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A kézikönyvről
1. A kézikönyvről
A készülék üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót!
1.1 Ennek az útmutatónak a
tartalma
Ennek az útmutatónak a tartalma a WHBS / WHBC sorozatú gázkondenzációs készülékek kezelése a fûtéshez és az ivóvízhez.
Ez az áttekintés azokat a dokumentumokat tartalmazza, amelyek ehhez a fűtőberendezéshez tartoznak. Minden dokumentumot a gázkondenzációs készülék telepítési helyén őrizzen!
1.2 Áttekintő táblázat

4

Dokumentáció

Térfogat

A következők részére

Műszaki információ

-

Tervezési segédlet
Működési leírás
Műszaki adatok/kapcsolási vázlatok
Alapkivitel és tartozékok
Alkalmazási példák
Költségvetési kiírások

Tervező, üzemeltető

Szerelési kézikönyv
– Bővített információk

-

Rendeltetésszerű használat
Műszaki adatok/kapcsolási vázlat
Előírások, szabványok,CE
Elõírások a telepítési helyhez
Alkalmazási példa, standardalkalmazás
Üzembehelyezés, kezelés és programozás
Karbantartás

Fűtésszerelő

Kezelési útmutató

-

Üzembehelyezés
Kezelés
Felhasználói beállítások/programozás
Zavartáblázat
Tisztítás/karbantartás
Energiatakarékossági utalások

Üzemeltető

A berendezés kézikönyve

- Üzembehelyezési jegyzőkönyv
- Checklista, üzembehelyezés
- Karbantartás

Fűtésszerelő

Tartozékok

- Szerelés
- Kezelés

Fűtésszerelő, üzemeltető
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1.3 Alkalmazott szimbólumok
Veszély! A figyelmeztetés be nem tartása esetén az emberi testet és életet veszély
fenyegeti!

Áramütés veszélye! A figyelmeztetés be nem tartása esetén az elektromosság révén az emberi testet és életet veszély fenyegeti!

Figyelem! A figyelmeztetés be nem tartása esetén a környezetet és a készüléket
veszély fenyegeti!

Utalás/tipp: Itt háttérinformációkat és hasznos tippeket talál.

Utalás más dokumentumokban lévő kiegészítő információkra..

1.4 Kinek szól ez a kézikönyv?
Ez a szerelési kézikönyv annak a fűtésszerelőnek szól, aki a fűtőberendezést szereli.

7310269-01 06.12
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Biztonság
2. Biztonság
Veszély! Feltétlenül vegye figyelembe a következő biztonságtechnikai előírásokat!
Egyébként veszélyezteti magát és másokat.

2.1 Rendeltetésszerű használat
A WHBS / WHBC sorozat gázkondenzációs kazánjai a DIN EN 12828 szerinti ivóvízzel feltöltött fűtési rendszerek hőtermelőinek vannak tervezve.
Ezek megfelelnek a következő szzabványoknak DIN EN 483 és 677, a szerelés módja B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83 és C93x.
Rendeltetési ország DE: II2ELL3P kategória
2.2 Általános biztonságtechnikai
előírások
Veszély! Életveszély!
A fűtési rendszerek szerelésénél fokozott veszély jelentkezik a személyekre, a környezetre és az anyagi javakra nézve. Ezért a fűtési rendszereket csak szakvállalat
szerelheti, és azokat csak a kivitelező cég szakemberei helyezhetik üzembe!
Áramütés veszélye! Életveszély áramalatti alkatrészek révén!
Minden, a szereléssel összefüggő villanyszerelési munkát csak villanyszerelő szakemberek végezhetnek!
Veszély! Életveszély a fűtőberendezés szakszerűtlen alkalmazása révén!
- Ez a készülék nem arra készült, hogy azt olyan személyek (beleértve a gyerekeket
is) használják, akik korlátozott testi, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy hiányos tapasztalatokkal, és/vagy hiányos tudással rendelkeznek, hacsak nem őket egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy ha tőle megkapták a készülék használatára vonatkozó betanítást.
- A gyerekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne játszanak a készülékkel.
Veszély! Életveszély a készülék átalakítása révén!
A kondenzációs készüléken való önhatalmú átalakítások és módosítások nem
megengedettek, mivel azok veszélyeztetik az embereket és a készülék sérüléseihez
vezethetnek. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a készülék engedélye megszűnik.
A kazánok beszabályozását, karbantartását és tisztítását csak szakképzett gázvezetékszerelő végezheti el!
Az alkalmazott tartozékok feleljenek meg a műszaki szabályoknak és azok alkalmazását ezzel a kondenzációs készülékkel kapcsolatban a gyártónak engedélyeznie kell.
Figyelem! Csak eredeti pótalkatrészek alkalmazhatók.
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2.3 Előírások és szabványok
A műszaki élet általános szabályai mellett ügyelni kell a vonatkozó szabványok,
előírások, rendeletek és irányelvek betartrására is. Ezek a következők:
- DIN 4109; Zajvédelem a magasépítésben
- DIN EN 12828; Épületek fűtési rendszerei
- EnEV - Energiatakarékossági rendelet
- 3. szövetségi imisszióvédelmi rendelet BImSchV
- DVGW-TRGI 2008 (G 600 számú DVGW-munkalap); A gázvezetékszerelés szabályai
- TRF; A gázvezetékszerelés szabályai
- G 613 számú DVGW-információs lap; Gázkészülékek - kezelési-, karbantartásiés szerelési útmutató
- DIN 18380; Fűtőberendezések és központi melegvíztermelő-berendezések (VOB)
- DIN EN 12831; Épületek fűtési rendszerei
- DIN 4753; Vízmelegítők és melegvíztermelő-berendezések az ivóvízhez és az
üzemi vízhez
- DIN 1988; Az ivóvízvezetékek szerelésének műszaki szabályai (TRWI)
- VDE 0700-21, DIN EN 60335-2-21: Háztartási és hasonló célú elektromos készülékek biztonsága - A vízmelegítőkkel szembeni különleges követelmények
- VDE 0700-102, DIN EN 60335-2-102: Háztartási és hasonló célú elektromos készülékek biztonsága: Különleges követelmények az elektromos csatlakozással
rendelkező gáz-, olaj- és szilárd-tüzelésű készülékekhez.
- Tüzeléstechnikai rendelet, a tartományok rendeletei
- A helyi energiaszolgáltatók rendeletei
- Jelentési kötelezettség (bizonyos körülmények között a szabadfoglalkozásra vonatkozó rendelet)
- M251 számú ATV-információs lap (Szennyvíztechnikai Egyesület)
- A kommunális hatóságok előírásai a kondenzátum szennyvízcsatornába való bevezetéséről.
Csak Svájc esetén érvényes:
- SVGW-gázszerelési irényelvek: Gázszerelések
- EKAS-előírás 1942: Pébégáz-irányelv, 2. rész
- A kantonális hatóságok előírásai (pl. tűzoltósági előírások)
2.4 Pébégáz a talajszint alatt
A WHBS / WHBC megfelel a DIN EN 126-nak és a DIN EN 298-nak és ezért nincs
szükség kiegészítő zárószelepre a talajszint alatti pébégázzal való üzemnél.
2.5 CE-jelölés
A CE-jelölés azt jelenti, hogy , a sorozat gázkondenzációs készülékei kielégítik az
Európai Tanácsnak a tagországok jogi előírásainak harmonizálására vonatkozó következő rendeleteinek követelményeit: 90/396/EWG számú gázkészülék-irányelv,
06/95/EG számú, a kisfeszültségre vonatkozó irányelv, valamint a 04/108/EG számú irányelv (elektromágneses összeférhetőség, EMV).
A 04/108/EG számú irányelv védelmi követelményeinek betartása csak a kazánok
rendeltetésszerű üzeme mellett teljesül.
Be kell tartani az EN 55014 szerinti környezeti követelményeket.
Az üzemeltetés csak rendeltetésszerűen felszerelt burkolattal történhet.
A rendeltetésszerű elektromos földelést a kazánok rendszeres felülvizsgálata révén
(pldául évenkénti felülvizsgálat) kell biztosítani.
A készülékalkatrészek cseréjénél csak a gyártó által előírt eredeti alkatrészeket szabad felhasználni.
A gázkondenzációs készülékek mint kondenzációs kazánok teljesítik a 92/42/EWG
számú hatásfok-irányelv alapvető követelményeit.
Földgáz használata esetén a gázkondenzációs kazánok emissziója az 26.01.2010 -i,
a kisteljesítményű tüzelőberendezésekről szóló rendelet (1. BImSchV) 6 § követelményeinek meghfelelően kisebb, mint 60 mg/kWh NOX.
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2.6 Konformitási nyilatkozat
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Műszaki adatok
3. Műszaki adatok
3.1 Méretek és csatlakozások
Ábra. 1: Méretek és csatlakozások WHBS

7310269-01 06.12
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Műszaki adatok
Ábra. 2: Méretek és csatlakozások WHBC

Modell
A

10

mm

WHBC22/24

WHBC28/33

130

146
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Műszaki adatok
Táblázat. 1: Méretek és csatlakozások
Modell

WHBS / WHBC

fűtési előremenő/ – fűtési előremenő/fűtési visszatérő
fűtési visszatérő

G 3/4“

melegvíz/hidegvíz

– Melegvíz/Hidegvíz

G 1/2“

gáz

– Gázcsatlakozás

G 1/2“

Biztonsági szelep

– Biztonsági szelep

G 1/2“

Kondenzátumelvezetés

– Kondenzátum-csatlakozás

Ø 25 mm

a tároló-csatlakozáshoz tárolófeltöltő-készlettel *)
előremenő/visszaté- – tároló-előremenő/tároló-visszatérő
rő

Ø 18 mm illetve G 3/4“

*) Tartozék

7310269-01 06.12
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3.2 Műszaki adatok
Modell

WHBS14

Gyártmányazonosító szám

WHBS 22

CE-0085CN0103

Védelmi fokozat

IPx4D

Gázkategória

II2ELL3P

Készülék-kategória
Hőterheléstartomány
Hőterheléstartomány

B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83,
C93x
Földgáz
Földgáz

Szabványos kihasználási fok

Fűtési üzem

kW

3,5 - 14,0

4,9 - 22,0

Melegvíz

kW

3,5 - 14,0

4,9 - 22,0

80/60°C

kW

3,4 - 13,6

4,7 - 21,3

50/30°C

kW

3,7 - 14,6

5,2 - 22,8

75/60°C

106

105

40/30°C

109

108

A kondenzátum pH-értéke

-

Kondenzátum-mennyiség

40/30°C

4-5

l/h

0,5 - 1,5

0,7 - 2,1

56 - 64

57 - 70

Adatok a kémény méretezéséhez a DIN EN 13384 szerint (nyílt égésterű üzem)
füstgázhőmérséklet (teljes terhelés)

80/60°C
50/30°C

°C

34 - 45

35 - 53

Égéstermék-tömegáram

80/60°C

g/s

1,7 - 6,9

2,4 - 10,8

50/30°C

g/s

1,6 - 6,5

2,2 - 10,3

80/60°C

g/s

1,6 - 6,6

2,3 - 10,3

50/30°C

g/s

1,5 - 6,2

2,1 - 9,8

Földgáz

földgáz esetén
Égéstermék-tömegáram

Propán

pébégáz esetén
CO2-tartalom földgáz esetén

Földgáz

CO2-tartalom pébégáz esetén Propán

°C

%

8,3 - 8,8

%

10,3 - 10,7

Huzatigény

mbar

Max. hatásos nyomás az égéstermékcsonkon

mbar

Égéstermék-/égéslevegő-csatlakozás

0
0,8

1,0

mm

Az égéstermék értékcsoportja a DVGW G636
szerint

80/125

-

G6

Csatlakozási értékek, gáz
Csatlakozási nyomás földgáz esetén

mbar

Csatlakozási adatok

m³/h

0,37 - 1,50

mbar

min. 42,5 mbar - max. 57,5 mbar

Propán [HU 12,87 kWh/kg]

kg/h

0,27 - 1,09

0,38 - 1,71

Propán [HU 24,64 kWh/m³]

m³/h

0,14 - 0,57

0,20 - 0,89

Földgáz [HUB 9,45 kWh/m³]

Csatlakozási nyomás, propán

min. 18 - max. 25
0,52 - 2,30

Elektromos teljesítményfelvétel
Elektromos csatlakozás

V/Hz

Max. elektromos teljesítményfelvétel

12

230 V / 50 Hz

W

115

120

Teljes terhelés, szivattyú gyári
beállítások

W

90

95

Védelem

W

4

4
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Műszaki adatok
Modell

WHBS14

WHBS 22

Méretek
Kazántömeg

kg

A kazán víztartalma

43

l

2,5

Magasság

mm

850

Szélesség

mm

480

Mélység

mm

330

Csatlakozások
Gázcsatlakozás

1/2"

fűtési előremenő

3/4"

fűtési visszatérő

3/4"

Modell

WHBC 22/24

Gyártmányazonosító szám

CE-0085CN0103

Védelmi fokozat

IPx4D

Gázkategória

II2ELL3P

Készülék-kategória
Hőterheléstartomány

B23, B23p, B33, C13x, C33x, C43x, C53, C63x, C83,
C93x
Földgáz E, LL Fűtési üzem

kW

4,9 - 22,0

6,9 - 28.0

kW

4,9 - 24,0

6,9 - 33,0

Földgáz E, LL 80/60°C

kW

4,7 - 21,3

6,6 - 27,2

50/30°C

kW

5,2 - 22,8

7,4 - 28,8

Melegvíz
Hőterheléstartomány

WHBC28/33

Szabványos kihasználási fok

75/60°C

105

40/30°C

108

A kondenzátum pH-értéke

-

Kondenzátum-mennyiség

40/30°C

l/h

4-5
0,7 - 2,1

0,9 - 2,5

Adatok a kémény méretezéséhez a DIN EN 13384 szerint (nyílt égésterű üzem)
füstgázhőmérséklet (teljes terhelés)
Égéstermék-tömegáram

Földgáz

80/60°C

°C

57 - 72

50/30°C

°C

35 - 54

80/60°C

g/s

2,4 - 11,8

3,4 - 16,2

50/30°C

g/s

2,2 - 11,3

3,2 - 15,7

80/60°C

g/s

2,3 - 11,3

3,2 - 15,5

50/30°C

g/s

2,1 - 10,8

3,0 - 14,9

Földgáz

%

8,3 - 8,8

8,6 - 9,0

CO2-tartalom pébégáz esetén Propán

%

földgáz esetén
Égéstermék-tömegáram

Propán

pébégáz esetén
CO2-tartalom földgáz esetén
Huzatigény

mbar

Max. hatásos nyomás az égéstermékcsonkon

mbar

Égéstermék-/égéslevegő-csatlakozás

mm

Az égéstermék értékcsoportja a DVGW G636
szerint

-

10,3 - 10,7
0
1,0

1,1
80/125
G6

Fűtővíz
A fűtővízhőmérséklet beállítási tartománya
max. előremenő hőmérséklet
Üzemi nyomás
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min.

°C

20 - 85

°C

85

bar

1,0

IntroCondens WHBS / WHBC

13

Műszaki adatok
Modell

WHBC 22/24
max.

Tágulási tartály

Térfogat
Előnyomás

WHBC28/33

MPa

0,1

bar

3,0

MPa

0,3

l

12

bar

0,75

MPa

0,075

°C

40 - 60

HMV
Melegvíz-hőmérséklet beállítási tartomány
HMV tartós teljesítmény
Csatlakozási nyomás

10 > 60°C

l/min

6,7

10 > 45 °C

l/min

9,5

min.
max.

9,2
12,0

bar

2,0

MPa

0,2

bar

10,0

MPa

1,0

mbar

min. 18 - max. 25

Csatlakozási értékek, gáz
Csatlakozási nyomás földgáz esetén
Csatlakozási adatok

Földgáz [HUB 9,45 kWh/m³]

m³/h

0,52 - 2,50

mbar

min. 42,5 mbar - max. 57,5 mbar

Propán [HU 12,87 kWh/kg]

kg/h

0,38 - 1,86

0,54 - 2,56

Propán [HU 24,64 kWh/m³]

m³/h

0,20 - 0,97

0,28 - 1,34

Csatlakozási nyomás, propán

0,73 - 3,50

Elektromos teljesítményfelvétel
Elektromos csatlakozás

V/Hz

Max. elektromos teljesítményfelvétel

230 V / 50 Hz

W

140

155

Teljes terhelés, szivattyú gyári
beállítások

W

135

140

Védelem

W

4

4

kg

46

48

l

2,7

4,1

Méretek
Kazántömeg
A kazán víztartalma
Magasság

mm

850

Szélesség

mm

480

Mélység

mm

360

Csatlakozások

14

Gázcsatlakozás

1/2"

fűtési előremenő

3/4"

fűtési visszatérő

3/4"

Melegvíz

1/2"

Hidegvíz

1/2"

IntroCondens WHBS / WHBC

7310269-01 06.12

Műszaki adatok
3.3 Maradék szállítómagasság
Ábra. 3: Maradék szállítómagasság WHBS

Nyomásmagasság [m vízoszlop]

6

5
- - - nélkül 3-utas váltószelep
____ a 3-utas váltószelep

3.fokozat
4

2.fokozat

3
1.fokozat
2

1

0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1600

1800

2000

Víz tömegáram [l/h]

Ábra. 4: Maradék szállítómagasság WHBC

Nyomásmagasság [m vízoszlop]

7
6
5
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4
3
2
1
0
0
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400
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800

1000
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Ábra. 5: Kapcsolási vázlat WHBS

3.4 Kapcsolási vázlat
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Ábra. 6: Kapcsolási vázlat WHBC
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3.5 Érzékelő-értéktáblázatok
Táblázat. 2: Ellenállásértékek az ATF külsőhőmérséklet-érzékelőkhöz
Hőmérséklet [°C]

Ellenállás [Ω]

-20

8194

-15

6256

-10

4825

-5

3758

0

2954

5

2342

10

1872

15

1508

20

1224

25

1000

30

823

Táblázat. 3: Ellenállásértékek minden hőmérséklet-érzékelőhöz
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Hőmérséklet [°C]

Ellenállás [Ω]

0

32555

5

25339

10

19873

15

15699

20

12488

25

10000

30

8059

35

6535

40

5330

45

4372

50

3605

55

2989

60

2490

65

2084

70

1753

75

1481

80

1256

85

1070

90

915

95

786

100

677
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4. A szerelés előtt
4.1 Szellőzőnyílások
A WHBS / WHBC nyílt égésterű üzemnél a telepítési helyiség az égéslevegő-ellátáshoz rendelkezzen egy megfelelően méretezett nyílással. A berendezés üzemeltetõjét ki kell oktatni arra, hogy ezt a nyílást nem szabad eltakarni vagy lezárni, és
a WHBS / WHBC felsõ részén lévõ csatalakozó-csonkot az égéslevegõhöz szabadon
kell tartani.
Tiszta égéslevegő!
Figyelem! A készülék sérülésének veszélye!
A WHBS / WHBC-ot csak tiszta égéslevegővel rendelkező helyiségekben szabad telepíteni. A készülék belsejébe a beszívónyílásokon keresztül semmi esetre sem kerülhet virágpor vagy hasonló szennyeződés!
4.2 Korrózióvédelem
Figyelem! A készülék sérülésének veszélye!
Az égéslevegõ nyílt égésterû üzem esetén mentes legyen a korrozív alkotórészektõl - különösen a fluor- és kloridtartalmú gõzöktõl, amelyeket például az oldó- és
tisztítószerek, a hajtógázok, stb. tartalmaznak.
A hőtermelőknek az olyan műanyagcsövekkel szerelt padlófűtéskhez való csatlakozásánál, amelyek a DIN 4726 szerint az oxigénnel szemben áteresztőnek minősülnek, a berendezésrészek elválasztásához hőcserélőket kell alkalmazni.
Figyelem: A károk elkerülése a melegvizes fútőberendezéseknél, amelyek vízoldali
korrózió vagy vízkőképződés miatt jelentkezhetnek.

4.3 A fűtővízzel szembeni
követelmények
Figyelem! Ügyeljen a fűtővízminőség követelményeire!
A fűtővízminőséggel szembeni követelmények nőttek a korábbiakkal szemben, mivel a berendezések feltételei megváltoztak:
- Kisebb hőigény
- Gázkondenzációs készülékek kaszkádkapcsolásának alkalmazása a nagyobb létesítményekben.
- A puffertárolók növekvő alkalmazása a szoláris hőtermeléssel és a vegyes tüzelésű kazánokkal összefüggésben.
Eközben mindíg az áll az előtérben, hogy a berendezéseket úgy alakítsuk ki, hogy
azok hosszú ideig zavarmentesen és biztonságsan lássák el feladatukat.
Alapvetően megfelel az ivóvízminőségű víz, azonban meg kell vizsgálni azt, hogy a
berendezéshez használt ivóvíz a keménységi fok tekintetében alkalmas-e a berendezés feltöltésére (lásd a vízkeménységi diagramot). Ha ez nem teljesül, akkor különböző megoldásokat lehet alkalmazni:
1. Adalékanyag adagolása a töltővízhez, amivel a keménységet okozó sók nem
válnak ki a kazánban, és a fűtővíz pH-értéke stabil marad (keménység-stabilizátor).
2. Lágyító-berendezés alkalmazása a töltővíz kezelésére.
3. Sómentesítő berendezés alkalmazása a töltővíz előkészítésére.
A töltő- és póttápvíz sómentesítését teljesen sómentesített vízzé nem szabad
összetéveszteni a 0 ° német keménységi fokra való lágyítással. A lágyításnál a
korróziót okozó sók bennmaradnak a vízben.
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Figyelem! Csak engedélyezett adalékanyagokat vagy eljárásokat alkalmazzon!
Az adalékanyagok hozzáadása esetén csak a BRÖTJE által engedélyezett anyagokat
szabad alkalmazni. A lágyítás/sómentesítés is csak a BRÖTJE által engedélyezett
berendezésekkel történhet, a határértékek figyelembevétele mellett.
Különben elvész a garancia!
Figyelem! Ellenőrizze a pH-értéket!
Különböző feltételek mellett lehetséges a saját lúgosítás (a pH-érték növelése).
Ezért évente el kell végzni a pH-érték ellenőrzését.
A pH-érték 8,2 és 9,0 között legyen.
2035 számú VDI-irányelv 1. és 2. része
Alapvetően minden kazánteljesítményhez a fűtővízre vonatkozó követelmények
érvényesek a 2035 számú VDI-irányelv 1. és 2. része szerint.
A VDI 2035 szigorításaként nem megengedett a víz 6° német keménységi fok alá
való részleges lágyítása. A teljes sómentesítés csak egy pH-érték stabilizálással
együtt alkalmazható!
Különösen ügyelni kell a padlófűtési áramkörökre.Ebben a vonatkozásban forduljon a vízadalékanyagok egyik gyártójához, vagy a csőszállítókhoz (lásd fenn).
A garancia tekintetében a BRÖTJE által megadott előírások betartása mértékadó.

További információk a fűtővízről
- A víz nem tartalmazhat olyan szennyeződéseket, mint a hegesztési gyöngyök,
rozsdamaradékok, reve, vagy iszap. Az első üzembehelyezésnél addig kell a berendezést átöblíteni, amíg a berendezésből tiszta víz nem áramlik ki. A berendezés átöblítésénél ügyelni kell arra, hogy a kazán hőcserélőjén ne áramoljon át a
víz, és a fűtőtest-termosztátok le legyenek véve, és a szelepbetétek a legnagyobb
térfogatáramra legyenek állítva.
- Ha adalékanyagokat alkalmazunk, akkor fontos, hogy betartsuk a gyártó előírásait.
Ha különleges esetekben igényként jelentkezik az adalékanyagok keverékének
alkalmazása (pl. keménységstabilizátor, fagyálló közeg, tömítőanyag, stb.), akkor
ügyelni kell arra, hogy az adalékanyagok egymással összeférhetőek legyenek, és
a pH-érték ne tolódjon el. Előnyös, ha ugyanannak a gyártónak az adalékanyagait használjuk.
- A szolárberendezésekkel, vagy vegyes tüzelésű kazánokkal összekötött puffertárolóknál a puffertároló térfogatát figyelembe kell venni a töltővízmennyiség
meghatározásánál.
A vízkeménység diagramja
A kazánban való kazánkőképződés általi károk elkerülésére ügyelni kell Ábra. 7 .
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Ábra. 7: A vízkeménység diagramja

BGB 15/20
BGB 28
WBS/WBC

WGB-S 17/20
BSK 15/20

Leírás: Ismerni kell a kazántípust, a vízkeménységet és a berendezés víztérfogatát. Ha a térfogat a görbe fölé
esik, akkor szükséges a vezetékes víz részleges sótalanítása, vagy keménységstabilizátorok adagolása.
Példa:
WHBS 14/22 illetve WHBC 22/24, Vízkeménység 12°német keménység, 200 l víztérfogat => vegyszeradagolás
nem szükséges
A berendezés szokásos utántöltési mennyiségét vettük figyelembe.
4.4 A fûtõvíz kezelése és
elõkészítése
A berendezés térfogatának meghatározása
A fűtőberendezés teljes vízmennyisége a berendezés térfogatából (=töltővíz-mennyiség) plusz a pótvízmennyiségből tevődik össze. A kazánspecifikus BRÖTJE-diagramokban a könnyebb alkalmazhatóság miatt csak a berendezés térfogatát használjuk. A kazán teljes élettartamára vonatkozóan 2-szeres térfogatú maximálisutántöltésből indulunk ki.
Adalékok
Jelenleg a BRÖTJE a következõ termékeket engedélyezi:
- „Heizungs-Vollschutz“ a Fernox cégtõl (www.fernox.com)
- „Sentinel X100“ a Guanako cégtõl (www.sentinel-solutions.net)
- „Jenaqua 100 és 110“ a Guanako cégtõl (www.jenaqua.de)
- „Vollschutz Genosafe A“ a Grünbeck cégtõl
- "Care Sentinel X100" a Conel cégtõl (www.conel-gmbh.de)
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Teljes sótalanítás
Alapvetően a teljesen sótalanított víz mindíg alkalmazható, azonban egy pH-érték stabilizátorral együtt. A teljesen sótalanított víz előállítására a következő készülékeket teszteltük és engedélyeztük:
- „Teljes sótalanítás,GENODES T Vario GDE 2000" a Grünbeck cégtől
(www.gruenbeck.de)
- További készülékek külön kérésre.
Részleges lágyítás
Jelenleg a BRÖTJE a következõ termékeket engedélyezi:
- „Fillsoft“ nátrium-ioncserélő a Reflex cégtől (www.reflex.de)
- "Heifisoft" a Judo cégtől (www.judo-online.de)
- "Heizungswasserenthärtung 3200“ a Syr cégtől (www.syr.de)
- "AQA therm" és "HBA 100" a BWT Wassertechnik cégtől (www.bwt.de)
Egy keverőszerelvénnyel biztosítani kell azt, hogy a minimális lágyítás ne menjen
6°dH alá.
Feltétlenül ügyelni kell a gyártó előírásaira!

További gyártmányok jelenleg kipróbálás alatt állnak, és azokról a BRÖTJE-nél lehet érdeklődni.
Figyelem! Ha nem engedélyezett eszközöket alkalmaznak, akkor a garancia elvész!

Fagyálló
Fagyállók alkalmazása az alumínium-hőcserélővel rendelkező BRÖTJE gázkondenzációs készülékeknél
A szolárberendezéskhez ajánlott hőhordozó közeget (Tyfocor L) fagyállóként fűtőberendezésekben (pl. hétvégi házaknál) is alkalmazhatjuk. A fagyáspont ("jégpehelyképződési pont") a kannában szállított keverék (50 % Tyfocor L, 50 % víz) esetén- 32 °C. A tiszta vízzel szembeni kisebb hőkapacitás és a nagyobb viszkozitás
miatt kedvezőtlen feltételek esetén forrási zajok jelentkezhetnek.
A legtöbb fűtőberendezésnél nem szükséges a -32 °C-ig terjedő fagyvédelem,
rendszerint elegendő a -15 °C-ig terjedő. Ennek az üzemi pontnak a beállításához a
hőhordozó közeget vízzel 2:1 arányban hígítani kell. Ezt a keverési arányt a BRÖTJE
a gázkondenzációs készülékeknél való alkalmazásnál a gyakorlati elfogadhatóság
szempontjából alaposan leellenőrizte..
Figyelem: A Tyfocor ® L hőhordozó közeg 2:1 keverési arányig fagyvédelemként -15
°C-ig a BRÖTJE gázkondenzációs kazánoknál való alkalmazásra engedélyezve van.

Figyelem! A telepítési helyiség fagymentes legyen!
Fagyálló alkalmazásánál a vezetékek, a fűtőtestek és a gázkondenzációs készülékek védve vannak a fagyási károk ellen. Hogy a gázkondenzációs készülék mindenkor üzemkész legyen, kiegészítésül a telepítési helyiséget megfelelő megoldásokkal fagymentesen kell tartani. Adott esetben ügyeljen a meglévő melegvíztermelőkre vonatkozó különleges megoldásokra is!
A táblázat különböző vízmennyiségekre vonatkozóan tartalmazza a hőhordozó közeg és a víz mindenkori mennyiségét, amelyeket egymással össze kell keverni. Ha
kivételes esetben más fagyvédelmi hőmérsékletek szükségesek, akkor egyedi számításokat kell végezni.
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A berendezés vítrérfogata
[l]

A Tyfocor L mennyisége
[l]

Víz hozzákeverése
[l]

*)

Fagyvédelem az
alábbi hőmérsékletekig
[°C]

50

33

17

-15

100

67

33

-15

150

100

50

-15

200

133

67

-15

250

167

83

-15

300

200

100

-15

500

333

167

-15

1000

667

333

-15

*) A keveréhez szolgáló víz esetén semleges vízről (ivóvízminőség max. 100 mg/kg klórtartalommal) vagy ásványmentesített vízről van szó (A Metasol, Magdeburg gyártócég adatai szerint). Ezenkívül be kell tartani a
gyártó további előírásait is.

Karbantartási figyelmeztetés
A kazán ajánlott karbantartásának keretében, ellenõrizni kell a fûtõvíz vízkeménységét, és szükség esetén a használt adalékanyag megfelelõ mennyiségét utána kell
tölteni.
4.5 Gyakorlati útmutatások a
fűtésszerelőnek
1. A berendezés fajlagos térfogatának figyelembevétele mellett (pl. fűtési puffertárolók alkalmazásánál) el kell dönteni, hogy milyen követelmények érvényesek a töltő- és pótvíz összes keménységének vonatkozásában a VDI 2035 irányelve szerint, és a BRÖTJE vízkeménységre vonatkozó, gyártmányspecifikus diagramja szerint (lásd a VDI 2035 1 lapjának táblázatát, és ennek a Műszaki Információnak a fejezetét).
Ha a 6 °német keménységi fokra való részleges lágyítás a gyártmányspecifikus
vízkeménységi diagram szerint nem elegendő, akkor kiegészítésül vagy adalékanyagot kell alkalmazni, vagy teljesen sótalanított vizet kell alkalmazni (pHérték stabilizátorral).
Egy meglévő berendezésnél való kazáncserénél ajánlatos a berendezés visszatérőjébe a kazán előtt egy iszapfogót vagy szűrőt beépíteni. A berendezést
alaposan át kell öblíteni.
2. Az alkalmazott anyagok függvényében el kell dönteni, hogy inhibítorok adagolása, részleges lágyítás, vagy teljes sótalanítás a helyes módszer.
3. A feltöltést dokumentálni kell (lehetőség szerint ehhez a BRÖTJE kézikönyvet
kell alkalmazni. Adalékanyag alkalmazása esetén azt a kazánon jelölni kell). A
berendezések maximális üzemi hőmérsékleten való teljes légtelenítése a gázpárnák és gázbuborékok elkerülése céljából elengedhetetlen.
4. 8 - 12 hét múlva a pH-értéket ellenőrizni, és az eredményt dokumentálni kell.
Ajánlatos karbantartási szerződés kötése.
5. Évente ellenőrizni és dokumentálni kell a rendeltetésszerű üzemet a nyomástartás, a pH-érték és a póttápvízmennyiség tekintetében.
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Táblázat. 4: A VDI 2035 1. lapja szerinti táblázat
Összes fűtőteljesítmény
kW-ban

Összes keménység német keménységi fokban
a fajlagos berendezéstérfogat függvényében
< 20 l/kW

≥ 20 l/kW és < 50l/kW

≥ 50 l/kW

≤ 16,8

≤ 11,2

< 0,11

50 - 200

≤ 11,2

≤ 8,4

< 0,11

200 - 600

≤ 8,4

≤ 0,11

< 0,11

> 600

≤ 0,11

< 0,11

< 0,11

< 50

*)

*) cirkogejzereknél (< 0,3 l/kW) és elektromos fűtőbetététekkel rendelkező rendszereknél

4.6 Üzem nedves helyiségekben
A WHBS / WHBC leszállítási állapotban zárt égésterű üzem esetén az IPx4D védelmi fokozatnak felel meg ( Ábra. 8 ).
Nedves helyiségekben való telepítésnél a következő feltételeknek kell teljesülniük:
- zárt égésterű üzem
- Az IPx4D védelmi fokozat betartásához:
- A helyiségszabályozó, illetve termosztát üzeme nedves helyiségekben nem
megengedett!
- Minden bejövõ és kimenõ elektromosvezetéket a tehermentesítõ karmantyúkon kell átvezetni és rögzíteni. A karmantyúkat erősen meg kell húzni, hogy
víz ne tudjon a készülék belsejébe hatolni!
4.7 Elõírások a telepítési helyhez
Figyelem! Veszély víz általi károk révén!
A WHBS / WHBC szerelése esetén ügyelni kell a következőre:
A vízkárok elkerülése érdekében, különösen a tárolón lévő esetleges rések révén, a
szerelésnél megfelelő megoldásokat kell alkalmazni.
Telepítési helyiség
A telepítési helyiség száraz legyen, és a helyiséghőmérséklet 0 és 45°C között legyen.
A telepítési helyet különösen az égéstermék-csövek vezetésére való tekintettel kell
megválasztani. A kazán telepítésénél a megadott faltávolságokat be kell tartani.
A műszaki élet elismert szabályai mellett különösen figyelembe kell venni a szövetségi államok rendeleteit, mint a tüzeléstechnikai és az építési rendelet, valamint a kazánhelyiségekre vonatkozó irányelveket. A kazán előtt a felügyeleti és
karbantartási munkák elvégzéséhez elegendő hely álljon rendelkezésre.
Figyelem! A készülék sérülésének veszélye!
Az égéslevegőbe kerülő agresszív anyagok tönkretehetik vagy megsérthetik a hőtermelőt. Ezért a szerelés a nagy nedvességterhelésű helyiségekben (lásd az "Üzem
nedves helyiségekben" című fejezetet is), vagy a nagy porterhelésű helyiségekben
csak a
zárt égésterű üzemmódban megengedett.
Ha a WHBS / WHBC-t olyan helyiségekben üzemeltetjük, amelyekben oldószerekkel, klórtartalmú tisztítószerekkel, festékekkel, ragasztóanyagokkal, vagy hasonló
anyagokkal dolgoznak, vagy amely helyiségekben ilyen anyagokat tárolnak, kizárólag a zárt égésterű üzem a megengedett. Ez különösen érvényes azokra a helyiségekre, amelyek ammóniával és annak vegyületeivel, valamint nitritekkel és szulfidokkal vannak terhelve (állattartási- és értékesítési létesítmények, akkumulátorés galvánozó helyiségek, stb.).
A WHBS / WHBC ilyen feltételek melletti szerelésénél feltétlenül be kell tartani a
DIN 50929 (Fémes szerkezeti anyagok korróziós valószínúsége külső korróziós ter-
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helés esetén) szabványt, valamint az i. 158 számú információs lapot, a „Német
Réztechnikai Intézet“ kiadványát.
Figyelem! A készülék sérülésének veszélye!
Továbbá figyelembe kell venni azt, hogy agresszív atmoszféra esetén a kazánon kívüli szerelések is sérüléseket szenvedhetnek. Ide sorolhatók különösképpen az alunínium-, a sárgaréz- és a réz-anyagú szerelések. Ezeket a DIN 30672 szerint gyárilag műanyag-bevonattal ellátott csövekre kell kicserélni. A szerelvényeket, a csőkötéseket és az idomokat a B és C igénybevételi osztálynak megfelelő zsugortömlőkkel kell beépíteni.
, Azokra a károkra vonatkozóan, amelyek egy nem alkalmas helyre való szerelés
vagy hibás égéslevegő-hozzávezetés miatt állnak elő, nem lehet szavatossági
igényt támasztani.
4.8 Távolságok
Ábra. 8: A távolságok fürdőszobákban illetve zuhanyozókban.
0 ,6 m

2 ,4 m
0 ,6 m
S c h u tz b e r e ic h 3

S c h u tz b e r e ic h 2

2 ,4 m
S c h u tz b e r e ic h 3

S c h u tz b e r e ic h 2

A WHBS / WHBC nak a lakások fürdőszobáiban vagy zuhanyozóiban való beépítésénél figyelembe kell venni a
VDE 0100/701 szerinti védett
területeket és minimális távolságokat.
A WHBS / WHBC védelmi fokozata a a VDE 0100/701 szerint: IPx4D (2.ill 1 védett terület), és azt fel szabad szerelni a 2. védett területen (lásd fenn “Üzem nedves helyiségekben”).
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4.9 Alkalmazási példa
Ábra. 9: Alkalmazási példa: WHBSegy szivattyús fűtési körrel és helyiségtermosztáttal
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Ábra. 10: Alkalmazási példa: WHBS egy szivattyús fűtési körrel és helyiségtermosztáttal, beleértve a tároló hőmérsékletszabályozását
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Ábra. 11: Alkalmazási példa: WHBC egy szivattyús fűtési körrel és helyiségtermosztáttal

4.10 Jelmagyarázat
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5. Szerelés
5.1 A fűtési kör bekötése
A fűtési kört lapostömítésű hollandikkal kösse be a kazán előremenőjéhez és visszatérőjéhez.
Tipp: Fűtési szűrő beépítése.
Ajánljuk a fűtési visszatérőbe egy szűrő beépítését. Régi fűtési rendszerek esetén a
kazán beépítése előtt az egész fűtőberendezést alaposan át kell öblíteni.
5.2 Biztonsági szelep
Nyitott fűtési rendszereknél be kell kötni a biztonsági felszállót és a tágulási vezeréket, zárt fűtési rendszereknél pedig zárt tágulási tartályt kell felszerelni.
Figyelem!
A biztonsági szelep lefúvatóvezetékét úgy kell kialakítani, hogy a biztonsági szelep
megszólalása esetén nyomásnövekedés ne fordulhasson elő. A levúvatóvezetéket
nem szabad kivezetni a szabadba, és annak kitorkolása akadálymentes és szemrevételezhető legyen. Az esetleg kiáramló fűtővizet veszélymentesen kell elvezetni.
5.3 Minimális keringtetett
mennyiség
A biztonságos üzemhez kb. 3,5 l/perc minimális keringtetett vízmennyiség szükséges! Ha a minimális keringtetett vízmennyiség nem biztosítható, akkor a BRÖTJE
az UBSV túláramszelep 1) alkalmazását ajánlja.
5.4 Hideg- és melegvízcsatlakozás
A szerelés megkönnyítésére a WHBS / WHBC -nál ASWD, illetve ASWE zárószerelvény-készletek (tartozék) alkalmazhatók.
5.5 Kondenzátum
A kondenzátumnak a házi szennyvíz-rendszerbe való közvetlen bevezetése csak
akkor megengedett, ha a rendszer korrózióálló anyagokból készült (pl. polipropilén-cső, kőagyag-cső, és hasonlók). Ha nem ez a helyzet, akkor be kell szerelni a
BRÖTJE-közömbösítőberendezést (tartozék).
A kondenzátum szabadon folyjon be egy tölcsérbe.. A tölcsér és a szennyvíz-rendszer közé bűzzárat kell beépíteni. A WHBS / WHBC kondenzátum tömlőjét a a készülék alján lévő nyíláson kell átvezetni. Ha a kondenzátumelvezetés alatt nincs
bekötési lehetőség, akkor ajánljuk a BRÖTJE-közömbösítő- és átemelőberendezés
alkalmazását.
Figyelem! A készülék sérülésének veszélye!
Az üzembehelyezés előtt a WHBS / WHBC-nál a kondenzátumelvezetést vízzel fel
kell tölteni. Ehhez az égéstermékelvezető-cső szerelése előtt az égéstermékcsonkba 0,25 l vizet kell tölteni.
5.6 A berendezés tömítése és
feltöltése
- A fűtési rendszert a WHBS / WHBC visszatérőjén keresztül kell feltölteni. (lásd a
műszaki adatokat)!
- A tömörséget ellenőrizni kell (max. próbanyomás vízzel: 3 bar).
5.7 Égéstermék-bekötés
Az égéstermék-csatornát a WHBS / WHBC 120*°C alatti égéstermék-hőmérsékletekkel üzemelő gázkondenzációs készülékként való üzeméhez kell méretezni ( B típusú égéstermék-csatorna). Erre a célra az építéshatóságilag engedélyezett KAS
BRÖTJE-égéstermékelvezető-rendszer szolgál ( Ábra. 12 ).
1 ) tartozék

7310269-01 06.12

IntroCondens WHBS / WHBC

29

Szerelés
Figyelem: Ez a rendszer be van vizsgálva a WHBS / WHBC- val, és a DVGW által
rendszerként engedélyezve van. A szerelésnél be kell tartani az égéstermékelvezető-rendszerhez mellékelt szerelési útmutatót.
A KAS 60 és 80 égéstermékelvezető-rendszer engedélyszáma
Az égéstermékelvezető-rendszerek engedélyszámai a következők:
- KAS 60 egyfalú Z-7.2-1104
- KAS 80 egyfalú Z-7.2-1104
- KAS 80 koncentrikus Z-7.2-3254
- KAS 80 flexibilis Z-7.2-3028
Ábra. 12: Bekötési lehetőségek a KAS -sal (tartozék)

7) C 33x
6) C43x / 11) B 23p
5 ) C33x

8) B 53p / 10) C 93x

4) C 33x
2) C 13x
12) B33

3) C 53x

9) C 53

10) B 53p

1) C 13x
bis 11 kW
Heizleistung
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5.8 Égéstermékelvezetőrendszer
Táblázat. 5: Megengedett égéstermék-csatorna hosszak a KAS 60 (DN 60/100) és 80 (DN 80/125)
alapkészlet

beszerelt készülékteljesítmény

KAS 60/2
egyfalú, a kürtőben
elhelyezve,
balos/jobbos
[kW]

max. vízszintes hossz

[m]

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

14-15

14-15

10

20

3

beszerelt készülékteljesítmény

[kW]

max. vízszintes hossz

[m]

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

beszerelt készülékteljesítmény

[kW]

max. vízszintes hossz

[m]

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

14- 22- 2815 24 33

-

3
13

23

23

2

18

-

2

KAS 80/2 LAA-val
KAS 80/2 K80 SKBegyfalú, a kürtőben
vel
elhelyezve,
koncentrikus, a kürbalos vagy jobbos
tőben elhelyezve,
balos/jobbos

KAS 80/3
egyfalú, a kürtőben
elhelyezve,
balos/jobbos

14- 22- 2815 24 33

20- 2824 33

-

14- 22- 2815 24 33

3
30

30

-

3
30

-

18

18

-

-

-

-

3
14

-

40

35

2

2

2

KAS 80/3 LAA-val
egyfalú, a kürtőben
elhelyezve,
balos vagy jobbos

KAS 80/5 R/S
koncentrikus, tetőátvezetéses,
balos/jobbos

KAS 80/6
koncentrikus, a külső
falnál,
balos/jobbos

az iránytörések max.száma az összhossz
levonása nélkül1)
alapkészlet

22-24

KAS 80/2
egyfalú, a kürtőben
elhelyezve,
balos/jobbos

3

2

alapkészlet
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22-24

16

az iránytörések max. darabszáma az
összhosszból való levonás nélkül 1)

az iránytörések max.száma az összhossz
levonása nélkül1)

KAS 60/2 LAA-val
egyfalú, a kürtőben
elhelyezve,
balos vagy jobbos

28-33

-

-

14- 22- 2815 24 33

3
40

-

14- 22- 2815 24 33

3
-

-

2 2)
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23

3
15

0

-

-

20

20

16

-

2
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alapkészlet

KAS 80 LAS csatlako- KAS 80 AW külsőfali
KAS 80 AGZ
zás
csatlakozás
elválasztott égéslekoncentrikus, a LAS max. 11 kW fűtőtel- vegő-hozzávezetés,
kéményhez,
jesítmény (28 kW
egyfalú, a kürtőben
balos/jobbos
TWW)
elhelyezve,
balos/jobbos

beszerelt készülékteljesítmény

[kW]

14- 22- 2815 24 33

max. vízszintes hossz

[m]

3)

2

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

3)

2

3)

1

az iránytörések max.száma az összhossz
levonása nélkül
alapkészlet

-

14- 22- 2815 24 33

-

14- 22- 2815 24 33

-

3
30

30

25

-

2

FU csatlakozás
KAS 80/M B
koncentrikus, a zFU egyfalú, a kürtőben
kéményhez LAA-val, elhelyezve, fémes
balos vagy jobbos
égéstermék-sisak
balos/jobbos

beszerelt készülékteljesítmény

[kW]

14-33

max. vízszintes hossz

[m]

3)

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

3)

az iránytörések max.száma az összhossz
levonása nélkül1)

14- 22- 2815 24 33

-

3
30

30

25

-

2

3)

KAS 80 FLEX LAA-val
KAS 80 FLEX
flexibilis égésterflexibilis égéstermék-csatorna a kür- mék-csatorna a kürtőben elhelyezve,
tőben elhelyezve,
balos vagy jobbos
balos/jobbos

alapkészlet

beszerelt készülékteljesítmény

[kW]

max. vízszintes hossz

[m]

az égéstermékcsatorna max. összhossza

[m]

14- 22- 2815 24 33

-

14- 22- 2815 24 33

3
20

20

3
15

-

2

az iránytörések max.száma az összhossz
levonása nélkül1)

-

25

25

19

-

2

1) beleértve az alapkészleteket
2) az iránytörések max.száma (iránytörés 90°) a vízszintes szakaszban, DN 80
3) A max. lehetséges hosszakat a kéményseprő kell megadnia. El kell végezni a tüzeléstechnikai méretezést a DIN 4705, 1. és 3. része szerint, illetve a LASengedély szerinti méretezést.

5.9 Általános útmutatások az
égéstermékelvezetőrendszerhez
Szabványok és előírások
A műszaki élet általánosan elismert szabályai mellett különösen a következőkre
kell ügyelni:
- A mellékelt engedélyezési bizonylatok előírásai
- A DVGW-TRGI, G 600 kivitelezési előírásai
- A szövetségi államok előírásai a tüzeléstechnikai rendeletnek és az építési rendeletnek megfelelően.
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Figyelem! Az egyes szövetségi államok különböző előírásai, és a helyileg eltérő értelmezések miatt (égéstermék-elvezetés, tisztító- és ellenőrző-nyílások, stb.) a
szerelés megkezdése előtt az illetékes körzeti kéményseprő-mesterrel megbeszélést kell tartani.
Terhelt kémények
A szilárd vagy folyékony tüzelőanyagok égése során az égéstermék-járatokban lerakódások és szennyeződések keletkeznek. Az ilyen égéstermék-járatok előzetes
kezelés nélkül nem alkalmasak a hőtermelők égéslevegő-ellátására. Az elszennyeződött égéslevegő egyike a tüzelőberendezésekek korróziós károsodásai fő okainak. és a tüzelőberendezések zavarai. Ha az égéslevegőt egy meglévő kéményen
keresztül szívjuk be, akkor ezt az égéstermék-járatot az illetékes kerületi kéményseprő-mesternek meg kell vizsgálnia és szükség esetén ki kell tisztítania. Ha az
égéslevegő-ellátásra való használatot építési hiányosságok (pl. régi, kitöredező kéményfúgák) akadályozzák, akkor megfelelő megoldásokat, mint a kémény kikenése kell alkalmazni. Az égéslevegőnek az idegen anyagokkal való szennyeződését
biztonsággal ki kell zárni. Ha a meglévő égéstermék-járat megfelelő felújítása nem
lehetséges, akkor a hőtermelőt egy koncentrikus égéstermék-csatornára csatlakoztatva zárt égésterű üzemmódban lehet üzemeltetni. A koncentrikus égéstermékcsatornát a kürtőben egyenesen kell vezetni.
Követelmények a kürtővel szemben
Az égéstermékelvezető-rendszert az épületen belül, saját, szellőztetett kürtőkben
kell elhelyezni. A kürtők nem éghető, alaktartó építőanyagokból készüljenek. A
kürtő tűzállósági időtartama: 90 perc., kisebb magasságú épüöleteknél: 30 perc.
Az égéstermék-csatornát a kürtőben szabad egyhelyen 15° vagy 30° -os szögben
ferdén vezetni.
Vilámvédelem
Áramütés veszélye! Életveszély villámcsapás révén!
A kéményfej lezárását be kell kötni az esetleg meglévő villámvédelmi rendszerbe
és a házi potenciálkiegyenlítő rendszerbe.
Ezeket a munkákat egy erre alkalmas villámvédelmi, illetve villanyszerelő szakvállalkozásnak kell elvégeznie.
5.10 Az égéstermékelvezetőrendszer szerelése
Szerelés lejtéssel
Az égéstermék-csatornát a WHBS / WHBC felé lejtéssel kell szerelni, hogy a kondenzátum az égéstermék-csatornából a WHBS / WHBC központi kondenzátumgyűjtőjébe folyjon. .
A minimális lejtések a következő esetekben:
- vízszintes égéstermék-csatorna: min. 3° (min. 5,5 cm egy méteren)
- külsőfali átvezetés: min. 1° (min. 2,0 cm egy méteren)
Munkavédelmi kesztyű
Figyelem! Sérülésveszély a hiányzó védőkesztyű miatt!
Ajánljuk, hogy a szerelési munkáknál, különösen a csövek darabolásánál viseljen
munkavédelmi védőkesztyűt.
A csövek darabolása
Minden egyszeres és koncentrikus csövet lehet darabolni. A levágás után a csővégeket gondosan sorjamentesíteni kell. Egy koncentrikus cső darabolása esetén a
külső csőből egy lagalább 6 cm hosszú darabot le kell vágni. Ilyenkor a belső cső
központosítására szolgáló szorítógyűrű elmarad.
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Szerelési előkészülétek
A támasztósínek rögzítésére a kürtőnyílás szemközti falán a nyílás élének magasságában egy furatot
(d=10 mm) kell készíteni. Ezután a támasztósínek csapját ütközésig be kell ütni a
furatba (lásd Ábra. 13 ).
Ábra. 13: A támasztósínek szerelése

Bevezetés a kürtőbe
Az égéstermék-csatornát felülről engedjük be a kürtőbe. Ehhez a támasz aljához
egy kötelet kell rögzíteni, és csöveket felülről szakaszonként kell beengedni. Azért
hogy a szerelés alatt a csőszakaszok ne csússzanak ki egymásból, a kötelet az
égéstermék-csatorna végleges szereléséig megfeszítve kell tartani. Ha szükség van
távtartókra, akkor azokat a csövek mentén legalább minden 2 m-en el kell helyezni.
A távtartókat derékszögben le kell élezni, és utána központosan a kürtőbe kell igazítani. A csöveket és az idomokat úgy kell beépíteni, hogy a karmantyúk a kondenzátum folyásirányával szemben legyenek elrendezve.
A csövek behelyezése után a támasztólábat a támasztósínbe kell helyezni és ki kell
igazítani (egyenesre és feszültségmentesre). A kéményfej kürtőlezárását úgy kell
felszerelni, hogy az égéstermék-csatorna és a kürtő közti résbe csapadék ne tudjon
behatolni, és a hátsó szellőzésre szolgáló levegő akadálymentesen tudjon áramolni (lásd Ábra. 14 ).
Ábra. 14: Bevezetés a kürtőbe

Az elemek összeillesztése
A csöveket és az idomokat a karmantyú aljáig egymásba kell tolni. Az egyes elemek között csak az építési készlet eredeti profilos tömítéseit, illetve eredeti póttö-
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mítéseket használjon. Az összeillesztés előtt a tömítéseket a szállítási terjedelemben lévő szilokonpasztával be kell kenni. A csövek szerelésénél ügyelni kell arra,
hogy azokat egyenesen és feszültségmentesen szereljük. Ezzel megelőzzük a tömítéseknél a lehetséges rések kialakulását.
Csere esetén új tömítéseket használjon!
Figyelem! Ha az égéstermék-csatornákat le kell szerelni, akkor az újbóli szerelésnél
űj tömítéseket alkalmazzon!

5.11 Eljárás a KAS
égéstermékelvezetőrendszerrel
Járulékos iránytörések
Az égéstermék-csatorna összhosszának csökkentése a következőkkel:
-

87°-os ívenként = 2,50 m
45°-os ívenként = 1,00 m
30°-os ívenként = 0,50 m
15°-os ívenként = 0,50 m
ellenőrző T-idomonként = 2,50 m

A kürtő minimális méretei
Ábra. 15: A kürtő minimális méretei

karman- a kürtő min. belső mérete
tyú külső
Ø
D
[mm]

rövid oldal A
[mm]

kerek B
[mm]

KAS 60 (DN 60) egyfalú

74

110 *)/115

110 *)/135

KAS 80 (DN 80) egyfalú

94

135

155

KAS 80 (DN 125) koncentrikus

132

173

190

KAS 80/3 (DN 110) egyfalú

124

165

180

KAS 110

128

170

190

KAS 80 FLEX B (összekötő- vagy ellenőrző-idommal)

103

140

160

KAS 80 FLEX B (összekötő- vagy ellenőrző-idom nélkül)

103

125

145

rendszer

*) csak zárt égésterű üzemmódnál
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Már használt kémények
Ha egy korábban olaj- vagy szilárdtüzelésű berendezésekhez használt kéményt
kürtőként használunk a koncentrikus égéstermék-csatorna fektetésére, akkor ezelőtt a kéményt egy szakembernek alaposan ki kell tisztítania.
Figyelem:
A koncentrikus égéstermék-elvezetés, KAS 80 + K80 SKB, a kürtőben is, rendkívüli
módon szükséges! A koncentrikus égéstermék-csatornát a kürtőben egyenesen
kell vezetni.
KAS 80: A különböző gyártók levegő-égéstermék kéményeinek többszörös bekötése
A választott levegő-égéstermék kémény a többszörös bekötéssel való üzemre való
alkalmassághoz rendelkezzen a DIBt (Német Építéstechnikai Intézet) építéshatósági engedélyével.
Az átmérő, a magasságok és a készülékek maximális darabszáma az engedélyezési
bizonylat méretezési táblázataiból vehetők.
Magasság a tető fölött
A tető fölötti minimális magasság tekintetében a kéményekre és égéstermékelvezető-berendezésekre vonatkozó országos jogszabályok érvényesek.
5.12 Tisztító- és vizsgálónyílások
Figyelem! Az égéstermék-csatornákat tisztítani kell!
Az égéstermék-csatornák tisztíthatók legyenek, és a szabad keresztmetszetük és a
tömörségük ellenőrizhető legyen.
A WHBS / WHBC telepítési helyiségében legalább egy tisztító- és vizsgálónyílást
kell kialakítani.
Az épületekben lévő olyan égéstermék-járatok esetén, amelyeket a kitorkolás felől
nem lehet tisztítani és vizsgálni, az égéstermék-elvezetés felső részén, vagy a tető
fölött egy további tisztítónyílást kell kialakítani.
A külső falnál lévő égéstermék-járatok az alsó részükön legalább egy tisztítónyílással rendelkezzenek. A < 15,00 m függőleges szakasszal, < 2,00 m vízszintes szakasszal, 150 mm maximális csatorna-átmérővel, és maximum egy iránytöréssel (a
közvetlenül a kazánnál és a kürtőnél lévő iránytörésen kívül) rendelkező égéstermék-elvezetésekhez elegendő egy tisztító- és vizsgálónyílás a WHBS / WHBC telepítési helyiségében.
Az égéstermék-elvezetés kürtője ne rendelkezzenek nyílásokkal, kivéve a szükséges tisztító- és vizsgálónyílásokat, valamint az égéstermék-járat hátsó szellőzésére
szolgáló nyílásokat.
5.13 Gázcsatlakozás
A gázoldali bekötést csak egy erre feljogosított gázvezetékszerelő készítheti el. A
gázoldali szereléshez és beállításhoz a készülék adattáblájának gyári beállítási
adatait össze kell hasonlítani a helyi szolgáltatási feltételekkel.
Figyelem! Csak lapos tömítéssel ellátott hollandikat alkalmazzon!
A gázoldali cstlakozás csak lapos tömítésű hollandival történhet!

A gázkondenzációs készülék előtt fel kell szerelni egy engedélyezett zárószelepet
és egy tűzvédelmi zárószerelvényt.
A helyenként előforduló régi gázvezetékek esetén ajánljuk egy gázszűrő beépítését.
A csövekben és a csőkötésekben lévő maradványokat el kell távolítani.
5.14 A tömörség ellenőrzése
Veszély! Életveszély a gáz révén!
Az üzembehelyezés előtt a teljes gázvezetéket, különösen a kötéseket tömörség
szempontjából ellenőrizni kell.
A gázégő szerelvényeit csak maximum 60 mbar nyomással szabad megterhelni.
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A gázszakasz kiszellőztetése
Az első üzembehelyezés előtt a gázszakaszt ki kell szellőztetni. Ehhez a csatlakozási nyomás mérőcsonkját ki kell nyitni, és a vezetéket a biztonságtechnikai előírások
figyelembevételével ki kell szellőztetni. A kiszellőztetés után ügyelni kell a csatlakozás tömörségére!
5.15 Gyári beállítás
A WHBS / WHBC gyárilag a névleges hőterhelésre van beállítva.
- LL gázfajta (L jelű földgáz a következő Wobbe-számmal: WoN = 12,4 kWh/m3
vagy
- E gázfajta (E jelű földgáz a következő Wobbe-számmal: WoN = 15,0 kWh/m3
Az aktuálisan beállított gázfajta az égőre ragasztott kiegészítő címkén látható. A
WHBS / WHBC szerelése előtt a gyári beállítási adatokat össze kell hasonlítani a
helyi szolgáltatási feltételekkel. A gázarmatúra gáznyomásszabályozója le van pecsételve..
Pébégázas kivitel
Figyelem:
A „133” hibajelzés esetén (lásd a hibakód-táblázatot) a hiba oka gázhiány lehet,
ezért ilyenkor ellenőrizni kell a pébégáz-tartály tartalmát.
5.16 Csatlakozási nyomás
A csatlakozási nyomás a kövvetkező értékek között legyen:
- földgáz esetén: 18 mbar - 25 mbar
- pébégáz esetén: 42,5 mbar - 57,5 mbar
A csatlakozási nyomást áramlási nyomásként a gázarmatúra ( Ábra. 16 ) mérőcsonkján mérjük.
Veszély! Életveszély a gázrévén!
A megadott tartományokon kívüli csatlakozási nyomások esetén a WHBS / WHBCt nem szabad üzembe helyezni!
Erről értesíteni kell a gázszolgáltató vállalatot.
5.17 CO2-tartalom
Az első üzembehelyezésnél és a kazán rendszeres karbantartásánál, valamint a kazánon vagy az égéstermékelvezető-rendszeren végzett átalakítási munkáknál ellenőrizni kell az égéstermék CO2-tartalmát.
A CO2-tartalom üzem közben, lásd a Műszaki adatok című fejezetet.
Figyelem! Az égő sérülésének veszélye!
A túl nagy CO2 -értékek nem higiénikus égéshez (magas CO-értékek) és az égő károsodásához vezethetnek.
A túl kicsi CO2 -értékek gyújtási probklémákhoz vezethetnek.
A CO2 -értéket a gáznyomás elállítása révén állíthatjuk be a gázarmatúrán.(lásd
Ábra. 16 ).
A WHBS / WHBC -nak az ingadozó gázminőséggel jellemzett területeken való alkalmazásánál a CO2-tartalmat az aktuális Wobbe-számnak megfelelően kell beállítani (erről kérdezze meg a gázszolgáltató vállalatot).
A beállítandó CO2-tartalmat a következőképpen kell meghatározni:
- CO2-tartalom = 8,5 - (WoN - Woaktuális) * 0,5
A gyárilag beállított légmennyiséget nem szabad módosítani.
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5.18 Átállítás pébégázról
földgázzra, illetve fordítva
Veszély! Életveszély a gáz révén!
A WHBS / WHBC gázfajtáját csak egy erre feljogosított gázvezetékszerelő állíthatja
át. A BRÖTJE pébégáz átállítási-készletét (tartozék) kell alkalmazni.
5.19 Gázarmatúra
Ábra. 16: Gázarmatúra (A fúvókanyomások beállítása Torx T15-tel)

1 Mérőcsonk a fúvókanyomáshoz

4 Mérőcsonk a csatlakozási nyomáshoz

2 Beállítás teljes terhelésre

5 Védődugó

3 Beállítás a kisterheléshez (előtte a
védősapkát (5) távolítsa el)
Figyelem: A Torx-kulcs a mellékelt csomagban található.
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5.20 Szabályozó-stop funkció (az
égőteljesítmény manuális
beállítása)
A CO2-értékek beállításához, illetve ellenőrzéséhez a kazán t a szabályozó-stop
funkcióban üzemeltetjük.
1.
2x

A hőmérsékletekhez való mindkét forgógombot tekerje ütközésig balra. Ezután
a "HMV parancsolt érték" forgógombot 2-szer gyorsan 1/4 fordulattal tekerje
jobbra majd vissza.
=> A display-n váltakozva megjelenik az "SF" és az aktuális kazánhőmérséklet,
és mindkét zöld LED villog.
2.
max.

A "fűtési kör parancsolt érték" forgógombot tekerje jobbra a maximális értékig.
=> A display-n "0" és "00" váltakozik (max. modulációs fok), ezután váltakozva
megjelenik a "P" és az aktuális kazánhőmérséklet.
Figyelem: A szabályozó-stop funkció 20 percig aktív, hacsak nem túlléptük a maximális kazánhőmérsékletet.

3. A szabályozó-stop funkciót mindenkor lekapcsolhatja a "HMV parancsolt érték"
forgógomb forgatásával.
5.21 A fúvókanyomás
irányértékei
Irányértékek a gáztérfogatáramra, a fúvókanyomásra és a CO2-tartalomra
A Táblázat. 6 (Oldal 40) és Táblázat. 7 (Oldal 40) táblázatokban megadott értékek irányértékeknek tekintendők. Döntő jelentősége van annak, hogy a gázmennyiséget a fúvókanyomás függvényében úgy állítsuk be, hogy a CO2-tartalom a
megadott értékeken belül legyen (lásd 3.2 (Oldal 12) ).
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A WHBS / WHBC -nak az ingadozó gázminőséggel jellemzett területeken való alkalmazásánál a CO2-tartalmat az aktuális Wobbe-számnak megfelelően kell beállítani (erről kérdezze meg a gázszolgáltató vállalatot).
A beállítandó CO2-tartalmat a következőképpen kell meghatározni:
- CO2-tartalom = 8,5 - (WoN - Woaktuális) * 0,5

Táblázat. 6: A fúvókanyomás irányértékei (teljes terhelés)
Modell
Névleges hőterhelés

fűtés

kW

WHBS14

WHBS 22

WHBC
22/24

WHBC28/
33

3,5 - 14,0

4,9 - 22,0

4,9 - 22,0

6,9 - 28,0

Melegvíz

kW

3,5 - 14,0

4,9 - 22,0

4,9 - 24,0

6,9 - 33,0

80/60°C

kW

3,4 - 13,6

4,7 - 21,3

4,7 - 21,3

6,7 - 27,1

50/30°C

kW

3,7 - 14,6

5,2 - 22,8

5,2 - 20,7

7,3 - 28,6

földgáz, E (G20)

mm

4,20

5,40

5,40

6,50

Pébégáz (propán)

mm

3,20

4,20

4,20

Névleges hőterhelés

Fóúvókaátmérő a következőkhöz:

A fúvókanyomás irányértékei

4,90
*

G20 (15,0) **

mbar

0,5 - 5,3

0,4 - 7,5

0,4 - 9,0

0,4 - 8,5

Propán

mbar

0,5 - 5,3

0,4 - 7,5

0,4 - 9,0

0,4 - 7,5

a CO2-tartalom legyen

- földgáz esetén 8,3% és 8,8% között
- pébégáznál pedig 10,3% - 10,7% között

* a kazán végén lévő 0 mbar nyomásnál, 1013 hPa, 15 °C
** A zárójelben lévő értékek = Wobbe-szám, WoN kWh/m3 -ben

Táblázat. 7: Irányértékek a gáztérfogatáramra földgáznál
Modell
Névleges hőterhelés

(teljes terhelés)

kW

WHBS14

WHBS 22

WHBC 22/24

WHBC28/33

14,0

22,0

24,0

33,0

Gáztérfogatáram l/perc-ben
7.

33

52

57

79

7,5

31

49

53

73

8

29

46

50

69

Üzemi fűtőérték

8,4

28

44

48

65

kWh/m3-ben

8,5

27

43

47

65

9

26

41

44

61

9,5

25

39

42

58

10

23

37

40

55

10,5

22

35

38

52

11

21

33

36

50

11,5

20

32

35

48

Hiü

5.22 Paraméterek lekérdezése
A "fűtési kör parancsolt érték" forgógombbal néhány paraméter lekérdezhető.
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1.
2x

A hőmérsékletekhez való mindkét forgógombot tekerje ütközésig balra. Ezután
a "fűtési kör parancsolt érték" forgógombot 2-szer gyorsan tekerje jobbra majd
vissza.
=> Kb. 5 másodperc múlva váltakozva kijelzésre kerül az "A0" paraméter a hozzátartozó értékkel.
2.
A0 - A9

A "HMV parancsolt érték" forgógombbal most fokozatosan jobbra tekerve lekérdezhetők a különböző paraméterek.
=> 10 különböző paraméter kérdezhető le (lásd Táblázat. 8 (Oldal 41) ).
3. A funkció leállításra kerül, ha a "fűtési kör parancsolt érték" forgógombot eltekeri, vagy pedig automatikusan 3 perc múlva.
Táblázat. 8: Paraméterek
Paraméterek

Leírás

A0

aktuális HMV hőmérséklet

A1

külső hőmérséklet

A2

aktuális PWM-jel a ventilátor-indításhoz

A3

aktuális ventilátor ordulatszám

A4

az előremenő hőmérséklet aktuális parancsolt értéke

A5

nincs lefoglalva

A6

hibakereső kód

A7

nincs lefoglalva

A8

kazán-azonosítás

A9

kazán azonosító-paraméter

5.23 Elektromos bekötés
(általában)
Áramütés veszélye! Életveszély szakszerűtlen munka miatt!
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Minden, a szereléssel összefüggő villanyszerelési munkát csak villanyszerelő szakemberek végezhetnek!
- Hálózati feszültség: 230 V +6% -10%, váltóáram, 50 Hz
A villanyszerelésnél Németországban be kell tartani a VDE 0100 előírásait és a helyi előírásokat, minden más országban pedig a vonatkozó előírásokat.
Az elektromos bekötést felcserélhetetlen pólusokkal és a pólusokra nézve helyesen
kell elvégezni. Németországban a bekötést el lehet végezni egy felcserélhetetlen
pólusú, kereskedelmi forgalomban kapható dugaszolóval, vagy fix bekötésként.
Minden más országban fix bekötést kell alkalmazni.
Az elektromos bekötéshez a kazánon meglévő hálózati csatlakozóvezetéket, vagy
H05VV-F 3 x 1 mm2 vagy 3 x 1,5 mm2 típusú vezetékeket kell alkalmazni.
Ajánlatos a WHBS / WHBC előtt egy főkapcsolót elhelyezni. Ennek minden pólusa
lekapcsolható legyen, és az érintkezők nyílástávolsága legalább 3 mm legyen.
Minden bekötött komponenst a VDE szerint kell kialakítani. A bekötővezetékeket
tehermentesítve kell szerelni.
Vezetékhosszak
A busz-/érzékelő-vezetékek nem vezetnek hálózati feszültséget, csak törpefeszültséget. Ezeket nem szabad a hálózati vezetékekkel párhuzamosan vezetni (zavarjelek). Vagy árnyékolt vezetékeket kell fektetni.
Megengedett vezetékhosszak minden érzékelőhöz:
- Cu-vezeték 20 m-ig: 0,8 mm2
- Cu-vezeték 80 m-ig: 1 mm2
- Cu-vezeték 120 m-ig: 1,5 mm2
Vezetékfajták: pl. LIYY vagy LiYCY 2 x 0,8
Tehermentesítések
Minden elektromos vezetékeket a kapcsolómező tehermentesítéseibe kell rögzíteni, és azokat a kapcsolási vázlat szerint kell bekötni.
IPx4D védelmi fokozat
A kábeltömszelencéket az IPx4D védelmi fokozat kielégítése céljából, és a légkamrák előírt légtömör letömítése miatt jól meg kell húzni, hogy a tömítőgyűrűk a vezetékeket letömítsék.
Keringtető szivattyúk
Szivattyú kimenetenként a megengedett áramerősség a következő: IN max = 1A.
A készülék biztosítékai
A készülék biztosítékai az ISR vezérlő- és szabályozó-egységben:
- Hálózati biztosítékok: F 2A H 250V
Az érzékelők / komponensek bekötése
Áramütés veszélye! Életveszély szakszerűtlen munkavégzés miatt!
A kapcsolási vázlatot figyelembe kell venni! A tartozékokat a mellékelt útmutatók
szerint szerelje és kösse be. Készítse el a hálózati csatlakozást. Ellenőrizze a földelést.
Külsőhőmérséklet-érzékelő (szállítási terjedelem)
A külsőhőmérséklet-érzékelő a mellékelt csomagban található. A bekötést lásd a
csatlakozási terven.

42

IntroCondens WHBS / WHBC

7310269-01 06.12

Szerelés
A vezetékek pótlása
Csere esetén a hálózati bekötővezeték kivételével minden bekötővezetéket speciális BRÖTJE-vezetékekkel kell pótolni. A hálózati bekötővezeték pótlása esetén csak
H05VV-F 3 x 1 mm2 vagy 3 x 1,5 mm2 fajtájú vezetékeket alkalmazzon.
Érintésvédelem és IPx4D védelmi fokozat
A WHBS / WHBC kinyitása után, az érintésvédelem és az IPx4D védelmi fokozat
biztosításához a felcsavarozandó burkolatelemeket a megfelelő csavarokkal újra
rögzíteni kell.
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6. Üzembehelyezés
Veszély! Életveszély szakszerűtlen munkavégzés miatt!
Az első üzembehelyezést csak erre feljogosított fűtésszerelő végezheti! A fűtésszerelő ellenőrzi a vezetékek tömörségét, minden szabályozó-, vezérlő- és biztonsági
berendezés rendeltetésszerű működését, és megméri a tüzeléstechnikai értékeket.
Szakszerűtlen kivitelezés esetén fennáll annak a veszélye, hogy jelentős személyi
sérülések, és a környezet, valamint az anyagi javak jelentős károsodásai lépnek fel!
6.1 Bekapcsolás
Veszély! Forrázásveszély! A biztonsági szelep lefúvató vezetékéből rövid ideig forróvíz áramolhat ki.

1.

Kapcsolja be a fűtési vészkapcsolót.
2.

Nyissa ki a gázelzárócsapot (1) és a zárószelepeket (2 és 3).
3. Nyissa ki az ivóvíz-bevezetést.
4. Nyissa fel a kezelőmező fedelét, és kapcsolja be a kazán kezelőmezején lévő
üzemkapcsolót.
5. A kezelőegységen lévő üzemmód-gombbal (2) válassza ki a Fűtési- és melegvíz/
vagy Melegvíz-üzem
üzemmódot.
üzem,
6.

A fűtéshez kívánt előremenő hőmérsékletet a kezelőegység "Hőmérséklet a fűtési kör parancsolt értékéhez" forgógombjával állítsa be.
7.

A kívánt melegvíz-hőmérsékletet a kezelőegység "Hőmérséklet a melegvíz parancsolt értékéhez" forgógombjával állítsa be.
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6.2 Az üzemeltető kioktatása
Kioktatás
Az üzemeltetőt részletesen ki kell oktatni a fűtőberendezés kezeléséről és a biztonsági berendezések működésmódjáról. Különösen ki kell őt oktatni a következőkről:
- hogy a szellőzőnyílást nem zárhatja le, vagy nem csukhatja be;
- hogy az égéslevegő csatlakozócsonkja a készülék felső részén a kéményseprő
részére hozzáférhető legyen,
- hogy gyúlékony anyagokat és folyadékokat nem tárolhat a gázkészülék közelében,
- hogy a következő ellenőrzéseket neki magának kell elvégeznie:
- nyomásellenőrzés a manométeren,
- a felfogóedény ellenőrzése a biztonsági szelep lefúvatóvezetéke alatt,;
- hogy a felülvizsgálati és tisztítási munkákat rendszeres időközönként el kell végezni, amelyeket csak erre feljogosított gázkészülék szerelő végezhet el
Mellékletek
- A berendezés kézikönyve az első üzembehelyezés checklistájával és a következők
nyugtázásával és cégszerű aláírással az üzemeltető felé: Csak az aktuális szabványnak megfelelően bevizsgált és jelölt alkatrészek kerültek alkalmazásra. Minden alkatrész a gyártó adatainak megfelelően lett beépítve. A teljes berendezés
megfelel a a szabványnak.
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6.3 Checklista az
üzembehelyezéshez
Táblázat. 9: Checklista az üzembehelyezéshez
1.

A berendezés telepítési helye

2.

Üzemeltető

3.

Kazántípus/jelölés

4.

Gyártási szám

5.
6.

Gázjellemzők

Wobbe-szám

kWh/m³

..........................

Üzemi fűtőérték

kWh/m³

..........................

mbar

...............................

7.

Minden vezeték és csatlakozás tömörsége ellenőrizve lett?

8.

Az égéstermék-elvezetés meg lett vizsgálva?

9.

A gázvezeték meg lett vizsgálva és ki lett szellőzetve?

10. Megmérték a nyugalmi nyomást a gázarmatúra bemenetén?
11. A szivattyúk szabad futását ellenőrizték?
12. A fűtőberendezés feltöltése
13. Alkalmazott adalékok a fűtővízhez

...............................

14. Megmérték a gáz áramlási nyomását teljes terhelésen a gázarmatúra bemenetén?

mbar

...............................

15. Megmérték a gázfúvóka nyomását teljes terhelésen a gázarmatúra kimenetén?

mbar

...............................

%

...............................

ppm

...............................

16. CO2-tartalom kisterhelésen
17. CO-tartalom kisterhelésen
18. CO2-tartalom teljes terhelésen
19. CO-tartalom teljes terhelésen
20.
21.

Működési vizsgálat:

%

...............................

ppm

...............................

Fűtési üzem
Melegvíztermelő üzem

22. Az égéstermék-elvezetés üzem közben ellenőrizve (pl. CO2-mérés a körgyűrűben)?
23. Az üzemeltető ki lett oktatva?
24. A dokumentumok átadásra kerültek?
Csak az aktuális szabványnak megfelelően bevizsgált és jelölt alkatrészek kerültek alkalmazásra. A berendezés minden alkatrésze a gyártó adatai szerint lett beépítve.
A teljes berendezés megfelel a a szabványnak.
Hogy a hőtermelő megbízható és takarékos üzeme hosszú időre garantált legyen,
ajánljuk a hőtermelő éves karbantartását.

Dátum / aláírás
Cégbélyegző

......................................
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7. Kezelés
7.1 Kezelőelemek
Ábra. 17: Kezelőelemek

1. Üzemkapcsoló

5. A hőmérséklet forgógombja a melegvíz parancsolt értékéhez

2. Üzemmód választó gomb, fűtési és HMV-üzem, illetve HMV-üzem

6. A hőmérséklet forgógombja a fűtési kör parancsolt értékéhez, illetve a helyiséghőmérséklet
parancsolt értékéhez

3. Reteszfeloldó gomb

7. Display

4. Manométer

8. Adattábla (összefoglalás)

7.2 Kijelzések
Ábra. 18: A kijelzett szimbólumok jelentése

1.

Kijelzés a fűtési üzemhez

3. Az égő üzemel

2.

Kijelzés a melegvíz-üzemhez

4. Aktuális kazánhőmérséklet

7.3 Az üzemmód beállítása
Fűtési és HMV-üzem
Üzemmód-gomb (2; Ábra. 17 ) helyzetbe
és
kapcsolni:
- A WHBS / WHBC "fűtés" és "melegvíz" üzemmódban van.
Melegvíztermelő üzem
kapcsolni:
Üzemmód-gomb (2; Ábra. 17 ) helyzetbe
- A WHBS / WHBC "melegvíz" üzemmódban van.
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IntroCondens WHBS / WHBC

47

Kezelés
Védelmi üzem
- Kazán fagyvédelem
A WHBS / WHBC kazán-fagyvédelemmel rendelkezik, amely mindkét üzemmódban aktív. Ha a kazánhőmérséklet 5°C alá csökken, akkor a WHBS / WHBC bekapcsol.
- Berendezés fagyvédelme
Csatlakoztatni kell egy helyiségtermosztát 2). A WHBS / WHBCfűtési üzemben
kell lennie.
- Szivattyúvédelmi funkció
Hogy a szivattyú megszorulását elkerüljük, minimum minden 24 órában egy kb.
10 másodperces szivattyúüzem következik be.
7.4 Állítsa be a hőmérsékletet
Állítsa be a fűtés hőmérsékletét:

1. Az előremenő hőmérsékletet a "hőmérséklet a fűtési kör parancsolt értékéhez"
forgógombbal állítsa be.
=> A display-n (7; Ábra. 17 ) kijelzésre kerül a hőmérséklet.
Figyelem: Csatlakoztatott külsőhőmérséklet-érzékelő esetén a kívánt helyiséghőmérsékletet állítsa be. Ha nincs külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatva, akkor
az előremenő parancsolt értéke kerül kijelzésre.

Állítsa be a HMV hőmérsékletet:

1. A melegvíz-hőmérsékletet a "hőmérséklet a melegvíz parancsolt értékéhez"
forgógombbal állítsa be
=> A display-n (7; Ábra. 17 ) kijelzésre kerül a hőmérséklet.

2 ) tartozék
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7.5 Kéményseprő funkció
A kéményseprő funkciót a következőképpen kell aktiválni:
1.
2x

A hőmérséklet mindkét forgógombját balra ütközésig kell tekerni. Ezután a
"Melegvíz parancsolt érték" forgógombot gyorsan kétszer, 1/4-fordulattal
jobbra, majd vissza kell tekerni.
=> A display-n váltakozva "SF" és az aktuális kazánhőmérséklet jelenik meg, és
mindkét zöld LED villog.
Figyelem: A kéményseprő funkció 20 percig aktív marad, hacsak nem túllépjük a
maximális kazánhőmérsékletet.

2. A kéményseprő funkció a "Melegvíz parancsolt érték" forgógomb tekerésével
mindenkor lekapcsolható.
7.6 Melegentartási funkció (csak
WHBC)
A WHBC egy melegentartási funkcióval rendelkezik a melegvíz-üzemhez. Ez azt
idézi elő, hogy a belső melegvíz-készítést hőmérsékleten tartjuk. A jövőbeni melegvíz-követelményekhez így a melegvíz időben rendelkezésre áll.
Ez a funkció öntanuló, mivel megjegyzi a csapolási viselkedést. Ha pl. hétfőn 7.00
órakor melegvizet vételeznek, akkor kedden már 6.30 órakor előfűtésre kerül sor.
Figyelem:
-

30
°

A melegentartási funkció aktiválódik, ha a forgógombot 30°-on túl elforgatjuk.
- Ha a forgógomb "0"-n áll, akkor a WHBC hagyományosan 50°C-os melegvíz-hőmérséklettel, és melegentartási funkció nélkül működik.
-

A melegentartási funkció ideje alatt a melegvíz-üzem kijelzője villog.
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8. Általános tudnivalók
8.1 Helyiségtermosztát, RTW
Az RTW helyiségtermosztát alkalmazása esetén
rammal vezérelhető.

3) a WHBS / WHBC egy heti prog-

Ábra. 19: Helyiségtermosztát, RTW

3 ) tartozék
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9. Karbantartás
A 2002/91/EG számú EU-irányelv (Épületek összenergetikai hatékonysága), 8. cikkelye szerint a 20-100 kW névleges teljesítményű fűtőkazának rendszeres felülvizsgálatát biztosítani kell.
A fűtő- és klímaberendezések szakképzett személyzet révén való rendszeres felülvizsgálata és az igényektől függő karbantartása hozzájárul a gyártmányspecifikáció szerinti korrekt üzemhez, és ezzel a magas kihasználási fokok és a csekély környezeti terhelés tartós biztosításához.
Áramütés veszélye! Feszültségmentesítse a kazánt!
A burkolati részek levétele előtt a kazánt áramtalanítani kell.
Feszültség alatti munkát (levett burkolatnál) csak villanyszerelő szakemberek végezhetnek!
Figyelem! Az égő tisztítását csak fűtésszerelő végezze!
A fűtőfelületek és az égő tisztítását csak erre feljogosított fűtésszerelő végezheti.
A munkák megkezdése előtt a gázelzáró szerelvényt és a fűtővíz elzáró szelepeit le
kell zárni.
9.1 Felülvizsgálat és az
igényektől függő
karbantartás
Figyelem:
A WHBS / WHBC felülvizsgálata évenként ajánlott.
Ha a felülvizsgálat során karbantartási munkák szükségességét állapították meg,
akkor azokat igény szerint el kell végezni.
A karbantartási munkákhoz tartoznak többek között:
- A WHBS / WHBC külső tisztítása.
- Az égő ellenőrzése a szennyeződések szempontjából, és szükség esetén annak
tisztítása és karbantartása.
- Az égésterek és a fűtőfelületek tisztítása
- Az elkopott alkatrészek csréje (lásd a pótalkatrészek listáját)
Figyelem! Csak eredeti pótalkatrészek alkalmazhatók.

-

A vízzel átáramlott kötési és tömítési helyek ellenőrzése.
A biztonsági szelepek rendeltetésszerű működésének ellenőrzése.
Az üzemi nyomás ellenőrzése, és szükség esetén víz utántöltése.
Végellenőrzés és az elvégzett karbantartási munkák dokumentálása.

További információkat a hőtermelők felülvizsgálatáról és karbantartásáról a BDH/
ZVSHK 14. információs lapja tartalmaz.

Tipp: Kössön karbantartási szerződést!
Az optimális üzem biztosításához ajánljuk karbantartási szerődés kötését.

9.2 A gyorslégtelenítő cseréje
A hibás gyorslégtelenítőt csak eredeti alkatrészre szabad kicserélni, ami által biztosítjuk az optimális légtelenítést!
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Figyelem! A kazánvizet le kell engedni!
A gyorslégtelenítő kiszerelése előtt a kazánvizet le kell engedni, mert különben víz
áramlana ki!
9.3 Kondenzátumszifon
A kondenzátumszifont 1-2 évenként ki kell tisztítani. Ehhez a szifon felső hollandiját oldani kell, és a szifont lefelé kell húzni. A szifont a tömlővel együtt kompletten
ki kell venni a gázkondenzációs készülékből, azt szét kell szerelni és tiszta vízzel ki
kell öblíteni. A szifon beszerelése fordított sorrendben történik.
Figyelem: Ezzel egyidejűleg ellenőrizni kell az égéstermékgyűjtő-idomot, és azt
szükség esetén ki kell tisztítani (ki kell öblíteni).

9.4 A gázégő kiszerelése
A fűtőfelületek tisztítása előtt a gázégőt ki kell szerelni.
Ábra. 20: A gázégő kiszerelése

A rögzítőanyák oldása

A szívóoldali zajcsillapító
eltávolítása

A gázcsatlakozócső
eltávolítása

A gázfúvóka
kivétele

A gázégő kiszerelése ( Ábra. 20 )
1. A ventilátor elektromos csatlakozóvezetékeit a dugaszolós szerkezetnél le kell
húzni.
2. A légtömlőt le kell húzni a ventilátorról.
3. Az elektródákról le kell húzni a dugaszolókat.
4. A szívóoldali zajcsillapító rögzítőcsavarját felül a WHBS / WHBC -nál oldani kell.
5. A szívóoldali zajcsillapító kiszerelése.
6. A gázbekötőcső hollandijait a keverőcsatornánál és a gázszelepnél oldani kell.
7. A gázbekötőcsövet és gázfúvókát el kell távolítani.
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8. Oldani kell a keverőcsatornánál/hőcserélőnél lévő 5 rögzítőanyát.
9. Az égőt a keverőcsatornával és a ventilátorral együtt előrefelé ki kell húzni.
10. Az égőcsövet puha kefével meg kell tisztítani.
Figyelem! Új tömítéseket kell alkalmazni!
A beszerelésnél új tömítéseket kell alkalmazni, különösen a gázbekötőcső esetében.
9.5 Érintésvédelem
Áramütés veszélye! Életveszély hiányzó érintésvédelem miatt!
Az érintésvédelem biztosításához a kazán minden csavarozható alkatrészét, különösen a burkolati részeket, a munkák befejezése után rendeltetésszerűen újra vissza kell csavarozni!
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9.6 A kazán nézetei
Ábra. 21: Kazánnézet WHBS (homlokfal nélkül ábrázolva)

Jelmagyarázat
1

Ionizációs elektróda

8 Gázfúvóka

15 Égéstermékcső

2

Gyújtóelektródák

9 Ventilátor

16 Gázszelep

3

Kémlelőüveg

4

Előremenő-érzékelő

11 Szifon

18 Fűtőköri szivattyú

5

Gyorslégtelenítő

12 égéstermék-adapter

19 Biztonsági szelep

6

Keverőcsatorna

13 vizsgálónyílások

20 szabályozás, LMU

7.

Szívóoldali zajcsillapító

14 Membrános tágulási tartály (MAG)
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Ábra. 22: Kazánnézet WHBC (homlokfal nélkül ábrázolva)

Jelmagyarázat

56

1

Ionizációs elektróda

9 Ventilátor

16 Égéstermékcső

2

Gyújtóelektródák

10 Szifon

17 Membrános tágulási tartály (MAG)

3

Kémlelőüveg

11 3-utú váltószelep

18 Gázszelep

4

Előremenő-érzékelő

12 melegvíz-hőcserélő

19 Légtelenítés a fűtőköri szivattyúhoz

5

Gyorslégtelenítő

13 Nyomásőr

20 Fűtőköri szivattyú

6

Keverőcsatorna

14 égéstermék-adapter

21 Biztonsági szelep

7.

Szívóoldali zajcsillapító

15 vizsgálónyílások

22 szabályozás, LMU

8

Gázfúvóka
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9.7 A hőcserélő kiszerelése
A hőcserélő komplett kiszereléséhez a következő munkákat kell elvégezni:
Figyelem:
A gázégőt ki kell szerelni (lásd a Gázégő kiszerelése című fejezetet).

1. Az előremenő és visszatérő elzárószelepeit el kell zárni.
2. A kazánvizet le kell engedni
3. A kazánérzékelők (előremenő és visszatérő) dugaszos csatlakozásait oldani kell.
4.

A hőcserélő (lapos tömítésű) előremenő- és visszatérő hollandijait oldani kell (1
és 2).
5.

A gyorslégtelenítőt (4) le kell szerelni.
6. A hőcserélő felső részén a műanyag tartószerkezetet (5) el kell távolítani, ehhez
a burkolatfedél 2 csavarját ki kell csavarni
7. A 2 tartókengyelt (3) le kell szerelni.
8. A hőcserélőt le kell emelni az égéstermék-csatlakozásról és ki kell venni.
9. Tisztítás céjából a hőcserélőt gyenge vízsugárral (adalékanyagok nélkül) le kell
öblíteni.
9.8 A karbantartási munkák
után
- A tisztítási munkák befejezése után a hőcserélőt és az égőt újra be kell szerelni.
- Ellenőrizni kell a névleges hőterhelést és az égéstermék-értékeket.
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9.9 Az elektródák vizsgálata
Ábra. 23: Elektródák

1
2

Ionizációs elektróda (1)
Az ionizációs elektróda mindíg legyen érintkezésben a lánggal.
- Kapcsolási küszöbérték:1 µA egyenáram
- max. elérhető áramerősség 10 µA egyenáram
Az ionizációs elektróda égőcsőhöz való távolságát a Ábra. 23 szerint be kell tartani.
Az ionizációs elektróda cseréje esetén a korrekt távolságot az égőhöz képest ellenőrizni kell, és szükség esetén korrigálni kell.
Áramütés veszélye! Életveszély a nagyfeszültség miatt!
Figyelem! A dugaszos csatlakozó kontaktusait a gyújtási folyamat alatt ne érintse
meg!
Az ionizációs áramerősség méréséhez a dugaszolót le kell húzni a gáztüzelési automatáról, és a dugaszoló és az elektróda közé egy árammérőt kell bekötni.
Gyújtóelektródák (2)
Azért, hogy az ionizációs áram gyújtás általi befolyásolását elkerüljük,
- a gyújtóelektródát csak a láng széléig szabad betolni.
- A gyújtószikra nem ugorhat át az ionizációs elektródára.
A Ábra. 23 szerinti beépítési helyzetet és elektróda-távolságot be kell tartani.
9.10 Zavarlekapcsolás
Biztonsági lekapcsolás az üzem közbeni lángkimaradás esetén.
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Minden biztonsági lekapcsolás után a program szerinti újbóli gyújtási kísérlet következik be. Ha ez nem vezet lángképződéshez, akkor zavarlekapcsolás következik
be.
Zavarlekapcsolás esetén meg kell nyomni a kezelőtáblán lévő reteszfeloldó gombot.
Üzemzavarok esetén (harang-szimbólum a display-n) a kezelőtábla kijelzőjén lévő
szám a zavar okára utal. (lásd hibakód-táblázat).
Az égő nem veszi fel az üzemet:
- Nincs feszültség a vezérlő- és szabályozóközponton
- nincs „égő BE“-jel a fűtési kör szabályozójától, (lásd hibakód-táblázat)
Az égő zavarállapotba megy:
Lángképződés nélkül:
- nincs gyújtás
- az ionizációs elektróda testzárlata
- nincs gáz
A lángképződés ellenére az égő a biztonsági idő eltelte után zavarállapotba megy:
- Az ionizációs elektróda hibás vagy elpiszkolódott.
- Az ionizációs elektróda nem ér be a lángba
9.11 Hibakód-táblázat
Ábra. 24: Hibakód kijelzése

Ha egy hiba jelentkezik, akkor az a display-n kijelzésre kerül (pl. E133, lásd Ábra. 24
).
A következőkben a hibakód-táblázat kivonatát közöljük. További kijelzett hibakódok esetén kérjük értesítse a fűtésszerelőt.
Hibakód

A hiba leírása

0

Nincs hiba

E10

Külsőhőmérséklet-érzékelő hiba

Ellenőrizze a külsőhőmérséklet-érzékelőt, illetve annak
bekötését, vészüzem

E20

Kazánhőmérséklet, 1. érzékelő hiba

Ellenőrizze a bekötést, értesítse a fűtésszerelőt

E50

HMV-hőmérséklet, 1. érzékelő hiba

Ellenőrizze a bekötést, értesítse a fűtésszerelőt, vészüzem. 1)

E110

Biztonsági hőmérsékletkorlátozó zavarlekapcso- Nincs hőelvétel, a biztonsági hőmérséklethatárolónál
lás
szakadás van, esetleg rövidzárlat a gázszelepben, a belső
biztosítás hibás ; hagyja a készüléket lehülni és reset-eljen, ha a hiba többször fellép, értesítse a fűtésszerelőt 2)

E119

Hibás nyomáskapcsoló
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1)

Ellenőrizze a víznyomást, illetve töltsön utána. 1)
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Hibakód

A hiba leírása

Magyarázatok/okok

E133

Nincs láng a biztonsági idő alatt.

Reseteljen, ha a hiba többször jelentkezik, értesítse a fűtésszerelőt, gázhiány, ellenőrizze a hálózati bekötés pólusait, a biztonsági időt, a gyújtóelektródát és az ionizációs
áramot. 1) 2)

E151

Belső hiba

Reteszmentesítse az szabályozást, cserélje ki az szabályozást, értesítse a fűtésszerelőt 1) 2)

E152

Paraméterezési hiba

A szabályozás elromlott, értesítse a fűtésszerelőt 1) 2)

E160

Ventilátor hiba

Esetleg elromlott a ventilátor, a fordulatszám-küszöb
rosszul van beállítva. 2)

E161

Túlléptük a maximális ventilátor-fordulatszámot

E180

A kéményseprő-funkció aktív.

E181

A szabályozó-stop funkció aktív

1) Lekapcsolás, indításkorlátozás, a hiba elhárítása után újraindítás
2) Lekapcsolás és reteszelés; csak reset révén reteszmentesíthető.
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10. Pótalkatrész-lista
10.1 Pótalkatrészek
Ábra. 25: Burkolati alkatrészek WHBS / WHBC
1
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51

39
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Ábra. 26: Kazán- és égőalkatrészek WHBS / WHBC
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Ábra. 27: Csövezési alkatrészek WHBS / WHBC
WHBS

117
50
32
70

69
52

68
57

69

56
82

59

67
54

61

60
65
55

66

WHBC
50
117
32
71

69
68

53
58

76

82

72

69
67

81

64

79
80

63

56

116 73
77
115

74
75

64
80

10.2 Pótalkatrész-lista
Tétel
EAN-Nr.

56

66 73

62
65

65

Jelölés

Burkolati alkatrészek
1

986076

Függesztő sínek

2

7306454

Homlokfal hőszigeteléssel

3

7306455

Brötje logó

4

7306511

Szabályozócsappantyú kompletten, fehér tárcsával
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Tétel

EAN-Nr.

Jelölés

5

986113

Zár a homlokfalhoz

6

986311

Tömítővég a légtelenítőhöz

7.

7306456

Tömlővég a kondenzátum-tömlőhöz

8

7306457

Dugó, 15mm és 20mm

9

7306486

Tömlővég az SV-szelephez

Kazán- és égőalkatrészek

64

10

822565

Hőcserélő, 14-24 kW, visszatérő-érzékelő nélkül

10

822299

Hőcserélő, 28/ 33 kW, visszatérő-érékelő nélkül

11

7306459

Szorító-tartó a hőcserélőhöz

12

541855

Automatikus gyorslégtelenítő

13

986670

Hőcserélő-szigetelőlemez

14

986137

Kondenzátum-gyűjtőteknő, WHB 14-24

14

7306460

Kondenzátum-gyűjtőteknő, WHB 28/33

15

609470

Gyűjtőteknő-tömítés WHB 14-24

15

7306461

Gyűjtőteknő-tömítés, WHB 28/ 33

16

7306462

Adapterlemez/ tartó a gyűjtőteknőhöz, WHB 28/ 33

17

7306463

Tartócsapszeg anyával (2 db.)

18

986144

Égéstermék-csatorna DN 70

19

998239

Égéstermék-adapter

20

998246

Dugó az égéstermék-csonkhoz

21

998253

Karmantyús tömítés, 80 mm

22

972192

Karmantyús tömítés, 70 mm

23

998260

Karmantyús tömítés, 125 mm

nincs adat

986168

Tömítési készlet a hőcserélő/égőhöz, WHB 14-24

nincs adat

7306464

Tömítési készlet a hőcserélő/égőhöz, WHB 28/ 33

24

986175

Égő-szigetelőlemez

25

986182

Égőcső, 14 - 24

25

822152

Égőcső, 28/ 33

26

624381

Égőcső-tömítés

27

664318

Csavarkészlet az égőcsőhöz

28

998420

Égőtömítés

29

986199

Égőfedél

30

669856

Csavaranya-készlet U-alátétekkel ( fajtánként 5 db.) az égőfedélhez

31

698627

Levegő-szűkítőbetét, WHBS 14

31

986212

Levegő-szűkítőbetét, WHBS 22 és WHBC 22/24

31

7306465

Levegő-szűkítőbetét, WHBC 28/33

32

986274

Fúvóka, földgáz E, 4,20 mm, WHBS 14

32

986243

Fúvóka, pébégáz, 3,20 mm, WHBS 14

32

986267

Fúvóka, földgáz E, 5,40 mm, WHBS 22/WHBC 22/24

32

986274

Fúvóka, pébégáz, 4,20 mm, WHBS 22/WHBC 22/24
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Tétel

EAN-Nr.

Jelölés

32

987660

Fúvóka, földgáz E, 6,50 mm, WHBC 28/ 33

32

666701

Fúvóka, pébégáz, 4,9 mm, WHBC 28/ 33

33

663199

Ventilátor

34

986298

Adapter a ventilátorhoz

35

986304

Szívócső

nincs adat

972239

Szilikontömlő

36

972338

Kémlelőüveg komplett

37

986328

Gyújtó- és ionizációs-egység

38

986335

Tömítés a gyújtó- és ionizációs-egységhez

39

972789

Gyújtótrafó, ZAG 2/230 V típus

nincs adat

986342

Gyújtóvezeték (2 darab)

50

7306466

MAG

51

7306467

Tartó, MAG

52

7306468

Előremenő-cső, WHBS 14-22

53

7306469

Előremenő-cső, WHBC 22/24

53

7306470

Előremenő-cső, WHBC 28/33

54

7306471

Könyök "3-utú pótlás"

55

7306472

Csatlakozóidom az előremenőhöz

56

7306473

Víznyomásőr

57

7306474

Visszatérő-cső, WHBS 14-22

58

7306475

Visszatérő-cső, WHBC 22/24

58

7306476

Visszatérő-cső, WHBC 28/33

59

7306477

Szivattyú, UPS 15-50, WHBS 14-22

60

7306478

Csatlakozóidom/ Visszatérő-osztó, WHBS 14-22, biztonsági szeleppel

61

7306479

Manométer-tömítés

62

822213

Szivattyú UP 15-60 A0, a WHBC-hez légtelenítővel

63

7306512

Szivattyú-légtelenítő

64

822237

O-gyűrű, 22x3, EPDM az UP 15-60 A0 szivattyúhoz

65

7306513

Biztonsági szelep, 3 bar

66

7306514

Csatlakozó-idom, gáz, 1/2" -15mm

67

7306515

A szelep alatti gázcső, WHBS/C

68

822176

Gázszelep, Siemens VGU 86 S0209

69

822183

Tömítés a gázszelephez

70

7306516

A szelep fölötti gázcső, WHBS 14-22 és WHBC 22/24

71

7306518

A szelep fölötti gázcső, WHBC 22/24

71

7306517

A szelep fölötti gázcső, WHBC 28/33

Csövezési alkatrészek
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Tétel

EAN-Nr.

Jelölés

72

822206

HMV-hőcserélő, WHBC

73

7306480

HMV belépési szerelvénysor, 12l biztonsági szeleppel

73

7306481

HMV belépési szerelvénysor, 10l biztonsági szeleppel

74

7306482

Vakdugó

75

7306483

O-gyűrű, 11x1,5

76

7306484

Gumitömítések (4 db.)

77

7306485

Szivattyú-adapter

79

822190

Térfogatáram-érzékelő a hidegvízhez

80

7306519

Hőcserélő kilépési szerelvénysor, előremenő (3-utú szelep; WHBC)

81

822169

Állítómotor a 3-utú szelephez, csiptetővel együtt

nincs adat

635691

3-utú szelep, WHBS

82

577564

Kondenzátum-szifon csatlakozó-tömlővel, komplett

100

7306488

Szabályozó-doboz az előrész alkatrészei nélkül

101

7306489

A szabályozó-doboz lefedése, fedél

102

7306490

A hálózati csatlakozás lefedése

103

7306491

Csavar a szabályozó-dobozhoz, M3,5x35

104

822275

Központi nyomtatott áramkör, WHBS 14 LMU 34

104

822442

Központi nyomtatott áramkör, WHBS 22 LMU 34

104

822459

Központi nyomtatott áramkör, WHBC 22/24 LMU 34

104

822466

Központi nyomtatott áramkör, WHBC 28/33 LMU 34

105

7306492

Főkapcsoló (védőkupakkal együtt)

106

7306493

Fűtőköri kapcsoló (védőkupakkal együtt)

107

7306501

Reteszfeloldó gomb (védőkupakkal együtt)

108

7306502

Védőkupak a főkapcsolóhoz

109

7306503

Védőkupak a fűtőköri kapcsolóhoz/ reteszfeloldó gombhoz

110

7306504

Forgógomb

111

7306505

O-gyűrű a forgógombhoz

112

7306506

Biztosíték, 2A

114

986564

Érzékelő, QAK 36

115

822244

HMV-érzékelő, WHBC

nincs adat

7306508

HMV-érzékelő, WHBS QAZ 36, 6m

nincs adat

7306509

Ellenállás (az érzékelő pótlására), WHBS

nincs adat

691949

Külső érzékelő, QAC 34

116

822251

Réztömítés a HMV-érzékelőhöz

117

7306510

Biztonsági hőmérsékletkorlátozó, 100°C

118

822282

Manométer

Szabályozási alkatrészek

66

IntroCondens WHBS / WHBC

7310269-01 06.12

Pótalkatrész-lista
Tétel

EAN-Nr.

Jelölés

119

986595

Csavazat ellenanyával, PG 9

119

986649

Csavazat ellenanyával, PG 11

119

986656

Csavazat ellenanyával, PG 13,5

nincs adat

822305

Kábelfa, WHBS

nincs adat

822312

Kábelfa, WHBC
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