosszabb ideig voltak üzemben, mint a 
megadott elhasználódási idô.

Kopó alkatrészek elhasználódási ideje:

• Gyújtó elektróda és tömítések 1 év.

Nincs garancia azokra a károkra, amelyek 
visszavezethetôk:

• Alkalmatlan vagy szakszerûtlen használat
• Hibás szerelés vagy üzembe helyezés az értékesítô
vagy harmadik személy által

• Hibás vagy nem megfelelô kezelés
• Alkalmatlan üzemanyag
• Vegyi vagy elektrokémiai vagy elektromos hatások, 

amelyeket nem lehet a mi hibánkra 
visszavezetni

• A használati utasítás be nem tartása

• Szakszerûtlen változtatások vagy üzembe helyezési 
munkák az értékesítô vagy harmadik személy által

• Idegen alkatrészek behatása
• Agresszív gôzök vagy halogén a környezetben vagy 

az égési levegôben

• Levegô korrózió

• Hiba esetén való tovább használat

A garancia idôszaka az alkatrészek beépítésekor 
kezdôdik, de legkésôbb az alkatrész leszállítása
után 3 hónappal.
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