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FIGYELEM! 
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A SZŰKÍTŐGYŰRŰ PONTOS BEHELYEZÉSÉHEZ FIGYELMESEN OLVASSA EL A 
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FONTOS! 

A GÁZKÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSÉT CSAK SZAKEMBER VÉGEZHETI. 

A BEÜZEMELÉST ÉS A KÉSZÜLÉK GARANCIASZELVÉNYÉNEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT 
HERMANN MÁRKAKÉPVISELETI SZERVIZ VÉGEZZE. BŐVEBB INFORMÁCIÓT A 
GÁZKÉSZÜLÉK GÉPKÖNYVÉNEK FEJEZETEIBEN ÉS A JÓTÁLLÁSI FÜZETBEN TALÁL. 
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VESZÉLY: E jelet követő figyelmezetéseket be kell tartani mechanikus (pl. sebhely, zúzódás) és egyéb 
általános sérülés elkerülése érdekében. 
 
VESZÉLY: E jelet követő figyelmezetéseket be kell tartani elektromos eredetű (pl. áramütés) sérülés 
elkerülése érdekében. 
 
VESZÉLY: E jelet követő figyelmezetéseket be kell tartani hőhatás eredetű (pl. leforrázás) sérülés 
elkerülése érdekében 
 
Figyelem: E jelet követő figyelmezetéseket be kell tartani a készülék, vagy egyéb tárgyak rendellenes 
működésének és/vagy károsodásának elkerülése érdekében. 
 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
A TÖRÖK Fűtéstechnika Kft, mint a magyarországi HERMANN 
gázkészülékek kizárólagos importőre kijelenti, hogy a fenti 
gázkészülék típusok részeikben és egészükben megegyeznek a 
GASTEC által tanúsított és kiadott CE 0694 (PIN 0694 BO 3712 
Eura Condensing és „R” indexel megjelölt) tanúsítvány számon 
minősített típus mintákkal. 
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BEVEZETÉS 
A termékhez kapcsolódó használati utasítások a termék elengedhetetlen részét képezik, így minden 
gázkészülékhez tartozik egy gépkönyv. 

Alaposan olvassa el a gépkönyvet és sajátítsa el a biztonságos beszereléssel, üzemeltetéssel 
és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalókat. 

- Őrizze meg a gépkönyvet, mert később szükség lehet rá. 

- A beszerelést kizárólag szakember végezheti a gyártó utasításai és a berendezés adott 
változatára vonatkozó követelmények szerint. 

- Szakember az a személy, aki szakosodott műszaki szakértelemmel, bír a háztartási fűtő-, 
és melegvíz előállító készülékek szakterületén, a 84/1990. (IV. 27) MT, 26/2000. (VII. 28) 
GM, 5/1997. (III. 5) IKIM rendeletek, törvények előírásai szerint. 

- A felhasználó KIZÁRÓLAG azokat a műveleteket végezheti el, amelyek a 
„FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK” cím ű részben találhatóak meg. 

- A gyártót nem terheli sem szerződésszerű, sem szerződésen kívüli felelősség rossz 
beszerelésből, nem megfelelő használatból, illetve a vonatkozó jogszabályok és a gyártói 
utasítások be nem tartásából származó károkért. 

- Fontos: ez a gázkészülék atmoszférikus nyomáson forráspont alatti forró víz előállítására 
szolgál; a fűtőrendszerre és/vagy használati melegvíz-rendszerre a saját műszaki jellemzői és 
teljesítménye alapján kell rákötni. 

- A csomagolóanyagok (kartonpapír, szögek, műanyag zsákok, stb.) gyermekektől távol 
tartandók, mert potenciális veszélyt rejtenek magukban. 

- A készülék tisztítása, karbantartása, vagy javítása előtt mindig áramtalanítsa a 
fűtőrendszert és/vagy a gázkészülék elektromos leválasztását biztosító egyéb 
berendezést. 

- Ha a berendezés meghibásodik és/vagy rosszul üzemel, azonnal áramtalanítsa a 
berendezést, és ne próbálja saját maga megjavítani. 

A gázkészülék beüzemelését, szervizelését, javítását, ellenőrzését és karbantartását kizárólag a 
Török Fűtéstechnika Kft. cég által meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti el, kizárólag 
eredeti alkatrészek felhasználásával. A fentieket szigorúan tartsa be, a készülék biztonságos 
működését semmiképpen ne kockáztassa. 

- Ha a készüléket minden kétséget kizáróan le kell választani a hálózatról, akkor minden 
potenciális veszélyt hordozó készülékrészt hatástalanítani kell. 

- Ha eladja a berendezést vagy elköltözik és leszerelik a gázkészüléket, akkor mindenképpen 
ellenőrizze, hogy a gépkönyvet a gázkészülék közelében könnyen hozzáférhető helyen 
hagyta-e a készülék új tulajdonosa / beszerelője számára. 

- A berendezést csak a megadott célra szabad használni. Minden egyéb felhasználás veszélyes 
és nem rendeltetésszerű felhasználásnak minősül. 

- A berendezés nem rendeltetésszerű használata szigorúan tilos. 

- A készüléket kizárólag falra szabad szerelni. 
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Kondenzációs készülékek 
 
Szeretnénk közvetlenül Önnek, mint vásárlónak, valamint a beszerelést és karbantartást végző 
szerelőknek is hasznos tanácsokkal bemutatni a Hermann Eura kondenzációs készülék innovatív 
technológiáját, fő funkcióit. E füzetben a kondenzációs gázkészülékkel kapcsolatos beszerelési, 
bekötési és karbantartási tudnivalókat találja meg. 
 
Az éghető gáz (pl. földgáz) és az égési közeg (levegő) között létrejövő kölcsönhatás (égés) során 
hő, szén-dioxid (CO2), víz (vízgőz), nyomokban szén-monoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOx) és 
éghetetlen anyagok keletkeznek. 
 
Ismeretes, hogy 1kg víz, gőzzé történő átalakításához körülbelül 0,7kWh energia szükséges. 
Figyelembe véve, hogy 1m3 földgázból mintegy 1,6kg víz keletkezik, és sajnos 1,12kWh energia 
szükségtelenül csak arra fordítódik, hogy a gáz égéséből keletkező vizet gőzzé alakítsuk. 
 
A hagyományos készülékekkel ellentétben a kondenzációs készülékeknél lehetőség nyílik arra, 
hogy a füstgázelvezetésben levő vízgőzt kondenzáló energia egy részét visszanyerjük. A visszanyert 
energia annál nagyobb lesz, minél kisebb a visszatérő kör hőmérséklete, és emiatt a kondenzációs 
készülék akkor tökéletes, ha a fűtőrendszere hőcserélővel van felszerelve. 
 
Ennél fogva a kondenzációs készüléktechnológia modern korunkban a lehető legjobb válasz a 
háztartási fűtésrendszer környezetvédelmi és energiatakarékossági problémáira, hiszen sokkal 
kedvezőbb hatásfokkal égeti el a tüzelőanyagot (azaz hőteljesítményre vetítve sokkal kevesebb gázt 
fogyaszt) és füstgázai (ismét hőteljesítményre vetítve) kevesebb mérgező anyagot bocsátanak ki a 
környezetünkben. 
 
A kondenzációs készülék a hagyományos készülékkel működő rendszerbe, általában csekély 
átalakítási igény után beépíthető. 
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A JOBB KÖRNYEZETÉRT 
 
A hagyományos készülékekkel ellentétben a 
kondenzációs készülék – a mellékelt ábrán 
látható módon - képes az elvezetett hő egy 
részét visszanyerni. 

A füstgáz – amely többnyire magas 
hőmérsékleten távozik a környezetbe – a 
kondenzációs készülékeknél a készülékbe 
belépő víz előmelegítésére szolgál, 
természetesen anélkül, hogy érintkezne, 
elegyedne vele. Ebből következik, hogy 
egyrészt a kívánt hőmérséklet eléréséhez 
kevesebb gázra van szükség, másrészt pedig 
a távozó füstgáz hidegebb lesz, hiszen 
energiájának egy részét átadta, a keringetett 
víz előmelegítésére. Mindennek 
köszönhetően csökken a környezet 
szennyezése, amely az üvegházhatással 
együtt bolygónk felmelegedését, 
éghajlatának átalakulását eredményezi. 

FÜSTGÁZ A KONDENZÁCIÓHOZ 

Törvények és egyéb rendelkezések (pl. UNI 
EN 677) szabályozzák még az egyszerű 
füstgázelvezetés megfelelő kialakítását is. Ez 
az ágazat egyelőre még kialakulóban van, 
így az alábbiakban csak általános ismérveket 
adunk meg, és a beszerelést végző 
szakemberek szaktudására bízzuk, hogy a 
végleges megoldás megfeleljen az Ön 
hazájában előírt jogszabályoknak és 
előírásoknak. 

Kondenzációs készülék esetén, a 
kondenzátum elvezetéséhez, a teljes hosszon 
saválló anyagból kell kialakítani elvezető 
csövet (megfelelő műanyagból legkisebb 
belső átmérő min. 13mm). A készüléken a kondenzátum kivezetése és a kondenzelvezető cső 
csatlakozását meg kell vizsgálni; az ideális megoldás, ha abba a kürtőbe csatlakoztatja, amelyet a 
biztonsági szelep is használ. A csőnek el kell érnie a háztartási csatorna elfolyó ágát a törvény által 
előírt meredekségben az áramlást fagyveszélyes helyen esetleg akadályozó stagnációs pont vagy 
szűkítés nélkül. A kondenzátummal érintkező cső teljes hosszban saválló anyagból készüljön. 

A kondenzátumot elvezető rendszernek meg kell akadályoznia, hogy égéstermék kerülhessen abba a 
helyiségbe, ahol a készülék el van helyezve. A kondenzációs készülékeket tehát olyan rendszerrel 
kell felszerelni, amely elvégzi ezt a feladatot (ez általában előzőleg vízzel feltöltött tömítés). Az 
EURA kondenzációs készülékben különleges biztonsági tömítéssel ellátott kondenz leeresztő szifon 
található, amelyben egy önzáró úszó található, amely megakadályozza az égéstermék kijutását, még 
mielőtt a szifon megtelne kondenzátummal (nem szükséges, hogy a szifon tele legyen 
kondenzátummal, üres is lehet). 
 

Hagyományos 
készülék 

Kondenzációs 
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A rendszer felépítése során tapasztaltuk, hogy a kondenzátum (savkondenzátum) a háztartási 
szennyvízzel (bázikus folyadékok) elegyedve kedvezően csökkenti a szennyvíz pH értékét, amely 
így „kedvezőbb” hatást gyakorol a környezetre, illetve a hígulás miatt, legalábbis tompítja annak 
hatását. A szokásos háztartási kibocsátás vegyszer hozzáadása nélkül képes optimalizálni ezt az 
egyensúlyt. 
 
Ha kondenzációs készüléket olyan helyen használják, ahol a szennyvíz (bázikus folyadékok) 
termelődése nem elégséges mértékű (pl. 10 főnél kisebb irodahelyiségek), ott kondenzációs 
semlegesítőt kell alkalmazni, amely semlegesíti (növeli) a kondenzátum pH-ját. Ezeket a 
semlegesítő eszközöket időnként az előírásnak megfelelően karban kell tartani. 
 
FÜSTGÁZELVEZETÉS 

A kondenzációs készülékeknél a jogszabályok (pl. UN 11071) szabályozzák a füstgáz elvezetését is. 
Mivel a savtartalmú kondenzátum a füstgáz alkotóelemeiből is képződik, a füstgáz elvezetését 
ennek megfelelően kell megoldani. Az Eura kondenzációs készülékeknél különösen elengedhetetlen 
és kötelező az eredeti füstgázelvezető alkatrészek használata. Bővebben lásd a „Kéménybekötések” 
című fejezetet. 
 
Anélkül, hogy különösebb részletekbe bocsátkoznánk, le kell szögezni, hogy a füstgázkivezető cső 
a készüléktől kifelé, felfelé vezessen, azaz a kondenzátum a készülék felé folyjon vissza 
(ellentétben a hagyományos zárt égésterű és elszívásos készülékekkel a kondenzációs készülékek 
„nedves” munkakörnyezetben működnek), valamint a csőben nem lehet stagnációs pont és olyan 
szakasz, ahol a cső elfagyhat. Ahol elkerülhetetlen stagnációs pont kialakítása, akkor azt megfelelő 
berendezéssel a készülék ürítő rendszerébe csatlakoztatva le kell üríteni. A szokásos zárt égésterű 
készülékekhez hasonlóan a szívócsatornának a vízszintes szakaszát itt is mindig emelkedőre kell 
beállítani, elválasztott kivezetések esetén (a bejövő levegő áramlási irányát illetően), nehogy az 
esővíz befolyjon a készülék égésterébe. 
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MŰSZAKI ADATOK  
Műszaki adatok m. e. EURA kondenz
CE megfelelőség n° 0694BO3712
Osztály I2H
Típus C13 C33 C43 C53 C63 C83
Tüzelőanyag G20
Max. hőterhelés (Hi) kW 26,0
Min. hőterhelés (Hi) kW 7,5
Max. fűtőteljesítmény (Hi) 60°C/80°C kW 25,0
Min. fűtőteljesítmény (Hi) 60°C/80°C kW 7,2
Max. fűtőteljesítmény (Hi) 30°C/50°C kW 27,6
Min. fűtőteljesítmény (Hi) 30°C/50°C kW 7,7
NOx osztály 5
Súlyozott NOx mg/kWh 45,6
CO névleges terhelésnél ppm 86,0
CO 30%-os terhelésnél ppm 12,0
CO2 névleges terhelésnél % 9,10

CO2 30%-os terhelésnél % 8,90
Kondenzált vízmennyiség Qn-nél (30°C/50°C) l/h 3,00
Kondenzált vízmennyiség Qr-nél (30°C/50°C) l/h 0,64
Kondenzvíz kémhatása pH 2,90

HATÁSFOK
Névleges hatásfok (60°C/80°C) % 98,3
Hatásfok 30%-os terhelésnél (60°C/80°C) % 100,2
Névleges hatásfok (30°C/50°C) % 106,7
Hatásfok 30%-os terhelésnél (30°C/50°C) % 106,8

FŰTÉS
Fűtővíz hőmérséklet
(alacsony hőmérsékleti tartomány)

ºC
30-80

(25-45)
Másodlagos fűtési rendszer hőmérsékleti tartománya ºC 20-80
Tágulási tartály térfogata l 8
Tágulási tartályban levő nyomás szállításkor bar 1
Max. üzemi nyomás bar 3
Max. rendszerhőmérséklet ºC 85

Fagyásvédelmet be/kikapcsoló hőmérséklet ºC 5/30

HASZNÁLATI MELEGVÍZ (HMV)
Folyamatos vízelvétel ∆T=30°C l/min 12,0
Min. vízelvétel l/min 2,6
Max. HMV nyomás bar 6
Min. HMV nyomás (előnykapcsolónak) bar 0,4
Hőmérsékleti tartomány ºC 30-55
Minitároló kapacitása (fűtés/melegvíz) l 3,2/0,9
Fagyásvédelmet be/kikapcsoló hőmérséklet ºC 5/50

ELEKTROMOS ADATOK
Feszültség / frekvencia volt/Hz 230/50
Áramfelvétel (VAP = nagy teljesítményű ventillátorral) W 195
Védelmi kategória IP X4D

MÉRETEK
Szélesség – magasság - mélység mm 450x833x377
Tömeg (csomagolás) kg 50 (4)

CSATLAKOZÁSOK (S=kimenet)
Fűtőkör nyomó / visszatérő ág Inch 3/4"
Használati melegvíz bevezetés / kivezetés Inch 1/2"
Gázcsatlakozás a készüléken Inch 3/4"
Gázcsatlakozás a bekötő készlet gázcsapjához Inch 1/2"
Koaxiális légbevezetés / füstgázelvezetés (D) mm 100/60
Koaxiális rendszer hossza (vízszintes) min-max m 1-10
Koaxiális rendszer hossza (függőleges) min-max m 1-11
Szétválasztott füstgázelvezetés / légbevezetés (D) mm 60
Szétválasztott rendszer hossza (vízszintes) min/max m 2-18 (max S=9)
Szétválasztott rendszer hossza (függőleges) min/max m 2-20 (max S=10)
GÁZ TÁPNYOMÁS
Gáz típusa G20
Névleges nyomás mbar 25
Fúvóka átmérője mm 5,9

GÁZFOGYASZTÁS
Qmax mc/h 2,75
Qmin mc/h 0,79  
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MÉRETEK 

 
 

1 Füstgáz elvezetés 
2 Légbeömlő nyílás koaxiális rendszerhez 
3 Légbeömlő nyílás szétválasztott rendszerhez 
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IGÉNYBE VEHETŐ SZIVATTYÚKAPACITÁS 
 

A sebességkapcsoló I, II, III-as állásban (automatikus by-pass, leválasztható) 
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Vízáram l/h By-pass kizárva 

By-pass automatikusan közbelép 
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ELVI M ŰKÖDÉSI VÁZLAT 
 
FIGYELMEZTETÉS:  Ez a rajz kizárólag 
tájékoztató jellegű. A gázkészülék 
vízbekötéseihez használjon szerelősablont 
vagy kövesse a „Szerelési utasítások” című 
részben található ábrát. 

 

 
 
1. Leeresztő szelep 
2. Nyomásmérő 
3. By-pass szelep 
4. Váltó szelep 
5. Víznyomáskapcsoló 
6. Fűtőrendszer biztonsági 

szelepe, 3bar 
7. Szivattyú 
8. Tágulási tartály 
9. Hőmérsékletérzékelő 
10. Elsődleges hőcserélő 

(kondenzációs rész) 
11. Túlfűtés érzékelő biztonsági 

kapcsoló 
12. Automatalégtelenítő 
13. Füstgázelvezető kamra 
14. Turbókamra 
15. Kondenzkamra 
16. Égő 
17. Elsődleges hőcserélő (égéstér) 
18. Gázinjektor 
19. Gáz/levegőkeverék rendszer 
20. Ventilátor 
21. A kondenzációs egység 

kivezetett kondenzátuma 
22. Biztonsági túlfolyó, szellőző 
23. Kondenzgyűjtő szifon biztonsági 

úszóval 
24. Használati melegvíz (HMV) hőcserélő 
25. Gázcsap 
26. Motoros keverőszelep 
27. Áramláskapcsoló 
28. Elektromos felöltőszelep 
29. HMV termelő minitároló hőérzékkelője 
30. HMV termelő minitároló automata légtelenítője 
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Fűtés HMV 
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SZERELÉSI UTASÍTÁSOK  
A gázkészülék beszerelését végző szerelőkre vonatkozó biztonsági 
jogszabályok és előírások (mindig az érvényes törvényi előírások a mérvadók) 
- A kivitelező feleljen meg a 84/1990. (IV. 27) MT rendeletben előírt követelményeknek. 
- A Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál nyilvántartásban 

kell szerepelnie a gázszerelőnek, a 26/2000. (VII. 28) GM rendelet szerint. 
- A szerelő képzettségére vonatkozó előírásokat az 5/1997. (III. 5) IKIM rendelet tartalmazza. 
- A gázkészülék üzembe helyezésére és garancia időn belüli javítására a gyártó, vagy a 

felhatalmazott, megbízott szakszervize jogosult. 
- A gyártó a jótállási idő alatt a szerződő szakszerviz részére előírhat más elektromos 

végzettséget is, például műszerész. 
- Gázfogyasztó berendezések javítására vonatkozó tevékenységet a 11/1982. (VIII. 18) IpM 

sz. rendelet értelmében az állami Energetikai és Energia-biztonságitechnikai Felügyelet 
állásfoglalása szabályozza. 

Mindig körültekintéssel dolgozzon, ha a gázkészüléket beszereli, vagy 
karbantartási munkát végez rajta, mert pl. a fém alkatrészek súlyos sérülést (pl. 
vágás, horzsolás) okozhatnak. A fenti műveletek során viseljen védőkesztyűt. 
 

 

A gázkészülék beszerelésére vonatkozó jogszabályok és előírások 
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. 
A Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzatban (GOMBSZ) és részben az MSZ 7041-
ben meghatározott fogalmak jogszabályi meghatározásai szerint. 
Az égéstermék elvezetés szabályait a GOMBSZ, az OTÉK és a szabványok tartalmazzák. 
46/1997.(XII.29.) KTM rendelet az építési engedélyezési eljárásról. 
A kötelező Kéményseprő Ipari közszolgáltatásról a belügyminiszter 27/1996. (X.30.) BM 
rendelete rendelkezik. A szükséges ipari alkalmassági jegyzőkönyvet a helyi képviselet adja ki. 
A 35/1996 (XII.29.) sz. BM. rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról. 
Az elektromossággal kapcsolatos szabályokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabványok 
írják elő. 
A szükséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszerelő szakember állítja ki. 
A gázszolgáltatóval történő szerződéskötés alapján a közműfejlesztési hozzájárulás befizetését 
csekkel kell igazolni. 
Elkészült szerelés műszaki felülvizsgálata: 
A gázszolgáltató a készre szerelt gázberendezéseket előzetes bejelentés után felülvizsgálja. 
Ennek során ellenőrzi a terveknek megfelelő kivitelt, az összes vonatkozó előírás betartását, 
tömörségi és működőképességi vizsgálatot tart. A gázszolgáltató elkérheti a beépített anyagok, 
szerelvények, készülékek megfelelőségi tanúsítványait is. 
A fogyasztói gázberendezés gáz alá helyezése: 
A műszaki felülvizsgálat, a nyomáscsökkentő és a gázmérő felszerelése után a gázszolgáltató 
helyezheti gáz alá a fogyasztói gázberendezést. 
A gázkészülékek üzembe helyezésére a gyártó, vagy felhatalmazott szakszervize jogosult. 
A gázkészülékeket kizárólag a Török Fűtéstechnika Kft. Hermann cég által meghatalmazott 
szerviz javíthatja, kizárólag eredeti alkatrészek felhasználásával. 
Ezen feltételek megszegése a készülék biztonságának, valamint garanciájának megszűnését 
jelenti. A fentiek 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: 06-88/581-410 
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A készülék elhelyezése 
 
A HELYISÉG, AMELYBE A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSRE KERÜL 

Mivel az égő hőterhelése 35kW alatt van (kb. 30000kcal/h), a helyiségnek, amelyben a készülék 
elhelyezésre kerül, nem szükséges megfelelnie semmilyen speciális követelménynek. Összegezve, 
tartsuk be mindazon szerelési előírásokat, amelyek a biztonságos és egyenletes működést 
szavatolják. 
Fontos: 
Két, ugyanazon célt szolgáló, egy helyiségben lévő, vagy két, egymással közvetlen kapcsolatban 
lévő helyiségben lévő készülék, lévén, hogy együttes hőterhelésük meghaladja a 35kW-ot, 
hőközpontnak tekintendő, ezért más rendelet hatálya alá esik. 
Több, ugyanazon helyiségben lévő, de különböző célt (pl. sütés és fűtés) szolgáló készülék 
hőterhelését nem kell összeadni. 
 
BESZERELÉS OLYAN HELYISÉGEKBE, AHOL A HŐMÉRSÉKLET 0°C-T IS ELÉRHET 

Amennyiben a készüléket külső térben szereljük fel, el kell azt látni egy megfelelő burkolattal, 
amely megvédi az időjárás viszontagságaitól. Amennyiben a hőmérséklet a 0°C-t is elérheti, 
javasoljuk a fűtőkör védelmének érdekében fagyálló hozzáadását, ezért olvassuk el a rendszer 
feltöltéséről szóló fejezetet. 
 

Szifon kivezetése túlságosan megtelt 
A készülék beszerelése előtt fel kell mérnie, hogy a kondenzzár túlzott mértékű telítését használni 
kívánja-e. Ez a biztonsági kivezetés (a „Készülék belső alkatrészei” című ábrán a 26-os tétel) 
megóvja az égőt abban a ritka esetben, ha a kondenzátum nem tudna megfelelően elfolyni a 
kondenzzárból. Ezt a kivezetést a gyártó zárt egységként készíti. Ha a használata mellett dönt, 
vegye le a védősapkát, és a kondenzátumhoz megfelelő flexibilis tömlőt csatlakoztasson rá, majd 
(vigyázva, nehogy meghajoljon vagy betörjön a tömlő) helyezze be egy megfelelő kivezetésbe, 
például a biztonsági szelep vagy a kondenzátum vezetékébe. 
 
Alternatív – habár NEM javasolt – megoldás, ha egyszerűen leveszi a védősapkát, és nyitottan 
hagyja a kivezetést. Az égő nem sérül meg, ha a tömítés véletlenül eltömődik, de a kondenzátum a 
környezetbe fog ürülni. Vegye figyelembe, hogy a kondenzátum savas, tehát károsíthatja azt a 
felületet, amellyel érintkezésbe kerül. 
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A készülék felfogatása 
A készülék felszereléséhez a következő módon kérjük eljárni: 
- Vegyük figyelembe a készülék térfogatát és a karbantartáshoz szükséges teret, a javasolt 

tér 50mm szélesség és 300mm az alsó részre. 
- Helyezzük fel a sablont (lásd az alsó képet) két horogra, amelyek elég erősek ahhoz, hogy 

megtartsák a készüléket. 
- Helyezzük el a fűtés bemenő-visszatérő, hidegvíz, melegvíz és gáz, villamos bekötés 

csöveket a sablonon jelzettek szerint. 
- Vegyük el a sablont és akasszuk rá a készüléket a kampókra. 
 
Megjegyzés: A sablon csak a bekötések 
csatlakozásának előkészítését szolgálja, így 
tehát újból felhasználható. 

- húzzuk le a készülék csőcsonkjairól a 
műanyagdugókat és tömítéseket, amelyek 
azok védelmét szolgálják. A 
tartócsavarokat kicsavarva vegyük le az 
alsó műanyagtartókat. A csavarokra 
ügyeljünk, mert ezek fogják tartani az alsó 
rácsot. 

Megjegyzés: javasoljuk, hogy az alsó rácsot ne 
szerelje fel az üzembe helyezésig. 

- Kössük be a készüléket az előkészített 
csatlakozásokba, a bemenő hidegvíz csőre 
pedig szereljünk egy csapot. Javasoljuk 
ezen kívül csapok elhelyezését a fűtőkör 
bemenő és visszatérő ágára is. 

 

Szerelősablon 
Készülék külső menetes csatlakozási pontjai 

 Gáz (3/4) 

 HMV kimenet (1/2”) 

 Hidegvíz bemenet (1/2”) 

 Fűtőkör visszatérő (3/4”) 

 Fűtőkör előremenő (3/4”) 

 Villamos betáp kábel 

 Szobatermosztát 

 

1. Tanácsolt 
kondenz elvezetés 

kiépítési zóna 

2. Alternatív zóna 
kondenz kivezetés a 
biztonsági szellőző, 
túlfolyó csonkról 
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Vízrendszer bekötése 

HASZNOS TANÁCSOK A VÍZ, ÉS FŰTÉSI 
RENDSZEREKBEN KELETKEZŐ REZGÉS ÉS 

KAVITÁCIÓS ZAJ ELKERÜLÉSÉRE 

- Ne használjon kis átmérőjű csöveket. 
- Ne használjon kis sugarú csőíveket, és ne 

szűkítse le a fontos szakaszokat. 
- Javasoljuk levegőleválasztó beépítését. 
- Javasoljuk, hogy forró vízzel öblítse át a 

rendszert, öblítse ki a csövekből és a 
radiátorokból a szennyeződéseket (különösen 
az olajokat és zsírokat), amelyek károsíthatják 
a szivattyút. 

- Ha nem oldható meg, a dugulások elkerülése 
érdekében építsünk be iszapleválasztót. 

- Csőhálózat szerelésénél válasszon nem fémes vezetékeket. Használjon szigeteléseket, 
kompenzátorokat. 

SZIVATTYÚ SEBESSÉGE 

A szivattyún van egy többállású kapcsoló, amellyel csökkenthető a szivattyú sebessége, egyúttal 
a túlságosan kicsi fűtési rendszerekben a túl gyors keringésből származó zaj is. 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ BETÁPLÁLÁS 

A belépő hideg víz tápnyomása 1,5–6,0bar között legyen. 

Nagyobb nyomás esetére nyomáscsökkentőt kell beépíteni a készülék elé. 

A hőcserélő csőkígyó tisztítási gyakorisága a víz keménységétől függ. Ezen felül a 
vízben maradó szilárd üledék illetve szennyeződés (pl. új rendszereknél) veszélyeztetheti a 
készülék megfelelő működését. 

A víz minőségétől függően természetesen fel lehet szerelni vízkezelő berendezést is. 

A vízkezelő beépítésének hiánya esetén a víz keménységére visszavezethető károsodásokra 
felelőséget nem vállal a gyártó. 

Elavult, szennyezett vízközmű hálózat esetén szűrő beépítése szükséges. Az erre visszavezethető 
károsodásokra felelőséget nem vállal a gyártó. 

FŰTŐRENDSZER 

- Ellenőrizze, hogy a nyomáscsökkentő szelep után mért víznyomás nem haladja-e meg a 
készülék műszaki adatlapján megadott maximális értéket. 

- Figyelembe véve, hogy a készülék működése alatt a fűtőrendszerben levő víz nyomása 
megnő, ellenőrizze, hogy a maximális értéke nem haladja-e meg a készülék műszaki 
adatlapján megadott maximális értéket. 

- Kösse be a készülék biztonsági leeresztő kivezetését egy leeresztő csatornába. Ha a 
biztonsági szelep nincsen rákötve a lefolyó hálózatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget 
eláraszthatja a víz. A Hermann nem vállal felelősséget ilyen helyzetekből fakadó károkért. 

Ellenőrizze, hogy a víznyomásos és a fűtőrendszer csővezetékei nem szolgálnak-e 
földelésként az elektromos rendszerben, mert erre a célra teljes mértékben 
alkalmatlanok. 
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A KÉSZÜLÉK ALULNÉZETE 

KONDENZÁTUM KIVEZETÉSE 

Helyezze a kondenzszifon flexibilis tömlőjét az UNI EN 677 szerint kiépített lefolyó csőbe, és ha 
a biztonsági túlfolyó kivezetését is be kell kötni, feltéve, hogy a kivezetés képes fogadni az UNI 
11071 által előírt savasságú kondenzátumot. 
 
A rendszert úgy kell kialakítani, hogy a kondenzátum ne fagyhasson meg. A készülék átadás 
előtt ellenőrizze, hogy a kondenzátum megfelelően le tud ürülni. 
 

Rendszer feltöltése 
A vízbekötések elvégzését követően feltölthetjük a rendszert. 
 

Figyelem: Ha a készülék olyan helyiségekbe kerül beszerelésre, amelyekben a 
hőmérséklet 0°°°°C alá eshet, javasolt a rendszert fagyállóval feltölteni. 

A feltöltést vigyázva végezzük, betartva az 
alábbi fázisokat: 
- Nyissuk meg a radiátorok lefúvató 

szelepeit. 
- Nyissuk meg a háztartási melegvíz 

tápcsapját. 
- Forgassuk a vízfeltöltő mágnesszelepen 

lévő (2) csavart lassan a „C” helyzetből az 
„A” helyzetbe (ld. ábra) megbizonyosodva 
arról, hogy a rendszerben található 
esetleges automata lefúvatószelepek 
megfelelően működnek. 

- Zárjuk a radiátorok lefúvatószelepeit, 
amikor a víz már ki akar buggyanni 

- Ellenőrizzük a manométerrel (1), hogy a 
nyomás (min 0,5bar) eléri-e az 1-1,5bar 
értéket, ezért csavarjuk a (2) csavart a ”C” 
helyzetbe (zárt). 

- Ismételjük meg a fenti műveleteket, amíg 
nem távozik már több levegő a 
lefúvatószelepeken. 

 

Figyelem: A készülék automata feltöltéssel van ellátva, amely visszaállítja a 
megfelelő nyomást, ahogy a készülék feszültség alá kerül. 
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Gáz bekötése 
EURA KONDENZ 

A gázkészülék bekötését szakképzett szerelő végezheti a 
84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben előírtak és az 5/1997. 
(III. 5.) IKIM rendelet alapján, mert esetleges nem 
megfelelő beszerelés sérülést okozhat emberekben, 
állatokban, tárgyakban, amelyért a gyártó felelősséget 
nem vállal. (26/2000. (VII.28.) GM rendelet előírja a 
gázszerelők nyilvántartását, és fényképes igazolványt.) 

Megjegyzés: ha a gázcsapot a falsíktól kívánják 
elhelyezni, szerelését a hálózati hidegvíz előtt kell elvégezni. 

Ellenőrizze a következőket: 
 
a) A gázcső-rendszert tisztítsa át, fúvassa ki a gázszelep előtti szakaszokat. A 

csőrendszerben ne maradjon szennyeződés, és egyéb gázelegy, amely veszélyeztetheti a 
gázkészülék megfelelő működését. Tisztítás és átfúvatás nem történhet a gázkészüléken 
keresztül! 

b) A gázvezeték feleljen meg a hatályos jogszabályoknak (MSZ EN 10204 szabvány és a 
22/1998. (IV. 17) IKIM és a 3/1999. (II. 5) GM rendelet szerint). 

c) A gázvezeték és csatlakozásainak tömítettségét, gáztömörségét kívül belül. 
d) A tápvezeték átmérője a gázkészülék vezetékével megegyező vagy annál nagyobb 

legyen. 
e) A gáz minősége olyan legyen, amilyenre a gázkészülék be van állítva; ellenkező esetben 

a gáz átállításához hívja a (Hermann Szervizközpont szerelőjét). 
f) A készülék előtt a tápvezetéken legyen egy elzáró csap. 
 
Nyissuk meg a gázóra csapot és légtelenítsük az egész rendszert, készüléktől készülékig haladva. 
 

Kötelező egy megfelelő méretű és anyagú lapos, hézagmentes tömítés behelyezése a 
készülék gázcsonkjának a hálózati csonkkal való összekötésekor. A csonk 
tömítésére nem megfelelő a kender, kóc, teflonszalag és hasonlók használata. 

 
A gázkészülék bekötő-szettje tartalmaz egyedi gázcsatlakozást is (opciós tartozék). 
 

Gázszelep csatlakozása csak az előírt tömít őgyűrű alkalmazásával történhet 
 

Lapos 
tömítő 
gyűrű 

¾” 
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Elektromos csatlakozások előkészítése 
EURA KONDENZ 
 

Figyelem: a készülék betáp és a szobatermoszát, illetve a távszabályzó csatlakozó 
vezetékeit kizárólag a beüzemelő Hermann szakszerviz szakembere 
csatlakoztathatja a gázkészülékhez. 
 
Figyelem: a szobatermosztát vezetékében alacsony feszültség van. Semmilyen 
körülmények között sem szabad, feszültséget adni a fehér, külső vezérlő vezeték 
egyik kivezetésére sem. 

 
Elektromos szakember feladata (villanyszerelő): 
- 230V-os betáp vezetékcsatorna kiépítése a leválasztó kapcsolóig, melyet a kazán mellett kell 

elhelyezni, majd a kiállásig (lásd „Méretek” 5. és „Gázkészülék felfogatása” 10. oldal). 
- Szobatermoszát vezetékének kiépítése (külön csőben) a gázkészülék mögötti csatlakozó 

helyhez. A vezeték hossza toldás nélkül alkalmas legyen a gázkészülékbe történő bekötéshez. 
- Külső érzékelő vezetékének kiépítése (külön csőben) gázkészülék mögötti csatlakozó 

helyhez (opciós lehetőség). 

A tápkábelt 230V / 50Hz-es hálózatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N 
(L=feszültség alatti /N=nulla) polaritást és a földcsatlakozást. 

- 6A-os kismegszakító elhelyezése, bekötése. 
- A kétpólusú leválasztó kapcsoló elhelyezése, bekötése. 
- EPH kiépítése, jegyzőkönyv. 

A gázkészülék túláram védelmét önálló 6A-os kismegszakító biztosítsa. (Mást nem 
biztosíthat). A kétpólusú leválasztó kapcsolóban pólusonként legalább 3mm 
távolság legyen. A berendezés áramellátásához elosztót, hosszabbítót és dugaljt 
használni tilos. 

 
Ha a tápkábelt ki kell cserélni, akkor a következő vezetékek közül válasszon: MT kábel (3x0,75). 
A földbekötést a CEI hatályos előírásai szerint kell bekötni. (MSZ172,MSZ IEC529) 
 

A berendezés elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha a hatályban levő 
biztonsági előírások figyelembevételével megfelelően rá van kötve egy hatékony 
földelő rendszerre. 

 
Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a gázkészülék által leadható, 
adatlapján olvasható maximális teljesítménynek, különös tekintettel a kábel keresztmetszeteire 
(MSZ1600). 
 
Megjegyzés: A Hermann cég. nem vállal semmilyen felelősséget személyekben, állatokban vagy 
tárgyakban keletkezett kárért, amely a gázkészülék nem megfelelő földeléséből és a vonatkozó 
szabályok be nem tartásából ered. 
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Kéménycsatlakozások 
EURA kondenzációs készülék 
 
Bekötő és levezető csövek beszerelése – fontosabb tudnivalók. 
 
A készülék funkcionalitása és megfelelő hatékonysága biztosításához elengedhetetlen, hogy a 
be-, és elvezető csövek, tartozékok kizárólag kondenzációs készülékekhez készült, eredeti, 
jóváhagyott termékek legyenek. 
 

Figyelem: A kondenzációs készülékek füstgázelvezető rendszereiben – különösen a 
kondenzátummal érintkező – belső alkatrészeket úgy tervezték, hogy anyagában 
műanyag, savállók legyenek, de mint ilyenek, nem tudják elviselni a hagyományos 
készülékek füstgázelvezető rendszerében levő magasabb hőmérsékletet. Ennél fogva 
hagyományos készülék füstgázelvezető részei nem használhatóak kondenzációs 
készülék füstgázelvezető rendszereiben, és viszont. 

 
Ha van rá lehetőség, akkor (a levegő/füstgáz áramlási irányát figyelembe véve) az összes ki-, és 
bevezető csövekhez emelkedő szakasz beépítését javasoljuk, annak érdekében, hogy 
megakadályozza a víz, por vagy egyéb szennyeződés bejuthasson a bevezető csőbe. Koaxiális 
bekötő csövek esetében alkalmazzon speciális vízszintes kivezetési pontokat, amelyek 
kimondottan arra készülnek, hogy a bekötő csőnek csak az első szakaszában vegye figyelembe 
az emelkedő szakaszt. 
 
A kivezető csőben segítheti a kondenzátum visszafolyását az égéstér felé, amelyet ilyen 
körülményekre és a kondenzátum kibocsátására terveztek. Ha ez nem lehetséges, vagy van 
néhány pont a kivezető csőben, ahol a kondenzátum megáll, és a lejtés módosításával nem lehet 
ezt elkerülni, akkor ezeket a pontokat a speciális kondenzátumgyűjtővel kell leereszteni (lásd az 
eredeti kiegészítők katalógusát) a kivezető csőbe az (UNI 11071) előírásainak megfelelően. 
 



 

   SZERELÉSI UTASÍTÁSOK  19 

 
Az alábbiakban néhány jó és rossz példával illusztráljuk a be-és kivezető csövek bekötési 
lehetőségeit (az emelkedő szakaszok lejtését szándékosan túloztuk el). 

A = bekötés; S = kivezetés. 1. A legpraktikusabb és legegyszerűbb megoldás, ha 
visszavezetjük a kondenzátumot a készülékbe. 2-3: ha egy akadály miatt nem lehet felfelé 
emelni a kivezető csövet, akkor kondenzátumgyűjtőt kell beépíteni, és nem szabad 
stagnációs pontokat hagyni az elvezetésben. 4: a bekötőcsövet emelje meg teljes hosszában, 
de legalább a külső szakaszán, nehogy az esővíz bejusson az égéstérbe. 5: a bekötőcső nem 
lejthet befelé. 6: tilos a kondenzátumot a füstgázkivezetésen át kivezetni. 7: koaxiális be-, 
vagy kivezető csöveket felfelé emelkedve kell beszerelni, hogy a kondenzátum a készülék 
felé ürüljön. A külső kivezető szakaszt vízszintesen kell pozícionálni, mely szakasz 
bordázott, hogy megakadályozza, nehogy a külső szakaszból víz juthasson be. A belső 
kivezető cső felfelé emelkedik, és a megfelelő irányba tereli a kondenzátumot. 
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A légbevezető és füstgázelvezető csöveket megfelelő védelemmel kell ellátni, nehogy a 
környezetből nem kívánt szennyeződés juthasson beléjük. 
 
Figyelmesen tartsa be a hazai jogszabályok által előírt követelményeket. 
 
A kivezető cső köti össze a készüléket azzal a ponttal, ahol a füstgázok a rendszerből távoznak. 
Mivel a kivezető cső is szerves része a készüléknek, eredeti csövet kell beszerelni. Közvetlen kültéri 
kivezetésre csak a jogszabály által előírt esetben van lehetőség, a kivezető csövön akkor is speciális 
eredeti kivezetést kell alkalmazni. 
 
Ha az égésterméket kéményen keresztül kívánja eltávolítani (egy felhasználó esetén egy kémény 
vagy közös kémény több felhasználó számára), akkor a gyártójának pontosan meg kell adnia a 
kivezető rendszer azon részének (kémény vagy az elvezető cső) a névleges kapacitását, amely a 
kondenzációs készülék kivezető csövét vezeti el. Közös kémény esetén vegye figyelembe a 
jogszabály által előírt típuscsoportokat és teljesítményértékeket. 
 
Általában az égéstermék elvezető rendszer tulajdonságait ugyanannak a rendszernek a gyártója adja 
meg nedves üzemmódra, vagy pedig a készülék gyártója. 
 
Ha a kémény (vagy az elvezetés) nem megfelelő, akkor speciális csöveken – például eredeti 
füstgázelvezető csöveken – kell a kivezetést megoldani. 
 
ÍVEK, KÖNYÖKÖK HATÁSA. 

A be-, és kivezető csöveknek a jogszabály által előírt minimális és maximális hosszok a következő 
oldalon levő ábrákon látható elrendezéshez tartoznak. Szükség esetén be lehet iktatni további 
hajlatokat, könyököket, de egy-egy betét a következő módon módosítja a csőrendszer 
szállítóképességét: 
 
- Minden további 90°-os könyök (egyszerű vagy koaxiális, d=60 mm) vagy „T” kondenzátum-

gyűjtő 1m csőnek felel meg. 
- Minden további 45°-os ív (egyszerű vagy koaxiális, d=60 mm) 0,5m csőnek felel meg. 

A FÜSTCSATORNA BEKÖTÉSE KÜRTŐBE 

- Nem szabad a cső végének a kürtő belső síkjától beljebb lógnia, hanem azzal egy síkban kell 
lennie, mint a mellékelt ábrán láthatjuk. 

A fali füstkivezetéseknél be kell tartani a rajz szerinti elhelyezést a következő oldali táblázat szerint, 
lásd még GMBSZ ajánlásai. 
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Fali kivezetéseknél vegye figyelembe az alábbi ábrán és táblázatban látható adatokat: 

Zárt égésterű gázkészülék levegőrendszerének végpontjainak helyzete a fűtőteljesítmény 
függvényében. 

Berendezések 
Végpont elhelyezése Távok 4*–7kW 

mm min 
7–16kW 
mm min 

16–35kW 
mm min 

Ablak alatt A 300 500 600 
Szellőzőnyílás alatt B 300 500 600 
Ereszcsatorna alatt C 300 300 300 
Erkély alatt** D 300 300 300 
Szomszédos ablaktól E 400 400 400 
Szomszédos szellőzőcsatornától F 600 600 600 
Függőleges vagy vízszintes ürítő csövektől*** G 300 300 300 
Épület sarkától H 300 300 300 
Épület beszögellésétől I 300 300 300 
Talajtól vagy másik szint padlójától L 400♦ 1500♦ 2500 
Két végpont között függőlegesen M 500 1000 1500 
Két végpont között vízszintesen N 500 800 1000 
Másik felülettel szemben levő felülettől, 
amelyen 3 méter távolságon belül nincsen 
nyílás vagy végpont 

O 1500 1800 2000 

Mint fentebb, csak 3 méter távolságon belül van 
nyílás vagy végpont 

P 2500 2800 3000 

*4kW-nál kisebb fűtésteljesítményű berendezéseknél a végpont elhelyezését nem korlátozza 
semmi, kivéve az O és P pontokat.  

**Közlekedésre használt erkély alatt a kivezetéseket úgy kell elhelyezni, hogy a levegőrendszer 
teljes hossza ne haladja meg a 2000mm-t a kivezetési ponttól az erkély külső kerületvonalán 
levő kivezetésig (beleértve a védőkorlát magasságát is) 

***A végpont elhelyezésénél 
legalább 500mm távolságot 
kell hagyni, ha gyúlékony 
anyagok közelébe ér (pl. 
műanyag ereszek, 
csapadékelvezetők, fa 
kiszögellések, stb.), hacsak 
nem alkalmaz más, megfelelő 
védekezési módot. 

♦A kivezetési végpontokat úgy 
kell megtervezni, hogy a 
füstgáz áramlása lehetőség 
szerint emelkedő legyen, és a 
rendszert a hőhatásoktól 
védeni kell. 
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Füstgázelvezetés lehetséges módjai 
SZÉTVÁLASZTOTT FÜSTGÁZELVEZETŐ RENDSZEREK 

 

Levegő bevezetése légcsatornán 
Égéstermék kivezetése kürtőbe 

Levegő bevezetése falon keresztül. 
Égéstermék kivezetése kürtőbe 

CA=Bevezető cső 
CS=Kivezető cső 
CA+CS= min. 2m – max. 18m 
CS = max. 9m 
Minden további 90°-os könyök 1m csőnek felel meg. 
Minden további 45°-os ív 0,5m csőnek felel meg. 

Levegő bevezetése és égéstermék 
kivezetése falon át 

Függőleges kivezetés külön csöveken. 
(levegő bevezetése: mint a bal oldali ábrán) 

Füstgáz Füstgáz 
Levegő 

bevezetés 

Bővítés 
igény szerint 
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KOAXIÁLIS FÜSTGÁZ ELVEZETŐ RENDSZEREK 

 

Vízszintes koaxiális rendszer 

Hátsó kivezetés Oldalsó kivezetés 

Függőleges koaxiális rendszer 

LO = vízszintes koaxiális csővezeték hossza 
(bevezetés + kivezetés): min. 1m – max. 10m. 

LV = függőleges koaxiális csővezeték hossza 
(bevezetés + kivezetés): min. 1m – max. 11m. 

Minden további 90°-os könyök 1m csőnek felel meg. 
Minden további 45°-os ív 0,5m csőnek felel meg. 

Figyelem: A vízszintes koaxiális cső 
kivezetési pontját a képen látható módon 
emelje meg. 

Igény szerint bővíthető 
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Másodlagos fűtési zónával rendelkező rendszerek 
Az Eura kondenzációs készülék másodlagos fűtési zóna kezeléséhez is elő van készítve. Az eltérő 
hőmérsékleteket két termosztát vagy időzítő termosztát szabályozza. A rendszer kialakításához több 
megoldás is létezik, itt mi kimondottan az EURA kondenzációs készülékhez legjobban illő 
megoldást mutatjuk be. Az EURA speciális, külön rendelhető egységgel oldja meg a kétzónás, 
alacsony és magas hőmérséklet együttes kezelését. 
 
A fő cél, hogy a készülék lehetőség szerint alacsony hőmérsékleten, kondenzációs üzemmódban 
üzemeljen, ami a jó hatásfokot biztosítja. 
 
Ha a magas hőmérsékletű zóna nem igényel fűtést (TA2-es szobatermosztát ki van kapcsolva), 
akkor a készülék alacsony hőmérsékleten üzemel, és közvetlenül a TA termosztáttal szabályozott 
padlófűtést látja el meleg vízzel. Amikor a magas hőmérsékletű TA2-es szobatermosztát fűtési 
igényt jelez, akkor a készülék magas hőmérsékletre felfűt, és a speciális egység a meleg tápvizet, a 
radiátorok felé továbbítja. Ha mindkét zóna kér fűtést, akkor a zónamegosztó egység közvetlenül a 
radiátoroknak juttatja a meleg vizet, valamint alacsony fűtési hőmérsékletet keverve a padlófűtő 
rendszerbe juttatja a vizet. 
 
Ezenfelül a megosztó egység a szobatermosztátok jeleit feldolgozza és értelmezi a készülék felé. A 
csatlakozásokról, bekötésekről részletesebben az egységcsomag használati utasításában talál 
információt. 
 
Megjegyzés: Opcionális távvezérlés mindig az elsődleges zóna termosztátját helyettesíti, sohasem a 
másodlagos zóna termosztátját. 
 
A példán látható illusztrációval ellentétben az elsődleges zóna (TA termosztát vagy távvezérlő 
zónája) lehet természetesen magas hőmérsékleten is és a másodlagos zóna (TA2-es termosztáttal) 
lehet alacsony hőmérsékleten is. 
 

Alacsony hőmérsékleti 
megosztó egység. 

* Távvezérlőt csak az elsődleges zónába szabad beépíteni 

Elsődleges zóna TA-val. 

Időzítő termosztát vagy távvezérlés. 

Másodlagos 
zóna TA2-vel. 

EURA 
Kondenz 

TA és TA2 jel 
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Karbantartás 
A rendszeresen elvégzendő karbantartási műveletek közé tartozik, a készülék főbb alkatrészeinek 
megtisztítása, a megfelelő üzemelés ellenőrzése (a törvény által előírt követelmények figyelembe 
vételével), valamint a szükségessé vált beállítások elvégzése. 

- Ellenőrizze, hogy a készülék előtti csőszakaszon nincs-e gázszivárgás. 

- Ellenőrizze a készülék összes csatlakozásának állapotát, megfelelőségét (víz, gáz, fűtőkör, 
elektromos rendszerek). 

- Ellenőrizze, hogy az állandó légbevezető/füstgáz kimenetek a hazai jogszabályok által előírt 
módon a használandó készülékhez lettek-e méretezve és megfelelően működnek. 

- Tisztítsa meg az égőt, a hőcserélőt és a kondenzátumelvezető csövet: lapozzon az „Égetőegység 
tisztítása” című fejezetre. 

- Ellenőrizze, hogy a készülék belsejében az alkatrészek tiszták és jó állapotban vannak. 

- Ellenőrizze, hogy a levegő bevezetése, az égetés, valamint a füstgázok és a kondenzátum 
elvezetése a hatályos előírásoknak megfelelően történik-e (DM 12/04/96; UNI CIG 7129/01; 
D.P.R. 412/93; UNI 11071 és módosításai). 

- Ellenőrizze a kondenzáló egység megfelelő működését, kivezetését, a készüléken belüli 
alkatrészekkel együtt pl. ha kondenzátumgyűjtő van beszerelve a füstgázkivezető csőre: 
ellenőrizze, hogy a folyadék áramlását semmi sem akadályozza, és magába a rendszerbe nem 
juthat be gáz halmazállapotú égéstermék. 

- Ellenőrizze, amennyiben a készüléket bútorba építették be a bútor gravitácós szellőzés feltételei 
adottak-e. 

- Ha elő van írva, vagy szükségét érzi (pl. égési maradvány van az égetőegységben vagy a 
kondenzátum elvezetésében), ellenőrizze, hogy az égés megfelelően van-e szabályozva: 
lapozzon az ”Égés ellenőrzése és beszabályozása” című fejezetre. 

- Ellenőrizze, hogy a készülék fűtése és a használati melegvíz előállítása megfelelően működik. 

- Töltse ki a megfelelő dokumentumot, és egy példányát adja át a vevőnek. 
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Javítási, szerelési figyelmeztetések 
Az összes javítási és gáz-átalakítási munkákat kizárólag szakember végezheti. A 
karbantartást a hatályos előírásoknak megfelelően évente legalább egy alkalommal 
Hermann szakszervizzel, kell elvégeztetni, amelyet be kell vezetni a készülék 
szervizkönyvébe. 

Minden egyes fűtési idény kezdetéig a készüléket szakemberrel ellenőriztetni kell, hogy a rendszer 
folyamatosan, biztonságosan, teljes hatásfokkal üzemelhessen. 
 
A gondos karbantartás garantálja biztonságos és takarékos üzemelést. 
 
A karbantartás során általában a következő műveleteket kell elvégezni: 
 
- Távolítsa el az égőn és az elektródákon levő esetleges oxidációt. 

- Távolítsa el a vízkövet, lerakódásokat a hőcserélőről. 

- Ellenőrizze a készülék gyújtását, kikapcsolását, működését. 

- Ellenőrizze a gáz-, és vízcsatlakozásokat, a csövek állapotát. 

- Ellenőrizze a gázfogyasztást minimum és maximum teljesítményen. 

- Ellenőrizze, hogy a biztonsági berendezések megfelelően beavatkoznak-e. 

- A készülék vezérlő és beállító szerveinek működésének ellenőrzése. 

- A füstgázelvezető rendszer és/vagy a kémény megfelelő és hatékony működésének időszakos 
vizsgálatának megtörténtét. 

- Ha a füstgázelvezető rendszer és/vagy a kémény közelében karbantartás vagy más munka 
folyik, kapcsolja ki a készüléket; takarja le, őrizze meg biztonságos állapotát. 

- Ne hagyjon tűzveszélyes anyagot vagy tűzveszélyes anyagot tartalmazó tartályt abban a 
helyiségben, ahol a készülék van. 

- Ne takarítson abban a helyiségben, ahol a készülék van, és éppen működik, akadályozza meg 
a külső szennyező anyagok készülékbe jutását. 

- A burkolatot csak szappanos vízzel tisztítsa. A burkolat és más festett, műanyag részeket 
oldószerrel tisztítani nem szabad. 

- A készülékbe csak eredeti, a Hermann által gyártott pótalkatrészt építsen be. 

Nem eredeti alkatrészek felhasználásából eredő károkért a Hermann nem vállal felelősséget. 
 
A karbantartási javítások végeztével a gázkészülék használójának jegyzőkönyvet kell írni a 
készülék állapotáról, az elvégzett javításokról, aktuális javaslatokról és a betartandó teendőkről. 
(D.P.R. 551/99) 
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Készülék belső felépítése 

 
 
1. Automatikus légtelenítő 
2. Égéstermék ellenőrző dugó (A = levegő) 
3. Égéstermék ellenőrző dugó (F = füstgáz) 
4. Automatikus légtelenítő (Használati 

melegvíz (HMV) hőcserélő) 
5. HMV hőérzékelő a minitárolónál 
6. Füstgáz gyűjtőkamra 
7. Tágulási tartály 
8. Égetőegység (égő + elsődleges 

hőcserélő) 
9. Zárt kamra 
10. Gázinjektor 
11. Levegő / gáz keverőrendszer 
12. Motoros keverőszelep 
13. Kondenzátumgyűjtő szifon 
14. Gázcsap 
15. Gyújtóegység 
16. Kondenzátumkivezető cső 

17. Áramláskapcsoló  
18. Rendszerfeltöltő elektromos szelep 
19. Leeresztő szelep 
20. Nyomásmérő 
21. By-pass 
22. Kondenzszifon tisztító csonk 
23. 3bar-os fűtőköri biztonsági szelep 
24. Motoros váltó szelep 
25. Keringető 
26. Szifon biztonsági kivezetés 
27. Nyomáskapcsoló 
28. Ventillátor 
29. Lángdetektor és ellenőrző szenzor 
30. Gyújtóelektróda 
31. Bejövő hőmérsékletérzékelő 
32. Biztonsági termosztát 
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FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK  
Figyelmeztetések és fontos tudnivalók a beüzemelésről 

A beüzemelést, az első begyújtást szakember végezze (pl. valamely Hermann által 
felhatalmazott szakszerviz). 

Átállás egyik gáztípusról (földgáz, PB vagy városi gáz) másik gáztípusra már felszerelt 
készüléken is elvégezhető, de a műveletet csak szakember végezheti. A szakember a 
következőket ellenőrzi: 

a) A gázkészülék adattábláján levő adatoknak a gáz, víz és elektromos hálózat paraméterei 
megfelelnek. 

b) Az égő mérete megfelel a készülék teljesítményének. 
c) A kéményrendszer megfelelően működik, az égéstermékeket elvezeti. 
d) Az égéshez szükséges levegő és a füstgáz elvezetése a hatályos szabványoknak megfelelő. 
e) A megfelelő szellőzés feltételei adottak még akkor is, ha a készülék bútorba van 

beszerelve. 

Hasznos tanácsok 
Minden beüzemelési, szervizelési és gáz átalakítási munkákat csak képzett 
szakember végezhet az 1990.03.05-i 46. törvény értelmében és az UNI CIG 7129/92 
és 7131/99 követelményeinek és átdolgozott kiadásainak megfelelően. 
Emellett a DPR 412/93 4. bekezdésének 11. cikkelye alapján a gázkészülék 
karbantartását legalább évente egyszer el kell végezni a gyártó előírásai és a 
hatályos UNI és CEI szabályok alapján.  

 
BESZERELÉS ÉS SZERVIZELÉS 

A beszereléssel, karbantartással és gázváltással kapcsolatos teendőket a vonatkozó jogszabályok 
értelmében kizárólag szakember végezheti. 

A vonatkozó jogszabályok értelmében a készülék karbantartását évente legalább egy alkalommal 
el kell végezni. 

A beüzemelés végeztével a készülék használójának, jelentést kell írni: a készülék beállításairól, 
aktuális javaslatokról, betartandó teendőkről, oktatásról, a soron következő karbantartás 
határidejéről. A jótállási okmányokat regisztrálni kell. A garanciaérvényesítési regisztrációs 
lapot vissza kell juttatni (helyesen kitöltve) az importőrhöz, egy héten belül. 

A karbantartások és javítások végeztével a készülék használójának, jelentést kell írni: a készülék 
állapotáról, az elvégzett javításokról, aktuális javaslatokról, betartandó műveletekről. 
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A KÉSZÜLÉK VAGY HŐKÖZPONT NAPLÓJA 

Minden rendszerhez – még az 1994. augusztus 1. előtt felszerelt rendszerekhez is – tartoznia kell 
egy rendszernaplónak, 35kW vagy ez alatti teljesítmény esetén, illetve hőközpont-naplónak, 
35kW vagy e feletti teljesítmény esetén. Az esedékes és eseti javításokat, az égés ellenőrzését ide 
be kell vezetni, a javítást, beállítást végző személy nevével együtt. 
 
AZ ÉGÉS ELLENŐRZÉSE 

Az égés ellenőrzése a gázkészülék hatásfokának ellenőrzését jelenti; ezt a vizsgálatot csak a 
HHGG sz. jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szakember végezheti. Ki kell cserélni azt 
a gázkészüléket, amelynek hatásfoka az ellenőrzést követően nem éri el a minimálisan előírt 
értéket és ez beállítással sem teljesíthető. 
 
GÁZKÉSZÜLÉK ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTÁSA 

A készülék megfelelő működéséért és karbantartásáért a készülék használója (lakás, ház 
tulajdonosa, bérlője, ahol a gázkészülék fel van szerelve) illetve a háztömb képviselője (központi 
fűtés esetén) felel. Mindketten átháríthatják a javítás és akár az üzemeltetés felelősséget is 
harmadik személyre, ha az megfelel a (előző bekezdésben írt) jogszabály által támasztott 
követelményeknek. Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője személyes felelősséget vállal is a 
készülékért, a rendszeres karbantartást és az égés ellenőrzését a szakszerviz gondjaira kell bízni. 

Figyelmeztetések 
Ha a felhasználó huzamosabb ideig távol marad, hívjuk a szakszervizt, hogy ürítsék le a 
rendszert. 
 

Ha gázszagot érez: 
a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolókat, ne használja a telefont vagy más 

olyan tárgyat, amely szikrát gerjeszthet. 
b) Azonnal nyisson ablakot és ajtót, hogy a helyiség hamar kiszellőzzön. 
c) Zárja el a gázcsapokat. 
d) Hívjon fel egy illetékes szakembert, kérje szakszerviz segítségét. 

 
A gázkészülék helyiségében ne zárjuk el a szellőzőnyílásokat, így elkerülhetőek a 
veszélyes helyzetek (pl. mérgező és robbanó elegy) kialakulása. 
 
Ha a készüléket hosszabb időre kikapcsolja, akkor lásd a „Gázkészülék üzemen 
kívül” cím ű fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gáztáp és 
fagyásveszéllyel kapcsolatos óvintézkedéseket. 
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A kezelőpanel fedelének lenyitása 
A készülék működéséhez szükséges funkciókhoz való hozzáférés 
érdekében elég, ha az ajtó alsó részét megnyomjuk, amint azt az 
ábra láttatja. 

Bekapcsolási, üzemeltetési és kikapcsolási utasítás. 
 
BEKAPCSOLÁS: 
- Kapcsoljuk be a villamos megtáplálás főkapcsolóját, amelyet a szereléskor elhelyeztünk: a 

zöld led villog. 
- Nyissuk meg a gázcsapot és nyomjuk meg az O/I  gombot: a zöld led világít, jelezve, hogy a 

készülék be van kapcsolva, és hogy Tél / Nyár üzemmódba helyezkedik. gomb 
megnyomásával. 

KIKAPCSOLÁS 
- nyomjuk meg az O/I  gombot: a zöld led villog. 

Ha a készülék hosszabb időre használaton kívül maradna, zárjuk le a gázcsapot és 
kapcsoljuk ki a beszereléskor behelyezett villamos főkapcsolót is. 

„NYÁRI” ÜZEMMÓD 

A nyár üzemmód kiválasztása a /  gomb megnyomásával történik. A nyár üzemmód 
működését a kijelzőről ismerjük meg, mivel ekkor a  jel jelenik meg csak és mellette a HTM 
részére beállított hőmérséklet (°C-ban). 
Az égő minden melegvíz elvételre beindul. 
A HTM hőmérséklete a  és  gombok segítségével állítható: ilyenkor a hőmérséklet 
néhány másodpercig villog. 

„TÉLI” ÜZEMMÓD 

A készüléket úgy kapcsoljuk tél üzemmódba, 

hogy megnyomjuk a /  gombot. A tél 
üzemmód működését a kijelzőről ismerjük meg, 
ekkor megjelenik mindkét szimbólum, a  és a 

 is, mellettük a rendszer hőmérséklete és a 
HTM részére beállított hőmérséklet (°C-ban). 
Az égő annyiszor indul be, ahányszor erre 
szükség van. 
A HTM hőmérséklete a  és  gombok 
segítségével állítható: ilyenkor a hőmérséklet 
néhány másodpercig villog. 
A fűtési rendszer hőmérséklete a  és  gombok segítségével állítható: ilyenkor a hőmérséklet 
néhány másodpercig villog, majd világít, és az abban a pillanatban ténylegesen mért hőmérsékletet 
jelzi ki. Általában, ha a kinti hőmérséklet alacsony, emeljük meg a hőfokot, ha pedig melegebb, 
csökkentsük. 
 
Megjegyzés: amennyiben a rendszer termoszifonos, vagy jelen van egy szobatermosztát, vagy a 
kereskedelemben kapható időkapcsolós termosztát, javasoljuk, hogy a fűtőrendszer hőfokát 
középmagas értékekre állítsuk be. (pl. 65-70°C). 
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Amennyiben a készülékhez külső érzékelőt szereltek (opció), a  és  gombokkal egy másik, 
„diszperziós együtthatónak” nevezett értéket kell beállítani. Ehhez olvassuk el a külső érzékelő szett 
dobozában lévő utasítást. 
 
PLUS FUNKCIÓ 
A PLUS gomb megnyomásával a készülék 
rekordidő alatt készít HTM-et, 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 kijelzőn megjelenik a „plus” felirat. 
 
A HELYISÉG HŐMÉRSÉKLETÉNEK SZABÁLYOZÁSA 

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy a helyiségek hőmérsékletét egy-két hőmérsékletszintű 
szobatermosztáttal kell szabályozni. 
 
A szobatermosztát használatához kérjük, olvassa el annak használati utasítását. 
 
A RENDSZER FELTÖLTÉSE 

Nem szükséges a fűtőrendszer nyomásának felügyelete, mert a készülék önállóan beállítja a 
megfelelő nyomást úgy, hogy a vízkörből vesz el vizet. 
A készülék csak a feltöltés alatt történő hibák miatt fog leállni és a kijelzőn megjelenteti az illető 
hibakódot. Ezzel kapcsolatosan olvassa el az erre vonatkozó „Hibakódok” fejezetet. 
 
FAGYVÉDELEM 

Az EURA készülék olyan fagyvédő rendszerrel rendelkezik, amely a fűtésrendszerben és a HTM 
hőcserélőjében a víz hőmérsékletét 5°C felett tartja. Ez a rendszer, amely az égőt beindítja, akkor is 
működik, ha a készülék OFF (kikapcsolt) helyzetben van (villog a zöld led), azonban ehhez 
szükséges, hogy a készülék gáz, és villanyellátása ne szakadjon meg. 
 
Amennyiben a gáz nem állna rendelkezésre, vagy a készülék leblokkolna, az égő nem tud 
bekapcsolni. Ebben az esetben a fagyásgátló funkciót a szivattyú veszi át, néha megkeringetve a 
rendszerekben lévő vizet. 
Emlékeztetjük arra, hogy a fagyásgátlás biztonsági lépésként lett kifejlesztve és nem egy rendszer a 
készülék és rendszereinek megvédésére. Abban az esetben, ha a készülék hideg időjárási viszonnyal 
rendelkező helyen hosszú ideig használaton kívül van, kérje meg a szervizt, hogy víztelenítse a 
rendszert és a készüléket, vagy töltesse fel a rendszert fagyállóval. 
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A vezérlőpanel részei 

 
1. BEKAPCSOLT / KÉSZENLÉTI MÓD ÁLLAPOTJELZŐ GOMB. 

• megnyomásával bekapcsoljuk a készüléket (bekapcsolt állapotban a zöld led világít). 
• újranyomásával a készülék nem veszi figyelembe, ha a rendszernek hőelvezetésre van 

szüksége (stand-by állapot, amikor a zöld led villog) és csak a fagyvédelem és a 
szervizesnek szóló funkciókat hagyja aktívan. 

2. NYÁR/ TÉL GOMB. 
• megnyomásával a nyári/ téli üzemmódok közötti átmenetet valósítjuk meg és fordítva. A 

részleteket lásd a Bekapcsolási, használati és kikapcsolási utasításban. 

3. FŰTŐKÖR HŐFOK (CSÖKKENTÉS) GOMB. 

4. FŰTŐKÖR HŐFOK (NÖVELÉS) GOMB. 
• a gomb minden egyes megnyomásával a fűtésrendszer hőfokát 1ºC-kal növeljük, vagy 

csökkentjük. Ezek a gombok csak téli üzemmódban működnek. 
Ha észleljük, hogy a helyiség hőmérséklete túl lassan éri el az óhajtott hőmérsékletet, 
növeljük a beállítást. Ha azonban a levegő túlságosan melegszik, csökkentsük a beállított 
hőfokot. 

5. HTM (HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ) HŐFOK (CSÖKKENTÉS) GOMB. 
6. HTM (HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ) HŐFOK (NÖVELÉS) GOMB 

• minden egyes megnyomásával a HTM rendszer hőfokát 1ºC-kal 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. 
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8. RESET GOMB. 
• A gomb megnyomása előtt olvassuk el a „Készülék blokkolása és hibakódok” részt, hogy 

tudjuk, mi történt és mit tegyünk az ok megismétlődésének elkerülése érdekében. 
• Megnyomásával a készülék újraindul, 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 fixen világít, és a kijelző 
közepén megjelenik a „reset” felirat (az ábrán a 18. és 20). 

• Emlékeztetjük arra, hogy a készüléknek a piros led villogásával jelzett blokkolását, mellyel 
egyidejűleg minden esetben megjelenik egy kódszám és a „service” felirat a kijelző 
közepén (az ábrán 18 és 19), nem törölhetjük reset-tel, mivel ezek javítást igényelnek. 

9. A PLUS FELIRAT A KIJELZŐN. 
• Jelzi, hogy megnyomtuk a plus gombot, a háztartási melegvíz elvétel komfortjának 

növelésére. 

10. MELEGVÍZ SZIMBÓLUM A KIJELZŐN. 
• Jelzi, hogy a melegvíz elvételre kész: ez a jel mind nyári, mind téli üzemmódban 

megjelenik. 
• Ha villog, melegvíz elvétel van folyamatban. 

11. MELEGVÍZ HŐFOK KIJELZÉSE A KÉPERNYŐN. 
• A beállított HTM hőfokot jelzi, és néhány másodpercig villog, ha a  vagy  

gombokkal állítottunk a hőfokon. 

12. PIROS LED KÉSZÜLÉK LEBLOKKOL. 
• Világít, ha a készülék ki van kapcsolva. 
• Ha a fixen világít, egy, a felhasználó által feloldható blokkolás történt. Ekkor a kijelző 

közepén megjelenik a „reset” felirat (az ábrán a 18. és 20). A gomb megnyomása előtt 
olvassuk el a „Készülék blokkolása és hibakódok” részt, hogy tudjuk, mi történt és mit 
tegyünk az ok megismétlődésének elkerülése érdekében, majd nyomjuk meg a „reset” 
gombot és indítsuk újra a készüléket. 

• Ha villog, megjelenik egy kódszám és a „service” felirat a kijelző közepén (az ábrán 18 és 
19), ki kell hívni a szervizt. 

13. NARANCSSZÍNŰ FÉNY – ÉGŐ ÜZEMEL. 
• Ha a narancsszínű fény folyamatosan ég, az égő üzemel. 
• Ha a narancsszínű fény villog, akkor az azt jelenti, hogy a javítást és karbantartást végző 

szerelő kihagyott egy funkciót a készülék működéséből, amely azonban nem akadályozza 
meg a készülék begyújtását. Körülbelül 20 másodperc után a villogás megszűnik, és a 
készülék folytatja a normális működését. 

14. ZÖLD LED KÉSZÜLÉK FESZÜLTSÉG ALATT / BEKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN. 
• Ha villog, a készülék feszültség alatt, de stand-by (várakozó) módban van. 
• Ha fixen világít, akkor a készülék, működésre kész. 
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15. FŰTŐKÖR HŐFOK KIJELZÉSE A KÉPERNYŐN. 
• Ha fix, a fűtőkörben lévő melegvíz (előremenő) mért hőfokát mutatja. 
• A hőfok, (vagy a diszperziós együtthatónak*) a  vagy a  gombokkal való beállítása 

közben néhány másodpercig villog, és a beállított hőfokot mutatja. 
* Amennyiben a készülékhez csatlakoztattunk külső hőérzékelőt (opció). 

16. FŰTÉS SZIMBÓLUM A KIJELZŐN. 
• Jelzi, hogy a készülék téli üzemmódban van. 
• Ha villog, a készülék éppen fűti a helyiségeket. 

17. REMOTE (TÁVVEZÉRLŐ) A KIJELZŐN. 
• Akkor jelenik csak meg a kijelzőn, ha Hermann Távvezérlő is csatlakoztatva van a 

rendszerhez. A legtöbb vezérlési funkció ettől kezdve csak a távvezérlőről érhető el, 
bővebben lásd a Távvezérlőhöz adott használati utasításokat. 

18. HIBAKÓD FELIRAT MEGJELENÉSE. 
• A kódszám azonosítja a készülék leblokkolását okozó hiba típusát. 
• Olvassuk el a „Készülék blokkolása és hibakódok” részt, hogy tudjuk, mi történt és mit 

tegyünk az ok megismétlődésének elkerülése érdekében. 

19. SERVICE FELIRAT MEGJELENÉSE. 
• Jelzi, hogy a készülék leblokkolt és újraindításához feltétlenül szükséges a szerviz 

kihívása. 

20. RESET FELIRAT MEGJELENÉSE. 
• Az újraindításhoz olvassuk el a „Készülék blokkolása és hibakódok” részt, hogy tudjuk, mi 

történt és mit tegyünk az ok megismétlődésének elkerülése érdekében. 

Készülékleállító és hibakódok 
Az alábbiakban felsoroltuk azokat a lehetséges hibakódokat, amelyeket a készülék kijelezhet, a 
hozzájuk tartozó felirattal és a felhasználó teendőivel, hogy újraindítsa. 
 

Amennyiben a készülék annak ellenére sem működik, hogy a felhasználó elvégezte a 
javasolt teendőket, vagy ha a blokkolás megismétlődik, hívjuk ki a szervizt. 
A piros, villogó leddel egy időben, a kijelzőn megjelenő hibakódokat, mellettük a 
„service” felirattal kizárólag a szakképzett szerelő törölheti, illetve a javítást követően 
indíthatja újra a készüléket. 
A „service” hibakódok leírása a „Hibakódok a szervizszakember részére” című 
fejezetben találhatók. 
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E 01 ÉGŐ NEM ÉG. 
Piros led fixen világít: Hiba típusa: reset. 
Oka 1: az égő nem gyulladt be, vagy véletlenül kialudt. 
Tennivaló: Indítsa újra a készüléket a „reset” megnyomásával Ha a hiba megismétlődik, 

ellenőrizze, hogy a készülék és a gázóra gázcsapjai meg vannak-e nyitva, hogy kap-e gázt 
a készülék. Ha a tűzhelyet is ugyanaz a rendszer táplálja, próbaképen nyisson meg egy 
karikát. 

Oka 2: A villamos megtáplálás nem megfelelő. 
Tennivaló: Indítsa újra a készüléket a „reset” megnyomásával. Ha a hiba megismétlődik, 

ellenőriztesse szakemberrel, hogy a fázis, a nulla és a földelés megfelelően vannak-e 
bekötve, különben lehetséges, hogy az égő működik, de a készülék nem jelzi. 
A gond adódhat még a nem megfelelő áram szolgáltatásból is (kiegyensúlyozatlan nulla). 

E 02 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK KÖZBELÉPÉSE. 
Piros led fixen világít: Hiba típusa: reset. 
Oka 1:  A füst nem került (ha csak pillanatokra is) megfelelő módon elvezetésre. 
Megjegyzés: kivételes esetekben okozhatta egy erős széllökés is. 
Tennivaló: Indítsa újra a készüléket a „reset” megnyomásával. Ha a hiba megismétlődik: 

• Ellenőriztesse a kémény hatásosságát. 
Oka 2:  A készülék túlmelegedett és közbelépett a biztonsági termosztát. 
Tennivaló: Várjon 20-30 percet, míg a készülék lehűl, majd nyomjuk meg a „reset” gombot. Ha 

a blokkolás megismétlődik, hívja ki a szervizt. 

E 03 LEFOGLALT HIBAÜZENET. 
Vörös fény: folyamatosan ég: Hiba típusa: törlés. 
Tennivaló: Nyomja meg a „Reset” / Törlés gombot. Ha a leállás nem szűnt meg, hívja a 

szakszervizt. 

E 05 ELŐREMENŐ HŐÉRZÉKELŐJE MEGHIBÁSODOTT. 
Piros led villog: Hiba típusa: service. 
Tennivaló: hívja ki a szervizt. 

E 12 A HTM HŐÉRZÉKELŐJE MEGHIBÁSODOTT. 
Piros led villog: Hiba típusa: service. 
Tennivaló: hívja ki a szervizt. 
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E 16 HIBA A VENTILLÁTORNÁL. 
Vörös fény: folyamatosan ég: Hiba típusa: törlés. 
Oka: Kiderült, hogy az égőt a gáz/levegő keverékkel ellátó ventillátor fordulatszáma eltér a 

kívánt értéktől. 
Tennivaló: Nyomja meg a „Reset” / Törlés gombot a készülék újragyújtásához. Ha leáll a 

készülék, hívja a szakszervizt. 

E 18 FŰTÉSRENDSZER VÍZFELTÖLTÉSE FOLYAMATBAN. 
Piros led nem világít: Hiba típusa: nincs. 
Oka: A fűtésrendszer nyomása lecsökkent (valószínűleg egy szivárgás miatt) és a készülék feltölt 

a víz-táprendszerről, hogy visszaállítsa a megfelelő nyomást. 
Tennivaló: Várja meg a feltöltés végét és a kód eltűnését. 

Ha ez 24 óra alatt 3 alkalommal megismétlődik, a készülék leblokkol „service” típusú 
hibakóddal, mivel a rendszerben jelentős szivárgás van. Ha észreveszi, hogy a rendszer 
időszakonként utánatölt tanácsos kihívni a szerelőt, hogy keresse meg a szivárgás helyét. 
Ha a rendszer fagyállóval van feltöltve, ne feledkezzen meg arról, hogy az ismételt 
szivárgások, illetve újratöltések csökkentik a töménységét. 

E 19 NEM BEFEJEZETT VÍZFELTÖLTÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐBEN. 
Piros led villog: Hiba típusa: service. 
Tennivaló: hívja ki a szervizt. 

E 21 A FŰTÉSI RENDSZERBEN ALACSONY A NYOMÁS (3 AUTOMATA FELTÖLTÉS 
MÁR MEGTÖRTÉNT) 

Vörös fény: villog: Hiba típusa: service. 
Oka: A fűtési rendszerben szivárgás van. 
Tennivaló: kapcsolja ki a készüléket a O/I  megnyomásával és kapcsolja le az elektromos 

hálózatból a leválasztó kapcsolót. Várjon pár percet, majd ismét helyezze áram alá a 
készüléket, valamint nyomja meg a O/I  kapcsolót: a készülék E 18-as kódot jelez, ami 
eltűnik 5 percen belül. Ellenkező esetben E 21-es kód hívja a Hermann központi szervizt. 
Ne próbálja meg még egyszer újraindítani a készüléket. 

E 22 NEM KOHERENSEK A MEMÓRIÁBAN LÉVŐ ADATOK. 
Piros led villog: Hiba típusa: service. 
Tennivaló: hívja ki a szervizt. 

E 24 BIZTONSÁGI TERMOSZTÁT KÖZBEAVATKOZOTT PADLÓFŰTÉSES 
RENDSZERNÉL. 

Vörös fény: folyamatosan ég: Hiba típusa: törlés. 
Oka: A padlófűtési körbe jutatott meleg víz hőmérséklete, túl magas lehet. Egy padlófűtéses 

körben az azonos szinten keringetett víz hőmérsékletét, egy vagy több biztonsági 
termosztát figyeli. Túlságosan magas hőmérséklet súlyosan károsíthatja a padlót, a 
födémet, a burkolatokat. A készüléken egy bemenet fogadja az ilyen biztonsági 
termosztátokról érkező jeleket, és szükség esetén leállítja a készüléket. 

Megjegyzés: Ennél a hibaüzenetnél a készülék leállítja a fűtőkört, de tovább termeli a használati 
melegvizet. 
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Tennivaló: Javasoljuk, hogy várja meg, míg a padló lehűl arra a hőmérsékletre, amelyen a 
biztonsági termosztát visszakapcsolható. A Reset / Törlés gombbal indítsa újra a 
készüléket, majd 30 másodpercnél is többet várjon, mert a készülék ennyi idő alatt 
dolgozza fel ezt a hibajelenséget. 
Ha a hibaüzenet ismét megjelenik, akkor szerelővel nézesse át az alacsony és magas 
hőmérsékleti zónákból visszatérő víz hőmérsékletét. Ha a leállás a fenti módosítás után 
is jelentkezik, hívja a készülék szakszervizét és/vagy a padlófűtését kivitelező céget. 

Megjegyzés a szerelő számára: alacsony hőmérsékletű elsődleges zónában vagy csak alacsony 
hőmérsékletű üzem esetén ellenőrizze, hogy a 2-es paraméter értéke 1, valamint a  és  
gombokkal állítsa be a bejövő hőmérsékleteket. Másodlagos alacsony hőmérsékletű zóna esetén 
ellenőrizze / állítsa be a bejövő hőmérsékletet a 17-es paraméter segítségével. 

Ha a leállás a fenti műveletek ellenére ismét jelentkezik, hívja a készülék szakszervizét 
és/vagy a padlófűtését kivitelező céget. 

E31 TÁVVEZÉRLÉS* NEM MŰKÖDIK. 
Vörös fény: villog: Hiba típusa: szerviz. 
*Csak a Hermann Távvezérlőire vonatkozik egyéb időkapcsolókra nem. 
Tennivaló: hívja fel a készülék szakszervizét. 

Ilyen esetben a készülék csak használati melegvizet készít. Szükség esetén kérje meg a 
szerelőt, hogy átmenetileg kézi üzemmódban fűthessen a rendszerrel. Erről bővebben a 
„Figyelmeztetések a szerelők számára” című fejezetben olvashat (lásd E31-es hibaüzenet). 
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Készülék használaton kívül 
A használaton kívüli időszakok hatása néhány esetben jelentős lehet: például ha a készülék olyan 
lakásban van beépítve, amelyet az év során csak néhány hónapig laknak, és a környezet 
egyébként hideg. 
 
A felhasználónak el kell döntenie, hogy a készüléket teljesen leállítja és kikapcsolja (elzárja az 
összes közművet a készülékről), vagy készenléti állapotban hagyja és aktiválja a fagyásgátló 
funkciót. Általában célszerűbb a rendszert teljesen kikapcsolni. Ha fagyveszély áll fenn, akkor 
érdemes mérlegelni a fagyásgátló készenléti állapot és a teljes kikapcsolás előnyeit illetve 
hátrányait. 
 
TELJES KIKAPCSOLÁS 
- A készülék elektromos tápkábelén kapcsolja ki a főkapcsolót. 
- Zárja el a gázcsapot. 
 

Figyelem: Ha a hőmérséklet várhatóan 0°C alá csökkenhet, akkor hívja a szerelőt, 
hogy végezze el az alábbi teendőket: 

 
Töltse fel a rendszert fagyásgátló folyadékkal (ha ezt előzőleg még nem tette meg), ellenkező 
esetben teljesen le kell üríteni a rendszert. Figyelem: hogy ha előzőleg a nyomást helyre kellett 
állítani (feltételezhető szivárgás miatt) fagyásgátló adalékot tartalmazó rendszerben, akkor a 
rendszerben a fagyásgátló koncentrációja lecsökkenhetett, ami nem garantálja a megfelelő 
fagyvédelmet. 

A kondenzátorgyűjtő szifont ürítse le a belső dugó kicsavarásával. 

Megjegyzés: a készülékhez tartozik egy rendszer, ami megvédi a fő részegységeket a leállás alatt 
a vízkőtől. A leállásgátló rendszer nem működik a biztonsági leállítás és kikapcsolás folyamata 
alatt, mert nem kap elektromos energiát. 
 
KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT FAGYÁSGÁTLÓ FUNKCIÓVAL 

A készülékhez tartozik egy fagyásgátló rendszer, amely begyújtja a készüléket, amikor a 
fűtőkörben levő víz hőmérséklete 5°C alá csökken. A fagyásgátló funkciót a következő módon 
lehet aktiválni: 
- A rendszer kapjon elektromos energiát (táp legyen bekapcsolva). 
- A készülék készenléti (stand-by) üzemmódban kell hagyni (Nyári/Téli üzemmód választó 

0-pozícióban, zöld jelzőfény villog). 
- Gázcsap legyen nyitva. 
- A rendszernyomás megfelelő legyen (0,4-0,9bar hideg állapotban). 
 
Ha nincs gáz (pl. gázkimaradás), az égő nem tud bekapcsolni, és a rendszer LEÁLL (vörös 
jelzőfény ég, vagy villog). A szivattyú azonban dolgozik, a víz tehát kering a rendszerben, ami 
csökkenti a fagyásveszélyt. 
 
A készülék készenléti állapotban időnként bekapcsolja a főbb részegységeket, nehogy a rendszer 
használaton kívüli állapotban, de víz és vízkő jelenlétében leálljon. Ez történik akkor is, ha a 
készülék kikapcsolt állapotba kerül (vörös jelzőfény ég vagy villog). 
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Eseti üzemzavarok 
NEM KAPCSOL BE AZ ÉGŐ 

- Ellenőrizze, hogy a zöld led fix fénnyel ég-e. 
• Ha nem gyullad ki, a készülék áramellátása nem megfelelő. 
• Ha villog, a készülék ki van kapcsolva. Nyomja meg az O/I  gombot és kapcsolja be. 

- Ha szobatermosztátot használ, ellenőrizze, hogy magasabb hőfokra legyen beállítva, mint a 
helyiség, amelyben van, és hogy a készülék téli üzemmódban van-e (a kijelzőn meg kell 
jelennie mind a  mind a  szimbólumnak. 

- Ellenőrizze, hogy a blokkolást jelző piros led nem világít-e. Ha világít, olvassa el a 
„Készülék leblokkolása, hibakódok” fejezetet. 

 
KEVÉS HASZNÁLATI MELEGVÍZ KÉPZŐDIK 

- Ellenőrizze, hogy a használati melegvíz hőmérséklete elég magas-e; ha nem, növelje a 
hőmérsékletét a  gombbal. 

- Ellenőriztesse a készülék programozását és beállításait, különösen a 12-es paraméter 
értékeit. 

- A használati melegvíz hőcserélőjét szakszervizzel ellenőriztesse. 
 

Figyelem: Azokon a területeken, ahol a víz különösen kemény, vízlágyító beépítése 
erősen javasolt. 

 
Ne próbálja saját maga elvégezni a javításokat a készüléken. 
Bármilyen beavatkozást a készülék villamos, gáz, vagy vízrendszerébe kizárólag 
szakképzett személy végezheti. 
A készülékeket kizárólag eredeti anyagokkal és alkatrészekkel szabad szerelni. 
A Hermann cég nem vállal felelősséget a nem eredeti anyagok használatából adódó 
nem megfelelő, hibás, vagy nem odavaló esetleges felhasználásért. 
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Figyelmeztetések a felhasználók részére 
- Rendszeresen ellenőrizze a víznyomást. A víznyomás - a rendszer hideg állapotában – a 

gyártó által megadott tartományba essen. 

- Ha a víznyomás gyakran leesik, a rendszerben levő szivárgást szakemberrel javíttassa ki. 

- Ha a készüléket hosszú időn át nem akarja használni, végezze el a „Készülék használaton 
kívül” című fejezetben leírtakat, óvja meg az elektromos energia, a gáz-, és vízhálózatot a 
fagyástól. 

A gázkészülék forró felületeit ne érintse meg (ajtók, füstgázelvezetés, kémények, 
stb.) még akkor sem, ha a gázkészülék éppen nem melegít, mert – bizonyos időre – 
ezek a felületek túlhevülnek, így érintésük súlyos égési sérülést okozhatnak. A 
gázkészülékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt közel engedni tilos. 

- A gázkészüléket tartó falat ne érje közvetlenül gáztűzhelyről jövő pára, gőz. 

- Ne locsoljon a gázkészülékre vizet vagy más folyadékot. 

- Ne helyezzen semmit a gázkészülékre, vagy a fölé. 

- A készüléket gyermek és gyakorlatlan személy nem kezelheti. 

- Ha a készüléket használaton kívül helyezi, hívjon szakembert, aki elvégzi a szükséges 
műveleteket, ellenőrzéseket, különös tekintettel a gáz, víz és elektromos lekötésére. 

- Ha kémény vagy a füstgáz elvezető rendszer, vagy a gázkészülék közelében karbantartás, 
vagy más munka folyik (pl: átalakítás, por, ill. törmelékekkel jár), kapcsolja ki előtte a 
készüléket, lehűlés után takarja le, akadályozza meg a külső szennyeződések készülékbe 
jutását. Őrizze meg biztonságos állapotát. 

- A kéményt időszakonként felül kell vizsgáltatni, vagy ha azt a szakember előírja. 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

A gázkészülékhez tartozó kézikönyv mindig legyen a készülék közelében, ha a felhasználónak 
vagy a szerelőnek segítségre van szüksége. 

HERMANN ÁLTALÁNOS GARANCIA-FELTÉTELEK 

A Hermann vevői részére olyan garanciát ajánl, amely a Hermann szakszerviz által történő 
beüzemeléssel lép életbe, a következő módon: 

Az üzembe helyezéssel együtt azonnal, a Hermann szakszerviz a készülék használójának, 
pontosan kitölti, az átadott jótállási füzet rá vonatkozó részeit, majd annak garanciaérvényesítési 
szelvényét eltávolítva köteles azt a Török Fűtéstechnika Kft részére 1 héten belül eljuttatni. 

Továbbá a készülék használójának, jegyzőkönyvet kell készítenie a készülék beállításainak 
műveleteiről, aktuális javaslatokról, betartandó teendőkről, hiányosságok pótlásáról, 
elmaradások következményeiről, oktatásról, feltüntetve a soron következő évenkénti 
karbantartás határidejét. 

Garanciális problémák elkerülése végett őrizze meg a fenti okmányokat, a vásárlást igazoló 
számlával együtt. További tudnivalókat a garanciális feltételekben, és a jótállási füzetben 
találhat. 
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Garancia feltételek 
1. A készülék garanciaideje az első üzembe helyezéstől számított 24 hónap. Külön szerződés 

szerint exkluzív garancia 2+3 év. Lásd a jótállási füzetben. 
2. A garancia kiterjed a készülék összes részegységére, és kiterjed bármely gyártáshibás 

alkatrész ingyenes javítására, vagy cseréjére. A szervizszemélyzet beavatkozása kizárólag 
a kiszállási költség felszámolásával történik. 

3. A garancia időszakban végzett javítás, vagy csere nem vezet a garancia időtartamának 
meghosszabbításához. 

4. A garancia nem terjed ki: a szállítás során, a helytelen, vagy elmaradt karbantartás miatt, a 
kémény hatástalansága miatt, a villamos és a vizes berendezések helytelen működéséből, a 
fűtőanyag rossz minőségéből, a helytelen felhasználás miatt, nem felhatalmazott 
személyzet beavatkozása és általában a Török Fűtéstechnika Kft. Hermann cégtől 
független okok miatt megrongálódott részegységekre. 

5. A készülék garanciájának alapfeltétele az évenkénti karbantartás Hermann Szakszerviz 
által igazolt megléte. Ellenkező esetben a készülék garanciája és szavatossági ideje az 
üzembe helyezéstől számított 12. hónap végén megszűnik. A karbantartás megrendelése a 
mindenkori felhasználó feladata, mely térítésköteles. 

A garancia-feltételek és a garancia időtartama a készülékkel átadásra kerülő jótállási füzetben is 
olvashatók. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz által végzett szabályos 
üzembe helyezés, és a regisztrált évenkénti karbantartás szigorú betartása mellett érvényes. 

A garancia a következő esetekben szűnik meg: 
a) Nem a Török Fűtéstechnika Kft. - Hermann szervizzel történt üzembe helyeztetés. 
b) Nem rendeltetésszerű használat, fokozott igénybevétel, túlterhelés. 
c) Szakszerűtlen kezelés. 
d) Az éves karbantartás elmulasztása. 
e) Érvénytelen, vagy javított garanciajegy, (erőszakos vagy idegen beavatkozás, átalakítás). 
f) Helytelen szerelési, fűtési rendszer hibája, rossz méretezés, rossz szerelés. 
g) Fűtési rendszerből bekerült szennyeződés, dugulás. 
h) Helytelen tárolás-szállítás, elemi kár, villámcsapás. 
i) Gázvezetékből származó szennyeződés. 
j) Elfagyás. 
k) Illetéktelen beavatkozás. 
l) Ha a kombi készüléket vízkezelő berendezés beépítése nélkül üzemeltetik. 
m) Vízkezelő, iszapleválasztó hiánya. 
n) A beszerelés nem felel meg a hatályos rendeleteknek és a gépkönyvnek. 
o) A kémények hatástalansága. 
p) A felhasználó nem tudja a készülék -vásárlását igazoló számlát, -a beszereléskor és a 

beüzemeléskor a pontosan kitöltött jótállási füzetet, -a beüzemelésről és a 
karbantartásokról, javításokról készült okiratokat, azok hiteles másolatait bemutatni 
szakemberünknek. 

A készüléket felszerelés előtt 5C° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad tárolni! 
(Fagyveszély!). 
 
A Hermann vevői részére olyan garanciát ajánl, amely a Hermann szakszerviz által történő 
beüzemeléssel azonnal életbe lép. A Hermann Garanciafeltételei ne zárják ki az 1999/44/CE 
szabályait, amelyeket a 2002. február 02-án kelt 24. sz. rendelet léptet életbe Olaszországban és 
mely szerint a felhasználó a tulajdonos. 
 



 

 

 
 

HERMANN KÉPVISELET: Török Fűtéstechnika Kft 
8200 Veszprém Almádi u. 19. 

Tel. 06-88/424-093 Fax. 06-88/581-410 
E-mail: info@torokfutestechnika.hu 
http://www.torokfutestechnika..hu 

 
 

HERMANN KÖZPONTI MÁRKASZERVIZ: 
ÖKOTECH Kft. 

8200 Veszprém Almádi u.19. 
Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410 
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Számítógépes munkák: Tekes István 
Fordította: Liptay Gábor 
Ellenőrizte és összeállította: Liptay Gábor 
Szerkesztő: Tekes István 
Nyomdai munkák: Prospektus nyomda, Veszprém 

A változtatások jogát fenntartjuk! 


