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1 A szimbólumok magyarázata és 
biztonsági utasítások

1.1 Szimbólumok magyarázata

Figyelmeztetések

A következő jelzőszavak vannak definiálva és kerülhetnek 
felhasználásra a jelen dokumentumban:
• ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek.
• VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos 

személyi sérülések történhetnek.
• FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos, akár 

életveszélyes személyi sérülések történhetnek.
• VESZÉLY azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes 

személyi sérülések történhetnek.

Fontos információk

További szimbólumok

1.2 Általános biztonsági tudnivalók
Ez a kezelési útmutató a fűtési rendszer üzemeltetője számára 
készült.
▶ Olvassa el a kezelési útmutatókat (hőtermelő, modulok, 

stb.) a használat előtt és őrizze meg őket.
▶ Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat és a 

figyelmeztetéseket.

Rendeletésszerű használat
▶ A termék kizárólag családi és társas házak fűtési 

rendszereinek szabályozását szolgálja.
Minden másféle használat nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül. Az ebből származó károkért nem vállalunk 
felelősséget.

Ellenőrzés és karbantartás
A rendszeres ellenőrzés és karbantartás a fűtési rendszer 
biztonságos és környezetbarát működésének előfeltételét 
képezi.
Javasoljuk évenkénti ellenőrzésre és szükség szerinti 
karbantartásra vonatkozó szerződés megkötését egy arra 
felhatalmazott szakcéggel.
▶ Csak engedéllyel rendelkező szakcéggel végeztesse el a 

munkákat.
▶ A megállapított hiányosságokat haladéktalanul el kell 

háríttatni.

Fagy miatti károk
Ha a rendszer nem üzemel akkor fagykárokat szenvedhet:
▶ Vegye figyelembe a fagyvédelmi tudnivalókat.
▶ A rendszert mindig tartsa bekapcsolva a további funkciók, 

mint pl. melegvíz termelés vagy letapadás gátlás.
▶ A jelentkező üzemzavarokat haladéktalanul hárítsa el.

A melegvízcsapoknál leforrázás veszélye áll fenn
▶ Ha 60 °C feletti melegvíz hőmérsékletek kerülnek 

beállításra vagy ha a termikus fertőtlenítés be van 
kapcsolva, akkor egy keverő rendszernek kell beépítve 
lennie. Kérdés esetén forduljon szakemberhez.

2 A termékre vonatkozó adatok
A CR 400, CW 400 és CW 800 időjáráskövető szabályozók 
együttes elnevezése C 400/C 800.
Az időjáráskövető szabályozó a C 400/C 800 fűtési rendszer 
egyszerű kezelését szolgálja. A kiválasztó gomb forgatásával a 
kívánt helyiség hőmérséklet módosítható a lakásban. A 
fűtőtestek termosztatikus szelepeit csak akkor kell elállítani, ha 
az egyik helyiségben túl hűvös vagy túl meleg van.
Az állítható időprogrammal rendelkező automatikus üzem egy 
energiatakarékos üzemet szolgáltat úgy, hogy a helyiség 
hőmérsékletét, meghatározott időben csökkenti vagy teljesen 
lekapcsolja (beállítható csökkentési hőmérséklet). A fűtés úgy 
kerül szabályozásra, hogy minimális energiafogyasztás mellett 
optimális komfort legyen elérhető.
A melegvíz termelés kényelmesen állítható és takarékosan 
szabályozható.

A figyelmeztetések a szövegben mindig 
figyelmeztető háromszöggel vannak jelölve.
Ezenkívül jelzőszavak jelölik a 
következmények fajtáját és súlyosságát, ha a 
veszély elhárítására vonatkozó intézkedések 
nem történnek meg.

Az emberre vagy tárgyakra vonatkozó, nem 
veszélyt jelző információkat a szöveg melletti 
szimbólum jelöli.

Szimbólum Jelentés
▶ Teendő
 Kereszthivatkozás a dokumentum más 

helyére
• Felsorolás/listabejegyzés
– Felsorolás/listabejegyzés (2. szint)

1. tábl.
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2.1 Energiafogyasztásra vonatkozó 
termékadatok

A megadott termékadatok megfelelnek a 2010/30/EU sz. ErP-
irányelvet kiegészítő, 811/2013 sz. EU-rendeletek 
követelményeinek. A hőmérséklet szabályozó osztályára egy 
kapcsolódó rendszer helyiségfelfűtése 
energiahatékonyságának kiszámításához van szükség, és 
átvételre kerül a rendszer-adatlapba.

 Szállítási állapot
 Beállítható
1) Az időjáráskövető szabályozó besorolása a 811/2013 

sz. EU-rendelet szerint kapcsolódó rendszerek 
jelöléséhez

2) A szezonális, helyiségfelfűtési energiahatékonysághoz 
való hozzájárulás %-ban

2.2 Funkciók terjedelme
Ebben az utasításban a funkciók teljes terjedelme ismertetésre 
kerül. Figyelmeztetünk azokra az érintett helyekre, amelyek a 
rendszer szerkezeti felépítésétől függenek. A helyszíni 
beállítási tartományok és alapbeállítások rendszerfüggőek és 
adott esetben eltérhetnek ennek az utasításnak az adataitól. A 
kijelzőn megjelenített szövegek, az időjáráskövető szabályozó 
szoftververziójától függően eltérést mutathatnak az útmutató 
szövegétől.

A funkciók száma és ezzel a szabályozó menüszerkezete a 
rendszer szerkezeti felépítésétől függ:
• A különböző fűtőkörök beállításai csak akkor érhetők el, ha 

két vagy több fűtőkör telepítve van.
• Ha egy fűtőkörhöz egy CR100 szabályozó van 

távvezérlőként hozzárendelve, akkor a hozzárendelt 
fűtőkörben néhány beállítás csak a távvezérlőről végezhető 
el ( CR100 kezelési útmutató).

• Különböző melegvíz rendszerek beállításai csak akkor 
érhetők el, ha két melegvíz rendszer van telepítve (pl. egy 
társasházban, ahol a melegvíz követelményei a 
lakóhelyiségekben teljesen eltérőek lehetnek).

• A speciális rendszerkomponensek (pl. szolárberendezés) 
információi, csak azok megfelelő telepítését követően 
jelennek meg.

• Egyes menüpontok (pl. a hőtermelő beállításai) csak 
meghatározott hőtermelő típusok esetében érhetők el, ill. 
ha nincs kaszkádmodul (pl. MC400) telepítve.

További kérdéseivel forduljon az illetékes szakemberhez.

2.3 Működés szabályozókészülékként
A C 400 időjáráskövető szabályozó max. 4, a C 800 
időjáráskövető szabályozó max. 8 fűtőkör szabályozására 
képes. A fűtésszabályozó a rendszer minden fűtőkörében egy 
fő szabályozási módban működik. Igény szerint az illetékes 
szakember ezek közül kiválaszt egyet és állítja be azt az Ön 
számára.

A fő szabályozási módok a következők:
• Helyiség hőmérsékletétől függő (CR 400/CW 400/

CW 800):
– A helyiség hőmérséklet szabályozása a mért helyiség 

hőmérséklet függvényében
– A szabályozó automatikusan beállítja a hőtermelő 

szükséges hőteljesítményét vagy az előremenő 
hőmérsékletet, szakkifejezések  46. oldalon.

A C 400/C 800 működése Osztály1) [%]1),2)

CR 400

Helyiség hőmérsékletétől 
függő, moduláló

V 3,0 

CR 400/CW 400/CW 800 
& külső hőmérséklet 
érzékelő
Külső hőmérséklettől függő, 
modulációs

II 2,0 

Külső hőmérséklettől függő, 
be/ki

III 1,5 

Helyiség hőmérsékletétől 
függő, moduláló

V 3,0 

Külső hőmérséklettől függő, 
a helyiség hőmérséklet 
befolyásával, moduláló

VI 4,0 

Külső hőmérséklettől függő, 
a helyiség hőmérséklet 
befolyásával, on/off

VII 3,5 

2. tábl. Termékadatok a C 400/C 800 típus 
energiahatékonyságához

A helyiség hőmérséklettől függő és a külső 
hőmérséklettől függő, helyiség hőmérséklet 
befolyással rendelkező szabályozásra érvényes: 
A termosztatikus szelepeknek a 
referenciahelyiségben (az a helyiség ahová a 
szabályozót vagy egy távvezérlőt felszerelték) 
teljesen nyitottnak kell lenniük!
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• Külső hőmérséklettől függő (CW 400/CW 800):
– A helyiség hőmérséklet szabályozása a külső 

hőmérséklet függvényében
– A szabályozó beállítja az előremenő hőmérsékletet egy 

leegyszerűsített vagy optimalizált fűtési jelleggörbe 
alapján.

• Külső hőmérséklettől függő, a helyiség hőmérséklet 
befolyásával (CW 400/CW 800), távvezérlővel:
– A helyiség hőmérséklet szabályozása a külső 

hőmérséklet és a mért helyiség hőmérséklet 
függvényében

– A szabályozó beállítja az előremenő hőmérsékletet egy 
leegyszerűsített vagy optimalizált fűtési jelleggörbe 
alapján.

• Állandó: Szabályozás állandó hőmérséklettel, függetlenül 
a külső vagy a helyiség hőmérséklettől, pl. uszoda vagy 
szellőztető berendezés. Az előremenő hőmérséklet csak a 
szervizmenüben, az illetékes szakember által állítható be.

2.4 A műszaki dokumentáció érvényessége
A műszaki dokumentáció adatai a hőtermelőkre, 
fűtésszabályozóira vagy 2-vezetékes BUS-ra vonatkozóan 
érvényesek erre az időjáráskövető szabályozóra is.

2.5 Megfelelőségi nyilatkozat
Ez a termék felépítését, üzemi viselkedését 
tekintve megfelel a rá vonatkozó európai 
irányelveknek, valamint a kiegészítő nemzeti 

követelményeknek. A megfelelőséget a  CE-jelölés igazolja.
A termék megfelelőségi nyilatkozata igényelhető. Ennek 
érdekében forduljon a kezelési útmutató hátoldalán található 
címhez.

2.6 Üzem áramszünet után
Áramszünet vagy lekapcsolt hőtermelőjű fázisok esetén a 
beállítások nem vesznek el. A szabályozó a feszültség 
helyreállása után újra üzembe áll. Adott esetben az idő és a 
dátum beállítását újra el kell végezni. További beállításokra 
nincs szükség.

3 A kezelőelemek és szimbólumok áttekintése

1. ábra Kezelőelemek

[1] fav-gomb (kedvencek)
[2] man-gomb
[3] auto-gomb
[4] menu-gomb
[5] info-gomb
[6] Vissza gomb
[7] Kiválasztó gomb

auto

man

fav

menu

info
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Ha a kijelző háttérvilágítása ki van kapcsolva, akkor 
egy kezelőelem működtetésével a megfelelő 
kezelőfunkció elvégzésre kerül és a háttérvilágítás 
bekapcsol. A kiválasztó gomb első megnyomása 
csak a háttérvilágítás bekapcsolását eredményezi. 
Amennyiben egyetlen egy kezelőelemet sem 
működtetnek, úgy a háttérvilágítás automatikusan 
kikapcsol.
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 1. ábra, 5. oldal
Poz. Elem Jelölés Magyarázat
1 fav-gomb 

(kedvencek)
▶ Nyomja meg, az 1. fűtőkör kedvencek funkciójának előhívásához.
▶ Tartsa nyomva, a kedvencek menü egyéni beállításához ( 4.6. fejezet, 15. oldal).

2 man-gomb ▶ Nyomja meg, a helyiség hőmérséklet folyamatos parancsolt értékéhez való kézi üzem 
aktiválásához (tartós üzem időprogram nélkül,  9.oldal).

▶ Tartsa nyomva, a kézi üzem időtartam beviteli mezőjének aktiválásához (max. 
kb. 48 óra).

3 auto-gomb ▶ Nyomja meg, az automatikus üzem, időprogrammal történő aktiválásához 
( 4.2. fejezet, 9. oldal).

4 menu-gomb ▶ Nyomja meg, a főmenü megnyitásához ( 5.fejezet, 16. oldal).

5 info-gomb Ha egy menü meg van nyitva:
▶ Nyomja meg, hogy további információkat kaphasson az aktuális kiválasztáshoz.
Ha az alapkijelzés aktív:
▶ Nyomja meg, az infó menü megnyitásához ( 6.fejezet, 36. oldal).

6 Vissza gomb ▶ Nyomja meg, a fölérendelt menüsíkra történő váltáshoz vagy egy módosított érték 
törléséhez.

Ha szerviz szükségessége vagy egy üzemzavar jelenik meg:
▶ Nyomja meg, az alapkijelzés és a zavarjelzés közötti váltáshoz.
▶ Tartsa nyomva, egy menüből a standard kijelzésre történő váltáshoz.

7 Kiválasztó 
gomb

▶ Forgassa el, egy beállítási érték (pl. hőmérséklet) módosításához vagy a menük, ill. 
menüpontok közötti váltáshoz.

Ha a háttérvilágítás ki van kapcsolva:
▶ Nyomja meg, a háttérvilágítás bekapcsolásához.
Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva:
▶ Nyomja meg, egy kiválasztott menü vagy menüpont megnyitásához, egy beállított 

érték (pl. hőmérséklet) vagy üzenet megerősítéséhez vagy egy felugró ablak 
bezárásához.

 Ha az alapkijelzés aktív:
▶ Nyomja meg, a fűtőkör kiválasztásának beviteli mezőjének aktiválásához az 

alapkijelzésben (csak legalább két fűtőkörös rendszerek esetén, 
 4.1.fejezet, 9. oldal).

3. tábl. Kezelőelemek

fav

man

auto

menu

info
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2. ábra Példa alapkijelzéshez több fűtőkörös rendszerek esetén

[1] Értékkijelzés
[2] Információs sor
[3] Külső hőmérséklet
[4] Szöveges információ
[5] Információs ábra
[6] Időprogram
[7] Időjelölés (aktuális időpont)
[8] Üzemmód
[9] Időjáráskövető szabályozó állapota

6 720 815 828-60.10
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 2. ábra, 7. oldal
Poz. Szimbólum Jelölés Magyarázat
1 Értékkijelzés Az aktuális hőmérséklet kijelzése:

• Helyiség hőmérséklet fali szerelés esetén
• Hőtermelő hőmérséklete hőtermelőben történő telepítés esetén.

2 – Információs sor Időpont, hét napjának és a dátumkijelzése.
3 További 

hőmérséklet 
kijelzése

Egy további hőmérséklet kijelzése: Külső hőmérséklet, a napkollektor vagy egy 
melegvíz rendszer hőmérséklete (további információk lásd  35. oldal).

4 – Szöveges 
információ

Pl. az aktuálisan kijelzett hőmérséklet megnevezése ( 2. ábra, [1]); a helyiség 
hőmérséklethez nincs külön megnevezés. Amennyiben üzemzavar áll fenn, úgy itt 
egy értesítés jelenik meg, amíg az üzemzavart el nem hárítják.

5 Információs ábra Szolárszivattyú üzemben

Melegvíz termelés aktív.

Melegvíz termelés lehetséges kikapcsolva.

Égő bekapcsolva (láng).

B Hőtermelő blokkolva (pl. egy alternatív hőtermelő által).
4. tábl. Szimbólumok alapkijelzésnél
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6 Időprogram Az aktív időprogram grafikus ábrázolása a kijelzett fűtőkörhöz. Az oszlop 
magassága a helyiség hőmérsékletet ábrázolja (durván), különböző 
időszakokban.

7 Időjelölés A  időjelölés az időprogramban 15 perces lépésekben (= az időskála osztása) az 
aktuális időpontot jelzi.

8 Üzemmód Fűtés teljesen kikapcsolva (minden fűtőkör).

Kéményseprő üzemmód aktív.

Szükségüzem aktív.

E Külső hőigény.
auto Egy fűtőkörös rendszer automatikus üzemben (fűtés időprogramban)
FK2:auto A kijelzett fűtőkör automatikus üzemben fut. Az alapkijelzés kizárólag a jelzett 

fűtőkörre vonatkozik. A man-gomb, az auto-gomb és a kívánt helyiség 
hőmérséklet módosítása az alapkijelzésben csak a jelzett fűtőkörre van 
kihatással.
Fűtési üzem a jelzett fűtőkörben automatikus üzemben aktív
Éjszakai üzemmód a jelzett fűtőkörben automatikus üzemben aktív

Nyár (ki) Egy fűtőkörös rendszer nyári üzemmódban (fűtés ki, melegvíz termelés aktív, 
 5.3.4. fejezet, 25. oldal)

FK2:Nyár (ki) A jelzett fűtőkör nyári üzemmódban fut (fűtés ki, melegvíz termelés aktív). Az 
alapkijelzés kizárólag a jelzett fűtőkörre vonatkozik ( 5.3.4. fejezet, 25. oldal).

kézi Rendszer egy fűtőkörrel kézi üzemben
FK2:kézi A kijelzett fűtőkör kézi üzemben fut. Az alapkijelzés kizárólag a jelzett fűtőkörre 

vonatkozik. A man-gomb, az auto-gomb és a kívánt helyiség hőmérséklet 
módosítása az alapkijelzésben csak a jelzett fűtőkörre van kihatással.

Szabadság 
10.6.2015

A szabadság program egy fűtőkörös rendszerben aktív ( 5.5. fejezet, 31 oldal).

FK2:Szabadság 
10.6.2015

A jelzett fűtőkörben és adott esetben a melegvíz rendszerekhez is aktív a 
szabadság program ( 5.5. fejezet, 31. oldal). Az alapkijelzés kizárólag a jelzett 
fűtőkörre vonatkozik.

9 Időjáráskövető 
szabályozó 
állapota

Kommunikációs modul elérhető a rendszerben és aktív kapcsolat áll fenn a Bosch 
szerver felé.

Billentyűzár aktív (nyomja meg az auto-gombot és a kiválasztó gombot, tartsa 
néhány másodpercig lenyomva, a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához).

 2. ábra, 7. oldal
Poz. Szimbólum Jelölés Magyarázat

4. tábl. Szimbólumok alapkijelzésnél
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4 Rövid kezelési útmutató
A főmenü felépítésének áttekintése és az egyes menüpontok 
pozíciója az 16. oldalon található.
A következő leírások az alapkijelzésből indulnak ki 
( 2. ábra, 7. oldal).

4.1 Fűtőkör kiválasztása az alapkijelzéshez
Az alapkijelzésben mindig csak egy fűtőkör adatai jelennek 
meg. Ha két vagy több fűtőkör van telepítve, akkor be lehet 
állítani azt, hogy az alapkijelzés melyik fűtőkörre vonatkozik.

4.2 Az üzemmód beállítása
Az „üzemmód“, az „automatikus üzem“ és a „kézi üzem“ 
szakkifejezések ismertetését az 46. és az 47. oldalakon találja.

Kezelés Eredmény
▶ Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg a kiválasztó gombot.

Szám, üzemmód és adott esetben az aktuálisan kiválasztott fűtőkör neve jelenik meg 
a kijelző alsó felében.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot egy fűtőkör kiválasztásához.
Csak a rendszerben elérhető fűtőkörök jelennek meg a kiválasztás során.

▶ Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot.
Az alapkijelzés kizárólag a kiválasztott fűtőkörre vonatkozik.

Megjegyzés: A kivitelező beállíthatja, hogy az alapértelmezett kijelzésben mely fűtőkörök 
legyenek elérhetők.

5. tábl. Rövid kezelési útmutató – Fűtőkör az alapkijelzésben

6 720 815 828-02.1O

Kezelés Eredmény
Ha az automatikus üzemet szeretné aktiválni (az időprogram figyelembe vételével)
▶ Nyomja meg az auto-gombot.

Az időprogram aktuálisan érvényes, fűtésre vonatkozó összes hőmérséklete a kijelző 
alsó felében, egy felugró ablakban jelenik meg. Az aktuálisan érvényes hőmérséklet 
villog.
A szabályozó a helyiség hőmérsékletet szabályozza a fűtés aktív időprogramjának 
megfelelően.

Ha a kézi üzemet szeretné aktiválni (az időprogram figyelembevétele nélkül)
▶ Nyomja meg a man-gombot.

A kívánt helyiség hőmérséklet a kijelző alsó felében, egy felugró ablakban jelenik meg.
A szabályozó a helyiség hőmérsékletet folyamatosan szabályozza a kívánt helyiség 
hőmérsékletre.

Értesítés: Ha egy fűtőkörre a szabályozási mód állandóra van beállítva (pl. uszoda vagy 
szellőztető berendezés), úgy ebben a fűtőkörben nincs kézi üzem.

6. tábl. Rövid kezelési útmutató – Üzemmódok aktiválása

6 720 815 828-03.1O

6 720 815 828-04.1O
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4.3 A helyiség hőmérséklet módosítása

Ha egy fűtőkörre a szabályozási mód állandóra van 
beállítva (pl. uszoda vagy szellőztető berendezés), 
úgy ennek a fűtőkörnek a hőmérsékletét csak egy 
szakember állíthatja be. Az auto- és a man-
gomboknak ebben az esetben nincs funkciója.

Kezelés Eredmény
Ha az aktuálisan kívánt helyiség hőmérsékletet szeretné lekérdezni

Au
to

m
at

ik
us

 üz
em

▶ Nyomja meg az auto-gombot.
Az aktuálisan kívánt helyiség hőmérséklet (aktív üzemmód) és a következő 
kapcsolási idő a kijelző alsó felében, egy felugró ablakban jelenik meg.

Ké
zi 

üz
em

▶ Nyomja meg a man-gombot.
A kívánt helyiség hőmérséklet a kijelző alsó felében, egy felugró ablakban jelenik 
meg.
Ha a kézi üzem korlátozott időtartamra aktív, úgy a kívánt hőmérséklet és a kézi 
üzem időtartama kerül kijelzésre.

Ha ezen a napon túl hideg vagy túl meleg lenne: Módosítsa átmenetileg a helyiség hőmérsékletet

Au
to

m
at

ik
us

 üz
em

Helyiség hőmérséklet módosítása a következő kapcsolási időig

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a kívánt helyiség hőmérséklet beállításához.
Az érintett időszak, az időprogram oszlopdiagramjában vastagon szedve jelenik 
meg.

▶ Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot.
A szabályozó a módosított beállítással dolgozik. A módosítás addig érvényes, 
amíg az időprogram, fűtésre vonatkozó kapcsolási ideje elérésre nem kerül. 
Ezután újra az időprogram beállításai érvényesek.

Hőmérséklet-módosítás visszafordítása

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, amíg az érintett időszak újra meg nem jelenik az 
időprogram oszlopdiagramjában, majd nyomja meg a kiválasztó gombot

-vagy-
▶ A kézi, majd az automatikus üzem aktiválása:

– Nyomja meg a man-gombot.
– Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot a felugró 

ablak bezárásához.
– Nyomja meg az auto-gombot.
A módosítás ezzel felfüggesztésre került.

7. tábl. Rövid kezelési útmutató – Helyiség hőmérséklet

6 720 815 828-05.1O

6 720 815 828-06.1O

6 720 815 828-07.1O
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Állandó helyiség hőmérséklet beállítása korlátozott időtartamra

▶ Nyomja meg a man-gombot és tartsa nyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 
kézi üzem időtartamára vonatkozó beviteli mező.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a kívánt időtartam beállításához.
A kézi üzem maximálisan korlátozott időtartama, az aktuális időtől számított 
kb. 48 óra (2 nap).

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.
Ha a kézi üzem a beállított időre befejeződik, úgy újra az aktív időprogram lesz 
érvényben.

A korlátozott időtartam felfüggesztése az állandó helyiség hőmérsékletre

▶ Állítsa be az időtartamot 48 órára ( Állandó helyiség hőmérséklet beállítása 
korlátozott időtartamra).

-vagy-
▶ Az automatikus, majd a kézi üzem aktiválása:

– Aktiválja az automatikus üzemet (auto-gomb megnyomása).
– Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot a felugró 

ablak bezárásához.
– Aktiválja a kézi üzemet (man-gomb megnyomása).
A kézi üzem folyamatosan aktív (állandó helyiség hőmérséklet korlátlan 
időtartamra).

Ha egy tetszőleges időtartamra igényel egy meghatározott helyiség hőmérsékletet, amely eltér az automatikus üzem 
hőmérsékleteitől: Aktiválja a kézi üzemet és állítsa be a kívánt helyiség hőmérsékletet

Ké
zi 

üz
em

▶ Nyomja meg a man-gombot.
A kézi üzem aktiválva van. Az aktuálisan érvényes helyiség hőmérséklet a kijelző 
alsó felében, egy felugró ablakban jelenik meg. Az időprogram oszlopdiagramja 
vastagon szedve jelenik meg.

▶ Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot a felugró 
ablak bezárásához.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a kívánt helyiség hőmérséklet beállításához.
▶ Várjon néhány másodpercet vagy nyomja meg a kiválasztó gombot.

Az aktuálisan érvényes helyiség hőmérséklet a kijelző alsó felében, egy felugró 
ablakban jelenik meg.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Kezelés Eredmény

7. tábl. Rövid kezelési útmutató – Helyiség hőmérséklet

6 720 815 828-08.1O

6 720 815 828-10.1O



6 720 815 828 (2015/06) CR 400 | CW 400 | CW 800

12 | Rövid kezelési útmutató

4.4 További beállítások

Kezelés Eredmény
Ha az időprogramban beállított időponton kívül melegvízre lenne szüksége: aktiválja a Egyszeri feltöltés menü alatt az Indítás 
most (= azonnali melegvíz funkció).
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Melegvíz kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Melegvíz menü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Egyszeri feltöltés menü megnyitásához.
▶ Nyomja meg kétszer a kiválasztó gombot a melegvíz termelés indításához.

A melegvíz termelés a beállított időtartamra azonnal aktív. A telepített rendszertől 
függően, adott esetben egy melegvíz rendszerre (I. melegvízrendszer vagy II 
melegvízrendszer) van szükség.

Ha Önnek a melegvíz túl hideg vagy túl meleg lenne: Módosítsa a melegvíz hőmérsékletet
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Melegvíz kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Melegvíz menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Hőmérséklet-beállítások kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Hőmérséklet-beállítások menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a Melegvíz vagy a Melegvíz, csökkentett 

kijelöléséhez. 
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a hőmérséklet beállításához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik. A telepített rendszertől függően, 
adott esetben egy melegvíz rendszerre (I. melegvízrendszer vagy II 
melegvízrendszer) van szükség.

Dátum és idő beállítása
Ha a szabályozó hosszabb ideig áramellátás nélkül állt, úgy a kijelző a dátum és az idő 
megadását kéri, majd végezetül normál üzemmódba vált.
▶ Állítsa helyre az áramellátást.

A szabályozó a dátum beállítását mutatja.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot, a nap, a hónap és az év beállításához.

A kijelzőn a Tovább van jelölve.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Az időt a dátum beállításával megegyezően végezze el.

A kijelzőn a Tovább van jelölve.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik. A szabályozó ismételt 
üzembevételéhez nincs szükség további beállításokra.

8. tábl. Rövid kezelési útmutató – további beállítások

6 720 807 396-14.1O

6 720 807 396-15.1O

6 720 807 396-16.1O

6 720 807 396-17.1O
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Ha meg szeretné akadályozni, hogy a szabályozó beállításai véletlenül módosuljanak:
Kapcsolja be vagy ki a billentyűzárat (gyermekzár,  47. oldal)
▶ Nyomja meg az auto-gombot és a kiválasztó gombot, tartsa néhány másodpercig 

lenyomva, a billentyűzár be- vagy kikapcsolásához.
Ha a billentyűzár aktív, a kijelzőn egy kulcs-szimbólum jelenik meg 
( 2 [5]. ábra, 7. oldal).

Ha meg szeretné változtatni a kijelzett szövegek nyelvét: Állítsa be a nyelvet
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Beállítások kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Beállítások menü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a nyelv kiválasztásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.
Ha megváltozna az Ön nappali/éjszakai bioritmusa (pl. műszakos munka): Állítsa be az időprogramot
A Fűtés > Időprogram menüben az időprogram néhány egyszerű lépésben egyénileg 
beállítható a különböző életviteleknek megfelelően ( 5.3.2.fejezet, 20. oldal).

Kezelés Eredmény

8. tábl. Rövid kezelési útmutató – további beállítások

6 720 807 396-18.1O

6 720 815 828-19.1O
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4.5 Fűtés/Melegvíz aktiválása/inaktiválása
Egyes hőtermelők főmenüjének Hőtermelő menüpontján 
keresztül lehetőség nyílik a fűtés és a melegvíz aktiválására és 
inaktiválására. Így lehet például a rendszert rövid idejű, pár 
napos távollét esetén kézzel vezérelni anélkül, hogy be kellene 
állítani egy szabadság programot. 

A funkció csak akkor érhető el, ha rendszer megfelelő 
felépítéssel és konfigurációval rendelkezik (pl. kaszkádmodul 
nélküli rendszerek). A 14. tábl. a fűtés aktiválását/inaktiválását 
ismerteti. A melegvíz hasonló módon kezelhető. 

Kezelés Eredmény
Fűtés inaktiválása
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Hőtermelő menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés kiválasztásához.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a fűtés inaktiválásához (Ki) vagy a 

kiválasztás felfüggesztéséhez (Be).
A módosítások azonnal érvénybe lépnek.

▶ Nyomja meg a vissza-gombot, a menü bezáráshoz.

Fűtés aktiválása
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Hőtermelő menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés kiválasztásához.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a fűtés aktiválásához (Be) vagy a 

kiválasztás felfüggesztéséhez (Ki).
A módosítások azonnal érvénybe lépnek.

▶ Nyomja meg a vissza-gombot, a menü bezáráshoz.

9. tábl. Rövid kezelési útmutató – Fűtés/Melegvíz aktiválása/inaktiválása

6 720 815 828-62.1O

6 720 815 828-09.1O
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4.6 Kedvencek funkció
A fav-gombbal közvetlenül elérheti az 1. fűtőkör használt 
funkcióit. A fav-gomb első megnyomásával megnyílik a 
kedvencek menü konfigurálásának menüje. Itt elmentheti a 
személyes kedvencek beállításait és adott esetben később, 
tovább módosíthatja azt, igényeinek megfelelően.

A fav-gomb funkciója független az alapkijelzésben jelzett 
fűtőkörtől. A kedvencek menün keresztül módosított 
beállítások minden esetben az 1. fűtőkörre vonatkoznak.

Kezelés Eredmény
Ha hozzá szeretne férni a kedvencek funkcióhoz: Nyissa meg a kedvencek menüt
▶ Nyomja meg a fav-gombot, a kedvencek menü megnyitásához.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot, a kedvencek funkció kiválasztásához.
▶ Módosítsa a beállítást (kezelés, akár a főmenü beállításánál).
Ha a kedvencek listáját az igényeinek megfelelően szeretné beállítani: Állítsa be a kedvencek menüt
▶ Nyomja meg és tartsa lenyomva a fav-gombot, amíg meg nem jelenik a kedvencek 

menü konfigurációjának menüje.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot, egy funkció kiválasztásához (Igen) 

vagy a kiválasztás felfüggesztéséhez (Nem).
A módosítások azonnal érvénybe lépnek.

▶ Nyomja meg a vissza-gombot, a menü bezáráshoz.

10. tábl. Rövid kezelési útmutató – Kedvencek funkció

6 720 807 396-20.1O
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5 A főmenü kezelése

3. ábra A főmenü menüstruktúrája

1) Egyes hőtermelő típusok esetében csak kaszkádmodul 
(pl. MC400) nélkül érhető el.

2) Csak a Szintek időprogram fajta esetén érhető el.
3) Csak egy állandó fűtőkör esetén érhető el.
4) Csak 2 vagy több fűtőkör esetén érhető el.

5) Csak 2 melegvíz rendszer esetén érhető el.
6) Csak akkor érhető el, ha rendelkezésre áll egy MB LAN2 

kommunikációs modul vagy egy integrált kommunikációs 
illesztőfelülettel rendelkező kazán elektronika (MX 25).

Főmenü Hőmérséklet-beállítások

 Hőtermelő 1) Melegvíz

Vészüzem aktiválása Melegvíz, csökkentett

Vészüzem inaktiválása Időprogram

Vészüzem előrem. hőm. Üzemmód

Fűtés Saját melegvíz-időprogramom

Fűtés max. hőmérséklete Prog. visszaállítása

Melegvíz Cirkuláció

Melegvíz max. hőmérs. Üzemmód

 Fűtés Bekapcsolási gyakoriság

Hőmérséklet-beállítások 2) Saját cirkulációs időpr.

Fűtésizen Termikus fertőtlenítés

Csökkent Indítás

Lecsökkentési küszöb 3) Indítás most

Időprogram Megszakítás most

Az időprogram típusa Hőmérséklet

Időprogram aktiválása A hét napja

Saját 1. időprogramom Idő

Prog. visszaállítása Melegvíz rendsz. átnev. 6)

Saját 2. időprogramom  Szabadság

Prog. visszaállítása  Beállítások

Időprogr. átnevezése Nyelv

Időprogr. bekapcsolás-opt. Időformátum

Nyár/Tél átkapcsolás Idő

Nyár/Tél átkapcsolás Dátumformátum

Nyári üzem kezdete Dátum

Üzemmód 4) Autom. időátállítás

Fűtőkör átnevezése 5) Kijelzőkontraszt

 Melegvíz Hely.hőm. érzékelő-kiegy.

Egyszeri feltöltés Időkorrekció

Indítás most Standard kijelzés

Megszakítás most Internet-jelszó 7)

Hőmérséklet  Hibrid rendszer

Tartási időtartam Energiaár-arány

Körny. tény. tüzelőanyag

Körny. tény. elektromoss.
6 720 815 828-63.1O



6 720 815 828 (2015/06)CR 400 | CW 400 | CW 800

A főmenü kezelése | 17

5.1 A főmenü áttekintése
Ha kettő vagy több fűtőkör vagy két melegvíz rendszer van 
telepítve a rendszerbe, úgy néhány menüben egy további 
kiválasztásra is szükség van:

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot annak a kiválasztásához, 
hogy melyik fűtőkört vagy melyik melegvíz rendszer 
beállításait kívánja módosítani.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a menü 
megjelenítéséhez.

Nyissa meg az érintett kör A menü célja Oldal
Hőtermelő A hőtermelő szükségüzembe kapcsolása. A fűtés és a melegvíz termelés be- vagy 

kikapcsolása és a maximális előremenő és melegvíz hőmérséklet beállítása. Csak egyes 
hőtermelő típusok esetében érhető el akkor, ha nincs kaszkádmodul (pl. MC400) telepítve.

18

Fűtés A fűtésre vonatkozó helyiség hőmérsékletek és az időprogram tartós módosítása. 18
Hőmérséklet-
beállítások/
Lecsökkentési 
küszöb

A kívánt helyiség hőmérsékletek beállítása, amelyek az időprogram szakaszaihoz fűtési és 
éjszakai üzemekkel vannak hozzárendelve vagy éjszakai üzem küszöb, a kapcsolási időkhöz 
szabadon beállítható hőmérsékletek esetén.

21

Üzemmód1)

1) Ez a menüpont csak akkor érhető el, ha egy fűtőkörhöz az állandó szabályozási mód van beállítva.

Egy állandó fűtőkör be- vagy kikapcsolása és egy állandó fűtőkör időprogramjának (pl. 
uszoda vagy szellőztető berendezés) aktiválása.

20

Időprogram A fűtési és éjszakai üzem vagy tetszőleges hőmérsékletek közötti váltás, meghatározott 
időpontokban és napokon (automatikus üzem). A melegvízhez és a cirkulációhoz külön 
időprogramokra van szükség. Az időprogramok átnevezése ez alatt a menü alatt történik.

20

Időprogr. 
bekapcsolás-opt.

A fűtésre vonatkozó a nagyobb kényelem érdekében a kapcsolási idők előnyben 
részesítésével automatikusan optimalizálódik. A kívánt helyiség hőmérséklet itt már a 
kapcsolási időre elérésre kerül.

25

Nyár/Tél átkapcsolás A nyári üzemmód (fűtés ki) és a téli üzemmód (fűtés be) közötti átkapcsolás (a külső 
hőmérséklet függvényében).

25

Fűtőkör átnevezése A fűtőkörök nevének módosítása úgy, hogy a fűtőkörök azonosítása egyszerűbb legyen (pl. 
Fűtőkör 1 – földszint; Fűtőkör 2 – műhely; Fűtőkör 3 – uszoda stb.).

24

Melegvíz Vízhőmérsékletek és időprogram tartós módosítása a melegvíz termeléshez. 26
Egyszeri feltöltés Hőmérsékletek és időtartam beállítása az egyszeri felfűtéshez (= azonnali melegvíz 

termelés) és az egyszeri felfűtés indítása.
26

Hőmérséklet-
beállítások

Vízhőmérsékletek beállítása a különböző üzemmódokhoz, amelyeket az időprogramhoz 
lehet rendelni.

27

Időprogram A melegvíz, csökkentett melegvíz termelés és nincs melegvíz termelés üzemmódok közötti 
váltás meghatározott időpontokban és napokon (automatikus üzem). 

27

Cirkuláció Időprogram beállítása a melegvíz cirkulációhoz, hogy a melegvíz késleltetés nélkül legyen 
elérhető a csapolóhelyeken.

29

Termikus 
fertőtlenítés

Melegvíz felfűtése a kórokozók elpusztításához. 30

Melegvíz rendsz. 
átnev.2)

2) Ez a menüpont csak két melegvíz rendszerrel rendelkező rendszereknél érhető el.

A melegvíz rendszerek neveinek módosítása az egyszerűbb azonosítás érdekében. 24

Szabadság A rendszer üzemének beállításai hosszabb távollét esetén (szabadság program). 31
Beállítások Általános beállítások módosítása, úgymint idő, dátum, kijelző kontraszt stb. 35
Hibrid rendszer Ha egy hibrid rendszer van telepítve, akkor a rendszer alkotóelemeinek beállításai 

módosíthatók. Ha nincs hibrid rendszer telepítve, akkor ez a menü nem érhető el.
36

11. tábl. A főmenü áttekintése
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5.2 A hőtermelő beállításai
Ez a menü csak egyes hőtermelő típusok esetében érhető el, ha 
rendszer megfelelő felépítéssel és konfigurációval rendelkezik 
(pl. kaszkádmodul nélküli rendszerek).
Menü: Hőtermelő

5.3 A fűtés automatikus üzem beállításainak 
módosítása

Normál körülmények között az időprogram a legjobb 
hőkomfortot nyújtja.
Az alapbeállításban minden fűtőkörhöz egy 1. időprogram 
aktív, a következő beállításokkal:
• 06:00 órától (szombaton és vasárnap 08:00 órától) 

21 °C-ra történő fűtés (fűtési üzem). 23:00 órától 
15 °C-ra fűteni (éjszakai üzemmód).

Így 23:00 órától másnap 06:00 óráig takarékosan fűthet.

Fűtőkör 1 ... 4 C 400 típussal vagy Fűtőkör 1 ... 8 C 800 
típussal
Ha több fűtőkör van telepítve és konfigurálva, úgy Fűtőkör 1 ... 4 
vagy 1...8 beállításai az fűtési körökként változhatnak. Ezek a 
módosítások azonban csak a kiválasztott fűtőkörre 
vonatkoznak. A fűtőkörök egyértelmű elnevezésével a 
választás lényegesen könnyebb.
Minden fűtőkörhöz egy távvezérlőt lehet telepíteni. Ha egy 
fűtőkörhöz egy CR100 típust rendelnek távvezérlőként, akkor 
a CR100 határozza meg az időprogramot a fűtés számára. 
Ehhez a fűtőkörhöz az időprogram nem állítható be a C 400/
C 800 típuson. A távvezérlőhöz rendelt fűtőkörhöz a 
Időprogram menü nem jelenik meg. Az üzemmód utolsó 
módosítása ebben a fűtőkörben (a CR100 vagy a C 400/C 800 
típuson) minden esetben az érvényes beállítás.

Menü: Fűtés

Menüpont Leírás
Vészüzem 
aktiválása / 
Vészüzem 
inaktiválása

Szükségüzemben a fűtés és a melegvíz 
termelés aktív.

Vészüzem előrem. 
hőm.

Előremenő parancsolt hőmérséklete 
szükségüzemben

Fűtés Fűtés be- vagy kikapcsolása.
Fűtés max. 
hőmérséklete

Fűtéshez tartozó maximális 
előremenő hőmérséklet

Melegvíz Melegvíz termelés be- és 
kikapcsolása.

Melegvíz max. 
hőmérs.

Maximális melegvíz hőmérséklet

12. tábl. A hőtermelő beállításai

Menüpont Leírás
Hőmérséklet-
beállítások/
Lecsökkentési 
küszöb

Ha a 2 hőmérsékletszint időprogram 
aktív, úgy ebben a menüben a Fűtési és 
a Csökkent üzemekhez 2 szint állítható 
be.
Ha az időprogram Szabadon beállítható 
hőmérs. opcióval aktív, úgy itt az 
éjszakai üzem küszöb beállítása történik. 
Ez az a hőmérséklet, amelytől az éjszakai 
üzem aktiválása történik. 
( 14. tábl., 19. oldal)

Időprogram  5.3.2.  fejezet, 20. oldal
Időprogr. 
bekapcsolás-opt.

 5.3.3.  fejezet, 25. oldal

Nyár/Tél 
átkapcsolás

 5.3.4.  fejezet, 25. oldal

Üzemmód Csak akkor érhető el, ha a kiválasztott 
fűtőkörhöz az állandó szabályozási mód 
van beállítva.
( 5.3.1. fejezet, 20. oldal)

Fűtőkör 
átnevezése

A kiválasztott fűtőkör neve itt állítható be 
(csak akkor érhető el, ha több fűtőkör 
van telepítve). Ez elősegíti a helyes 
fűtőkör kiválasztását, pl. „padlófűtés“ 
vagy „tetőtéri lakás“. A nevek Fűtőkör 1 
... 8 névvel vannak előre lefoglalva
( 18. táblázat, 24. oldal).

13. tábl. A fűtés automatikus üzeméhez tartozó beállítások 
módosítása
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Kezelés Eredmény
Kívánt helyiség hőmérséklet beállítása fűtési és éjszakai üzemhez/éjszakai üzem küszöbhöz automatikus üzemhez
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a Fűtés menü kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Ha az Az időprogram típusa Szabadon beállítható hőmérs. opcióra van beállítva, 

úgy nyomja meg a kiválasztó gombot az Lecsökkentési küszöb menü megnyitásához.
▶ Ha két vagy több fűtőkör van telepítve, úgy forgassa el a választógombot Fűtőkör 1 a 

2, 3 vagy 4 kijelöléséhez, majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a hőmérséklet beállításához.

További hőmérséklet beállítások az időprogramon keresztül lehetségesek 
( 5.3.2. fejezet, 20. oldal).

▶ Ha az Az időprogram típusa 2 hőmérsékletszint opcióra van beállítva, úgy nyomja 
meg a kiválasztó gombot az Hőmérséklet-beállítások menü megnyitásához.

Megjegyzés: Az időprogram csak ezzel a beállítással állítható be okostelefonról vagy 
hasonló végfelhasználói eszközről, alkalmazás segítségével.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a Fűtés vagy a Csökkent kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, az éjszakai üzemmód kívánt beállításának 

kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kiválasztott beállítás aktiválásához.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a hőmérséklet beállításához. 

A hőmérsékletre vonatkozó beállítási értékek határértékei mindig a másik üzemmód 
beállítástól függenek. 
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik. A beállítások a fűtés összes 
időprogramjára kihatással vannak (amennyiben két vagy több fűtőkör van telepítve, 
akkor csak a kiválasztott fűtőkörben).

14. tábl. Fűtési és éjszakai üzem/Éjszakai üzem küszöb egyéni beállítása automatikus üzemhez

6 720 815 828-91.1O

6 720 807 396-11.1O

6 720 807 396-13.1O
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5.3.1 Állandó fűtőkör esetén vegye figyelembe (pl. 
uszoda vagy egy szellőztető berendezés esetén)

Ha egy fűtőkörhöz az állandó szabályozási mód van beállítva, 
akkor a kezelés a leírástól az alábbi pontokban tér el:
• A Fűtés > Üzemmód menüben történik az automatikus 

üzem állandó fűtőkörének aktiválása (Auto) vagy egy 
állandó hőmérsékletre történő szabályozás tartós be- vagy 
kikapcsolása (Be/Ki).

• Automatikus üzemben az állandó fűtőkör, az időprogram 
figyelembevétele mellett kerül felfűtésre.

• Az időprogramban a be és a ki üzemmódok találhatók.
• Az állandó fűtőkör nem jelenik meg az alapértelmezett 

kijelzésben.
• Az állandó fűtőkör hőmérsékletét csak egy illetékes 

szakember állíthatja be.

5.3.2 Időprogram beállítása az automatikus üzemhez

Azonos kapcsolási idők beállításához több napra:
▶ Állítsa be kapcsolási időket a napok egy csoportjához, 

pl. Hé-Va vagy Hé-Pé.
▶ Állítsa be az egyes, eltérő napok időprogramját a Hétfő ... 

Vasárnap alatt (részletes leírás  17. táblázat, 22. oldal).
Menü: Időprogram

Az időprogram a hőmérsékletek vagy az üzemmódok közötti 
automatikus váltásáért felel az előre meghatározott kapcsolási 
időkben. A szabályozó minden egyes fűtőkörhöz két 
programmal rendelkezik. Naponta maximum hat kapcsolási idő 
programozható, egyenként egy hőmérséklettel vagy 
üzemmóddal. Az időprogramok alapbeállításával éjszakánként 
takarékosan lehet fűteni.
Ha az időprogram beálltásai, hőmérsékletei vagy kapcsolási 
idejei nem felelnek meg az igényeinek, úgy módosíthatja 
ezeket. Ha éjjel nincs szükség fűtésre, úgy lépjen kapcsolatba 
egy illetékes szakemberrel. Ő további beállítási lehetőségekkel 
rendelkezik, az éjszakai üzemmód beállításait illetően.
A következő táblázat megmutatja, hogy hogyan aktiválhat és 
választhat ki egy időprogramot a fűtéshez.
Ha egy fűtőkörhöz egy CR100 típus van távvezérlőként 
hozzárendelve, úgy az üzemmódokat a távvezérlőről is 
aktiválhatja ( CR100 kezelési útmutató). Ebben az esetben 
az időszakokhoz nem lehet szabadon beállítható 
hőmérsékleteket rendelni.

Az időprogram csak a Az időprogram típusa > 
Szintek beállítással állítható be okostelefonról 
vagy hasonló végfelhasználói eszközről, 
alkalmazás segítségével.

Menüpont Leírás
Az időprogram 
típusa

A fűtési program beállítása két úton 
lehetséges. Az egyes kapcsolási idők 
szabadon beállítható hőmérsékletekhez 
rendelhetők vagy az időprogram a két 
Szint között vált, amelyek a Fűtési és az 
Csökkent üzemmódokhoz vannak 
hozzárendelve.

Időprogram 
aktiválása

Az automatikus üzem aktiválásával a 
helyiség hőmérséklet szabályozása az itt 
kiválasztott időprogram szerint történik 
(Saját 1. időprogramom vagy Saját 2. 
időprogramom).

Saját 1. 
időprogramom

Minden egyes naphoz vagy csoportok 
minden egyes napjához 6 kapcsolási idő 
állítható be. Minden kapcsolási idő a két 
üzemmód egyikéhez rendelhető az 
automatikus üzemben. A két kapcsolási 
idő közötti időszak legkisebb ideje 
15 perc.

15. tábl. Az időprogram beállítása a fűtéshez

Prog. 
visszaállítása

Itt a Saját 1. időprogramom az 
alapbeállításra állítható vissza.

Saját 2. 
időprogramom

 Saját 1. időprogramom

Prog. 
visszaállítása

Itt a Saját 2. időprogramom az 
alapbeállításra állítható vissza.

Időprogr. 
átnevezése

Az időprogramok nevei ugyanazon a 
módon módosíthatók, mint a fűtőkörök 
nevei. Ez elősegíti a helyes időprogram 
kiválasztását, pl. „családok“ vagy 
„éjszakai műszak“ esetén.

Menüpont Leírás

15. tábl. Az időprogram beállítása a fűtéshez
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Kezelés Eredmény
Az időprogram fajtájának beállítása
▶ Nyomja meg a menü-gombot, a főmenü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a Időprogram menü kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Ha két vagy több fűtőkör van telepítve, úgy forgassa el a kiválasztó gombot a 

Fűtőkör 1 a 2, ..., 8 kijelöléséhez, majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot az Az időprogram típusa kívánt beállításának 

kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kiválasztott beállítás aktiválásához.
Időprogram aktiválása fűtéshez (automatikus üzem)
Ha két vagy több fűtőkör van telepítve, úgy az automatikus üzem aktiválása előtt ki kell 
választani a fűtőkört ( 4.1.fejezet, 9.oldal).
▶ Ha az alapértelmezett kijelzés kézi üzemben aktív, úgy nyomja meg az auto-gombot az 

automatikus üzem aktiválásához.
Ha a 2 hőmérsékletszint időprogram fajta aktív, úgy fűtésre vonatkozó összes 
hőmérséklet jelenik meg a kijelző alsó felében, egy felugró ablakban. Az aktuálisan 
érvényes hőmérséklet villog.
Ha a Szabadon beállítható hőmérs. időprogram fajta aktív, úgy ehelyett az 
automatikus üzem jelenik meg a kijelző alsó felében, egy felugró ablakban.

Aktív időprogram kiválasztása a fűtéshez
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogram kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogram aktiválása kijelöléséhez.

A telepített rendszertől függően, adott esetben egy fűtőkörre van szükség.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ A Saját 1. időprogramom vagy a 2 kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, 

majd nyomja meg azt.
A szabályozó automatikus üzemben dolgozik a kiválasztott időprogramban (ha két 
vagy több fűtőkör van telepítve, csak a kiválasztott fűtőkörben).

16. tábl. Időprogram aktiválása és kiválasztása fűtéshez

6 720 815 828-90.1O

6 720 815 828-03.1O

6 720 815 828-22.1O

6 720 807 396-23.1O
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A következő táblázat megmutatja, hogy hogyan állíthat be egy időprogramot a fűtéshez.

Kezelés Eredmény
Menü megnyitása egy időprogram, fűtéshez történő beállításához
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogram kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a Saját 1. időprogramom vagy a 2 kijelöléséhez.

A telepített rendszertől függően, adott esetben egy fűtőkörre van szükség.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ Nyomja meg ismételten a kiválasztó gombot, a nap vagy a napok csoportjainak 

aktiválásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, egy nap vagy napok egy csoportjának 

kiválasztásához, majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
Ennek a menünek a módosításai csak a kiválasztott napra vagy a kiválasztott napok 
csoportjára vonatkoznak.

Kapcsolási idő eltolása
▶ Nyissa meg a menüt, az időprogram fűtéshez történő beállításához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, egy kapcsolási idő kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kapcsolási időre vonatkozó beviteli mező 

aktiválásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a kapcsolási idő eltolásához.

A módosított időszak, az időprogram oszlopdiagramjában vastagon szedve jelenik 
meg.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Üzemmód/Hőmérséklet beállítása egy időszakra
Az időprogram fajtájától függően itt minden időszakhoz egy üzemmód vagy egy 
hőmérséklet állítható be:
▶ Nyissa meg a menüt az időprogram fűtéshez történő beállításához ( fent).
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot egy időszak üzemmódjának/hőmérséklet 

beállításának kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a beviteli mező aktiválásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, egy üzemmód kiválasztásához (fűtési vagy éjszakai 

üzemmód) vagy a hőmérséklet beállításához.
A módosított időszak, az időprogram oszlopdiagramjában vastagon szedve jelenik 
meg.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

17. tábl. Időprogram egyéni beállítása fűtéshez

6 720 815 828-24.1O

6 720 815 828-25.1O

6 720 815 828-26.1O

6 720 815 828-27.1O
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Kapcsolási idő hozzáadása
▶ Nyissa meg a menüt, az időprogram fűtéshez történő beállításához ( 22. oldal).
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, amíg az utolsó kapcsolási idő alatt az üres beviteli 

mező ki nincs jelölve.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
Egy új kapcsolási idő automatikusan, az utolsó kapcsolási idő után 15 perccel kerül 
hozzáadásra. Az új időszak vége mindig az időben legközelebbi kapcsolási idő.
A kapcsolási idő új beviteli mezője aktív.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a kívánt idő beállításához.
Az új időszak, az időprogram oszlopdiagramjában vastagon szedve jelenik meg.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A kapcsolási idők automatikusan, kronológiai sorrendben kerülnek osztályozásra. 
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Kapcsolási idő törlése (pl. csökkentés 08:00 óra után)
▶ Nyissa meg a menüt, az időprogram fűtéshez történő beállításához ( 22. oldal).
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a kapcsolási idő  szimbólum kijelöléséhez. A  

szimbólum egyazon sor kapcsolási idejére vonatkozik.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A kijelzőn egy felugró ablak jelenik meg azzal a kérdéssel, hogy valóban törölni 
kívánja-e a kiválasztott kapcsolási időt.

▶ Az Igen kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.
A kapcsolási idő törölve van. Az előző időszak a következő kapcsolási ideig 
meghosszabbításra kerül. A kapcsolási idők automatikusan, kronológiai sorrendben 
kerülnek osztályozásra. A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Időprogram másolás (pl. a csütörtöki időprogram hétfőre és keddre történő átvitele)
▶ Nyissa meg a menüt, az időprogram fűtéshez történő beállításához ( 22. oldal) és 

válassza ki azt a napot, amelyet másolni kíván, pl. csütörtök.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Másolás kijelöléséhez.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A kijelzőn egy választási lista jelenik meg azzal, hogy az időprogram mely napokat 
fogja felülírni a kiválasztott nappal.

▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a nap kiválasztásához, pl. hétfő és 
kedd.

▶ Az Másolás kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.
▶ Egy felugró ablakban megjelenik, hogy melyik időprogram lett másolva.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a felugró ablak bezárásához.

A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Kezelés Eredmény

17. tábl. Időprogram egyéni beállítása fűtéshez

6 720 815 828-28.1O

6 720 815 828-29.1O

6 720 815 828-30.1O

6 720 815 828-31.1O

6 720 807 396-32.1O
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A következő táblázat megmutatja, hogy hogyan módosíthatja az időprogramok és a fűtőkörök neveit.

Kezelés Eredmény
Menü behívása egy időprogram átnevezéséhez
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogram kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogr. átnevezése kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A villogó kurzor megmutatja azt a pozíciót, ahol a bevitel kezdődik. Az időprogramok 
nevei alapértelmezett jelölésekkel előre le vannak foglalva.

Menü behívása egy fűtőkör átnevezéséhez
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtés kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtés menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a Fűtőkör átnevezése kijelöléséhez (csak akkor 

érhető el, ha több fűtőkör van telepítve).
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A villogó kurzor megmutatja azt a pozíciót, ahol a bevitel kezdődik. A fűtőkörök nevei 
alapértelmezett nevekkel előre le vannak foglalva.

Jelek bevitele és hozzáadása
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot addig, amíg kurzor arra a helyre nem kerül, ahová 

jelet be szeretné illeszteni.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kurzortól jobbra eső beviteli mező aktiválásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot a jel kiválasztásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kiválasztott jel beviteléhez.

A kiválasztott jel bevitelre kerül. A következő helyre vonatkozó beviteli mező aktív a 
szövegben.

▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot, további jelek beviteléhez.
▶ Nyomja le a vissza-gombot a bevitel befejezéséhez.

A kurzor a bevitt jeltől jobbra villog. A szabályozó a módosított beállításokkal 
dolgozik.

Jel törlése / elnevezés teljes törlése
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a kurzor, a törlendő betű mögé történő állításához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kurzortól jobbra eső beviteli mező aktiválásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot addig, amíg meg nem jelenik <C jel.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, az aktív beviteli mezőtől balra eső jel törléséhez 

(<C aktív marad).
▶ Nyomja meg ismételten a kiválasztó gombot a törléshez vagy a vissza-gombot, a 

folyamat befejezéséhez.
A kurzor azon a helyen villog, ahol a <C jel utoljára állt.

▶ Nyomja meg a vissza-gombot, a bevitel elhagyásához és a megadott nevek 
használatához.

18. tábl. Fűtőkör átnevezése 

6 720 815 828-33.1O

6 720 807 396-34.1O

6 720 807 396-35.1O
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5.3.3 Az időprogram automatikus beállítása
Menü: Időprogr. bekapcsolás-opt.

5.3.4 A nyári/téli átkapcsolás kapcsolási küszöb 
beállítása

Ez a menüpont csak külső hőmérséklettől függő szabályozás 
esetén érhető el. Egy külső hőmérséklettől függő szabályozás 
használatához, egy külső hőmérséklet érzékelőt kell telepíteni.
Nyári üzemmódban a fűtés kikapcsolt, a téliben bekapcsolt 
állapotban van. A melegvíz termelés független a nyári/téli 
átkapcsolástól.

Menü: Nyár/Tél átkapcsolás

Menüpont Leírás
Időprogr. 
bekapcsolás-opt.1)

1) A telepített rendszertől függően, adott esetben egy fűtőkör 
kiválasztása ( 1 ... 8) szükséges.

• Ha a bekapcsolási optimalizálás 
be van kapcsolva, úgy a fűtési 
fázisok az időprogramon belül 
annyira kitolhatók, hogy a kívánt 
időre a helyiség hőmérséklete már 
el legyen érve.

• Ha a bekapcsolási optimalizálás ki 
van kapcsolva, úgy a fűtés a kívánt 
időre bekapcsol. A beállított 
helyiség hőmérséklet egy kicsivel 
később elérésre kerül.

19. tábl. Beállítások az időprogramok bekapcsolási 
optimalizálásához

ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok!
▶ Ha fagyveszély áll fenn, úgy ne kapcsoljon 

át nyári üzemmódra.

A nyári/téli átkapcsolás csak az automatikus 
üzemben aktív (az időprogram figyelembevétele 
mellett). Az állandó fűtőköröknél (pl. uszoda vagy 
szellőztető berendezés) a nyári/téli átkapcsolás 
nem érhető el.

Menüpont Leírás
Nyár/Tél 
átkapcsolás

• Nyáron a fűtési üzem kikapcsolható 
(Állandó nyári).

• A fűtési üzem a külső hőmérséklet 
függvényében kapcsolható le (Nyári 
üzem kezd.; csak akkor érhető el, ha a 
fűtőkörben az automatikus üzem aktív).

• A fűtési üzem folyamatosan aktív lehet 
(Állandó téli). A hőtermelő csak akkor 
van üzemben, ha a lakásban túl hűvös 
van.

Ha több fűtőkör van telepítve, úgy a 
menüpont helyén 1 ... 4 vagy 1...8 áll.

Nyári üzem 
kezdete1)

1) Csak akkor érhető el, ha a megfelelő fűtőkörben a külső 
hőmérséklettől függő, nyári/téli átkapcsolás aktív.

Ha a csillapított külső hőmérséklet2) az itt 
beállított hőmérséklet küszöböt átlépi, a 
fűtés kikapcsol. Ha a külső hőmérséklet az itt 
beállított hőmérséklet küszöböt 1 °C-kal 
meghaladja, a fűtés kikapcsol. A több 
fűtőkörös rendszerek esetén ez a beállítás 
mindig a megfelelő fűtőkörre vonatkozik.

2) A csillapított külső hőmérsékletnél a mért külső 
hőmérséklet változásai késleltetve, az ingadozások 
kicsinyítve.

20. tábl. Beállítások a nyári/téli átkapcsoláshoz
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5.4 A melegvíz termelés beállításainak 
módosítása

Menü: Melegvíz
Ezek a beállítások csak akkor érhetők el, ha a rendszerben 
legalább egy melegvíz rendszer telepítve van. Itt a víz egy 
tárolóban vagy az átfolyós elv alapján melegíthető fel.

Gyárilag a melegvíz termeléshez egy külön időprogram van 
beállítva. Alternatív módon a melegvíz termelés az összes 
fűtőkör fűtések időprogramjai szerint vagy megszakítás nélkül 
történik ( 5.4.3. fejezet, 27. oldal).

I. melegvízrendszer vagy II. melegvízrendszer
Ha két melegvíz rendszer van telepítve és konfigurálva, úgy az I-
es vagy II-es melegvíz rendszer beállításai az egy melegvíz 
rendszerrel rendelkező rendszereknek megfelelően 
módosulnak. A megfelelő menü módosításai azonban csak a 
kiválasztott rendszerre vonatkoznak.

5.4.1 Melegvíz termelés azonnali aktiválása
Ha a beállított fűtési fázisokon túl melegvízre van szükség, úgy 
ebben a menüben a melegvíz termelés manuálisan aktiválható.
Menü: Egyszeri feltöltés

FIGYELMEZTETÉS: Forrázásveszély! 
Ha a legionella baktériumok termikus 
fertőtlenítése aktiválva van, a melegvíz egyszeri 
alkalommal 65 °C-ra melegszik. A gyárilag 
beállított használati melegvíz hőmérséklet 60 °C. 
Magasabb hőmérsékletre történt beállítások 
esetén a melegvíz-csapolóhelyeken fennáll a 
leforrázás veszélye.
▶ Győződjön meg arról, hogy a melegvíz 

keverőszelep be van szerelve. Kérdés esetén 
forduljon szakemberhez.

Menüpont Leírás
Indítás most / 
Megszakítás 
most

Az egyszeri felfűtés aktiválása után a 
melegvíz, a beállított időtartamhoz a 
beállított hőmérsékletre kerül felfűtésre. 
Ha az egyszeri felfűtés aktív, akkor az Indítás 
most menüben a Megszakítás most 
cserélődik. Ennek a beállításnak a 
kiválasztásával az egyszeri felfűtés azonnal 
befejezhető.

Hőmérséklet Kívánt melegvíz hőmérséklet (15 ... 60 °C1)) 
az egyszeri felfűtéshez

1) A maximális értéket egy illetékes szakember módosíthatja 
(csak EMS 2 hőtermelő vagy MM100/MM200 modulokon 
keresztüli hőtermelés esetén) a szervizmenüben.

Tartási 
időtartam

Az egyszeri felfűtés időtartama (15 perc ... 
48 óra)

21. tábl. Beállítások az egyszeri felfűtéshez
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5.4.2 A melegvíz hőmérsékletének beállítása
Ebben a menüben az Melegvíz és az Melegvíz, csökkentett 
üzemmódok állíthatók be a melegvíz hőmérsékletekhez.

Menü: Hőmérséklet-beállítások

5.4.3 Időprogram beállítása melegvíz termeléshez
Ebben a menüben állítható be az időprogram a melegvíz 
termeléshez.

A melegvíz időprogram kapcsolása a fűtésre vonatkozó 
időprogramhoz
Az alapbeállításban a melegvíz termelés egy saját időprogram 
szerint történik.
• Ha a Saját időprogram be van állítva, akkor naponta 05:00 

órától ( szombaton és vasárnap 07:00 órától) 23:00 óráig 
az Melegvíz üzemmód aktív (az időprogram 
alapbeállítása). Ha a melegvíz termelése kombi kazánnal 
történik, akkor a hőntartás hasonló időre van bekapcsolva. 
Éjszaka mindkét esetben elmarad a hőntartás.

• Ha a Mint a fűtőköri időprogram van beállítva, akkor a 
melegvíz termelés a Melegvíz üzemmódban, az összes 
fűtőkör minden egyes fűtési fázisa előtt fél órával, alatta és 
fél órával utána, aktív.

Menü: Időprogram

A Melegvíz, csökkentett üzemmódhoz tartozó 
hőmérséklet beállítás akkor érhető el, ha melegvíz 
rendszerben egy melegvíz-tároló van telepítve.

Menüpont Leírás
Melegvíz Kívánt melegvíz hőmérséklet (15 ... 60 °C1)) 

Melegvíz üzemmódhoz. Ha az automatikus 
üzem aktív, úgy a melegvíz időprogram 
minden, megfelelően beállított fűtés 
kezdetéhez erre a hőmérsékletre kapcsol. 
A hőmérsékletet nem lehet a Melegvíz, 
csökkentett üzemmódhoz tartozó 
hőmérsékletnél alacsonyabb értékre 
beállítani.

1) A maximális értéket egy illetékes szakember módosíthatja 
a szervizmenüben.

Melegvíz, 
csökkentett

Kívánt melegvíz termelés a Melegvíz, 
csökkentett üzemmódhoz. Ha az 
automatikus üzem aktív, akkor az 
időprogram minden, megfelelően beállított 
fűtés kezdetéhez erre a hőmérsékletre lesz 
beállítva.

22. tábl. Hőmérséklet beállítások melegvízhez

Ha melegvíz rendszer melegvíz tároló nélkül van 
telepítve (melegvíz termelés kombi kazánnal), úgy 
az időprogramban csak a Be és a Ki üzemmódok 
érhetők el. Ha az Ki üzemmód aktív, a hőntartás ki 
van kapcsolva és ezért a melegvíz csak hosszabb 
melegvíz vételezés után áll rendelkezésre.

Menüpont Leírás
Üzemmód • A melegvíz termelés kapcsolható a 

fűtésre vonatkozó időprogramhoz 
(Mint a fűtőköri időprogram, 
 27. oldal).

• A Saját időprogram funkcióval a 
melegvíz termeléshez egy 
időprogram állítható be, amely 
függetlenül dolgozik a fűtésre 
vonatkozó időprogramtól.

• Ha Mindig be - melegvíz csökk. 
vagy Mindig be - melegvíz van 
beállítva, akkor a melegvíz termelés 
folyamatosan aktív.

• Ki esetén nem történik melegvíz 
termelés/hőntartás.

Saját melegvíz-
időprogramom

Minden egyes naphoz vagy csoportok 
minden egyes napjához 6 kapcsolási 
idő állítható be. Minden kapcsolási idő 
a három üzemmód egyikéhez 
rendelhető az automatikus üzemben. 
A két kapcsolási idő közötti időszak 
legkisebb ideje 15 perc.

Prog. 
visszaállítása

A melegvíz rendszer időprogramja ezzel 
a menüponttal állítható vissza az 
alapbeállításra.

23. tábl. Időprogram beállítása melegvízhez
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A következő táblázat megmutatja, hogyan módosíthatja a melegvíz termeléshez tartozó beállításokat.

Kezelés Eredmény
Menü megnyitása a melegvíz beállításokhoz
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Melegvíz kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Melegvíz menü megnyitásához.

Időprogram kiválasztása és beállítása melegvíz termeléshez
▶ Nyissa meg a melegvíz beállítások menüjét.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Időprogram kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Üzemmód menü megnyitásához.
▶ Forgassa el és nyomja meg a kiválasztó gombot a  Mint a fűtőköri időprogram 

kiválasztásához, majd nyomja meg azt.
A fűtésre vonatkozó időprogram most már a melegvíz termelésre vonatkozó 
időprogram kapcsolási idejeit is meghatározza ( 5.4.3. fejezet, 27. oldal). 
A telepített rendszertől függően, adott esetben egy melegvíz rendszerre van szükség.

▶ A Saját időprogram menüpont kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd 
nyomja meg azt.
A melegvíz időprogram független a fűtés időprogramtól. A kapcsolási idők a 
Időprogram > Saját melegvíz-időprogramom menüben egyénileg állíthatók be 
(kezelés, a 5.3.2. fejezetben leírtak szerint, a 20. oldaltól). Az időszakokban mindig 
az üzemmódokhoz beállított melegvíz hőmérsékletek érvényesek.

Folyamatos melegvíz termelés aktiválása
▶ Nyissa meg a melegvíz beállítások menüjét.
▶ Az Időprogram menüpont kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Időprogram menü megnyitásához.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Üzemmód menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a Mindig be - melegvíz csökk. vagy a Mindig be - 

melegvíz kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A melegvíz termelés megszakítás nélkül aktív. A telepített rendszertől függően, adott 
esetben egy melegvíz rendszerre van szükség.

24. tábl. Beállítások módosítása a melegvíz termeléshez

6 720 807 396-36.1O

6 720 807 396-37.1O

6 720 815 828-38.1O

6 720 807 396-39.1O
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5.4.4 Beállítások a melegvíz cirkulációhoz
A cirkulációs szivattyú a melegvíztermelő és az elvételi hely 
(pl. vízcsap) között keringteti a melegvizet. Így a melegvíz 
gyorsabban áll rendelkezésre a csapolóhelyen. A cirkulációs 
szivattyúhoz beállítható, hogy mikor és milyen gyakran legyen 
az aktiválva.
Ez a menü csak cirkulációs szivattyúval rendelkező rendszerek 
esetén aktív.
Menü: Cirkuláció

Menüpont Leírás
Üzemmód • A cirkuláció tartósan kikapcsolható 

(Ki). A Be paraméter használata 
esetén a szivattyú a Bekapcsolási 
gyakoriság beállításainek 
megfelelően működik. A cirkulációs 
szivattyúra vonatkozó időprogram 
nem aktív.

• A cirkuláció a melegvíz termelésre 
vonatkozó időprogramhoz 
kapcsolható (mint az Mint az I. 
melegvízrendszer vagy II 
melegvízrendszer esetén).

• A Saját időprogram funkcióval a 
cirkulációs szivattyúhoz egy 
időprogram állítható be, amely 
függetlenül dolgozik a melegvízre 
vonatkozó időprogramtól.

Bekapcsolási 
gyakoriság

A bekapcsolás gyakorisága 
meghatározza, hogy a cirkulációs 
szivattyú óránként milyen gyakran lép 
három percre (1 x 3 perc/ó ... 
6 x 3 perc/ó) vagy tartósan üzembe. 
A cirkuláció minden esetben csak az 
időprogramban beállított időszakok alatt 
fut.

Saját cirkulációs 
időpr.

Minden egyes naphoz vagy csoportok 
minden egyes napjához 6 kapcsolási idő 
állítható be. Minden kapcsolási időhöz a 
cirkulációs szivattyú be- vagy 
kikapcsolható. A két kapcsolási idő 
közötti időszak legkisebb ideje 15 perc.

25. tábl. Beállítások a cirkulációhoz
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A következő táblázat megmutatja, hogy hogyan tudja a cirkuláció beállításait módosítani.

5.4.5 Termikus fertőtlenítés
A termikus fertőtlenítést követően a tároló-űrtartalma lassan 
hűl le a beállított melegvíz hőmérsékletre. A lehűlés túlnyomó 
részben hőveszteség következtében megy végbe. Ezért a 
melegvíz hőmérséklete rövid ideig a beállított hőmérsékletnél 
magasabb lehet.

A termikus fertőtlenítés biztosítja a higiénikusan kifogástalan 
melegvíz minőséget. Ehhez a melegvíz rendszeresen a 
beállított hőmérsékletre melegszik. Ezáltal pl. a legionella 
baktériumok elpusztulnak. A termikus fertőtlenítés ebben a 
menüben konfigurálható.
Ha a hidraulikus váltó mögé egy melegvíz tároló van 
csatlakoztatva, akkor adott esetben a termikus fertőtlenítéshez 
szükséges hőmérséklet nem érhető el. További információkat 
az illetékes szakembertől kaphat.
Ez a menü csak melegvíz tárolóval rendelkező melegvíz 
rendszereknél érhető el.

Kezelés Eredmény
▶ Nyissa meg a melegvíz beállítások menüjét ( 28.oldal).
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Cirkuláció kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Cirkuláció menü megnyitásához.

Az Üzemmód menüpont van kijelölve.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ A Mint az I. melegvízrendszer vagy a II kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, 

majd nyomja meg azt.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik. A cirkulációs szivattyú csak akkor 
van üzemben, amíg a melegvíz termelés aktív. A telepített rendszertől függően, adott 
esetben egy melegvíz rendszerre van szükség.

▶ A Saját időprogram kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg 
azt.
A cirkulációra vonatkozó időprogram független a melegvíz termelésre vonatkozó 
időprogramtól. A kapcsolási idők a Cirkuláció > Saját cirkulációs időpr. menüben 
egyénileg állíthatók be (kezelés, a 5.3.2. fejezetben leírtak szerint, a 20. oldaltól). 
Az időszakokban a cirkuláció be- vagy kikapcsolt állapotban van.

▶ A ki vagy a be kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik. A ki fázisokban a cirkulációs 
szivattyú mindig ki van kapcsolva.

26. tábl. Beállítások a Cirkuláció beállítása

6 720 807 396-40.1O

6 720 815 828-41.1O

VIGYÁZAT: Legionella baktériumok okozta 
egészségveszélyeztetés!
▶ Alacsony melegvíz hőmérsékletek esetén 

aktiválja a termikus fertőtlenítést vagy napi 
felfűtést1) ( vegye figyelembe az ivóvízre 
vonatkozó rendeletet).

1) A napi felfűtést egy illetékes szakember állíthatja be a 
szervizmenüben.

Ha termikus fertőtlenítés van beállítva vagy 
aktiválva a hőtermelőn, úgy a beállítások az 
időjáráskövető szabályozón nincsenek befolyással 
a termikus fertőtlenítésre.

FIGYELMEZTETÉS: Forrázásveszély! 
Ha a legionella baktériumok termikus 
fertőtlenítése aktiválva van, a melegvíz egyszeri 
alkalommal 65 °C-ra melegszik (pl. kedden éjjel 
02:00 órakor).
▶ A termikus fertőtlenítést csak a normál 

üzemidőn kívül végezze.
▶ Győződjön meg arról, hogy a melegvíz 

keverőszelep be van szerelve. Kérdés esetén 
forduljon szakemberhez.
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Menü: Termikus fertőtlenítés

5.4.6 Melegvíz rendszer átnevezése1)

Menü: Melegvíz rendsz. átnev.
Ebben a menüben állítható be a melegvíz rendszerek neve, 
azok egyszerűbb azonosítása érdekében. A kiválasztott 
rendszer neve ugyanazon a módon módosítható, mint a 
fűtőkörök nevei (  18. tábl., 24. oldal). Ez segít a helyes 
melegvíz rendszer kiválasztásánál.

5.5 Szabadság program beállítása
Menü: Szabadság
Ha több napra elhagyja a házat, vagy szabadságát több napig 
otthon tölti, úgy beállíthatja a szabadság programot. Így a 
szabadság program ideje alatt különösen takarékosan fűthet 
vagy igénybe vehet egy "mint szombat" időprogramot vagy 
egyáltalán nem fűt. A melegvíz termelést választható módon a 
szabadság idejére teljesen kikapcsolhatja. Az alapbeállítás 
energiatakarékos és biztonságos működést biztosít 
szabadsága alatt. A szolárberendezés a szabadság ideje alatt 
üzemben van. A szabadság ideje során a kijelzőn megjelenik, 
hogy a szabadság program meddig aktív.

4. ábra Alapkijelzés a szabadság ideje alatt

A szabadság program beállításai és használata nem módosítják 
az amúgy érvényes időprogramot. A szabadság program 
lefutása után a szabályozó újra a beállított időprogram alapján 
működik. A szabadság program a lefutás után automatikus 
törlésre kerül.

A szabadság program beállításának részletes ismertetését, 
a 29. tábl., a 33. oldaltól találhatja.
A két vagy több fűtőkörös rendszerekben minden egyes 
fűtőkörhöz egy távvezérlő telepíthető. Ha egy fűtőkörhöz egy 
CR100 típust rendelnek távvezérlőként, akkor az CR100 
határozza meg a szabadság programot a fűtés számára. Ehhez 
a fűtőkörhöz a szabadság program nem állítható be a C 400/
C 800 típuson. Az CR100 távvezérlőként vezérelt szabadság 
programja nincs befolyással a melegvíz termelés állapotára.

Menüpont Leírás
Indítás A teljes melegvíz térfogat heti egyszeri 

vagy napi, beállított hőmérsékletre 
történő automatikus felfűtése akkor 
lehetséges ha itt Auto van beállítva. 

Indítás most / 
Megszakítás 
most

A termikus fertőtlenítés azonnali indítása 
vagy megszakítása független a 
meghatározott naptól

Hőmérséklet A teljes melegvíz térfogat hőmérséklete 
termikus fertőtlenítés esetén 
(65 ... 80 °C)

A hét napja Az a nap, amelyen a termikus fertőtlenítés 
heti egyszeri alkalommal automatikusan 
elvégzésre kerül vagy napi termikus 
fertőtlenítés

Idő A termikus fertőtlenítés automatikus 
megkezdésének időpontja

27. tábl. Beállítások a termikus fertőtlenítéshez

1) Ez a menü csak két melegvíz rendszerrel rendelkező 
rendszerek esetében érhető el.

ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok!
▶ Hosszabb távollét esetén csak a Szabadság 

alatti beállításokat módosítsa.
▶ Hosszabb távollét után ellenőrizze a fűtési 

rendszer és adott esetben a szolárrendszer 
üzemi nyomását a manométeren.

▶ A szolárberendezést hosszabb távollét esetén 
se kapcsolja ki.

Ha egy fűtőkörhöz az állandó szabályozási mód van 
beállítva, úgy ehhez a fűtőkörhöz nem érhető el 
szabadság program.

6 720 815 828-42.1O
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Menü: 1. szabadság, 2. szabadság, 3. szabadság, 
4. szabadság és 5. szabadság

Menüpont Leírás
Szabadság 
időtartama

A távollét kezdetének és végnek beállítása a 
szabadság alatt: A szabadság program a 
beállított kezdési időpontban, 00:00 órakor 
kezdődik. A szabadság program a beállított 
befejezési időpontban, 24:00 órakor 
befejeződik.

Fűtők./
melegv. 
kiválasztása

A szabadság program kihat a rendszer itt 
jelölt részeire.
A kiválasztás szempontjából csak a 
ténylegesen a rendszerbe telepített 
fűtőkörök és melegvíz rendszerek állnak 
rendelkezésre. Azok a fűtőkörök, 
amelyekhez egy CR100 szabályozó lett 
távvezérlőként rendelve, nem jelenik meg. 
A szabadságprogramot mindig a távvezérlőn 
kell beállítani.

Fűtés A helyiség hőmérséklet szabályozása a 
kiválasztott fűtőkörökhöz a szabadság 
időtartama alatt:
• A Mint szombat funkcióval a fűtés a 

kiválasztott fűtőkörökben minden nap, a 
szombatnak (otthon töltött szabadság) 
megfelelő aktív időprogrammal fut.

• Egy tetszőleges, Állandó hőmérséklet 
állítható be, amely a szabadság teljes 
idejére, a kiválasztott fűtőkörre 
érvényes.

• A Ki beállítással a fűtés a kiválasztott 
fűtőkörre teljesen inaktiválásra kerül.

• A Csökkent beállítással a fűtés a 
kiválasztott fűtőkörökben a szakember 
által beállított üzemmódban fut (Csökk. 
üzem, Külső hőmérs. küszöb, Helyiség 
hőmérséklet küszöb a 42. oldaltól).

28. tábl. Beállítások a szabadság programokhoz

Melegvíz Melegvíz beállítások a kiválasztott melegvíz 
rendszerekhez, a szabadság idejére.
• Ha a Ki van beállítva, akkor a szabadság 

teljes idejére melegvíz nem áll 
rendelkezésre.

• Ha a Ki + Term. fertőtlenítés be van 
beállítva, a melegvíz termelés inaktiválva 
van, de a termikus fertőtlenítés a 
megszokott módon heti egy alkalommal 
vagy naponta elvégzésre kerül.

Amennyiben a szabadságát otthon tölti, úgy 
a melegvíz rendszereknek a Fűtők./melegv. 
kiválasztása alatt nem szabad kijelölve 
lenniük, hogy így melegvíz állhasson 
rendelkezésre.

Törlés Az összes beállítás törlése a kiválasztott 
szabadság programhoz

Menüpont Leírás

28. tábl. Beállítások a szabadság programokhoz
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A következő táblázat bemutatja, hogyan állíthat be egy szabadság programot, hogyan szakíthat meg egy szabadság programot és 
hogyan törölhet egy szabadság programot. A szabadság program a beállított dátummal indul azokban a fűtőkörökben, ahol az 
automatikus üzem aktív.

Kezelés Eredmény
Menü megnyitása a szabadság programhoz
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy a főmenü megnyitásához nyomja meg a menu-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Szabadság kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Szabadság menü megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a 1. szabadság, 2, 3, 4 vagy 5 kijelöléséhez. Ha egy 

szabadság programhoz időtartam van beállítva, akkor a kezdési dátum megjelenik a 
menüben.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
Ha az időtartam a szabadság programhoz már be van állítva, úgy a 1. szabadság, 2, 3, 
4 vagy 5 menü jelenik meg. Ha szabadság programra vonatkozó időtartam nincs 
beállítva, úgy a szabadság program kezdetét és végét be kell állítani. Ezután a 
1. szabadság, 2, 3, 4 vagy 5 menü jelenik meg.

Szabadság idejének beállítása
▶ Nyissa meg a szabadság program menüjét.

A szabadság idejének kezdeti és végpontjának bevitelét szolgáló menüpont immáron 
nyitva. A kezdés napjának beviteli mezője ki van jelölve.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a nap, a hónap vagy az év kezdeti és végpontjának 
kijelöléséhez, majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
A kijelölt mező a bevitelhez aktiválásra kerül. Ha a szabadság ideje még nem lett 
meghatározva, úgy kezdeti dátumként az aktuális dátum kerül meghatározásra. 
A befejezés dátuma a kezdeti dátum után egy héttel van.

▶ Forgassa el és nyomja meg a gombot, a kezdeti vagy végső nap, a hónap vagy az év 
beállításához.

▶ Ha a szabadság időpontja be van állítva, úgy forgassa el a kiválasztó gombot, a 
Tovább kijelöléséhez, majd nyomja meg a kiválasztó gombot.
Ha a kijelző a fölérendelt menüsíkra vált, a szabályozó módosított beállításokkal 
dolgozik.
Ha a szabályozó nem vált a fölérendelt menüsíkra, úgy a kijelzőn utasítások 
jelentkeznek.

Fűtőkör és melegvíz rendszer kiválasztása és beállítása szabadság programhoz
▶ Nyissa meg a szabadság program menüjét. 
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Fűtők./melegv. kiválasztása kijelöléséhez.

29. tábl. Szabadság program beállítása, megszakítása vagy törlése

6 720 807 396-43.1O

6 720 807 396-44.1O

6 720 807 396-45.1O
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▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Fűtők./melegv. kiválasztása menü 
megnyitásához.
Ha a Teljes berendezés van kiválasztva, akkor a rendszer minden része ki van jelölve.

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, egy fűtőkör vagy egy melegvíz rendszer 
kijelöléséhez.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
▶ A fűtőkör vagy a melegvíz rendszer kiválasztása felfüggesztésre kerül. Nyomja meg 

ismételten a kiválasztó gombot, a fűtőkör vagy a melegvíz rendszer ismételt 
kiválasztásához.
Amennyiben egy fűtőkör vagy egy melegvíz rendszer kiválasztása felfüggesztésre 
kerül, úgy a teljes rendszer kiválasztása is automatikusan felfüggesztésre kerül.

▶ Az Tovább kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

▶ Ellenőrizze és adott esetben állítsa be a fűtés és a melegvíz beállításait 
( 5.5. fejezet, 31. oldal).

Szabadság program megszakítása
A szabadság ideje során a kijelzőn megjelenik, hogy a szabadság program meddig aktív. 
Ha két vagy több fűtőkör van telepítve, úgy a szabadság program megszakítása előtt ki kell 
választani a fűtőkört ( 4.1.fejezet, 9.oldal).
▶ nyomja meg a man-gombot.

A kézi üzem aktiválva van. Az aktuálisan érvényes helyiség hőmérséklet a kijelző alsó 
felében, egy felugró ablakban jelenik meg.

▶ Adott esetben módosítsa a kívánt helyiség hőmérsékletet.
▶ Nyomja meg az auto-gombot, a szabadság program ismételt aktiválásához.
Ha a szabadság program Mint szombat van beállítva, úgy a szabadság programot a 
kiválasztó gomb elforgatásával is megszakíthatja. A módosítás az aktív időprogram 
következő kapcsolási idejéig érvényes. Ezen a kapcsolási időn túl újra a szabadság 
program érvényes.
Szabadság program törlése, pl. idő előtti befejezéséhez
▶ Nyissa meg a szabadság program menüjét ( 33. oldal). 
▶ Az Törlés menüpont kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg 

azt.
A kijelzőn egy felugró ablak jelenik meg azzal a kérdéssel, hogy valóban törölni 
kívánja-e a kiválasztott szabadság programot.

▶ Az Igen kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.
▶ Egy felugró ablakban egy üzenet jelenik meg arról, hogy melyik szabadság program 

lett törölve.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A szabadság program törölve.

Kezelés Eredmény

29. tábl. Szabadság program beállítása, megszakítása vagy törlése

6 720 807 396-46.1O

6 720 815 828-48.1O

6 720 807 396-47.1O
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5.6 Általános beállítások
Rövid idejű áramszünet vagy lekapcsolt hőtermelőjű fázisok 
esetén a beállítások nem vesznek el. A szabályozó a feszültség 
helyreállása után újra üzembe áll. Ha a kikapcsolási fázis 
hosszabb ideig tart, úgy lehetséges, hogy az idő és a dátum 
beállítását újra el kell végezni. További beállításokra nincs 
szükség ( 8. tábl., 12. oldal).
Menü: Beállítások

Helyiség hőmérséklet érzékelő kiegyenlítése 
(Hely.hőm. érzékelő-kiegy.)
▶ Helyezzen fel egy megfelelő hőmérőt a szabályozó 

közelében úgy, hogy mindkettő ugyanannak a hőmérsékleti 
hatásnak legyen kitéve.

▶ Egy óráig tartsa távol a hőforrásokat, úgymint napsugárzás, 
testhő, stb., a szabályozótól és a hőmérőtől.

▶ Nyissa meg az érzékelő kiegyenlítés menüt.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a helyiség hőmérséklet 

korrekciós értékének beállításához. Pl. ha a hőmérő 0,7 °C-
kal magasabb hőmérsékletet jelez, mint a szabályozó, úgy a 
beállítási értéket 0,7 K értékkel növelni kell.

▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.
A szabályozó a módosított beállításokkal dolgozik.

Időkorrekció helyes beállítása (Időkorrekció)
Példa az időkorrekció értékének kiszámításához, az idő 
évenkénti kb. – 6 perccel történő eltérése esetén 
(a szabályozó órája 6 percet késik):
• – 6 perc évenként = – 360 másodperc évenként
• 1 év = 52 hét
• – 360 másodperc : 52 hét = – 6,92 másodperc hetenként
• Növelje az időkorrekciót hetenként 7 másodperccel.

Menüpont Leírás
Nyelv A kijelzett szövegek nyelve
Időformátum Váltás 24 órás vagy 12 órás formátum 

között.
Idő Az összes időprogram és a termikus 

fertőtlenítés ennek az időpontnak 
megfelelően fut. Az idő beállítása ebben a 
menüben végezhető el.

Dátumformátum A dátum módosítása.
Dátum E dátum szerint fut, többek között a 

szabadság program. Ebből a dátumból 
kerül meghatározásra az aktuális nap is, 
amely az időprogramokra és pl. a 
termikus fertőtlenítésre van kihatással. 
Ebben a menüben állítható be a dátum.

Autom. 
időátállítás

A nyári és téli időszámítás közötti 
automatikus átkapcsolás be- vagy 
kikapcsolása. Ha Igen be van beállítva, 
akkor az idő automatikusan átállításra 
kerül (március utolsó vasárnapján 
02:00 óráról 03:00 órára, október utolsó 
vasárnapján 03:00 óráról 02:00 órára).

Kijelzőkontraszt Kontraszt módosítása (a jobb 
olvashatóság érdekében)

Hely.hőm. 
érzékelő-kiegy.

A szabályozó által kijelzett helyiség 
hőmérséklet korrekciója akár  3 °C 
értékkel ( Helyiség hőmérséklet 
érzékelő kiegyenlítése (Hely.hőm. 
érzékelő-kiegy.), 35. oldal).

Időkorrekció A szabályozó belső órájának 
időkorrekciója másodperc/hét 
mértékben ( Időkorrekció helyes 
beállítása (Időkorrekció), 35. oldal)

Standard 
kijelzés

Beállítások a további hőmérsékletek 
kijelzéséhez az alapkijelzésben

30. tábl. Általános beállítások

Internet-jelszó Személyes jelszó visszaállítása az 
internetes kapcsolathoz (csak akkor 
érhető el, ha egy MB LAN2 vagy egy 
integrációs kommunikációs modullal 
rendelkező MX 25 eszközelektronika 
telepítve van). A következő 
bejelentkezéskor, pl. egy alkalmazásról, 
automatikus kérést kap egy új jelszó 
megadására.

Menüpont Leírás

30. tábl. Általános beállítások
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5.7 Igazítsa a beállításokat a hibrid rendszerhez
Menü: Hibrid rendszer
Egy hibrid rendszerrel rendelkező rendszerben két különböző 
hőtermelő van. Egy megújuló energiákat használó hőtermelő 
hőt termel a föld melegéből, a levegőből, biomasszából vagy 
napenergiából. Egy hagyományos hőtermelő további fűtést 
nyújt olaj, gáz vagy áram használatával. Ezek az egymásra 
hangolt hőtermelők két külön készülékben vagy egy házban is 
működhet.
Ha egy rendszerben hibrid rendszer vagy hibrid készülék van 
telepítve, úgy elérhető a Hibrid rendszer menü. Az alkalmazott 
hibrid rendszer vagy készülék és az azzal összekapcsolt 
részegységek vagy alkatrészek függvényében különböző 
beállítások végezhetők el. A további információkat vegye 
figyelembe a hibrid rendszer vagy készülék műszaki 
dokumentációiban (pl. SAS ODU 75...).

6 Rendszerinformációk lekérése
Az infó menüben a rendszer aktuális értékei és az aktív 
üzemállapotok egyszerűen hívhatók le. Ebben a menüben nem 
lehet módosításokat elvégezni.
Az infó menü automatikusan áll be az Ön rendszeréhez. 
Néhány menüpont csak akkor érhető el, ha a rendszer 
megfelelően van felépítve és a szabályozó helyesen van 
beállítva ( 2.2. fejezet, 4. oldal).
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy az infó menü megnyitásához 

nyomja meg a info-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a kívánt menü 

kiválasztásához, pl. Melegvíz.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot, a kiválasztott menü 

megnyitásához.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a további, elérhető 

információk megjelenítéséhez.
▶ Nyomja meg a vissza-gombot, a fölérendelt menüsíkra 

történő váltáshoz.
▶ Nyomja meg és tartsa nyomva a vissza-gombot, az 

alapkijelzésbe történő visszatéréshez.
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5. ábra Az infó menü menüstruktúrája

1) Csak akkor érhető el, ha rendelkezésre áll egy MB LAN2 
kommunikációs modul vagy egy integrált kommunikációs 
illesztőfelülettel rendelkező eszközelektronika (MX 25).

2) Egyes hőtermelő típusok esetében csak kaszkádmodul 
(pl. MC400) nélkül érhető el.

Menü: Fűtés
A menüpontok ebben a menüben csak a telepített fűtőkörökre 
érhetők el.

 Információk Internet 1)

Fűtés IP-kapcsolat

Fűtőkör 1 ... 8 Szerverkapcsolat

Beállított helyiség hőmérs. SW-változat

Mért helyiség hőmérs. Login-adatok

Mért előremenő hőmérs. MAC-cím

Üzemmód Rendszerinformációk 2)

Melegvíz Égőindítások

I. melegvízrendszer ... II Égő üzemideje

Beállított hőmérs. Víznyomás

Mért hőmérs. Üzemi kód

Term. fert. MVtár. Energiafogyasztás 2)

Szolár 24ó: gáz fűtés

Szolárérzékelők 24ó: áram fűtés

Szolár hozam 24ó: gáz melegvíz

Külső hőmérséklet 24ó: áram melegvíz

Külső hőmérséklet alakulása 30n: gáz fűtés

Külső hőmérséklet 30n: áram fűtés

30n: gáz melegvíz

30n: áram melegvíz
6 720 815 828-61.1O

Menüpont Leírás
Beállított helyiség 
hőmérs.

Aktuálisan érvényes kívánt helyiség 
hőmérséklet a kiválasztott fűtőkörben:
• Ha adott esetben az automatikus 

üzemben naponta többször is 
módosul.

• Tartósan állandó a kézi üzemben
Mért helyiség 
hőmérs.

Aktuálisan mért kívánt helyiség 
hőmérséklet a kiválasztott fűtőkörben

Mért előremenő 
hőmérs.

Aktuálisan mért előremenő 
hőmérséklet a kiválasztott fűtőkörben

Üzemmód Aktuálisan érvényes üzemmód a 
kiválasztott fűtőkörben (Ki, Fűtés, 
Csökkent, Nyár, Szabadság vagy 
Kézi)

31. tábl. Fűtés információk



6 720 815 828 (2015/06) CR 400 | CW 400 | CW 800

38 | Rendszerinformációk lekérése

Menü: Melegvíz
Ez a menü csak akkor érhető el, ha legalább egy melegvíz 
rendszer telepítve van.

Menü: Szolár
Ez a menü csak akkor érhető el, ha legalább egy 
szolárberendezés rendszer telepítve van. Az egyes 
menüpontok alatt csak akkor érhetők el információk, ha a 
megfelelő rendszerrészek telepítve vannak.Menüpont Leírás

Beállított hőmérs. Kívánt melegvíz hőmérséklet a 
kiválasztott melegvíz rendszerben

Mért hőmérs. Aktuálisan mért melegvíz hőmérséklet 
a kiválasztott melegvíz rendszerben

Term. fert. MVtár. A melegvíztároló termikus 
fertőtlenítése aktiválva avagy sem

32. tábl. Melegvíz információk

Menüpont Leírás
Szolárérzékelők 
(grafikus)

Aktuálisan mért hőmérsékletek a 
kiválasztott hőmérséklet érzékelő 
pozíciójának kijelzésével a 
szolárberendezés hidraulikában 
(a szolárberendezés-aktorok aktuális 
üzemállapotainak grafikus 
megjelenítése)

Szolár hozam Az elmúlt hét szolárhozama, az aktuális 
hét szolárhozama és a 
szolárberendezés üzembevétele óta 
mért összes hozama

33. tábl. Szolárberendezés információk

Kezelés Eredmény
Szolárberendezés információinak lekérdezése
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy az infó menü megnyitásához nyomja meg a info-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Szolár kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Szolár menü megnyitásához.

▶ Az Szolárérzékelők menüpont kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd 
nyomja meg azt.
Az aktuális hőmérséklet megjelenik a legkisebb számú hőmérséklet érzékelőn. Az 
ábrán jelzett szám a hőmérséklet rendszerbeli helyzetét jelöli, pl. kollektor 
hőmérséklet [1].

▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a további hőmérsékletek lekérdezéséhez.
Az infó menü ábráin a szolárberendezésbe telepített szivattyúk, keverőszelepek és 
szelepek jelennek meg. Ha egy szivattyú jár, úgy forog a szivattyú szimbóluma  . A 
teli háromszögek a keverőszelepek vagy szelep szimbólumaiban azt jelzik, hogy a 
szolárfolyadék melyik irányba fut.

34. tábl. Szolárberendezés információinak lekérdezése

6 720 807 396-49.1O

6 720 807 396-50.1O

6 720 815 828-51.1O
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Menüpont: Külső hőmérséklet
Ez a menü csak akkor érhető el, ha egy külső hőmérséklet 
érzékelő telepítve van.

Ebben a menüben az aktuálisan mért külső hőmérséklet jelenik 
meg. Továbbá egy diagramot találhat az aktuális és az elmúlt 
nap külső hőmérsékletének lefolyásáról (minden esetben 
00:00 órától 24:00 óráig).

Szolárhozam információk
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy az infó menü megnyitásához nyomja meg a info-gombot.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, a(z) Szolár kijelöléséhez.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot a Szolár menü megnyitásához.
▶ Az Szolár hozam kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja meg azt.

Az aktuális hét szolárhozamai jelennek meg.
▶ Forgassa el a kiválasztó gombot, az aktuális hét szolárhozama, az elmúlt hét 

szolárhozama és a szolárberendezés, üzembevétel óta mért teljes hozama közötti 
váltáshoz.

Kezelés Eredmény

34. tábl. Szolárberendezés információinak lekérdezése

6 720 807 396-52.1O

Kezelés Eredmény
A külső hőmérséklet lefolyásának lekérdezése
▶ Ha az alapkijelzés aktív, úgy az infó menü megnyitásához nyomja meg a info-gombot.
▶ A Külső hőmérséklet kijelöléséhez forgassa el a kiválasztó gombot, majd nyomja 

meg azt.
▶ Nyomja meg a kiválasztó gombot.

A diagram az elmúlt 2 nap külső hőmérsékletének lefolyását mutatja (további 
részletekért lásd 6. fejezet, 36. oldal).

35. tábl. Külső hőmérsékleti információk lekérdezése

6 720 807 396-53.1O
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Menü: Internet
Ez a menü csak akkor érhető el, ha egy kommunikációs modul 
telepítve van.

Menü: Rendszerinformációk
Ez a menü csak akkor érhető el, ha nincs kaszkádmodul 
(pl. MC400) telepítve. Az egyes menüpontok alatt csak akkor 
érhetők el információk, ha a megfelelő rendszerrészek 
telepítve vannak. 

Menü: Energiafogyasztás
Ez a menü csak akkor érhető el, ha nincs kaszkádmodul 
(pl. MC400) telepítve, ill. kizárólag meghatározott hőtermelő 
típusok esetén. Az egyes menüpontok alatt elérhető 
információk a telepített hőtermelőtől függenek.Menüpont Leírás

IP-kapcsolat A kommunikációs modul és a router 
közötti kapcsolat állapota

Szerverkapcsolat A kommunikációs modul és az internet 
közötti kapcsolat állapota (routeren 
keresztül)

SW-változat A kommunikációs modul 
szoftververziója

Login-adatok Bejelentkezési név és jelszó a 
rendszer, okostelefonnal történő 
bejelentkezéshez

MAC-cím A kommunikációs modul MAC-címe
36. tábl. Internetkapcsolati információk

Menüpont Leírás
Égőindítások Az égőindítások száma a rendszer 

üzembevétele óta
Égő üzemideje Az összes rendszerrész üzemórája, 

amelyeket a hőtermelő regisztrál
Víznyomás A rendszernyomás kijelzése az 

elektronikus víznyomás érzékelőn
Üzemi kód Az eszközállapot kijelzése üzemi kódok 

(pl. ütemgátló aktív) vagy zavarkódok 
formájában

37. tábl. Rendszerinformációk

Menüpont Leírás
24ó: gáz fűtés Az elmúlt 24 órában, gáz formájában 

elhasznált energia, fűtés céljából
24ó: áram fűtés Az elmúlt 24 órában, villamos áram 

formájában elhasznált energia, fűtés 
céljából

24ó: gáz melegvíz Az elmúlt 24 órában, gáz formájában 
elhasznált energia, melegvíz termelés 
céljából

24ó: áram 
melegvíz

Az elmúlt 24 órában, villamos áram 
formájában elhasznált energia, 
melegvíz termelés céljából

30n: gáz fűtés Az elmúlt 30 napban (napi átlagban), 
gáz formájában elhasznált energia, 
fűtés céljából

30n: áram fűtés Az elmúlt 30 napban (napi átlagban), 
villamos áram formájában elhasznált 
energia, fűtés céljából

30n: gáz melegvíz Az elmúlt 30 napban (napi átlagban), 
gáz formájában elhasznált energia, 
melegvíz termelés céljából

30n: áram 
melegvíz

Az elmúlt 30 napban (napi átlagban), 
villamos áram formájában elhasznált 
energia, melegvíz termelés céljából

38. tábl. Energiafogyasztási adatok
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7 Tippek az energiatakarékossághoz 
Takarékos fűtés
• Használja az időprogramot az automatikus üzem 

aktiválásával. Állítsa be a kívánt helyiség hőmérsékleteket a 
fűtési és éjszakai üzemmódhoz, a saját személyi 
hőérzetének megfelelően. Állítsa be az időprogramot saját 
életstílusának megfelelően.
– Fűtési üzem  = normál fűtés
– Éjszakai üzemmód  = aktív élet, távollét vagy alvás.

• Az összes helyiségben úgy állítsa be a termosztatikus 
szelepeket, hogy a mindenkor megkívánt helyiség 
hőmérséklet el is érhető legyen. Ha hosszabb idő után sem 
éri el a kívánt hőmérsékletet, akkor növelje az üzemmód 
hőmérsékletét.

• Ha a szabályozó az Ön otthonában található, akkor a 
szabályozási pontosság optimalizálása érdekében, a 
megfelelő beállítás után, érzékelni tudja a helyiség 
hőmérsékletét. Kerülje az idegen hő (pl. napsütés, 
cserépkályha stb.) okozta behatást. Ellenkező esetben 
nem kívánt ingadozások lépnek fel a helyiség 
hőmérsékletben.

• Ne állítson nagy tárgyakat, például kanapét, közvetlenül a 
fűtőtestek elé (a távolság legalább 50 cm legyen). 
Ellenkező esetben a felmelegedett levegő nem tud 
cirkulálni és így a helyiséget sem tudja melegíteni.

• Ha 1 K-val (1 °C) lecsökkenti a helyiség hőmérsékletet, 
akkor akár 6 % energiát is megtakaríthat.
Kevés energiát takarít meg azzal, ha naponta a fűtött 
helyiségekben hagyja 15 °C alá csökkenni a helyiség 
hőmérsékletet. Emiatt nagyon kihűlnek a falak. A felfűtési 
fázisban a hideget sugárzó, hideg falak nagyon zavarják a 
helyiségklímát. Ha azonban tovább növeli a helyiség 
hőmérsékletet, akkor több energiát fogyaszt el, mint az 
egyenletes hőbevitelnél.

• Ha az épületének jó a hőszigetelése, akkor előfordulhat, 
hogy egy fűtési fázis után a helyiség hőmérséklet nem éri el 
az éjszakai üzemmód  számára beállított értéket. Ennek 
ellenére energiát takarít meg, mert a fűtés kikapcsolva 
marad.
Még több energiát takarít meg, ha korábbra állítja be az 
éjszakai üzemmód  számára a kapcsolási időt.

Helyes szellőztetés
Nyissa ki rövid időre az ablakot, ahelyett, hogy kibillentené. 
A megbillentett ablakoknál a helyiségből folyamatosan hő 
távozik anélkül, hogy a helyiség levegője számottevően javulna.
A szellőztetés idejére zárja el a fűtőtestek termosztatikus 
szelepekeit.

Igénytől függő melegvíz termelés
• Használja ki a fűtési fázisok és a melegvíz igényes idők 

legmesszemenőbb egyezésénél az időprogramot, a 
melegvíz termelés automatikus üzemhez.

• Lehetőség szerint állítsa alacsonyra a melegvíz 
hőmérsékletét. Ezáltal sok energiát takaríthat meg, a 
melegvíz komfort számottevő befolyásolása nélkül.
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8 Gyakran ismételt kérdések
Miért állítsak be parancsolt helyiség hőmérsékletet, ha 
nem is mérem azt?
Amennyiben beállítja a parancsolt helyiség hőmérsékletet, 
megváltoztatja a fűtési jelleggörbét. A fűtési jelleggörbe 
változásával megváltozik a fűtővíz hőmérséklete és ezáltal a 
fűtőtestek hőmérséklete.

Miért nem egyezik a különálló hőmérőn mért helyiség 
hőmérséklet a kijelzett helyiség hőmérséklettel?
A helyiség hőmérsékletre különböző jellemzők vannak 
hatással. Ha a szabályozó készülék egy hideg falra van 
felszerelve, akkor a fal hideg hőmérséklete befolyással van rá. 
Ha viszont meleg helyre teszi az egységet, például egy kémény 
közelébe, akkor viszont ennek a hője befolyásolja az egységet. 
Ezért mérhető egy különálló hőmérőn eltérő helyiség 
hőmérséklet, a szabályozó készüléken beállított 
hőmérséklettől. Ha a mért helyiség hőmérsékletet egy másik 
hőmérővel össze szeretné hasonlítani, akkor a következő 
információ nagyon fontos:
• A külön hőmérőnek és a szabályozó készüléknek egymás 

közelében kell lennie.
• A külön beszerelt hőmérőnek pontosnak kell lennie.
• Az összehasonlításkor a helyiség hőmérsékletét ne a 

rendszer felfűtési fázisában mérje, mivel mindkét kijelző 
eltérő gyorsasággal reagálhat a hőmérsékletváltozásra.

Ha Ön ezeket a pontokat figyelembe veszi, és mégis eltérést 
tapasztal, akkor a helyiség hőmérséklet kijelzését korrigálni 
tudja ( 35. oldal).

Miért lesznek túl melegek a fűtőtestek magasabb külső 
hőmérséklet esetén?
Bizonyos körülmények között a nyári üzemmódban is 
felmelegedhetnek rövid időre a fűtőtestek: a keringtető 
szivattyú egy bizonyos intervallumban automatikusan elindul, 
hogy megakadályozza a "beragadást" (blokkolást). Ha a 
szivattyú közvetlenül az ivóvíz melegítése után kerül 
beindításra, akkor a használt maradékhő a fűtőkörön és a 
fűtőtesten keresztül kerül elvezetésre.

Miért működik éjszakánként a szivattyú, holott a fűtés 
egyáltalán nem vagy csak nagyon csekély mértékben 
működik?
Ennek számos oka lehet. Attól függ, hogy a szakember milyen 
beállításokat végzett az éjszakai üzemmódban.
• Csökk. üzem:Egy alacsonyra beállított helyiség 

hőmérséklet elérésénél a szivattyú akkor is működik, ha 
kisebb a fűtés.

• A Külső hőmérs. küszöb és a Helyiség hőmérséklet 
küszöb: A fűtési rendszer automatikusan bekapcsol, ha a 
mért hőmérséklet a beállított érték alá süllyed. A keringtető 
szivattyú is elindul ilyenkor.

• Fagyvédelem: Ha egy meghatározott külső hőmérséklet 
elmarad, úgy a fűtés tovább üzemel, hogy megakadályozza 
a rendszer szétfagyását.

A mért helyiség hőmérséklet magasabb, mint a kívánt 
helyiség hőmérséklet. Miért működik ennek ellenére a 
hőtermelő?
A hőtermelő a melegvíz termeléshez is bekapcsolhat.
A rendszer három lehetséges szabályozási módon állítható be 
( 2.3. fejezet, 4. oldal).
Külső hőmérséklettől függő szabályozás esetén (a helyiség 
hőmérséklet befolyását is beleértve) a hőtermelő még akkor is 
üzemelhet, ha a mért helyiség hőmérséklet magasabb, mint a 
beállított helyiség hőmérséklet. Így a szabályozó nélküli 
helyiségek is folyamatos hőellátásban részesülnek.

Miért kapcsol le a fűtés ha a külső hőmérséklet elérte a 
nyári lekapcsoláshoz tartozó beállított hőmérséklet 
küszöböt? 
A külső hőmérséklettől függő nyári lekapcsolás ( ) 
figyelembe veszi a fűtött épülettömeg termikus tehetetlenségét 
(csillapítás az épület típusa által). Ezért a hőmérséklet küszöb 
elérésekor az átmeneti időben eltart néhány óráig, amíg 
megtörténik az átkapcsolás.



6 720 815 828 (2015/06)CR 400 | CW 400 | CW 800

Zavarelhárítás | 43

9 Zavarelhárítás

9.1 "Érzékelt" üzemzavarok elhárítása
Egy "érzékelt" üzemzavarnak számos olyan oka lehet, amit a 
legtöbb esetben egyszerű lépésekkel meg lehet szüntetni.
Ha pl. fázik vagy melege van, akkor a következő táblázat segít 
Önnek, ezeknek az "érzékelt" üzemzavaroknak a 
megszüntetésében.

Hibajelenség Ok Megoldás
Nem lehet 
elérni a kívánt 
helyiség-
hőmérsékletet.

A fűtőtesteken lévő 
termosztatikus 
szelepek túl 
alacsonyra vannak 
beállítva.

Állítsa a 
termosztatikus 
szelepeket 
magasabbra.

A fűtési üzem 
hőmérséklete túl 
alacsonyra van 
beállítva.

Állítsa a fűtési üzem 
hőmérsékletét 
magasabbra.

Rendszer nyári 
üzemmódban.

Kapcsolja át a 
rendszert téli 
üzemmódra 
( 5.3.4. 
fejezet, 25. oldal).

Az előremenő 
hőmérséklet 
szabályozó a 
hőtermelőn túl 
alacsony értékre van 
beállítva.

Állítsa magasabb 
értékre az 
előremenő 
hőmérséklet 
szabályozót ( a 
hőtermelő kezelési 
útmutatója).

Légzárvány van a 
fűtési rendszerben.

Légtelenítse a 
fűtőtestet és a 
fűtési rendszert.

Nem megfelelő a külső 
hőmérséklet érzékelő 
telepítési helye.

Értesítse a 
szakembert a külső 
hőmérséklet 
érzékelő, egy 
alkalmas helyre 
történő 
telepítéséről.

39. tábl. "Érzékelt" üzemzavarok elhárítása

A kívánt 
helyiség 
hőmérséklet 
jelentősen 
túllépésre 
kerül.

A fűtőtestek túl 
melegek lesznek.

Állítsa alacsonyabb 
értékre a mellék 
helyiségek 
termosztatikus 
szelepeit.
Állítsa az érintett 
üzemmód 
hőmérsékletét 
alacsonyabb 
értékre.
Állítsa be az összes 
üzemmód 
hőmérsékletét 
alacsonyabb 
értékre.

Ha a szabályozó a 
referenciahelyiségben 
van felszerelve, úgy a 
szabályozókészülék 
telepítési helye nem 
megfelelő, pl. külső 
fal, ablak közelében, 
huzat, ...

Értesítse a 
szakembert a 
szabályozó, egy 
alkalmas helyre 
történő 
telepítéséről.

Túl nagy 
helyiség 
hőmérséklet 
ingadozások.

Idegen hő időszakos 
hatása a helyiségben, 
pl. nap besugárzása, 
helyiségvilágítás, TV, 
kémény, stb. miatt.

Értesítse a 
szakembert a 
szabályozó, egy 
alkalmas helyre 
történő 
telepítéséről.

Hőmérséklet 
emelkedés, 
csökkenés 
helyett.

Az idő helytelenül van 
beállítva.

Idő beállítása.

Az éjszakai 
üzemmód 
során túl 
magas a 
helyiség 
hőmérséklet.

Túl nagy az épület 
hőtároló képessége.

Válassza korábbra 
az éjszakai 
üzemmód 
kapcsolási idejét.

Hibajelenség Ok Megoldás

39. tábl. "Érzékelt" üzemzavarok elhárítása
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9.2 A kijelzett üzemzavar elhárítása

A rendszerének üzemzavara a szabályozó kijelzőjén jelenik 
meg.

6. ábra Zavarjelzés

Több, fellépett üzemzavar esetén a legnagyobb prioritású 
üzemzavar kerül kijelzésre. Az üzemzavar kódja a kiegészítő 
kóddal jelenik meg. A kódok segítséget nyújtanak a 
szakembernek, a hiba okának megítélésében. Egy üzemzavar 
megerősítésével (kiválasztó gomb megnyomása) az 
alapkijelzésre lehet váltani. Az információs sorban továbbra is 
egy értesítés jelenik meg az üzemzavarról. Ha az üzemzavar 
még aktív, úgy a vissza-gomb megnyomásával az újra 
megjelenik.
Az üzemzavar oka a szabályozó, egy alkatrész, egy szerelvény 
csoport vagy a hőtermelő zavara lehet.
A rendszer a lehető legtovább üzemben marad, tehát tovább 
lehet fűteni.

Nem melegszik 
fel a melegvíz 
tároló.

Melegvíz 
hőmérséklet1) a 
hőtermelőn túl 
alacsonyra van 
beállítva.

Állítsa magasabb 
értékre a melegvíz 
hőmérsékletét1).

A melegvíz 
hőmérséklet1) a 
hőtermelőn nincs túl 
alacsonyra beállítva.

Értesítse a 
szakembert, a 
szabályozó 
beállításainak 
ellenőrzése 
érdekében.

Ha a melegvíz 
rendszer egy modullal 
van vezérelve: 
Az előremenő 
hőmérséklet1) a 
hőtermelőn túl 
alacsonyra van 
beállítva.

Állítsa magasabbra 
az előremenő 
hőmérsékletet1).

Rosszul van beállítva a 
melegvíz program.

Állítsa be a melegvíz 
programot.

A melegvíz 
termeléshez beállított 
konfiguráció nem felel 
meg a fűtési 
rendszerhez.

Értesítse a 
szakembert, a 
szabályozó 
beállításainak 
ellenőrzése 
érdekében.

A melegvíz a 
csapolóhelyek
en nem éri el a 
kívánt 
hőmérsékletet.

A melegvíz 
keverőszelep 
alacsonyabbra van 
beállítva, mint a kívánt 
melegvíz hőmérséklet.

Kérdés esetén 
értesítse a 
szakembert, a 
melegvíz 
keverőszelep 
beállításainak 
ellenőrzése 
érdekében.

Az infó 
menüben a 
szolárhozam 
alatt mindig 0 
jelenik meg, 
noha a 
szolárrendszer 
üzemben van.

A szolárrendszer 
hibásan van beállítva. 

Értesítse a 
szakembert, a 
szabályozó 
beállításainak 
ellenőrzése 
érdekében.

1) A további információkat a hőtermelő kezelési 
útmutatójában találhat.

Hibajelenség Ok Megoldás

39. tábl. "Érzékelt" üzemzavarok elhárítása

ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok a fagyveszély miatt! 
Ha a rendszer egy zavar miatti lekapcsolás által 
nem üzemel akkor fagykárokat szenvedhet.
▶ Ellenőrizze, hogy a zavar elhárítható-e a 40. 

táblázat segítségével.
▶ Amennyiben ez nem lehetséges, úgy azonnal 

értesítse a szakemberét.

6 720 807 396-55.1O
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Üzemzavarok, amelyeket önállóan elháríthat

Ha egy üzemzavart nem lehet elhárítani:
▶ Értesítse az engedéllyel rendelkező szakembert vagy 

vevőszolgálatot és közölje a zavar kódot, a kiegészítő 
kódot, valamint a szabályozó készülék azonosító számát.

Za
va

r-
kó

d 
Ki

eg
és

zít
ő 

kó
d Ok v. zavar 

ismertetése Vizsgálati folyamat / ok Intézkedés
Nincs kijelzés a kijelzőn A rendszer ki van kapcsolva. ▶ Kapcsolja be a rendszert.

A szabályozó áramellátása meg lett szakítva. ▶ Ellenőrizze, hogy a szabályozó 
megfelelően helyezkedik-e el a 
fali tartóban.

A01 810 A melegvíz hideg marad. Ellenőrizze, hogy esetleg megcsapolás útján 
folyamatosan nem távozik-e melegvíz tárolóból.

▶ Akadályozza meg az esetleges, 
folyamatos melegvíz vételezést.

A01 811 Melegvíz termelés: 
sikertelen termikus 
fertőtlenítés

Ellenőrizze, hogy esetleg megcsapolás útján 
folyamatosan nem távozik-e melegvíz tárolóból.

▶ Akadályozza meg a folyamatos 
melegvíz vételezést.

A11 1010 Nincs kommunikáció 
EMS 2 Bus-kapcsolaton 
keresztül

– ▶ Ellenőrizze, hogy a szabályozó 
megfelelően helyezkedik-e el a 
fali tartóban.

A11 1038 Idő/dátum érvénytelen 
értéke

Dátum/idő még nincs beállítva ▶ Állítsa be a dátumot/időt.
A feszültségellátás hosszabb időre kimaradt ▶ Kerülje a feszültségkimaradást.

A11 3061
...
3068

Nincs kommunikáció a 
fűtőkör modullal (3061 
= Fűtőkör 1; ..., 3068: 
Fűtőkör 8)

– ▶ Ellenőrizze, hogy a szabályozó 
megfelelően helyezkedik-e el a 
fali tartóban.

A11 6004 Nincs kommunikáció a 
szolármodullal

– ▶ Ellenőrizze, hogy a szabályozó 
megfelelően helyezkedik-e el a 
fali tartóban.

A21
...
A28

1001 – Nincs BUS-kapcsolat a C 400/C 800 és a CR10 
vagy a CR100 között a megfelelő fűtőkörben 
(A21: Fűtőkör 1, ..., A28: Fűtőkör 8).

▶ Ellenőrizze, hogy a szabályozó 
megfelelően helyezkedik-e el a 
fali tartóban.

A41 
A42

4051 
4052

Nem sikerült a termikus 
fertőtlenítés.

Ellenőrizze, hogy esetleg megcsapolás útján 
folyamatosan nem távozik-e melegvíz tárolóból.

▶ Akadályozza meg a folyamatos 
melegvíz vételezést.

H... – – Karbantartás szükséges. A rendszer, 
amennyiben lehetséges üzemben marad.

▶ Értesítse a szakembert a 
karbantartás elvégzéséről.

H07 1017 – Túl alacsony a rendszer víznyomása. Ez az érték 
akkor jelenik meg, ha a rendszer egy digitális 
nyomásérzékelővel van felszerelve.

▶ Töltsön után fűtővizet, a 
hőtermelő kezelési 
útmutatójában leírtaknak 
megfelelően.

40. tábl.

_ _ _

41. tábl. A szabályozó készülék azonosító számát a szakembernek, a szereléskor kell feljegyeznie.



6 720 815 828 (2015/06) CR 400 | CW 400 | CW 800

46 | Környezetvédelem/megsemmisítés

A hőtermelő üzemzavara

A reteszelő zavarok a hőtermelőn resettel háríthatók el.
▶ Végezze el a hőtermelő resetét.
További információkat a hőtermelő üzemzavarainak 
elhárításról, a hőtermelő kezelési útmutatójában találhat.
▶ Amennyiben a zavar a resettel nem hárítható el, úgy 

forduljon a szakemberéhez.

10 Környezetvédelem/megsemmisítés
A Bosch csoport esetében alapvető vállalati elv a 
környezetvédelem. 
Számunkra egyenrangú cél az alkatrészek minősége, a 
gazdaságosság és a környezetvédelem. A környezetvédelemi 
törvényeket és előírásokat szigorúan betartjuk.
A környezet védelmére a gazdaságossági szempontok 
figyelembe vétele mellett a lehető legjobb technikai 
újdonságokat és anyagokat építjük be készülékeinkbe.

Csomagolás
A csomagolás során figyelembe vettük a helyi értékesítési 
rendszereket, hogy az optimális újrafelhasználhatóság 
megvalósulhasson. 
Az összes felhasznált csomagolóanyag környezetkímélő és 
újrahasznosítható.

Régi elektromos és elektronikus készülékek
A már nem használható elektromos vagy 
elektronikus készülékeket külön kell gyűjteni 
és egy környezetkímélő hasznosítás céljára le 
kell adni (európai irányelv a régi elektromos és 
elektronikus készülékekről).
Vegye igénybe a régi elektromos vagy 
elektronikai készülékek megsemmisítésére az 
országos leadási és gyűjtőrendszereket.

Szakkifejezések
Éjszakai fázis
Egy időszak az automatikus üzem során, a Csökkent 
üzemmóddal.

Automatikus üzem
A fűtés az időprogramnak megfelelően melegszik és 
automatikusan váltakozik az üzemmódok között.

Üzemmód
A fűtési üzemmódok a következők: Fűtés és Csökkent. 
Ezeket a  és a  szimbólumok jelölik.
Egy állandó fűtőkörhöz csak a Auto és a Ki üzemmódok érhetők 
el ( 5.3.2.fejezet, 20. oldal).
A melegvíz termelés üzemmódjai a következők: Melegvíz, 
Melegvíz, csökkentett és Ki.
Minden egyes üzemmód egy beállítható hőmérséklethez van 
rendelve (kivéve Ki).

Átfolyós rendszerű vízmelegítés
A melegvíz termelésnek ennek az üzemmódjánál mindig igény 
szerint történik a melegvíz ellátás. Az átfolyós termeléssel 
ellentétben, egy melegvizes tároló esetén tovább tarthat, amíg 
a csapolóhelyeken a kívánt hőmérséklet elérésre kerül. Ennek a 
késleltetésnek a lerövidítése érdekében a hőntartás aktiválható 
( Hőntartás).

Fagyvédelem
A választott fagyvédelem módjától, a külső és/vagy helyiség 
hőmérséklet esetén, egy meghatározott kritikus küszöbérték 
alatt a fűtési szivattyú bekapcsol. A fagyvédelem 
megakadályozza a fűtés befagyását.

Kívánt helyiség hőmérséklet (kívánt vagy parancsolt 
hőmérséklet / helyhőm.par)
A fűtés által elérésre szolgáló helyiség hőmérséklet. Egyénileg 
beállítható.

Alapbeállítás
A szabályozóban fixen elmentett értékek (pl. komplett 
időprogramok) bármikor rendelkezésre állnak és szükség 
esetén ismét visszaállíthatók.

Fűtési fázis
Egy időszak az automatikus üzem során, a Fűtésizen 
üzemmóddal.

A hőtermelő üzemzavarai mindig a hőtermelőn 
jelennek meg. 
A szabályozó készülék és a hőtermelő között 
fennálló BUS-kapcsolat esetén az üzemzavar a 
szabályozó készüléken is megjelenik.
Kérdés esetén forduljon a szakemberéhez, hogy 
milyen kapcsolat áll fenn.
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Hibrid készülék és hibrid rendszer
Fűtési rendszer gyárilag összehangolt hőtermelőkkel, integrált 
optimalizálási szabályozással, amely egységként vagy külön 
egységekként kerül felkínálásra (pl. kondenzációs készülék 
integrált hőszivattyúval). A rendszer meleg fűtővizet termel egy 
épület felfűtése és adott esetben a melegvíz termelés számára.

Kaszkád
Ha az egy hőtermelő teljesítménye nem elegendő, úgy a 
hőtermelés céljából több készülék „kaszkádolása“ is 
elvégezhető. Ennek során készülékek a kiválasztott kaszkád 
szabályozás függvényében eltérő igénybevételnek vannak 
kitéve és megvezérlésük mindig úgy történik, hogy teljesüljön a 
szükséges teljesítmény.

Gyermekzár
Beállítások az alapkijelzésben és a menüben csak akkor 
módosíthatók, ha a gyermekzár (billentyűzár) ki van kapcsolva 
( 12. oldal).

Kombi fűtőkészülék
Egy hőtermelő, amely egy készülékben fűtővizet és ivóvizet 
képes melegíteni az átfolyós elv alapján.

Kézi üzem
A kézi üzemben az automatikus üzem (a fűtés időprogramja) 
megszakításra kerül és a felfűtés, állandó módon a kézi üzemre 
beállított hőmérsékletre történik.

Melegvíz keverőszelep
Szerelvény csoport, amely automatikusan biztosítja, hogy a 
melegvíz a csapolóhelyeken, legfeljebb a melegvíz 
keverőszelepen beállított hőmérséklettel vételezhető.

Referenciahelyiség
A referenciahelyiség a lakásnak azon helyisége, amelybe a 
szabályozókészülék (vagy több fűtőkör esetén egy távvezérlő) 
fel van szerelve. Az ebben a helyiségben uralkodó helyiség 
hőmérséklet vezető jellemzőként szolgál a hozzárendelt 
fűtőkör számára.

Kapcsolási idő
Egy meghatározott időpont, amelynél pl. a fűtés megindul vagy 
melegvíz készül. A kapcsolási idő az időprogram része.

Egy üzemmód hőmérséklete
Hőmérséklet, amely egy üzemmódhoz van rendelve. 
A hőmérséklet beállítható. Vegye figyelembe az üzemmódra 
vonatkozó magyarázatokat.

Termikus fertőtlenítés
Ez a funkció 65 °C fölötti hőmérsékletre melegíti a vizet. 
Ez a hőmérséklet a kórokozók (pl. legionella baktériumok) 
elpusztítását szolgálja. Ügyeljen a forrázásveszélyre vonatkozó 
biztonsági tudnivalókra.

Szabadság program
A szabadság program lehetővé teszi a szabályozó egyébként 
érvényes beállításainak többnapos megszakítását. 
A szabadság program lejárta után a szabályozó ismét az 
egyébként érvényes beállításokkal működik.

Előremenő hőmérséklet
Hőmérséklet, amellyel a felmelegített víz a központi fűtés 
fűtőkörében a hőtermelőtől a fűtőfelületekig, a helyiségekben 
áramlik. A hőveszteségek csökkentése és energia megtakarítás 
érdekében, ma már alacsonyabb előremenő/visszatérő 
hőmérsékleteket terveznek, pl. 60/40 °C.

Hőntartás
Ha egy hőtermelő hőntartása aktív, akkor a hőtermelőt a 
melegvíz termelés előtt, az átfolyós elv alapján kell felfűteni. 
Így a melegvíz gyorsabban áll rendelkezésre.

Melegvíztároló
A melegvíztároló nagyobb mennyiségű felmelegített ivóvizet 
tárol (pl. 120 litert). Így elegendő melegvizet bocsát 
rendelkezésre az csapolóhelyeken (pl. vízcsapoknál). 
Ez ideálisan használható pl. egy kiadós zuhanyozáshoz.

Időprogram fűtéshez
Ez az időprogram az üzemmódok közötti automatikus 
váltásáért felel az előre meghatározott kapcsolási időkben.

Melegvíz termelés időprogram
Ez az időprogram a Melegvíz, a Melegvíz, csökkentett és a Ki 
üzemmódok közötti automatikus váltásért felel az előre 
meghatározott kapcsolási időkben. Ez a fűtésre vonatkozó 
időprogramhoz kapcsolható ( 5.4.3. fejezet, 27. oldal).

Cirkulációs időprogram
Ez az időprogram a cirkulációs szivattyú automatikus üzeméért 
felel az előre meghatározott kapcsolási időkben. Hasznos 
lehet, ezt az időprogramot a melegvíz időprogramhoz 
kapcsolni.

Cirkulációs szivattyú
A cirkulációs szivattyú a melegvíztermelő és az elvételi hely 
(pl. vízcsap) között keringteti a melegvizet. Így a melegvíz 
gyorsabban áll rendelkezésre a csapolóhelyen. A cirkulációs 
szivattyú egy időprogrammal vezérelhető.
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