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 VESZÉLY: az ezzel a szimbólummal ellátott figyelmeztetéseket BE KELL TARTANI,
mechanikus, vagy általános balesetek (pl. sérülések, zúzódások) megelõzésére

 VESZÉLY: az ezzel a szimbólummal ellátott figyelmeztetéseket BE KELL TARTANI, a 
villamossággal kapcsolatos balesetek megelõzésére (áramütés)

 VESZÉLY: az ezzel a szimbólummal ellátott figyelmeztetéseket BE KELL TARTANI,
hõvel kapcsolatos balesetek megelõzésére (égési sérülések)

  FIGYELEM: az ezzel a szimbólummal ellátott figyelmeztetéseket BE KELL TARTANI, a 
készülék, vagy más tárgyak nem megfelelõ mûködésének, és /vagy károsodásának elkerülésére.

GYÁRTÓI NYILATKOZAT

A Hermann készülékek CE tanúsítással rendelkeznek minden európai ország részére és
megfelelnek a 90/ 396 gázdirektívának, CE 89/ 336 elektromagnetikus direktívának, a

CE 92/ 42 teljesítménydirektívának és megfelelnek a 10/91 sz. törvény (4. fejezet 4. bek.) 
CE 92/ 42 teljesítménydirektívának és megfelelnek a 10/91 sz. törvény (4. fejezet 4. bek.) sítmény 30 %- án  nyújtott minimum teljesítmény- 

teljesítmény- követelménynekkövetelménynek

Rendszergazda
                                     MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A TÖRÖK Fûtéstechnika Kft., mint a magyarországi HERMANN gázkészülé- kek kizárólagos importõre kijelenti, hogy a fenti gázkészülék típusok részeik-     ben és egészükben megegyeznek a QMBVTI által tanusított és kiadott H 010481027 (E-jelû, kéménybe köthetõ) és a  H010481028 (SE-jelû, turbós)                                 számon minõsített típusmintákkal. 

Rendszergazda
                  Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott termék mellett döntött!     A TÖRÖK Fûtéstechnika Kft. 1999. évtõl a HERMANN gázkészülékek               magyarországi kizárólagos importõre és vezérképviselete.   A HERMANN márkanév a sok évtizedes tapasztalat és fejlesztés, magas                        technikai színvonalat képviselõ, környezetbarát és energiatakarékos                                       gázkészülékekben testesül meg.  A HERMANN fali gázkészülékek igen széles palettája áll a rendelkezésünkre, amely ideális a lakások, családi házak, épületek fûtési és melegvíz ellátására. Cégünk folyamatos raktárkészlettel, bemutatóteremmel, termékismertetõkkel                               áll a vevõk és az érdeklõdõk rendelkezésére. Oktatóközpontunkban a gyakorlati és elméleti oktatás folyamatos az optimális                           országos szervízhálózat mûködése érdekében. 
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4 Figyelem 

Figyelem
A gépkönyv a termék elválaszthatatlan és alapvetõ része, így  minden készülék tartozéka.

Olvassuk el figyelmesen az utasításban leírtakat, mivel ezek fontos információkat 
adnak a szerelési biztonsággal, a használattal és a karbantartással kapcsolatban. 

—    a gépkönyvet tegyük el, hogy bármikor az abban leírtakhoz fordulhassunk

—   a szerelést a helyi és a nemzeti szabványok és rendeletek szerint kizárólag  
csak szakképzett személy végezheti, a gyártó utasítása szerint. (8.oldalon) 

—  Szakképzett személy alatt az a személy értendõ, aki szakosodott mûszaki 
ismeretekkel rendelkezik a  háztartási fûtõ- és melegvíz elõállító készülékek 
szakterületén, 84/1990.(IV.27)MT , 26/2000.(VII.28) GM, 5/1997.(III.5.) IKIM rendelet.

—   A felhasználó által elvégezhetõ eljárásokat KIZÁRÓLAG a "HASZNÁLATI 
UTASÍTÁS" fejezet tartalmazza.

—  A gyártó kizár bármilyen szerzõdéses, vagy szerzõdésen kívüli felelõsséget a  
szerelésbõl, vagy használatból adódó hibák által okozott károkért, és azokért,  
amelyeket a  gyártó utasításainak figyelmen kívül hagyása eredményez.

—   Fontos: Ez a gázkészülék melegvíz készítésére szolgál, olyan hõfokon, amely a víznek
atmoszférikus nyomáson lévõ forráspontja alatt van, fûtési rendszerre és/vagy egy olyan 
melegvíz elosztó rendszerbe kell csatlakoztatni.amelynek jellemzõivel és teljesítményével

—  Ne hagyjuk a gyerekek keze ügyébe a gázkészülék kicsomagolása után maradt 
anyagokat (doboz, csavarok, mûanyagtasak), mivel ezek veszélyforrások.

—  Bármilyen tisztítási és / vagy karbantartási munkát megelõzõen feszültségtelenítsük 
a készüléket annak megszakítójával, és / vagy az ezt a célt szolgáló 
leválasztókapcsolóval. 

—  Hiba és / vagy nemmegfelelõ mûködés esetén  kapcsoljuk ki a készüléket és tartózkodjunk 
bármilyen javítási kísérlettõl, vagy közvetlen beavatkozástól.

—  Amennyiben eldöntjük, hogy a készüléket többé nem használjuk, hatástalanítani kell azon 
részeit, amelyek veszélyforrások lehetnek.

—  Amennyiben a készüléket eladjuk, vagy amennyiben elköltözünk és a készülék a lakásban marad,
biztosítsuk, hogy a gépkönyv a készülék mellett maradjon, hogy azt az új tulajdonos, segítségére legyen. 

—  A készüléket kizárólag meghatározott rendeltetésének megfelelõen használhatjuk. 
Bármely más felhasználás nem megfelelõnek minõsül, így veszélyes. 

—  A készüléket a megjelölttõl eltérõ célra használni tilos.

—  Ez a készülék kizárólag falra szerelhetõ

Rendszergazda
FIGYELMEZTETÉSEK

Rendszergazda
megegyezik.

Rendszergazda
A fentiek figyelmen kívül hagyása a készülék biztonságos mûködését veszélyeztetheti.

Rendszergazda


Rendszergazda
A gázkészülék beüzemelését, szervizelését, javítását, ellenõrzését és karbantartását kizárólag a Török Fûtéstechnika Kft.-HERMANN cég által meghatalmazott és kiképzett szakszervizek végezhetik, kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával.
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Mûszaki Adatok

CE Minõsítés n°
Osztály
Típus

Tüzelõanyag G20 G30/
G31 G20 G30/

G31 G20 G30/
G31 G20 G30/

G31 G20 G30/
G31

Max. hõterhelés      kW 25.6 25.6 31.0 31.0 25.6 25.6 31.0 31.0 34.5 34.1
Min. hõterhelés      kW 10.5 10.5 13.2 13.2 10.5 10.5 13.2 13.2 13.5 13.5
Max.hõteljesítmény kW 23.1 23.1 28.0 28.0 23.6 23.6 28.5 28.5 31.7 31.3
Min.hõteljesítmény kW 9.03 9.03 11.4 11.4 8.93 8.93 11.2 11.2 11.4 11.4
NOx Osztály                                                                                                   3 1 3 1 3 2 3 2 3 2
Károsanyag kibocsátás NO                     x                                    mg/kWh 123 235 141 208 127 158 135 161 124 186
COTeljes terhelésen ppm 40.0 70.0 35.0 62.0 20.0 31.0 25.0 28.0 48.0 39.0
CO2 Teljes terhelésen % 4.8 5.8 5.1 6.0 6.3 7.4 6.8 7.4 6.3 7.2

Hatásfok  maximális teljesítményen                  %
Hatásfok  30% teljesítményen                            %

Fûtõvíz hõmérséklet beállítás                            °C
Tágulási tartály térfogata                                      l
Tágulási tartály nyomása    bar
Max. üzemi nyomás    bar
Max. üzemi hõmérséklet °C

HMV kapacitás 30°C hõm. különbségnél         l/min 11.0 11.0 13.3 13.3 11.3 11.3 13.6 13.6 15.1 15.0
Min. elvétel      l/min
Max. üzemi nyomás  bar
Min. üzemi nyomás  bar
Hõmérséklet beállítás                                        °C
Minitároló adatai    (fûtés/melegvíz)                       l

Feszültség/frekvencia                                    volt/Hz
Teljesítmény felvétel
    (VAP=Nagyteljesítményû ventillátorral)          W

Védettség

Szélesség-magasság-mélység                         mm
Súly     kg

Fûtés elõremenõ/visszatérõ                               Inc
HMV bemenet/kimenet          Inc
Gáz csatlakozás a készüléken                           Inc
Gáz csatlakozás a golyóscsapnál
    (standard csatlakozó készlet)                         Inc

Füstgáz Ø                                                        mm 
Koaxiális rendszer  Ø       mm
Koaxiális rendszer vízszintes hossza min/max             m
Koaxiális rendszer függõleges hossza min/max             m
Szétválasztott rendszer elvezetés/bevezetés Ø mm

Szétválasztott rendszer hossza min/max           m

Szétválasztott rendszer hossza min/max          m
    (nagy teljesítményû ventillátorral)

Gáz fajta G20 G30/
G31 G20 G30/

G31 G20 G30/
G31 G20 G30/

G31 G20 G30/
G31

Csatlakozó gáz nyomás a                                mbar 20 29/37 20 29/37 20 29/37 20 29/37 20 29/37

Gázégõ fúvóka átmérõ     
                                  Ø

1/100mm 120 75/75 120 75/75 120 75/75 120 75/75 130 77/77

m3/h 2.71 3.28 2.71 3.28 3.65

kg/h 2.02/
1.98

2.44/
2.40

2.02/
1.98

2.44/
2.40

2.68/
2.64

m3/h 1.11 1.40 1.11 1.40 1.43

kg/h 0.83/
0.81

1.04/
1.02

0.83/
0.81

1.04/
1.02

1.06/
1.0

45 46

130 140

100

IPX4D

130

IPX4D

30÷55
3.2/0.9

2.5
6

0.4
30÷55
3.2/0.9

3
85 +/–3

6
0.4

3
85 +/–3

2.5

8
1

8
1

6
0.4

30÷55
3.2/0.9

6
0.4

30÷55
3.2/0.9

6
0.4

30÷55
3.2/0.9

2.5

HASZNÁLATI MELEGVÍZ

3
85 +/–3

3 3

2.5 2.5

1

85 +/–385 +/–3

FÛTÉS
30÷80

8
1

30÷80
8
1

30÷80
8

92.3
90.0

91.8
88.987.5

HATÁSFOK
92.0

II2H3+ II2H3+ II2H3+
C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82

EURA 23 SE EURA 28 SE EURA 32 SE

0694BL2989 0694BL2989 0694BL2989

ELEKTROMOS JELLEMZÕK
230/50 230/50 230/50230/50 230/50

170 185

IPX4D IPX4D IPX4D

¾" ¾"
½"

MÉRETEK

51 52 53
CSATLAKOZÁSOK (S=kimenet)

½"½"

½" ½"

¾"¾"¾"

¾"

100/60

½"

100/60 100/60
0,5-4 0,5-3 0,5-3
1 - 5 1 - 4                   1 - 4

80 80 80
2-30

(max S=20)
2-25

(max S=20)
2-20

(max S=12)
31-60

(max S=40)
GÁZ ADATOK

GÁZ FOGYASZTÁS

Qmax                                                          

Qmin                                                           

II2H3+
B11 / BS

EURA 23 E EURA 28 E

0694BL2989 0694BL2989
II2H3+

450 x 833 x 377  (*)

30÷80 30÷80

150
(160 VAP)

90.8 90.7
88.1 89.0

¾" ¾"
½" ½"
¾" ¾"

½" ½"

M ûszaki adatok

Rendszergazda
MÛSZAKI ADATOK

Rendszergazda
M.E.

Rendszergazda
* : Kiegészítõ mûszaki adatok a 6. oldalon levõ táblázatban
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Szállított vízmennyiség l\h 
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Mûszaki adatok

Méretek

1    Elvezetés
2    Beszívás koaxiális rendszer részére
3    Beszívás szétválasztott rendszer részére

 EURA - SZIVATTYÚ SZÁLLÍTÁSI KAPACITÁS 

1    – EURA 28 típusoknál kiiktatott By- pass-szal
2    – EURA 28 típusoknál automata By- pass-szal
3    – EURA 23 típusoknál kiiktatott By- pass-szal
4    – EURA 23 típusoknál automata By- pass-szal
5    – EURA 32 típusoknál kiiktatott By- pass-szal
6    – EURA 32 típusoknál automata By- pass-szal

EURA
E - SE EURA 23-28-32 SE

80124 246276193 191257377450 833EURA 32 SE
80124 246276193 191257377450 833EURA 28 SE
12975 246276243 191207377450 833EURA 23 SE

U
(mm)

S
(mm)

T
(mm)

R
(mm)

Y
(mm)

Q
(mm)

X
(mm)

P
(mm)

L
(mm)

H
(mm)

—— ——218 225232377450 833EURA 28 E
—— ——243 225207377450 833EURA 23 E

Rendszergazda
MÛSZAKI ADATOK
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1   leeresztõ szelep
2.  nyomásmérõ
3 .  B y-pass szelep
4 .  motoros váltószelep
5 .  vízhiány nyomáskapcsoló
6 .  fûtõkör biztonsági lefuvatószelep 3 bar
7 .  keringetõszivattyú
8 .  tágulási tartály
9 .  e lõremenõ ág NTC érzékelõje
10.   biztonsági termosztát
11.  automata légtelenítõszelep
12. áramlásbiztosító, deflektor (E típus)
13. füstgáz biztonsági termosztát (E típus)

füstgázpresszosztát (nyomáskapcsoló) (SE típus)
14. égéstér (E típus)

turbó ventilátor (SE típus)
15. primér, fûtési hõcserélõ
16. gázégõ
17. minitároló NTC érzékelõje
18. minitároló automata légtelenítõszelepe
19. minitároló
20. gázszelep
21. motoros-termosztatikus HMV keverõszelep
22. HMV áramlásérzékelõ 
23. automata utántöltõ szelep

Használati
Melegvíz

GAS

Hi
de

gv
íz

Fûtés
El

õr
em

en
õ

M
ele

gv
íz

Vi
ss

za
té

rõ

Figyelem: ez a rajz kizárólag ELVI MÛKÖDÉSI ÁBRA 
A vízbekötések elvégzéséhez KIZÁRÓLAG a sablont,
vagy a "Szerelési utasítások" részben található

rajzot használjuk.

Mûködési elv EURA E

Használati
Melegvíz

Gáz

Hi
de

gv
íz

Fûtés

El
õr

em
en

õ

M
ele

gv
íz

Vi
ss

za
té

rõ

EURA SE

Rendszergazda
 MÛSZAKI ADATOK

Rendszergazda
Gáz



8 szerelési utasítás

SZERELÉSI UTASÍTÁS
A készüléket szerelõ személyekre vonatkozó 

törvények és biztonsági elõírások 
A kivitelezõ feleljen meg a 84/1990.(IV.27.) MT rendeletben elõírt követelményeknek 

A Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál nyilvántartásban
kell szerepelnie a gázszerelõnek, a 26/2000.(VII.28.) GM rendelet szerint.

A szerelõ képzettségére vonatkozó elõírásokat az 5/1997.(III.5.) IKIM rendelet tartalmazza. 

A gázkészülék üzembe helyezésére és garancia idõn belüli javítására a gyártó, 
vagy a felhatalmazott szakszervize jogosult.

A gyártó a jótállási idõ alatt a szerzõdõ szakszerviz részére elõírhat más 
elektromos végzettséget is, például mûszerész.

az MSZ 7041-ben meghatározott fogalmak jogszabályi meghatározásai szerint. 
A Gáz- és Olajipari Mûszaki Biztonsági Szabályzatban  (GOMBSZ) és részben 

  A készülékek mozgatása, szerelése és karbantartása alatt vigyázzunk a fémes részek 
érintésénél, nehogy megsérüljünk (pl. vágások, horzsolások).

Használjunk védõkesztyût a fenti eljárások alatt.

A gázkészülék szerelésre vonatkozó törvények és elõírások
A Gázszolgáltatásról szóló feladatokat az 1994 évi  XLI. törvény, az 1997. évi XX.-törvény 

a 3/1995(I.20.) korm.  számú, az 1/1977( IV.6.) NIM, és 11/1982(VIII.18.) IpM 
számú rendeletek és a két utóbbi rendelet 2. Számú mellékleteként 

kiadott "GOMBSZ" tartalmazza.

Gázfogyasztó berendezések javítására vonatkozó tevékenységet a 11/1982. (VIII.18.) IpM sz. rendelet 
értelmében az állami Energetikai és Energiabiztonságitechnikai Felügyelet állásfoglalása szabályozza.

Adri
     Az égéstermék elvezetés szabályait a GOMBSZ, az OTÉK és a szabványok tartalmazzák.                      46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építési engedélyezési eljárásról A kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rendelete      rendelkezik. A szükséges Kéményseprõ-Ipari alkalmassági jegyzõkönyvet a helyi képviselet adja ki.  A 35/1996 (XII.29.) sz. BM. rendelet Országos Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ).           Az elektromossággal kapcsolatos dolgokat az MSZ IEC 529 , MSZ 172, MSZ 1600 szabványok írják elõ.A szükséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszerelõ szakember állítja ki (el kell kérni). A gázszolgáltatóval történõ szerzõdéskötés alapján a közmûfejlesztési hozzájárulás befizetését csekkel kell igazolni.Elkészült szerelés mûszaki felülvizsgálata:A gázszolgáltató a készre szerelt gázberendezéseket elõzetes bejelentés után felülvizsgálja. Ennek során ellenõrzia terveknek megfelelõ kivitelt, az összes vonatkozó elõírás betartását, tömörségi és mûködõképességi vizsgálatottart. A gázszolgáltató elkérheti a beépített anyagok, szerelvények, készülékek megfelelõségi tanúsítványait is.A fogyasztói gázberendezés gáz alá helyezezése:  A mûszaki felülvizsgálat, a nyomáscsökkentõ és a gázmérõ felszerelése után a gázszolgáltató     helyezheti gáz alá a fogyasztói gázberendezést.     A gázkészülékek üzembe helyezésére a gyártó, vagy felhatalmazott szakszervize jogosult.A gázkészülék üzembe helyezését, szervizelését, javítását, ellenõrzését és karbantartását kizárólag a Török Fûtéstechnika Kft.-HERMANN cég által meghatalmazott és kiképzett szakszervizek végezhetik kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával. A meghatalmazott SZAKSZEVIZEK egyévre szóló arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, amit kérésére be is mutatnak Önnek. (lásd SZERVIZ CÍMJEGYZÉK melléklet)  Ezen feltételek megszegése a készülék biztonságának megbontását, valamint garanciájának megszûnését jelenti.A fenti törvények és elõírások alapján a szolgáltatások költségvonzatát a fogyasztónak kell vállalni.Meghatalmazott HERMANN KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ : Ökotech Kft.               8200 Veszprém Almádi u. 19.    Tel.: 06-88/405-057, Fax.: 06-88/581-410és MÁRKASZERVIZEI (lásd. Szerviz címlista)

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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A készülék elhelyezése
A helyiség, amelybe a készülék elhelyezésre kerül

Mivel az égõ hõterhelése 35 kW alatt van (kb. 30000 kcal/h), a helyiségnek, amelyben a 
kazán elhelyezésre kerül, nem szükséges megfelelnie semmilyen speciális követelménynek. 

Összegezve tartsuk be mindazon  szerelési elõírásokat
amelyek a biztonságos és egyenletes mûködést szavatolják. 

Fontos: 
Két, ugyanazon célt szolgáló, egy helyiségben lévõ, vagy két, egymással  közvetlen 

kapcsolatban lévõ helyiségben  lévõ gázkészülék, lévén, hogy együttes hõterhelésük meghaladja a 

35kW-ot, hõközpontnak tekintendõ, ezért más rendelet hatálya alá esik. 

Több, ugyanazon helyiségben lévõ, de különbözõ célt (pl. sütés és fûtés)

szolgáló  készülék  hõterhelését nem kell összeadni.

Beszerelés olyan helyiségekbe, ahol a hõmérséklet 0oC-t is elérhet:

Helyiségek szellõzése (EURA E, természetes huzatú)

Felhívjuk a figyelmet annak fontosságára, hogy a helyiség, amelyben a  készülék van, 
folyamatos levegõellátásban részesüljön. A szellõzés lehet közvetlen (azaz, a levegõ 

közvetlenül kintrõl jön), vagy közvetett (a mellette lévõ helyiségekbõl veszi a levegõt). Oly 

módon, hogy a GOMBSZ, az OTÉK irányelvei és a szabványok feltételeinek feleljen meg.

Adri
Amennyiben a készüléket kültérben kell elhelyezni, azt el kell látni megfelelõ burkolattal, amely megvédi az idõjárás viszontagságaitól .Amennyiben a hõméréséklet a fagypontot elérheti, javasoljuk a fûtõkör védelmének érdekében fagyálló hozzáadását ( a használható fagyállókról kérje a Képviselet véleményét).

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS



10 Szerelési utas

A készülék felfogatása
A készülék felszereléséhez a következõ módon kérjük eljárni:

      - vegyük figyelembe a kazán térfogatát és a karbantartáshoz szükséges teret, 
min. 50 mm mellette (javasolt oldalról 200 mm), és 300 mm az alsó részre 

 - helyezzük fel a sablont (lásd az alsó képet) két erõs tartóra,  hogy megtartsák a készüléket
-  helyezzük el a fûtés elõremenõ-, visszatérõ-, hidegvíz-, melegvíz- és gáz ,

villamos bekötés csöveket a sablonon  jelzettek szerint
-  vegyük le a sablont és rögzítsük fel a készüléket a helyére 

Megj. A sablon csak a bekötések csatlakozásának elõkészítését szolgálja, így tehát újból felhasználható. 
-  húzzuk le a készülék csõcsonkjairól a mûanyag dugókat és tömítéseket,         amelyek azok 

védelmét szolgálják. A tartócsavarokat kicsavarva vegyük le az alsó mûanyag 
bakokat. A csavarokra ügyeljünk, mert ezek fogják tartani az alsó rácsot.

Megj: javasoljuk, hogy az alsó rácsot ne szerelje fel az üzembehelyezésig.

-  Kössük be a készüléket az elõkészített csatlakozásokba, a betáp hideg víz csõre pedig szereljünk
egy csapot. Javasoljuk ezen kívül csapok elhelyezését a fûtõkör elõremenõ és visszatérõ ágára is.

Szerelõsablon

            Gáz (3/4")

      HMV kimenet  (1/2")

      Hidegvíz elõremenõ (1/2")

    Fûtõkör visszatérõ  (3/4")

    Fûtõkör elõremenõ  (3/4")

            Villamos betápkábel

            Szobatermosztát

Rendszergazda
             (pl. falsík alatt csempecsapok elhelyezését)

Rendszergazda
   EURA 23-28-32 E/SE SZERELÕSABLON   Falból való vízszintes csõkiállások esetén  HERMANN bekötõ szettre.(OPCIÓS TARTOZÉKOK)A bekötõszett magassága 30 mm. A füstcsõ elhelyezkedési és bekötési szabályokat figyelembe kell venni. (6. oldal: méretek, 15-20. oldalig füstcsõ bekötések.)

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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Víz bekötése
Megj: a gázcsõ falból való kiállása esetén a

szerelést a hálózati hidegvíz ELÕTT 
kell elvégezni. 

Hasznos tanácsok a kavitációs zajok 
elkerülésének érdekében

—  Kerüljük a csökkentett átmérõjû csövezetet 

—  Kerüljük a kis sugarú íveket és
a fõ metszetek csökkentését.

—  Javasoljuk a rendszer meleg vízzel
való átmosását, hogy a csövekben és a 
radiátorokban lévõ szennyezõdéseket (különösképpen olajokat és zsírokat)  eltávolítsuk, 
mivel ezek megrongálhatják a keringetõszivattyút.

HMV megtáplálás

A betáphálózat nyomása 1,5 és 6 bar között legyen.

 Magasabb nyomások esetében a készülék elé nyomáscsökkentõt kell beszerelni. 

A használati víz keménysége határozza meg a hõcserélõ csõspirál tisztításának gyakoriságát. 
A víz  jellemzõinek vizsgálata alapján  határozható meg a vízkezelõ berendezés beépítése.

Fûtõkör

—  Gyõzõdjünk meg arról, hogy a nyomáscsökkentõ mögötti nyomás nem magasabb-e 
a  részegységek típustábláin feltüntetett  mûködési nyomásnál. 

—  Mivel üzemelés alatt a fûtési rendszerben lévõ víz nyomása megnövekszik,
gyõzõdjünk meg arról, hogy a nyomás max. értéke nem lépi-e túl a részegységeken
feltûntetett  max. víznyomást. 

—  Kössük be a készülék biztonsági lefuvószelepeit egy lefolyóba. Ezek a biztonsági 
szerelvények, amennyiben nem kerülnek bekötésre egy lefolyóba és túlnyomás esetén 
nyitnak, elöntik a helyiséget, amiért is a felelõsség nem a készülék gyártójára hárul.  

Gyõzõdjünk meg arról, hogy a vízrendszer  és a fûtõkör csõvezetékét
nem használták-e az elektromos rendszer földelésére. 
Ezek  erre a célra teljesen alkalmatlanok.  

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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1

2

A rendszer feltöltése
A vízbekötések elvégzését követõen
                              A készülék alulnézetben

feltölthetjük a rendszert

  ha a készülék olyan helyiségekbe kerül 
beszerelésre,  amelyekben a hõmérséklet 
O°C alá szállhat, javasolt a rendszert
fagyállóval feltölteni.

A feltöltést vigyázva végezzük,
betartva az alábbi fázisokat:

—  nyissuk meg a radiátorok légtelenítõ szelepeit

—  nyissuk meg a használati melegvíz betápcsapját

—  forgassuk a vízfeltöltõ mágnesszelepen lévõ (2)
csavart lassan a "C" helyzetbõl az "A" helyzetbe
(ld. ábra) megbizonyosodva arról, hogy a rendszerben 
található automata légtelenítõ szelepek jól mûködnek-e.

—  zárjuk el a radiátorok légtelenítõ szelepeit, 
amikor a víz megjelenik

—  ellenõrizzük a nyomásmérõn (1), hogy a nyomás 
elérje az 1,5 bar értéket, ezért csavarjuk a 
(2) csavart a"C" helyzetbe (zárt)

—  Ismételjük meg a fenti mûveleteket,amíg nem távozik már több levegõ a légtelenítõ szelepeken.

 Megj.: A készülék automata feltöltéssel van ellátva, amely visszaállítja a megfelelõ nyomást,,,,
amint a készülék feszültség alá kerül. 

Rendszergazda
---  eresszük ki a levegõt a HMV-t elõállító minitárolóból az automata légtelenítõszelep zárócsavar        meglazításával, amely a készülék jobb oldali felsõ-hátsó részén található.

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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A gáz bekötése
Megj: A gázcsõ falból való kiállása esetén a szerelését a hálózati hidegvíz ELÕTT kell elvégezni. 

A készülék bekötését szakképzett személyek végezhetik, 84/1990.(IV.27.) MT redeletben elõírtak
és az 5/1997.(III.5.) IKIM rendelet szerint, mivel egy helytelen szerelés kárt okozhat emberekben,

 állatokban, vagy tárgyakban, amelyekkel kapcsolatban a gyártó nem tekinthetõ felelõsnek. 

Ellenõrizzük a következõket:

a)   a rendszer gázzal megtápláló csõvezetékének tisztasága, elkerülendõ, hogy ezek 
eltömõdése a készülék mûködését veszélyeztesse. 

b)

  

hogy a fogyasztói gázvezeték és a készülék a hatályos elõírásoknak és szabványoknak 
 megfelelnek-e, MSZ EN 10204 szabvány és a 22/1998.(IV.17.) IKIM és a 3/1999.(II.5.) GM rendelet szerint.

c)   a rendszer külsõ és belsõ  állapotának és a 
gázbekötések ellenõrzése

d)

  

a gázbekötõ vezeték átmérõje legyen  
egyenlõ, vagy nagyobb a készülékénél

e)   ellenõrizze, hogy a  vezetékes gáz jellemzõi megegyeznek -e azzal, amelyre a készülék 
be van állítva; amennyiben ez nem így van, a HERMANN szakszerviz végezze 
el a készülék átállítását a megfelelõ gázra

f)    a készülék elõtt a gázbekötõ vezetékre elzárócsap kerül felszerelésre 

Nyissuk meg a gázóra csapját és légtelenítsük az egész  csõvezeték- készülék kört,
készüléktõl készülékig  haladva

  KÖTELEZÕ egy megfelelõ méretû és anyagú lapos tömítés behelyezése a készülék
gázcsonkjának a hálózati csonkkal való összekötésekor. A csonk tömítésére

NEM MEGFELELÕ a kender, kóc, teflonszalag és hasonlók használata.

  PB gáznál elengedhetetlen egy 50 mbar-os nyomáscsökkentõ beépítése a készülék elõtt.

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS

Rendszergazda
26/2000. (VII.28.) GM rendelet a gázszerelõk nyilvántartásáról, fényképes igazolvány.
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  A készülék csak akkor biztonságos villamossági szempontból, ha ez megfelelõen lett 
földelve, az érvényben lévõ biztonsági elõírások szerint. (MSZ 172, MSZ IEC 529) 

Ellenõriztessük  szakemberrel, hogy a készülékhez csatlakoztatott elektromos hálózat 

megfeleljen a készülék adattábláján megadott  felvett  maximum teljesítménynek.(MSZ 1600)

Megjegyzés: A Hermann cég visszautasít minden olyan felelõsséget a személyekben,

állatokban, vagy tárgyakban esett károkért, amelyek a készülék földelésének hiányából 
valamint a szabványok  megszegésébõl erednek.

  A mûködési rendellenességek elkerülése érde-

kében az alacsony feszültségû csatlakozó vezetékeket 

(pl. szobatermosztát, külsõ érzékelõ és az eredeti  HERMANN távszabályzó egység) 

külön kell kezelni a betápkábelektõl, úgy, hogy külön   

vezetékcsatornába vezetjük õket.

ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK
NAGYON FONTOS

A betápkábelnek 230Volt 50Hz-es hálózatra kell csatlakoznia , a polaritás 
(fázis és nulla), ill. földelés helyes bekötésének betartásával.  

 A KÉSZÜLÉK ELÉ EGY DUPLA PÓLUSÚ LEVÁLASZTÓ KAPCSOLÓT KELL BESZERELNI. 

A leválasztó kapcsoló csatlakozói között legalább 3 mm távolság legyen. 
A készülék általános  megtáplálására  tilos a hosszabbítók, adapterek,
vagy dugaljak használata.
A készülék CE szabvány szerinti földelése kötelezõ.

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS

Rendszergazda
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Bekötés a kéményhez
EURA E |természetes huzatú|

Tartsuk be pontosan  az MSZ 04-82, MSZ 7044,  a GOMBSZ  és az OTÉK
 égéstermék elvezetéssel kapcsolatos szabványokat és elõírásokat.

A készüléket egy hatásos és független kéménybe kell kötni, amelynek átmérõjét méreteztetni kell 

                Mérõ pontT 2000 mm MAX

LEJTÉS
min 3%

3 x d
min

d
FÜSTGÁZ

NE                       JÓ

Szigorúan tilos az elvezetõcsõ  átmérõjének
csökkentése, vagy szabályozók 

(csappantyúk)
 használata.


Ellenõriztessük évente
 hogy a kémény huzata megfelelõ-e.

Rendszergazda
          Minimális magasság

Rendszergazda
        felsõ bekötéstõl min. 3 méter 

Rendszergazda
   kémény teteje

Rendszergazda

Rendszergazda
kémény

Rendszergazda

Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda
levegõ

Rendszergazda
NEM JÓ

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS

Rendszergazda
.

Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda
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Füstgáz csatlakozás
EURA SE (Zárt égésterû)
Általános útmutatás 

A készülék mûködõképességének és hatékonyságnak 
biztosítása végett  a frisslevegõ beszívó és az égéstermék- 
elvezetõ csatornák vízszintes szakaszain min.
2%- os lejtést biztosítsunk lefele és a  
készüléktõl kifelé. A szívó- elvezetõ rendszereket,
ahol ezt a hatályos szabályok nem írják
elõ, védeni kell a csapadék bejutásától.

Útmutatás a 
a 100/60 mm/es füstgázelvezetõ csõ

kéménybe való bekötéséhez :

Füstgáz

NEM IGEN

>2%

Rendszergazda
NEM JÓ

Rendszergazda
          16/2001. (GFK.15) GM Közleménya mesterséges égéstermék-elvezetésû C-típus          gáztüzelésû központi fûtõkészülékek megfelelõsségének tanusításával kapcsolatban

Rendszergazda
A Gazdasági Minisztérium felhívja a érdekelt gyártók, forgalmazók, importálók és a mesterséges égéstermék elvezetésû gáztüzelésû központi fûtõkészülékek üzembe helyezését és üzemeltetését ellenõrzõ szervezetek figyelmét, hogy ezen készülékek megfelelõségének tanúsítására kizárólag a 90/396/EGK közösségi  irányelvet harmonizáló, az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelõségének tanúsításáról szóló, 22/1998. (IV.17) IKIM rendeletben foglaltak vonatkoznak.                                                                                                                                  A mesterséges égéstermék-elvezetésû, 70 kW hõterhelésnél kisebb készülékek mûszaki megoldásai közül, az MSZ EN 483:2000 szabvány 1. pontjával összefüggésben. A készülék részeként tanúsított készülékek csõszakaszain átalakítást végezni, nyílásokat kiképezni a forgalomba hozatalt követõen tilos.                                                              A mesterséges égéstermék-elvezetésû gázkészülékek alkalmazásával kapcsolatban korábban kiadott 9084/1992. (IKK.10) IKM közleményben foglaltak alkalmazását a mesterséges égéstermék-elvezetésû C-típusú gáztüzelésû központi fûtõkészülékek esetében a jelen közlemény érvényteleníti. 

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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A falon keresztüli elvezetések esetében az alábbi rajzon és táblázatban megadott helyzeteket 
kell betartani

A kényszerlevegõs készülékek kivezetõcsöveinek elhelyezése  hõkapacitásuk arányában     

 4 kW *-
 7 kW

mm
min.

 7 kW *-
16 kW

mm
min.

 16 kW *-
 35 kW

mm
min.

ablak alatt                                                                              A 300 500 600
szellõzõnyílás alatt                                                                B 300 500 600
ereszcsatorna alatt                                                                C 300 300 300
erkély alatt**                                                                          D 300 300 300
egy mellette lévõ ablaktól E 400 400 400
egy mellette lévõ szellõzõnyílástól                                        F 600 600 600
függõleges, vagy vízszintes  csövezetektõl, vagy kimenetektõl ***             G 300 300 300
az épület egy sarkától                                                           H 300 300 300
az épület egy beszögellésétõl I 300 300 300
a talajtól, vagy egy másik járósíktól                                        L 400 � 1500 � 2500
függõlegesen nézett két kimenet között                                M 500 1000 1500
vízszintesen nézett két kimenet között                                  N 500 800 1000
egy másik épületre nézõ felülettõl, amelyen 
3 m-es sugárban nem fordulnak elõ nyílások, 
vagy  kimenetek a füstkimenettõl

O 1500 1800 2000

ugyanaz, de 3 m-es sugárban elõfordulnak a nyílások, 
 vagy villamos kimenetek a füstkimenettõl

                            P 2500 2800 3000

T0010R00

Távolság

JelölésKimenet elhelyezése (Európai Szabvány szerint)

*     A 4 kW alatti kapacitással rendelkezõ készülékeket nem kötelezõ a kivezetéseket figyelembe vevõ 

behatárolás szerint elhelyezni, az O és P pontok kivételével.

**   egy használatban lévõ erkély alatt a készüléket oly módon kell elhelyezni, hogy a füstgáz teljes útja
a kivezetés kimenetétõl az erkély külsõ kerületvonalán lévõ kimenetig, beleértveaz  erkély   

esetleges  könyöklõjének  magasságát, nem  lehet   kevesebb 2000 mm- nél.


***  A kivezetések elhelyezését oly módon kell meghatározni, hogy nem  helyezhetõ el kimenet 

500 m alatti távolságra az égéstermékek befolyására érzékeny anyagoktól, (mint mûanyag esõ- 

csatornák, faerkélyek, stb.), hacsak nem  kerülnek 
beépítésre védõernyõk az említett  hatások 
kiküszöbölésére.

u   ebben az esetben a kivezetéseket oly módon 
kell kialakítani, hogy az égéstermékek 
lehetõleg felfele távozzanak, a környezet 
pedig  védve legyen a hõhatástól.

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS
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Füstgáz elvezetések
EURA SE
szétválasztott csöves megoldások a frisslevegõ beszívásra és az égéstermék elvezetésére

  Figyelem: ha az égéstermék- elvezetõ és a frisslevegõ 
beszívó rendszer össz. hossza rövidebb, 
mint 8 méter (minden  90°-os ív ellenállása
0,5 m , és minden 45° -os ív ellenállása
0,25 m egyenes csõszakasznak felel meg), be kell építeni a 
készülékkel szállított szükítõt, a mellékelt ábra szerint.

Rendszergazda
Szükítõ

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda
       Levegõ beszívás kültérbõl, füstgáz                     elvezetés kültérbe

Rendszergazda
Levegõ beszívás kültérbõl, füstgáz elvezetés                             kéménybe 

Rendszergazda
         Levegõ beszívás szellõzõbõl,         füstgáz elvezetés kéménybe

Rendszergazda
EURA 23 SECA + CS = max. 30 méter (60 méter nagy                           teljesítményû ventillátorral)max elvezés 20 méter (40 méter nagy telj. vent.)EURA 28 SECA + CS = max. 25 méter                  max. elvezetés 20 méterEURA 32 SECA + CS = max. 20 méter                  max. elveztés 12 méter

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda
Szétválasztott függõleges elvezetés

Rendszergazda

Rendszergazda
          Függõleges elvezetés    vízszintes levegõbeszívással

Rendszergazda
 FIGYELEM! (Csak az EURA 23 SE-nél)  CA + CS < 3 méter szükítõgyûrû kell !!!

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda
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Füstgáz elveztések
EURA SE
koaxiális megoldások az égéstermék elvezetésére

  Figyelem: ha a koaxiális csõ össz. 
hossza kisebb, mint 2 m az Eura 23 SE, és 1 m az 
az Eura 28 SE és 32 SE esetében, (minden  
90°-os ív ellenállása = 0,5 m, minden 45° 
-os ív ellenállása = 0,25 m egyenes csõsza- 
 kasznak felel meg), be kell építeni a készülékkel 
szállított szükítõt, a mellékelt ábra szerint.

Rendszergazda
    SZÜKÍTÕ

Rendszergazda
VÍZSZINTES KOAXIÁLIS FÜSTGÁZELVEZTÉS

Rendszergazda
 LO = EURA 23 SE                    min. 0,5 méter - max. 4 méter          EURA 28 SE - 32 SE       min. 0,5 méter - max. 3 méter                               ( egyenes vonalban)

Rendszergazda
  LV = EURA 23 SE                      min. 1 méter - max. 5 méter          EURA 28 SE - 32 SE         min. 1 méter - max 4 méter                                  (egyenes vonalban)

Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda
      Vízszintes koaxiális füstgázelvezetés,levegõ-füstgáz rendszerû kéményhez (L.A.S.)

Rendszergazda

Rendszergazda
      Függõleges koaxiális          füstgázelvezetés

Rendszergazda
 SZERELÉSI UTASÍTÁS

Rendszergazda

Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda
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Karbantartási tanácsok
  Az összes karbantartási és gázátalakítási mûveletet KIZÁRÓLAG HERMANN SZAKSZERVÍZ

végezheti. A karbantartást a hatályos szabványok elõírásainak megfelelõen, 
évente legalább egy alkalommal kell elvégeztetni. 
A készüléket minden fûtésidény elején a HERMANN SZAKSZERVÍZZEL ellenõriztetni kell, 
hogy rendszerünk folyamatosan, biztonságosan, teljes hatásfokkal mûködjön.

Egy jól elvégzett karbantartás mindig a megtakarítás és a biztonság forrása.

A karbantartás általában az alábbi munkafolyamatok elvégzését tartalmazza:

—  Az égõn lévõ esetleges oxidáció eltávolítása

—  Az elektródák és a hõcserélõk esetleges lerakódásának eltávolítása

—  A gyújtás, kikapcsolás és mûködés ellenõrzése

—  A gáz és víz csatlakozások és - csövek állapotának vizsgálata

—  Gázfogyasztás ellenõrzése minimum és maximum teljesítményen

—  A biztonsági berendezések beavatkozásának ellenõrzése

—  A készülék vezérlõ- és beállítószervei mûködésének ellenõrzése

—  Az égéstermék- elvezetõ  rendszer és/ vagy a kémény megfelelõ 
mûködésének idõszakos vizsgálata

—

  

Amennyiben az égéstermék- elvezetõ rendszer közelében és/ vagy a kémény 

közelében  karbantartás, vagy más munkák folynak,  kapcsoljuk ki a készüléket. 

—   Ne hagyjunk éghetõ, tûzveszélyes anyagokat a helyiségben, amelyben a készülék van. 

—   Ne takarítsuk a helyiséget, amelyben a készülék van, annak mûködése közben

—   A készüléket kizárólag szappanos vízzel tisztítsuk. Ne használjunk a burkolat, 
vagy más  festett  részek és a mûanyag részek tisztításához oldószereket. 

—  Csere esetén használjunk kizárólag eredeti alkatrészeket, amelyeket a Hermann rendelkezésre bocsátja. 

A HERMANN CÉG minden felelõsséget visszautasít, amennyiben a 
készülékbe nem eredeti alaktrészek kerülnek beszerelésre

 

(D.P.R. 551/99)

Rendszergazda
  KARBANTARTÁSI TANÁCSOK

Rendszergazda
(Lásd 8.oldal)

Rendszergazda


Rendszergazda

Rendszergazda

Rendszergazda
HASZNOS TANÁCSOK



21

EURA 23-28 E metszetrajz

1    Deflektor
2    Minitároló NTC érzékelõ
3    Automata légtelenítõ a minitárolón
4    Füstgáz termosztát
5    Tágulási tartály
6    Fûtés biztonsági termosztát
7    Gyújtóelektróda
8    Motoros váltószelep
9    Gázszelep
10  HMV elsõbbségét kiválasztó nyomáskapcsoló
11  Motoros keverõszelep

12  Rendszerfeltöltõ mágnesszelep
13  Ürítõ szelep
14  Nyomásmérõ
15  By-pass
16  Biztonsági szelep 3 bar
17  Fûtés biztonsági nyomásérzékelõ 
18  Fûtési NTC érzékelõ 
19  Szivattyú
20  Égõ 
21  Primer hõcserélõ
22  Automata légtelenítõ szelep

EURA
23-28 E

Rendszergazda
  METSZETRAJZ

Rendszergazda

Rendszergazda
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1    Ventillátor
2    Minitároló NTC érzékelõ
3    Automata légtelenítõ a minitárolón
4    Füstgáz nyomáskapcsoló
5    Tágulási tartály
6    Fûtési biztonsági termosztát
7    Gyújtóelektróda
8    Motoros váltószelep
9    Gázszelep
10  HMV elsõbbségét kiválasztó nyomáskapcsoló
11  Motoros keverõszelep

12  Rendszerfeltöltõ mágnesszelep
13  Ürítõ szelep
14  Nyomásmérõ
15  By-pass
16  Biztonsági szelep 3 bar
17  Fûtés biztonsági nyomásérzékelõ
18  Fûtési NTC érzékelõ 
19  Szivattyú
20  Zárt égõkamra
21  Primer hõcserélõ
22  Automata légtelenítõ szelep

EURA
23-28-32 SE

Rendszergazda
  METSZETRAJZ

Rendszergazda
METSZET RAJZ

Rendszergazda

Rendszergazda
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Figyelmeztetések a készülék üzembe helyezésekor
Fontos

  Az elsõ begyújtást kizárólag a HERMAN SZAKSZERVIZ valamelyike végezze! 
(8.oldal)

Az átalakítás az egyik családból származó gázról (földgáz, cseppfolyós, városi gáz) a 
másik családba tartozó gázra (ami felszerelt készüléken is elvégezhetõ), kizárólag 
csak a HERMANN SZERVÍZ által végezhetõ. A szakember az alábbiakat ellenõrzi:

a)   a készülék  adattábláján szereplõ értékek megegyeznek a megtápláló 
hálózatok értékeivel

b)   az égõ mérete megfelel a készülék teljesítményének

c)   az égéstermék-elvezetõ rendszer megfelelõen mûködik-e

d)   az égéslevegõ és a füstgáz (égéstermék)- elvezetõ rendszer a hatályos szabványoknak 
megfelelõen kerültek- e kialakításra

e)   biztosítottak- e a feltételek a szellõzéshez, amennyiben a készüléket bútorokba, 
vagy bútorokra szerelik

Hasznos tanácsok
  FIGYELEM - E típus: A készülék füstgáz érzékelõ biztonsági termosztáttal van ellátva, 

amely közbelép, ha az égéstermék visszatérhet a helyiségbe. Ezt a berendezést 
sem szabad kiiktatni, mert a helyiségbe visszaáramló égéstermék krónikus,
vagy akut  mérgezést eredményezhet, amely halálos is lehet. Amennyiben a 
termosztátot ki kellene cserélni, használjunk eredetit. A termosztát ismételt
közbelépésére ellenõrizzük, hogy a kéményelvezetés megfelelõen mûködik-e.

  FIGYELEM  SE TÍPUS: A készülék füsgáz biztonsági nyomáskapcsolóval
(presszosztáttal-) van ellátva. Ismétlõdõ közbelépése esetében forduljunk a 
szervizhez. Amennyiben ki kellene cserélni, használjunk eredetit. 

Beszerelés és karbantartás

Az összes gázszerelési, karbantartási és átalakítási eljárást kizárólag a vonatkozó jogszabályok 
értelmében szakképzett szerelõ végezheti. (8.oldal) 

A készülék karbantartását legalább évente egy alkalommal, a fûtési szezon elõtt el kell végeztetni.

Rendszergazda
 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK  

Rendszergazda

Rendszergazda
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A KÉSZÜLÉK VAGY A HÕKÖZPONT NAPLÓJA

Minden rendszernek, az 1994 augusztus1. elõtt felszerelteknek is, egy rendszernaplóval (a 35 kW-ig terjedõ  
teljesítménynél), vagy, a nagyobb teljesítményû égõk esetében, egy hõközpont naplóval kell rendelkezniük.  
Minden rendszeres, vagy soron kívüli  karbantartást, az égés ellenõrzésén kívül, vezetni kell a naplóban  
és a karbantartásért felelõs személy aláírásával ellátni. 

AZ ÉGÉS ELLENÕRZÉSE

Az égés ellenõrzése a hõgeneráló berendezés hatásfokának ellenõrzésébõl áll. Amennyiben az 
ellenõrzésnél a készülék a törvény által megszabott hatásfokot nyújt, azon el kell végezni a 
hatásfok növelését szolgáló javításokat. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a 
készüléket ki kell cserélni.

A FÛTÉSI RENDSZER MÛKÖDTETÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

A fûtési rendszer üzemeltetéséért és karbantartásáért az elsõdleges felelõs az ingatlan 
tulajdonosa, vagy lakója, aki használja a rendszert , vagy a bérház/ társasház házmestere.
Ennek ellenére, az illetõ személynek a rendszeres karbantartást és az égés ellenõrzését  
 a HERMANN SZERVÍZ gondjaira kell bíznia.

FIGYELMEZTETÉSEK
  Ha gázszagot érzünk:

a)  ne használjuk az elektromos kapcsolókat, a telefont, vagy bármely más tárgyat,
amely szikrákat képezhet;

b) azonnal nyissunk ki minden ajtót és ablakot, hogy a huzat tisztítsa meg a helyiséget;

c)  zárjuk el a gázcsapokat;

d) kérjük a HERMANN SZERVÍZ segítségét;

  Ne zárjuk el azon helyiség szellõzõnyílásait, ahova a gázkészülék beszerelésre került:
így elkerülhetõk azon veszélyes helyzetek, melyek mérgezõ és robbanó keverékeket hoznak létre.

  A felhasználó hosszú távolmaradásának  esetében zárjuk el a gázcsapot is és 
kapcsoljuk ki a készülék felszerelésekor beszerelt fõkapcsolót.

  Amennyiben a készülék olyan helyiségekben kerül felszerelésre, ahol a hõmérséklet 
 0oC alá is  eshet, töltesse fel szakemberrel a rendszert fagyállóval



          Amennyiben ez nem történik meg, hosszú távolmaradás  esetében vegyük fel a 
kapcsolatot a szervizközponttal, amely gondoskodik a rendszer víztelenítésérõl.

Rendszergazda
 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Rendszergazda

Rendszergazda
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630C

A kezelõpanel fedelének lenyitása
A  mûködéshez szükséges funkciókhoz való hozzáférés érdekében elég,
ha az ajtó alsó részét megnyomjuk, amint azt az ábra láttatja. 

Bekapcsolási, mûködtetési 
és kikapcsolási utasítás
Bekapcsolás

—  kapcsoljuk be a villamos megtáp fõkapcsolóját, amelyet a szereléskor elhelyeztünk: a zöld led villog.

—  Nyissuk meg a gázcsapot és O/I  gomb megnyomásával a kazán be van kapcsolva : 

javasoljuk, hogy a fûtõrendszer hõfokát középmagas értékekre állítsuk be.

a zöld led világít, jelezve, hogy a készülék Tél / Nyár üzemmódban van.

Kikapcsolás

— nyomjuk meg a O/I  gombot : a zöld led villog

  Ha a készüléket hosszabb idõre használaton kívül maradna, zárjuk le a 
gázcsapot és kapcsoljuk ki a beszereléskor behelyezett elektromos fõkapcsolót is.

"Nyár" üzemmód

      A  gomb megnyomásával történik a nyár üzemmód kiválasztása. A nyár üzemmód 
mûködését a kijelzõrõl ismerjük meg,  jel jelenik meg csak és mellette a HMV részére beállított hõmérséklet (° C-ban).

Az égõ minden melegvíz- elvételre beindul.

A HMV hõmérséklete
a  és  gombok segítségével állítható:  

ilyenkor a hõmérséklet érték néhány másodpercig villog.

"Tél"üzemmód

A  gombot megnyomjuk. 
A tél üzemmód mûködését a kijelzõrõl ismerjük meg, 
ekkor megjelenik  es  szimbólum
mellettük a rendszer hõmérséklete és a HMV 
részére beállított hõmérséklet (° C-ban).

Az égõ annyiszor indul be, ahányszor erre 
szükség van. 

A HMV hõmérséklete  és  segítségével 
állítható:  ilyenkor a hõmérséklet néhány másodpercig villog.

A fûtési rendszer hõmérséklete a  es  segítségével
állítható: ilyenkor a hõmérséklet néhány másodpercig villog

Megj:	amenyiben a fûtési rendszer radiátor szelepei termosztatikus fejjel vannak ellátva és/vagy szoba-
termosztát (vagy a kereskedelemben kapható programozható termosztát) került beépítésre

Rendszergazda
 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Rendszergazda
O/I

Rendszergazda
Reset

Rendszergazda
Pluss

Rendszergazda

Rendszergazda
Reset

Rendszergazda
Pluss

Rendszergazda
O/I

Rendszergazda

Rendszergazda
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Amennyiben külsõ érzékelõt szereltek fel (opció), egy másik, "diszperziós együtthatónak" nevezett értéket kell beállítani a  
és  gombokkal. 
Ehhez olvassuk el a külsõ érzékelõ dobozában lévõ utasítást.

PLUS funkció

A PLUS gomb megnyomásával a készülék rekord 
idõ alatt készít HMV-t, a tárolós készülékeknél
megszokott komfortot nyújtva.

A PLUS funkció be- vagy kikapcsolásához  elég
 a  gombot megnyomni (mind Nyár, 

mind Tél üzemmódban). Ha a funkció aktív,  
a kijelzõn megjelenik a "plus" felirat.

A HELYISÉG HÕMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a helyiségek hõmérsékletét 
szobatermosztáttal kell szabályozni.

A szobatermosztát használatához kérjük, olvassa el annak használati utasítását

A RENDSZER FELTÖLTÉSE

Nem szükséges a fûtõrendszer nyomásának felügyelete, mert a készülék önállóan beállítja a 
megfelelõ nyomást úgy, hogy a vízkörbõl vesz el vizet.

A készülék csak a feltöltés alatt történõ hibák miatt fog leállni és a kijelzõn megjelenteti az illetõ 
hibakódot. Ezzel kapcsolatosan olvassa el az erre vonatkozó "Állapotkódok" fejezetet.

FAGYVÉDELEM

A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely a fûtésrendszerben és a HMV  hõcserélõjében a víz hõmérsékletét
5° C felett tartja. Ez a rendszer, amely az égõt beindítja,ha a készülék OFF (kikapcsolt ) helyzetben van (villog a zöld led). 
azonban ehhez szükséges, hogy a készülék gáz - és villany ellátása ne szakadjon meg.

Amennyiben a gáz szünet van, vagy a készülék leblokkolna, az égõ nem tud bekapcsolni. Ebben az esetben
a fagyásgátló funkciót a szivattyú veszi át, néha megkeringetve a rendszerekben lévõ vizet.

Emlékeztejük arra, hogy a fagyásgátlás biztonsági lépésként lett kifejlesztve és nem a készülék megvédésére abban az esetben, 
ha a készülék hideg idõjárási viszonnyal rendelkezõ helyeken hosszú ideig használaton kívül van.
Ilyenkor kérjük meg a szervízt, hogy víztelenítse a rendszert és a készüléket, vagy töltessük fel a rendszert fagyállóval..

Rendszergazda
 HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
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A vezérlés kijelzései részletesen

630B

16 15 14 13 12 11

3 4
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17 9

1    BEKAPCSOLT / KÉSZENLÉTI MÓD állapotjelzõ gomb 

•    megnyomásával bekapcsoljuk a készüléket (a bekapcs állapotban a zöld led világít) 

•    újranyomásával a készülék nem veszi figyelembe, ha hõelvétel van és csak a fagy-
védelem és a szervizesnek szóló funkciók aktívak (a zöld led villog ) 

2    NYÁR/ TÉL üzemmód választó gomb

•    megnyomásával a nyári/ téli üzemmódok kiválasztását valósítjuk meg és fordítva. 
A részleteket lásd a Bekapcsolási, használati és kikapcsolási utasításban.

3    FÛTÕKÖR HÕMÉRSÉKLET (csökkentés) gomb

4    FÛTÕKÖR HÕMÉRSÉKLET (növelés) gomb

•    minden egyes megnyomásával a fûtésrendszer hõfokát 1o C- szal növeljük, vagy 
csökkentjük. Ezek a gombok csak téli üzemmódban mûködnek. 

    Ha észleljük, hogy a helyiség hõmérséklete túl lassan éri el az óhajtott hõmérsékletet, növeljük
a beállítást. Ha azonban a levegõ túlságosan melegszik, csökkentsük a beállított hõfokot.

5    HMV (HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ) HÕFOK (csökkentés) gomb

6    HMV (HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ) HÕFOK (növelés) gomb

•    megnyomásával a HMV  hõfokát 1o
  C- al növeljük, vagy 
csökkentjük. Állítsuk be  saját igényünk  szerint.


7    PLUS gomb

•   Megnyomásával bekapcsol, vagy kikapcsol a plusz  funkció. A részleteket lásd a 

Bekapcsolási, használati és kikapcsolási utasításban.

 

Rendszergazda
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Rendszergazda

Rendszergazda



28 Használati utasítás

8    RESET gomb

•    A gomb megnyomása elõtt olvassuk el a "készülék blokkolása és állapotkódok" részt, hogy 
tudjuk, mi történt és mit tegyünk  az ok megismétlõdésének elkerülése érdekében. 

•    Megnyomásával a készülék újra indul, azokban az esetekben, amikor olyan helyzet miatt blokkolt le, amely
helyrehozható a felhasználó általi újraindítással. A felhasználó tehát csak abban az esetben  indíthatja újra a készüléket, ha a 
PIROS LED VILÁGÍT és a kijelzõ közepén megjelenik a "reset" felirat (az ábrán a 18. és 20)

•    Emlékeztetünk arra, hogy a készüléknek a PIROS LED VILLOGÁSÁVAL jelzett blokkolását, mellyel 
egyidejûleg minden esetben  megjelenik egy kódszám és  a "service" felirat a kijelzõ közepén
(az ábrán 18 és 19), NEM törölhetjük reset-tel, mivel ezek javítást igényelnek.

9    PLUS felirat a kijelzõn

•    Jelzi, hogy megnyomtuk a PLUS gombot, a háztartási melegvíz- elvétel komfortjának növelésére

10  MELEGVÍZ szimbólum a kijelzõn

•    Jelzi, hogy a melegvíz elvételre kész: ez a jel mind nyári, mind téli üzemmódban 
megjelenik

•    Ha villog, melegvíz- elvétel van folyamatban

11  MELEGVÍZ HÕFOK kijelzése  a kijelzõn 

•    A BEÁLLÍTOTT  HMV hõfokot jelzi és néhány másodpercig villog, ha 
állítottunk a hõfokon a  vagy        gombokkal.

12  Piros led KÉSZÜLÉK LEBLOKKOLT

•    Világít, ha a készülék leblokkolt

•    Ha a  FOLYAMATOSAN világít, egy, a felhasználó által feloldható blokkolás történt. Ekkor  a kijelzõn
megjelenik a "reset" felirat (az ábrán a 18. és 20). A gomb megnyomása elõtt olvassuk el a "készülék 
blokkolása és állapotkódok" részt, hogy tudjuk, mi történt és mit tegyünk az ok megismétlõdésének 
 elkerülése érdekében, majd nyomjuk meg a "reset" gombot és indítsuk újra a készüléket.

•    Ha VILLOG, megjelenik egy kódszám és  a "service" felirat a kijelzõ közepén 
(az ábrán 18 és 19), ki kell hívni a szervizt. 

13  Narancssárga led LÁNG ÉG

•    Jelzi, hogy az égõ mûködik

•    Amikor a led villog, a készülék jelzi, hogy karbantartás és beszabályozás miatt az égõ át lett kapcsolva, 
szerviz funkcióra. Ez a funkció megszûnik 20 perc után, és a készülék normál üzemben fog mûködni.

14  Zöld led KÉSZÜLÉK FESZÜLTSÉG ALATT / BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN

•    Ha villog, a készülék feszültség alatt, de stand- by (várakozó) módban van

•    Ha fixen világít, a készülék mûködésre kész 
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15  FÛTÕKÖR HÕFOK kijelzése

•    Ha FIX, a fûtõkörben lévõ melegvíz (bemenõági) MÉRT hõfokát mutatja

•     Hõfok beállítása közben néhány másodpercig a hõfokgombok  és  , 
beállítása közben néhány másodpercig VILLOG  és a BEÁLLÍTOTT hõfokot mutatja

 Megj.: ha a készülékhez külsõ hõérzékelõt (opció) csatlakoztattunk, lásd annak a leírásában. 

16  FÛTÉS szimbólum a kijelzõn

•    Jelzi, hogy a készülék téli üzemmódban van

•    Ha villog, a készülék éppen fûti a helyiségeket

17  REMOTE  felirat a kijelzõn

•    Jelzi, távvezérlõ került beszerelésre. Ez esetben nem minden  funkció vezérelhetõ a készülék
vezérlõpaneljérõl,  mivel a távvezérlõ átvette ezeket. ( lásd: távvezérlés egység használati utasításában ) 

18  Állapotkód   felirat megjelenése

•    A kódszám azonosítja a készülék leblokkolását okozó probléma típusát 

•    Olvassuk el a "készülék blokkolása és állapotkódok" részt, hogy tudjuk, mi történt és mit 
tegyünk  az ok megismétlõdésének elkerülése érdekében.

19  SERVICE felirat megjelenése

•    Jelzi, hogy a készülék leblokkolt és újraindításához feltétlenül  szükséges a szerviz kihívása

20  RESET felirat megjelenése

•    A készülék leblokkolt

•    Az újraindításhoz olvassuk el a "készülék blokkolása és állapotkódok" részt, hogy tudjuk, mi 
történt és mit tegyünk  az ok megismétlõdésének elkerülése érdekében.

A KÉSZÜLÉK LEBLOKKOLÁSA , ÁLLAPOTKÓDOK
Az alábbiakban felsoroltuk azokat a lehetséges kódokat,  amelyeket a készülék 
kijelezhet, a hozzájuk tartozó felirattal és a felhasználó teendõivel, hogy újraindítsa. 

  Amennyiben a készülék annak ellenére sem mûködik, hogy a felhasználó elvégezte a 
javasolt teendõket, vagy ha a blokkolás  megismétlõdik, hívjuk ki a szervizt.

          A piros VILLOGÓ leddel egyidõben a kijelzõn megjelenõ kódokat, mellettük  a 
"service" felirattal KIZÁRÓLAG a HERMANN SZERVIZ törölheti, illetve a javítást 
követõen indíthatja újra a készüléket.
A "service" kódok leírásai a "Gépkönyv a szervízszakember részére" c. kiadványban találhatók.
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E01   Égõ nem ég
Piros led fixen világít	            	Kijelzõn: E 01 reset

Oka 1: az égõ nem gyulladt be, vagy véletlenül kialudt

Tennivaló: Indítsuk újra a készüléket a "reset" gomb megnyomásával

Ha megismétlõdik, ellenõrizzük, hogy a készülék és a gázóra 
gázcsapjai  meg vannak- e nyitva

Oka 2: Az elektromos megtáplálás nem megfelelõ. 

Tennivaló: Indítsuk újra a készüléket a "reset" gomb megnyomásával

    Ha megismétlõdik, ellenõriztessük HERMANN SZERVÍZZEL, hogy a fázis, a    nulla és a földelés 
megfelelõek és, hogy a fázis és a nulla nincsenek- e fordítva bekötve, különben lehetséges, 
hogy annak ellenére, hogy az égõ mûködik, a készülék nem jelzi azt. 

    A gond adódhat még a nem megfelelõ villamosáram szolgáltatásból is (kiegyensúlyozatlan nulla)

E02   Biztonsági berendezések közbelépése
Piros led fixen világít		            Kijelzõn: E 02 reset

Oka1: A füstgáz nem került (hacsak pillanatokra is) megfelelõ módon elvezetésre 
Megj: kivételes esetekben okozhatta egy erõs széllökés is

Tennivaló: Indítsuk újra a készüléket a "reset" megnyomásával. Ha megismétlõdik:

•    Ellenõriztessük a kémény hatásosságát

Az E típusnál:

•    Ellenõrizzük, hogy van-e friss levegõ utánpótlás. A szellõzõnek az elõírt 	méretûnek és tisztának kell lennie. 

Egyes típusok rovarhálóval vannak ellátva, amelybe por, vagy más piszok kerülhetett. Szükség esetén

forduljunk a HERMANN SZERVÍZHEZ.

•    Amennyiben a készülék helyiségében kandallók, vagy szilárd tüzelésû	kályhák, fali ventilátorok, kültérbe vezetõ 
szagelszívók találhatók,	amelyek elszívnák a levegõt, ellenõriztessük szakemberrel, hogy a levegõbevitel 
NÖVEKEDJÉK,  a szabványos elõírások szerint.  Ellenkezõ esetben  ezek a berendezések
gátolják a készülék megfelelõ égéstermék elvezetését.  

Az SE típusnál:

•    Ellenõriztessük, hogy a szívó és elvezetõ csövek, azok végidomai és a berendezés, amely az égéstermék 
megfelelõ elvezetését ellenõrzi (füstgáz presszosztát) tiszták- e és jól mûködnek- e. 

Oka 2: A készülék túlmelegedett  és közbelépett a biztonsági termosztát

Tennivaló: Várjunk 20-30 percet, míg a készülék lehûl, majd nyomjuk meg a "reset" 
gombot . Ha a blokkolás megismétlõdik,  hívjuk  ki a HERMANN SZERVÍZT.
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E04   A víznyomás a rendszerben alacsony (a készülék már elvégzett 3 automata feltöltést)  

Piros led villog	                        Kijelzõn: E 04 service

Oka: Valószínûleg a fûtésrendszerben szivárgás van.  

Tennivaló:  hívjuk ki a szervizt 
 E05  Szerviz kód

Piros led villog		                      Kijelzõn: E 05 service

Tennivaló: hívjuk ki a szervizt

E12   Szerviz kód
Piros led villog		                      Kijelzõn: E 12 service

Tennivaló:  hívjuk ki a szervizt

E18   Fûtésrendszer vízfeltöltése folyamatban
Piros led nem világít	             	Kijelzõn: E 18

Oka: A fûtésrendszer  nyomása  lecsökkent (valószínûleg egy szivárgás miatt) és a 
készülék feltölt a vízbetáprendszerrõl, hogy visszaállítsa a megfelelõ nyomást

Tennivaló:  Várjuk meg a feltöltés végét és a kód eltûnését.

    Ha ez 24 óra alatt 3 alkalommal megismétlõdik, a készülék leblokkol 
"service" típusú 
kóddal, mivel a rendszerben jelentõs szivárgás van.  Ha  észrevesszük, hogy a rendszer 
idõszakonként utánatölt tanácsos kihívni a szerelõt, hogy keresse meg a szivárgás helyét.

    Ha a rendszer fagyállóval van feltöltve, ne feledkezzünk meg arról, hogy 
az ismételt szivárgások, illetve újratöltések  csökkentik  a töménységét. 

E19   Szerviz kód
Piros led villog		                     Kijelzõn: E 19 service
Tennivaló: hívjuk ki a szervizt

E22  Szerviz kód  

Piros led villog		                     Kijelzõn: E 22 service
Tennivaló: hívjuk ki a szervizt

E29   Szerviz kód
Piros led villog	                     	Kijelzõn: E 29 service
Tennivaló: hívjuk ki a szervizt
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E31   Szerviz kód
Piros led villog	               	hiba típusa: E 31 service

  Tennivaló: hívjuk ki a szervizt

    

    

   

Ha a készülék esetleg nem mûködik
NEM KAPCSOL BE AZ ÉGÕ

—  ellenõrizzük, hogy a zöld led fix fénnyel ég-e

•    ha nem világít, a készülék áramellátása nem megfelelõ

•    ha villog, a készülék ki van kapcsolva. A gombot nyomjuk meg, kapcsoljuk be.

—  ellenõrizzük, hogy a blokkolást jelzõ piros led nem világít-e.  Ha világít, olvassuk el a 
" készülék leblokkolása, állapotkódok" fejezetet. 

—  Miután be/kikapcsoltuk a készüléket  gomb megnyomása után, minden esetben 
várjunk 90 másodpercet. A készülék ennyi idõ alatt helyezi magát üzembe.

—  ha szobatermosztátot használunk, ellenõrizzük, hogy magasabb hõfokra legyen beállítva, 
mint a helyiség, amelyben van, a kijelzõn meg  kell jelenniük mind a
  es  
szimbólumnak.

KEVÉS HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELÕÁLLÍTÁS

—  ellenõrizzük a kijelzõn, hogy  a melegvíz hõfoka nem nagyon alacsony- e  és nem szükséges- 
e a  gombbal megemelni

—  ellenõriztessük a gázszelep beállítását

—  ellenõriztessük a  HMV hõcserélõjét és esetleg tisztíttassuk meg

  Megj: Azokon a területeken, a ahol a víz különösen kemény, egy vízlágyító beépítése javasolt - ezzel elkerüljük a hõcserélõ túl gyakori tisztítását    

  Ne  végezzünk sajátkezûleg beavatkozásokat a készüléken.

Bármilyen beavatkozást a készülék villamos, gáz, vagy vízrendszerébe kizárólag  HERMAN
SZERVIZ végezheti .

A készülékbe kizárólag eredeti anyagokkal és alkatrészekkel szabad beépíteni. 
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Rendszergazda

Rendszergazda



33Használati utasítás

Használattal kapcsolatos figyelmeztetések
—  Idõszakosan ellenõrizzük a nyomásmérõn a rendszerben lévõ nyomást : hideg rendszernél 

ennek mindenkor a gyártó által megadott értékhatárokon belül kell lennie.

  Mûködés közben, vagy bizonyos ideig kikapcsolás után ne érintsük a készülék azon 
részeit, amelyek felmelegedhettek- burkolat,  deflektorlemez, füstcsõ, mivel érintésük 
veszélyes égési sebeket okozhat. Gyermekek és ítélõképességükben korlátozott 
személyek tartózkodása a mûködõ készülék közelében tilos.

—  Ne tegyük ki a készüléket a fõzõlapról származó közvetlen gõznek

—  Ne locsoljuk le a készüléket

—  Ne akasszunk semmit a készülék fölé

—  Tilos a készüléket gyermekeknek, vagy ítélõképességükben korlátozott személyeknek kezelni! 

—  Ha eldöntöttük, hogy a készüléket leszereltetjük, a munkát végeztessük szakemberrel és 
bizonyosodjunk meg arról, hogy megszakította-e a víz- gáz- és villamos csatlakozást.

—  Csak az EURA E típusnál: elszívók, kandallók és ehhez hasonlóknak a természetes huzatú 
készülékkel egy helyiségben ( és a közvetlen mellette lévõ helyiségben, indirekt szellõzés esetében) 
történõ beszerelését a nemzeti és/ vagy helyi hatályos biztonsági (közöttük a szellõzõnyílások növelésére
vonatkozó) szabványok szerint kell elvégezni. Ez vonatkozik késõbbi módosításokra is. 

Gépkönyv

Biztosítsuk, hogy jelen gépkönyv MINDIG a készülék mellett legyen, hogy bármikor kéznél
legyen mind a felhasználónak, mind a szerelõnek.

GARANCIAFELTÉTELEK

A garanciafeltételek és idõtartama a készülékkel átadásra kerülõ jótállási füzetben olvashatók.
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Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak, a készülék HERMANN SZERVIZ által megtörtént és regisztrált évenkénti karbantartásainak és ellenõrzéseinek szigorú betartása mellett érvényes.
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