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Rendszertípusok és 
kapcsolási ábrák



74 75

Rendszertípusok és kapcsolási ábrák
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl elláToTT reNdSzer

ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külső 
érzékelő – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két idősáv áll állan-
dóan rendelkezésre a napi működés során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik.
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható. Amennyi-
ben szükséges, a grafikon elcsúsztatható 
felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmérsékleté-
nek változtatásához, akár a 4 2 3 (eltolás) 
paraméter segítségével, akár a bojler ve-
zérlőpaneljén lévő forgatógomb elforga-
tásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSolÓ IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl éS külTérI SzeNzorrAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR
ez a rendszer a szobai termosztát vagy az 
időkapcsolós termosztát és a kültéri szenzor 
segítségével szabályozza a hőmérsékletet. 
előnye, hogy könnyen telepíthető és vezérel-
hető, és jó komfortfokozat érhető el vele.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során. A kültéri szenzornak köszönhetően 
a kazán üzemi hőmérséklete a külső viszo-
nyoknak megfelelően szabályozható, ami azt 
jelenti, hogy a szoba hőmérséklete hatéko-
nyan szabályozható. 

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a bojler forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor
A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
A 3 opció választásával ki/bekapcsolási 
üzemmódot eredményez, a fűtővíz hőmér-
sékletét pedig a 4 2 2 paraméter segítsé-
gével kiválasztott görbe határozza meg.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 

hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő IdőkApCSolÓS TerMoSzTáTTAl elláToTT  
ReNDSzeR, CSAk FÛTő kAzáN INdIrekT TárolÓVAl
ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két idősáv áll állandó-
an rendelkezésre a napi működés során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával ál-
lítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor
A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik.
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a kazán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

Csak fűtő kazán alkalmazása mellett lehető-
ség van indirekt tárolóval történő kiegészítés-
re használati melegvíz előállítása céljából.
Indirekt tárolóval történő kiegészítéskor  
a BACd készletet kell alkalmazni, amely tar-
talmazza a váltószelepet és a szenzort vagy 
a termosztátot.

A kazán konfigurálva van tároló tartállyal 
együtt történő használatra. ebben az esetben 
a háztartási meleg vizet a megfelelő gomb-
bal kell szabályozni. ha az NTC szenzort a 2 
2 8 paraméter segítségével használjuk, a 2 
opciót kell választani (NTC szenzor), és ebben 
az esetben a háztartási meleg víz hőmérsék-
letét a 3 0 0 paraméter segítségével állítjuk 
be (35˚C és 75˚C közötti érték).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy.
1
-

-
-

kóD
3318239
3318241

3318240
3318238

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő 
termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT

MeNNy. leÍRáS

°C
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+t +t +t 0 +t +t0

SE SB/TBTa1 Ta2

SE Ta2 Ta1 BUS NTC 3viE
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
klImAmANAGeRRel FelSzeRelT ReNDSzeR

ez egy olyan berendezés, amellyel a fűtési 
rendszer modulációs szabályozással vezé-
relhető, és – amennyiben kültéri szenzorral 
is fel van szerelve – klímaszabályozást is  
lehetővé tesz.
Az eszközök csatlakoztatásához közvetlenül 
a bojleren belül telepíteni kell egy BUS inter-
fészt.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik. 
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki. 

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállítani.

ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását. 

      

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
kI/Be kACSolÓ proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 zónát az időzítő termosztát irányítja, 
amely a megfelelő, 230V-os zónaszelepet 
vezérli. A szelepnek az RT1-hez kapcsolt 
végállás-kapcsolója értesíti a kazánt a fűtési 
kérésekről.
A 2 zónát a szobai termosztát irányítja, amely 
a megfelelő, 230V-os zónaszelepet vezérli. A 
szelepnek az RT2-hez kapcsolt végállás-kap-
csolója értesíti a bojlert a fűtési kérésekről.
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-

mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható. 
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3  
(eltolás) paraméter segítségével, akár a ka-
zán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elfor-
gatásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2  
zónára (5 menü).

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
Ha mindkét zónából egyszerre érkezik fűtési 
kérés, a fűtővíz hőmérsékletét a magasabb 
hőmérsékletű zóna határozza meg.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
VezeTék NélkülI proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 zónát a vezeték nélküli vevővel kommu-
nikáló vezeték nélküli termosztát irányítja, 
maga a vezeték nélküli vevő pedig a megfe-
lelő 230V-os zónaszelepet vezérli. A szelep-
nek az RT1-hez kapcsolt végállás-kapcsolója 
értesíti a bojlert a fűtési kérésekről.
A 2 zónát a szobai termosztát irányítja, amely 
a megfelelő, 230V-os zónaszelepet vezérli. A 
szelepnek az RT2-hez kapcsolt végállás-kap-
csolója értesíti a bojlert a fűtési kérésekről. 
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a bojlert.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-

mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3  
(eltolás) paraméter segítségével, akár a ka-
zán vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elfor-
gatásával (GeNUS) vagy a + és a – gombok 
megnyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
Ha mindkét zónából egyszerre érkezik fűtési 
kérés, a fűtővíz hőmérsékletét a magasabb 
hőmérsékletű zóna határozza meg.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
klIMAMANGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA IráNyÍTáSárA kéTköröS VezérléSSel FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 és 2 zónát a két zónát két körös interfész 
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os 
zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szobai szenzor lehetővé 
teszi a 2 zónás fűtési rendszer modulációs 
hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték –  
a rendszer klimatikus szabályozását.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 

hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2  
zónára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.

A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.
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Rendszertulajdonságok
két közvetlen magas hőmérsékletű zóna
TáVIráNyÍTÓVAl, SzoBAI SzeNzorrAl, VezeTék NélkülI külTérI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSéT SzolGá-
lÓ Nyák-kAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító Nyák 
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os  
zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes bojler funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szoba szenzor kommunikál 
a vezeték nélküli vevővel, amely modulációs 
hőmérséklet-szabályozással vezérli a 2 zó-
nás fűtési rendszert, és – amennyiben kül-
téri szenzorral is felszerelték – a rendszer 
klimatikus szabályozását is lehetővé teszi.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a bojler belsejébe 
telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.

ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket 
használ, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a 
rendszert by-passokkal ellátott áramlási és  
visszatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 

véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl, kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl éS kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ 
VezérlőpeNellel FelSzerelT reNdSzer

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító panel ve-
zérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os zó-
naszelepeket.
Az 1 (alacsony hőmérsékletű zónát a kazán 
rT1 bemenetéhez csatlakoztatott időzítő ter-
mosztát vezérli. Az 1 zóna alacsonyhőmér-
séklet-beállításához válassza a 4 2 0 para-
métert, 0 értékkel.
A 2 (magas hőmérsékletű) zónát a kazán rT2 
bemenetéhez csatlakoztatott szobai termo-
sztát vezérli.
A bemutatott példában a két körös panel 
vezérli mind a 2 zóna szelepét, mind az ala-
csony hőmérsékletű rendszer keringető 
szivattyúját, amelyet a termosztát-vezérelt 
keverőszelep irányít, amely a fűtővíz hőmér-
sékletét szabályozza. 
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával ál-
lítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter al-
kalmazásával. Az 1 opció választásával a ki/
bekapcsolási üzemmódot állítjuk be, ahol a 
fűtővíz hőmérséklete az A ábra szerint vál-
tozik. A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 
és 60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsékleti 
tartományban használható. 
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-
szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.

A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)

3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
ReNDSzeR

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító két körös 
interfész vezérli, amely vezérli a megfelelő 
230V-os zónaszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
Az 1 zóna alacsonyhőmérséklet-beállításá-
hoz válassza a 4 2 0 paramétert, 0 értékkel.  
A távirányító és a szoba szenzor lehetővé 
teszi a 2 zónás fűtési rendszer modulációs 
hőmérséklet-szabályozással történő vezér-
lését, és – amennyiben kültéri szenzorral is 
felszerelték – a rendszer klimatikus szabá-
lyozását is biztosítja.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.
A bemutatott példában a két körös panel 
vezérli mind az 1 zóna szelepét, mind az 
alacsony hőmérsékletű rendszer keringető 
szivattyúját, amelyet a termosztát-vezérelt 
keverőszelep irányít, amely a fűtővíz hőmér-
sékletét szabályozza.
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.

0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (4 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-

szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a bojler túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
egy alacsony hőmérsékletű zóna termosztát-vezérelt keverőszeleppel
klIMAMANGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS A kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
reNdSzer; CSAk FÛTéSRe SzolGáló kAzáN INDIRekT TáRolóVAl

Az 1 és 2 zónát a két zónát irányító panel  
vezérli, amely vezérli a megfelelő 230V-os zó-
naszelepeket.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi.
A távirányító és a szoba szenzor lehetővé teszi 
a 2 zónás fűtési rendszer modulációs hőmér-
séklet-szabályozással történő vezérlését, és 
– amennyiben kültéri szenzorral is felszerel-
ték – a rendszer klimatikus szabályozását is 
biztosítja.
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS inter-
fészt kell közvetlenül a kazán belsejébe tele-
píteni.
A bemutatott példában a panel vezérli mind az 
1 zóna szelepét, mind az alacsony hőmérsék-
letű rendszer keringető szivattyúját, amelyet 
a termosztát-vezérelt keverőszelep irányít, 
amely a fűtővíz hőmérsékletét szabályozza.
A rendszer el van látva egy padló alatti fűtés-
biztonsági termosztáttal is, amely a túlfűtés 
elleni védelmet biztosító biztonsági by-pass, 
és egy szeleppel, amely a rendszer Δt szabá-
lyozására szolgál.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával állít-
juk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapotban
A hőmérséklet-szabályozás típusának kivá-
lasztásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmérsékle-
te a szoba hőmérséklet-változásának megfe-
lelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4  
opció választása azt eredményezi, hogy a fű-
tővíz hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe 
határozza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot. ezt a paramétert 10 (maximális hatás) 
és 0 (nincs hatással) értékek között lehet be-
állítani. ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy 
a szoba hőmérséklete milyen mértékben 
befolyásolja a fűtővíz hőmérsékletének kiszá-
mítását. Ily módon a hőmérsékletszabályozás 
klimatikus lesz, és a szobai szenzortól függő-
en modulálódik, ami lehetővé teszi a szoba 
hőmérsékletének optimális szabályozását.

Ugyanezek a beállítások érvényesek a 2 zó-
nára (4 menü).
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket használ, 
azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rendszert 
by-passokkal ellátott áramlási és visszatérő 
kollektorokkal.

Csak fűtő kazán alkalmazása mellett lehető-
ség van indirekt tárolóval történő kiegészítés-
re használati melegvíz előállítása céljából.
Indirekt tárolóval történő kiegészítéskor  
a BACd csatlakozó készletet kell alkalmaz-
ni, amely tartalmazza a terelő szelepet és  
a szenzort vagy a termosztátot.

A kazán konfigurálva van tároló tartállyal 
együtt történő használatra. ebben az esetben 
a használati meleg vizet a megfelelő gombbal 
kell szabályozni. Ha az NTC szenzort a 2 2 8 
paraméter segítségével használjuk, a 1 opci-
ót kell választani (NTC szenzor), és ebben az 
esetben a háztartási meleg víz hőmérsékle-
tét a 3 0 0 paraméter segítségével állítjuk be 
(35˚C és 75˚C közötti érték).
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti eltérést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
kI/BekApCSolÓ proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

Az 1 zónát az időzítő termosztát irányítja, 
amely a megfelelő 230V-os zónaszelepet 
vezérli. A szelepnek az RT1-hez kapcsolt 
végállás-kapcsolója értesíti a kazánt a fűtési 
kérésekről.
A 2 és 3 zónát a szobai termosztát irányít-
ja, amely a megfelelő, 230V-os zónaszelepet 
vezérli. Az rT2-höz párhuzamosan kapcsolt 
szelepek végállás-kapcsolója értesíti a ka-
zánt a fűtési kérésekről.
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt. ez a rendszer alkalmas 
arra, hogy megnöveljük a zónák számát, úgy 
hogy párhuzamosan lemásoljuk őket az rT2-
nél.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.

Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd a B ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.
ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható. 
Ha a zónákból egyszerre érkezik fűtési kérés, 
a fűtővíz hőmérsékletét a legmagasabb hő-
mérsékletű zóna határozza meg.

Azonos beállítások érvényesek az RT2-höz 
kapcsolt zónákra. (5 és 6 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be az 1 zónára 
és a másik két zónára, amivel a hőmérséklet 
a két rendszer tulajdonságainak megfelelően 
szabályozható.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
klIMAMANAGerrel éS kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáTTAl FelSzerelT reNdSzer

A 3 zónát a távirányító kezeli, amely a megfe-
lelő, 230V-os zónaszelepet vezérli, és a BUS 
segítségével értesíti a kazánt a fűtési kéré-
sekről. Az 1 és 2 zónát az időzítő termosztá-
tok  kezelik, amelyek a megfelelő, 230V-os 
zónaszelepeket vezérlik. Az RT1-hez párhu-
zamosan kapcsolt szelepek végállás-kap-
csolója értesíti a kazánt a fűtési kérésekről.  
A bemutatott példában a két utas zónasze-
lepek tartalmaznak egy visszatérő rugót és 
egy nyitott állapotban lévő zárat, hogy vezé-
relhessék a kazánt.
A távirányítóval az összes kazán funkció ke-
zelhető, és az esetleges hibákra vonatkozó 
információt is kijelzi, és – amennyiben kültéri 
szenzorral is felszerelték – a rendszerek kli-
matikus szabályozását is biztosítja. Az eszköz 
csatlakoztatáshoz egy BUS interfészt kell 
közvetlenül a kazán belsejébe telepíteni.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek az RT1-hez 
párhuzamosan kapcsolt 1 és 2 zónára. (5-6 
menü a távirányítón, 0).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be az 1 zónára 
és a másik két zónára, amivel a hőmérséklet 
a két rendszer tulajdonságainak megfelelően 
szabályozható.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
Három közvetlen magas hőmérsékletű zóna 
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS kéT zÓNA VezérléSére SzolGálÓ VezérlőpANellel FelSzerelT 
ReNDSzeR

A 3 zónát a távirányító kezeli, amely a megfe-
lelő, 230V-os zónaszelepet vezérli, és a BUS 
segítségével értesíti a kazánt a fűtési kéré-
sekről. Az 1 és 2 zónát a két zóna kezelésére 
szolgáló panel vezérli, amely a megfelelő, 
230V-os zónaszelepeket vezérli.
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer modulá-
ciós szabályozással történő vezérlését, és – 
amennyiben kültéri szenzorral is felszerelték 
– a klimatikus szabályozását. 
Az eszközök csatlakoztatáshoz egy BUS in-
terfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.
A bemutatott példában a panel vezérli az 1 és 
a 2 zóna szelepeit, a távirányító pedig a 3 zóna 
vezérlését szolgálja.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára. (5 
menü) és a 3 zónára (6 menü; csak a távirá-
nyítón keresztül elérhető).
ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be  
a három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.

ha a rendszerben két utas szelepeket hasz-
nál, azt javasoljuk, hogy egészítse ki a rend-
szert by-passokkal ellátott áramlási és visz-
szatérő kollektorokkal.
A 2 2 5 paraméter segítségével beállíthatjuk 
a fűtés indulásának késleltetését, figyelembe 
véve a két szelep nyitási ideje közötti elté-
rést: 

0 letiltva
1 10 másodperc
 (motorizált zónaszelepek)
2 90 másodperc
 (elektrotermikus zónaszelepek)
3 210 másodperc
 (lassú elektrotermikus zónaszelepek)

A paraméter késlelteti a fűtésindító parancs-
sort fűtési kérést követően.
ennek segítségével elkerülhető a kazán túl-
fűtésének kockázata, ami a záródott szelepek 
miatti vízkeringés hiánya miatt léphet fel.
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna egy hőmérsékletű több zónás 
modullal
klIMAMANGerrel éS MGz I eGy HőMérSékleTÛ TöBB zóNáS FÛTőModUllAl elláToTT reNdSzer

Az MGz I modul egy magas hőmérsékletű 
rendszerrel ellátott fűtési zóna vezérlésére 
szolgál, amely magas kimeneti átfolyási se-
bességet kíván. ez a modul a kazánválaszté-
kunk összes moduljával kombinálható.
Az MGz I modul csatlakoztatásához a bepat-
tintható interface modul közvetlenül a kazán 
belsejébe kell telepíteni. 
A klímamanager az összes kazánfunkció ke-
zelésére alkalmas, és az esetleges hibákra 
vonatkozó információt is megjeleníti.
A klímamanager lehetővé teszi egy fűtési 
rendszer modulációs szabályozással történő 
vezérlését, és – amennyiben kültéri szenzor-
ral is felszerelték – a klimatikus szabályo-
zását. Az eszköz csatlakoztatáshoz egy BUS 
interfészt kell közvetlenül a kazán belsejébe 
telepíteni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.
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Rendszertulajdonságok
két magas hőmérsékletű zóna több zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGz II eGy HőMérSékleTÛ TöBB zóNáS FÛTéSI moDUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGz II modul két zóna vezérlését szol-
gálja, amelyek magas hőmérsékletű fűtési 
rendszerrel vannak ellátva, amely magas 
kimeneti átfolyási sebességet kíván. ez a mo-
dul a bojlerválasztékunk összes moduljával 
kombinálható.
Az MGz II modul csatlakoztatásához a bepat-
tintható interfész közvetlenül a kazánbelsejé-
be kell telepíteni.
A távirányító az összes kazánfunkció keze-
lésére alkalmas, és az esetleges hibákra  
vonatkozó információt is megjeleníti.
A távirányító és a szobai szenzor lehetővé 
teszi egy két zónás fűtési rendszer modu-
lációs szabályozással történő vezérlését, és 
– amennyiben kültéri szenzorral is felszerel-
ték – a klimatikus szabályozását. Az távirá-
nyító és a szobai szenzor csatlakoztatáshoz 
egy BUS interfészt kell közvetlenül a kazán 
belsejébe telepíteni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):

1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a bojler forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-

lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára.  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 
amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.
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Rendszertulajdonságok
Három magas hőmérsékletű zóna több zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGz III eGy HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGz III modul három zóna vezérlését szol-
gálja, és el van látva csatlakozó táblával, azaz 
kipattintható interfésszel, amely alkalmas 
az összes, a magas komfortfokozat elérése 
érdekében szükséges periféria csatlakozta-
tására. 
Az MGz III modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni. 
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer moduláci-
ós hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték – a 
rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni. 

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a kazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára. (5 
menü) és a 3 zónára (6 menü; csak a távirá-
nyítón érhető el).
ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be a 
három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna és egy alacsony hőmérsékletű zóna több 
zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGM II TöBB HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGm II két fűtési zóna vezérlésére szol-
gál, amelyek közül egy közvetlen egy pedig 
kevert. el van látva csatlakozó táblával, azaz 
kipattintható panellal, amely lehetővé teszi 
az összes, a magas komfortfokozat elérése 
érdekében szükséges periféria csatlakozta-
tását. 
Az MGm II modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni. 
A klimamanger és a szobai szenzorok le-
hetővé teszik egy 2 zónás fűtési rendszer 
modulációs hőmérséklet-szabályozását, és – 
amennyiben kültéri szenzorral is felszerelték 
– a rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a bojlerhez.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 2 opció választásával a fűtővíz hőmér-
séklete a szoba hőmérséklet-változásának 
megfelelően modulálódik.
ha kültéri szenzort is felszereltünk, a 4 opció 
választása azt eredményezi, hogy a fűtővíz 
hőmérsékletét a klímaszabályozó görbe ha-
tározza meg (lásd az ábrát), amelyet a 4 2 2 
paraméterrel választunk ki.

Továbbá, a 4 2 4 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beállí-
tani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével 
három különböző görbét állíthatunk be  
a három zónára, amivel a hőmérséklet a két 
rendszer tulajdonságainak megfelelően sza-
bályozható.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna és két alacsony hőmérsékletű zóna több 
zónás modullal
klIMAMANAGerrel, SzoBAI SzeNzorrAl éS MGM III TöBB HőMérSékleTÛ TöBB zÓNáS FÛTéSI ModUllAl 
FelSzeRelT ReNDSzeR

Az MGm III három fűtési zóna vezérlésére 
szolgál, amelyek közül egy közvetlen egy 
pedig kevert. el van látva csatlakozó táblával, 
azaz kipattintható panellel, amely lehetővé 
teszi az összes, a magas komfortfokozat el-
érése érdekében szükséges periféria csatla-
koztatását. 
Az MGm III modul csatlakoztatásához a BUS 
interfészt közvetlenül a kazán belsejébe kell 
telepíteni.
A távirányító és a szobai szenzorok lehetővé 
teszik egy 3 zónás fűtési rendszer moduláci-
ós hőmérséklet-szabályozását, és – ameny-
nyiben kültéri szenzorral is felszerelték – a 
rendszer klimatikus szabályozását.
A távirányító és a szobai szenzor csatlakozta-
tásához a kazánba előzetesen telepített BUS 
interfészt kell használni.

zónairányítás
A modulációs perifériákat (klímamanager 
és szobai szenzor) annak a zónának meg-
felelően kell irányítani, amelyekben ezeket 
telepítették. Az irányítási folyamat részletei-
vel kapcsolatban tanulmányozza a perifériák 
kezelési utasításait.
A kI/Bekapcsoló perifériákat úgy kell irányí-
tani, hogy a csatlakozó táblán alkalmazott 
számozási rendszernek megfelelően kap-
csoljuk őket a gázkazánhoz.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt álla-
potban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a fű-
tővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter alkal-
mazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az A ábra szerint változik. A t idő 
(alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 60 perc 
között szabályozható a 2 4 4 menü segítsé-
gével. ez csak a magas hőmérsékleti tarto-
mányban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon elcsúsz-
tatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz hőmér-
sékletének változtatásához, akár a 4 2 3 (el-
tolás) paraméter segítségével, akár a bojler 
vezérlőpaneljén lévő forgatógomb elforgatá-
sával (GeNUS) vagy a + és a – gombok meg-
nyomásával (ClAS).

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára  
(5 menü).

ennek a konfigurációnak a segítségével két 
különböző görbét állíthatunk be a két zónára, 

amivel a hőmérséklet a két rendszer tulaj-
donságainak megfelelően szabályozható.

Továbbá, az 13 paraméter segítségével ki-
választhatjuk, hogy a szobai szenzor milyen 
mértékben befolyásolja a szabályozási folya-
matot.
ezt a paramétert 10 (maximális hatás) és 0 
(nincs hatással) értékek között lehet beál-
lítani.
ez azt jelenti, hogy beállíthatjuk, hogy a szoba 
hőmérséklete milyen mértékben befolyásol-
ja a fűtővíz hőmérsékletének kiszámítását. Ily 
módon a hőmérsékletszabályozás klimatikus 
lesz, és a szobai szenzortól függően modulá-
lódik, ami lehetővé teszi a szoba hőmérsék-
letének optimális szabályozását.

Azonos beállítások érvényesek a 2 zónára 
(4 menü) és a 3 zónára (5menü a távirányítón).

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna
2 kASzkáDBA kApCSolT kAzáNNAl, A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTTI hIDRAUlIkUS VálTóVAl elláToTT 
ReNDSzeR

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS fűtési előremenő szenzor.
- FBR2 távirányító.
- Fűtési keringető szivattyú

Az e8 beállítása:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a 

„TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paraméter 00-ra (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépés-

hez nyomja meg a gombot (kialszik a piros 
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn négy 
kötőjelet lát. Ha nem ezt látja, ellenőrizze, 
hogy ne legyenek szenzorok kapcsolva az 
e8 hátsó termináljaihoz (ezek az VFAS 1 és 
2 köri áramlási érzékelőihez tartoznak)

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paraméter 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert (a 
forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa be a kollektor maximális hőmér-
sékletét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-
zőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna
2 kASzkáDBA kApCSolT kAzáNNAl, A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTTI hIDRAUlIkUS VálTóVAl elláToTT 
ReNDSzeR

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor.
- SpFS közvetett tartály szenzor.
- FBR1 távirányító
- Fűtési keringető szivattyú
- Indirekt tároló keringető szivattyú
- SM40 három utas szervomotor

Az e8 beállítása:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a „USer – 

HoT WATer” (felhasználó meleg víz) me-
nüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Válassza ki a „T-HW 1” paramétert (a for-

gatógombbal). - ez az első közvetett tartály 
fűtési idősávjához tartozik

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet az 
első idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „T-HW 2” paramétert (a for-
gatógombbal). -- ez a második közvetett 
tartály fűtési idősávjához tartozik

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet a má-
sodik idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „T-HW 3” paramétert (a for-
gatógombbal). -- ez a harmadik közvetett 
tartály fűtési idősávjához tartozik.

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a névleges hőmérsékletet a har-
madik idősávra (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- A „HoT WATer” (meleg víz) menüből törté-
nő kilépéshez nyomja meg a gombot.

- Válassza a „TeCHNICIAN – INSTAll” (tech-
nikus – telepítés) menüt (a forgatógomb-
bal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot, a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paramétert 01-re (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn négy 
kötőjelet lát. Ha nem ezt látja, ellenőrizze, 
hogy ne legyenek szenzorok kapcsolva az 
e8 hátsó termináljaihoz (ezek az VFAS 1 és 
2 köri áramlási érzékelőihez tartoznak).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paraméter 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros  
jelzőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot az INSTAll (telepí-
tés) menüből történő kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 1” (fűtési kör) 
menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be az 1 kör maximális áramlási hő-

mérsékletét (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-

zőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be az 1 kör minimális áramlási 

hőmérsékletét (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik a 
piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna és egy alacsony hőmérsékletű 
zóna keverőszeleppel
kASzkádBA kApCSolT kAzáNokkAl – MINIMUM 2, MAXIMUM 8 – elláToTT reNdSzer, HIdrAUlIkUS VálTÓVAl 
A kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTT

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 
kaszkádkezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor.
- FBr1 távirányító (magas hőmérsékletű)
- FBr1 távirányító (alacsony hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (magas hőmér-

sékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (alacsony hő-

mérsékletű)
- padló alatti fűtésbiztonsági termosztát
- SM40 három utas szervomotor

Beállítás:
- Nyissa ki a fedelet és válassza a 

„TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot a fentebb leírtak 

szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) 

paramétert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa a paraméter 00-ra (a forgatógomb-

bal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépés-

hez nyomja meg a gombot (kialszik a piros 
jelzőlámpa).

- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) 
paramétert (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa a paraméter 02-re (a forgatógomb-
bal). - Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn 
nem négy kötőjelet lát. Ha ezt látja, ellen-
őrizze, hogy a szenzor hozzá legyen kap-
csolva az e8 hátsó termináljához (ez a VF 2 
köri áramlási érzékelőjéhez tartozik.)

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa a paramétert 1-re (a forgatógomb-
bal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MAX T Coll” paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa)

- állítsa be a kollektor maximális hőmér-
sékletét (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-
zőlámpa).

- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 
jelzőlámpa).

- állítsa be a kollektor minimális hőmérsék-
letét (a forgatógombbal).

- A paraméter-beállítás módból való kilé-
péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert  
(a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot az „INSTAll” (tele-
pítés) menüből való kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 2” (fűtési kör) 
menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be a 2 kör maximális áramlási  

hőmérsékletét (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jel-

zőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert  

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros 

jelzőlámpa).
- állítsa be a 2 kör minimális áramlási hő-

mérsékletét (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilé-

péshez nyomja meg a gombot (kialszik  
a piros jelzőlámpa).

- Forgassa el a gombot, amíg meg nem je-
lenik a „BACk” felirat, majd nyomja meg a 
gombot vagy zárja le a fedelet a paraméter 
menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy magas hőmérsékletű zóna keverőszeleppel, egy alacsony hőmérsékletű 
zóna keverőszeleppel és közvetett tartállyal a háztartási meleg víz számára
kASzkádBA kApCSolT kAzáNokkAl – MINIMUM 2, MAXIMUM 8 – elláToTT reNdSzer, HIdrAUlIkUS VálTÓ A 
kASzkáD éS A ReNDSzeR közöTT

A perifériás egységek hozzákapcsolása az e8 kaszkád-
kezelő eszközhöz:
- mTS CoCo panel
- AFS kültéri szenzor.
- VFAS kollektor szenzor.
- VFAS áramlás szenzor (magas hőmérsékletű)
- VFAS áramlás szenzor (alacsony hőmérsékletű)
- SpFS közvetett tartály szenzor.
- FBr1 távirányító (magas hőmérsékletű)
- FBr1 távirányító (alacsony hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (magas hőmérsékletű)
- Fűtési keringető szivattyú (alacsony hőmérsékletű)
- Indirekt tároló keringető szivattyú 
- padló alatti fűtésbiztonsági termosztát
- SM40 három utas szervomotor

- Nyissa ki a fedelet és válassza a „USer – HoT WATer” 
(felhasználó meleg víz) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Válassza ki a „T-HW 1” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez az első közvetett tartály fűtési idősávjához 
tartozik

- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet az első idősávra 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „T-HW 2” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez a második közvetett tartály fűtési idősávjához 
tartozik

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet a második idő-

sávra (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „T-HW 3” paramétert (a forgatógomb-

bal). - ez a harmadik közvetett tartály fűtési idősávjá-
hoz tartozik.

- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa be a névleges hőmérsékletet a harmadik idő-

sávra (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- A „HoT WATer” (meleg víz) menüből történő kilépés-

hez nyomja meg a gombot.

- Válassza a „TeCHNICIAN – INSTAll” (technikus – tele-
pítés) menüt (a forgatógombbal).

- Nyomja meg a gombot.
- Adja meg a számkódot, a fentebb leírtak szerint.
- Válassza ki a „BUS AddreSS 1” (busz cím) paramé-

tert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot (kigyullad a piros jelzőlámpa).
- állítsa a paramétert 01-re (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „BUS AddreSS 2” (busz cím) paramé-

tert (a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa a paramétert 02-re (a forgatógombbal). -- 

Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn nem négy kötője-
let lát. Ha ezt látja, ellenőrizze, hogy a szenzor hozzá 
legyen kapcsolva az e8 hátsó termináljához (ez a VF 2 
köri áramlási érzékelőjéhez tartozik.)

- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 
meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).

- Válassza a „MASTer TeMp” paramétert (a forgató-
gombbal).

- Nyomja meg a gombot.(kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa a paramétert 1-re (a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „MAX T Coll” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlámpa)
- állítsa be a kollektor maximális hőmérsékletét (a for-

gatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „MIN T Coll” paramétert (a forgatógomb-

bal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelző- 

lámpa).
- állítsa be a kollektor minimális hőmérsékletét (a for-

gatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot az „INSTAll” (telepítés) menü-

ből való kilépéshez.

- Válassza ki a „HeAT CIrC 1” (fűtési kör) menüt (a for-
gatógombbal).

- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be az 1 kör maximális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be az 1 kör minimális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza a „BACk” (vissza) paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot a „HeAT CIrC 1” menüből való 

kilépéshez. 
- Válassza ki a „HeAT CIrC 2” (fűtési kör) menüt (a for-

gatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. 
- Válassza ki a „MAX T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelzőlám-

pa).
- állítsa be a 2 kör maximális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Válassza ki a „MIN T FloW” paramétert (a forgató-

gombbal).
- Nyomja meg a gombot. (kigyullad a piros jelző- 

lámpa).
- állítsa be a 2 kör minimális áramlási hőmérsékletét 

(a forgatógombbal).
- A paraméter-beállítás módból való kilépéshez nyomja 

meg a gombot (kialszik a piros jelzőlámpa).
- Forgassa el a gombot, amíg meg nem jelenik a 

„BACk” felirat, majd nyomja meg a gombot vagy zárja 
le a fedelet a paraméter menüből való kilépéshez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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Rendszertulajdonságok
egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS 
kéNySzerkerINGeTéSeS NApkollekTor reNdSzerrel elláToTT reNdSzer

ez a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért  
hőmérsékletének legalacsonyabb és legma-
gasabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során.
A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer csatlakoztatásához a szoláris Nyák-ot 
kell használni (amelyet a bojler belsejébe kell 
telepíteni). 

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban

 A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.

0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor
3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik. 
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 

elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer beállítása a kazán:
- Válassza a 3 2 1 paramétert, és állítsa az 

értékét 1-re, kényszerkeringetés és tárolás 
egy spirálos tárolóval.

- Válassza a 3 2 2 paramétert, és állítsa az 
értékét 1-re, a motorizált termosztát- 
vezérlet szelep engedélyezéséhez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok
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egy közvetlen magas hőmérsékletű zóna
SzoBAI TerMoSzTáTTAl VAGy kI/BekApCSoláSI MÓdBAN MÛködő proGrAMozHATÓ TerMoSzTáTTAl éS 
kéNySzerkerINGeTéSeS NApkollekTor reNdSzerrel (kéT SpIráloS) elláToTT reNdSzer, CSAk FÛTő 
kAzáNNAl

Az a legegyszerűbb típusú szobahőmérsék-
let-szabályozásra használt rendszer.
Telepítése és használata egyszerű, bár nem 
teszi lehetővé magas komfortfokozat eléré-
sét, mivel ki/bekapcsoló módban működik.
ezért a szobahőmérséklet változás szinusz 
görbe mintázatú, továbbá – mivel nincs külté-
ri szenzor – a külső hőmérsékleti változások 
késleltetve éreztetik a hatásukat.
A szabályozási ΔT (a szoba fokban mért hő-
mérsékletének legalacsonyabb és legmaga-
sabb pontja közötti különbség, a ki/bekap-
csolás következtében) az időkapcsolós vagy 
szobai termosztátba épített szenzor típusától 
függően változhat.
Az időkapcsolós termosztáttal felszerelt 
rendszer teljes egészében megfelel a törvé-
nyi előírásoknak, hiszen legalább két hőmér-
sékleti szint és további két vagy több idősáv 
áll állandóan rendelkezésre a napi működés 
során.

kazán AUTo gomb üzemmódok (ahol felsze-
relték):
1. Az AUTo gomb kikapcsolt állapotban
 kI/Bekapcsolási üzemmód, a fűtővíz hő-

mérsékletét a kazán forgatógombjával  
állítjuk be.

2. A kazán AUTo gombja bekapcsolt állapot-
ban
A hőmérséklet-szabályozás típusának ki-
választásához válassza a 4 2 1 paramétert.
0 rögzített fűtővíz-hőmérséklet
1 ki/Bekapcsoló eszközök
2 Csak szobai szenzor

3 Csak kültéri szenzor
4 Szobai + kültéri szenzor

A 0 opció választásával meghatározzuk a 
fűtővíz-hőmérsékletet a 4 0 2 paraméter 
alkalmazásával.
Az 1 opció választásával a ki/bekapcsolási 
üzemmódot állítjuk be, ahol a fűtővíz hő-
mérséklete az alábbi ábra szerint változik. 
A t idő (alapbeállítás szerint 16 perc) 0 és 
60 perc között szabályozható a 2 4 4 menü 
segítségével. ez csak a magas hőmérsék-
leti tartományban használható.
Amennyiben szükséges, a grafikon el-
csúsztatható felfelé vagy lefelé a fűtővíz 
hőmérsékletének változtatásához, akár a 4 
2 3 (eltolás) paraméter segítségével, akár 
a bojler vezérlőpaneljén lévő forgatógomb 
elforgatásával (GeNUS) vagy a + és a – 
gombok megnyomásával (ClAS).

A természetes keringésű szoláris fűtőrend-
szer beállítása a kazánban:
- Válassza a 3 2 1 paramétert, és állítsa az 
értékét 2-re, kényszerkeringetés és tárolás 
két tekerccsel.
- Válassza a 3 2 2 paramétert, és állítsa az 
értékét 1-re, a motorizált termosztát-vezér-
let szelep engedélyezéséhez.

A TelepÍTő FelelőSSéGe            BeSzerezHeTő ArISToN TArTozékok

MeNNy. 
1

1

1

1

MeNNy.
1
-
-
-
-
-
1

kóD
3318239
3318241
3318240
3318238
3318232
3318236
3318377

leÍRáS
T-CoNTRol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VezeTék NélkülI T-CoNTrol (ki/Bekapcsoló időzítő termosztát)
VeVő (a vezeték nélküli változathoz)
kI/BekApCSolÓ SzoBAI TerMoSzTáT
külTérI SzeNzor
VezeTék NélkülI külTérI SzeNzor
SzoláRIS FÛTőreNdSzer TerMoSzTáT-VezérelT Szelep 
kezelő kéSzleT

leÍRáS
AlApSzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
áRAmláSI SzeRelék (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
TáGUláSI edéNy (lásd a szoláris fűtőrendszer 
katalógusának listáját)
elTérÍTő Szelep
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