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        RT08GOS2/2012/v.2.0/HUN 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

V.2.0 (23.08.2012 PROGRAM VERSION FROM 2.0) 

FIREPLACE OS2 (RT-28G-OS2) 

TÜZELÉS OPTIMALIZÁLÓ 

HŐTÁROLÓS TŰZTEREKHEZ 

 

1. Műszaki adatok 

Feszültség      230V/50Hz 

Biztonsági áramforrás     Tölthető akkumulátor 4,8V/60mAh 

Fogyasztás terhelés nélkül    5W 

Maximális terhelhetőség    250W 

Működési környezet     0-40°C, relatív páratartalom 10-90% 

Érintésvédelmi besorolás    IP41 

Biztosíték      6,3A/250V 

Vezérlőkimenetek száma elzáró vezérléshez  1*250W/230V/50Hz 

Feszültségmentes vezérléskimenetek száma  1 

Pillangószelep vezérlés kimenet    1*5V/500mA/DC 

Csatlakoztatható hőmérséklet érzékelők száma  2*thermoelem Typ K (0…1300°C) 

Hőmérséklet érzékelő pontossága   5°C 

Hőmérséklet érzékelő érzékenysége   1°C 
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2. Működési elv 

A vezérlő a pillangószeleppel vezérli az égési folyamatot és a parázsfázis fenntartását. Az égési görbe 
csökkentésével a hőmérséklet emelkedés fázisában, valamint a görbe növelésével a hőmérséklet 
csökkenésekor a vezérlés hosszabbá teszi az égési folyamatot. 

A vezérlés akkor kezdi meg működését, amikor a tűztér ajtaját bezárják, ajtó záródás érzékelő 
beépítése esetén. A vezérlés felügyeli az égési folyamatot (füstgáz hőmérséklet mérő, pillangószelep 
segítségével), elzárja az égési levegő utánpótlást, amikor már csak parázs van a tűztérben. 
Kiegészítésképpen képes a vezérlés egy további pillangószelep vezérlésére is, ami a felfűtés fázisában 
a kémény felmelegítése érdekében a füstöt közvetlenül a kéménybe engedi (opció). 

Szükség esetén (pl. áramkimaradáskor) teljesen kinyitja az égési levegő utánpótlás pillangószelepét, 
hogy a tűzteret és a járatokat átszellőztesse. 

Egy külső CO mérő berendezés csatlakoztatásával növelhető a működtetés biztonsága. (opció) 

A vezérlés rendelkezik egy tartalék energiaforrással, ami egy 8 másodperces áramkimaradás 
esetén még nem avatkozik be. Ha az áramkimaradás ennél tovább tart, a pillangószelep teljes 
nyitása következik be. 

Tüzelés optimalizáló előnyei: 

1. Az égési folyamat meghosszabbítása 
2. Tüzelőanyag mennyiségének csökkentése 
3. A tűztér élettartamának növelése 
4. Az égési levegő elzárása az égési folyamat végén (A tűztér kihűlésének megelőzése) 
5. A hőtároló képesség optimális kihasználása 
6. CO mérővel való együttműködés 
7. Az égési hőmérséklet szabályozásának lehetősége 

                                                                        

 

 

 

 

 

1. ábra a vezérlés működési elve 

T1 Füsthőmérséklet érzékelő 

T2 Füsthőmérséklet érzékelő a kémény előtt (opció) 

D1Tüzelőajtő záródásérzékelő (opció) 

PP Vezérelt pillangószelep az égési levegőhöz 

K1 Második pillangószelep a kémény előmelegítéséhez (opció) 
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2.1 A vezérlőüzem fázisai 

1.  Fstop-nyugalmi állapot.  A vezérlő a tüzelőajtó nyitására és a tüzelőanyagnak a tűztérbe való 
bekészítésére vár. A STOP állásban a pillangószelep zárva van. 

2.  F0-F0 ideiglenes állás, az áram bekapcsolása után zárt ajtónál. A pillangószelep nyitva van. A 
tűztér hőmérsékletétől függően dönti el a vezérlő, hogy az Fstop, nyugalmi állapot vagy az F1 
égési folyamat kezdődik. 

3.  F0- A tüzelő ajtó nyitása utáni állapot. A pillangószelep nyitva van. 

4. F1- Kezdő fázis. A tüzelőanyag berakása és begyújtása után a tüzelőajtót be kell zárni. Ez 
jelzés a vezérlőnek, hogy kezdődik a tüzelési szakasz. A pillangószelep teljesen nyitva van. 

5. F2-Felfűtési szakasz. A hőmérséklet határértékének elérése után az F3 szakaszba való átmenet 
következik. 

6. F3,F4,F5- A hőmérséklet emelésének szakasza. A pillangószelep nyitásának  beállítása az 
égési görbe hőmérsékletének megfelelően történik. 

7. F6- tüzelési szakasz. Az égés maximális hőmérsékletének elérése. 

8. F7- A hőmérséklet csökkenésének szakasza. A pillangószelep fokozatosan elzáródik. 

9. F8- Parázs szakasz. Jelzés a tüzelőanyag pótlására – ha szükséges. 

10. F9- Az elégetlen füstgázok eltávolításának szakasza. A pillangószelep nyitása majd zárása, 
ezután átmenet a nyugalmi állapotba. 

!Lehetőség van a vezérlő manuális működtetésére is a billentyűzettel, ha nincs beépítve a 
tüzelőajtóba nyitásérzékelő! 

2.2 A hőmérséklet érzékelő 

Az érzékelő egy TypK. thermoelem, ami 0°C-tól 1300°C-ig képes mérni. A T1 jelű hőmérséklet 
érzékelőt a tűztér füstkivezetésébe kell beépíteni. A T2 jelű érzékelőt (opcionális) hőtárolóval épített 
kandallók esetén a kémény bekötés előtt kell beépíteni. 

2.3 Az égés maximális hőmérsékletének beállítása. 

Olyan tűztérbetéteknél, amelyek kialakítása szükségessé teszi az égés maximális hőmérsékletének 
korlátozását, lehetőség van a korlátozás programozására. A „<20> KAMIN T.MAX” paraméterben 
beállított hőmérséklet átlépésekor a pillangószelepet 30°-ig lezárja (paraméter „<21> pillangószelep 
nyitásának állapota T.MAX”) és jelzőhangot bocsát ki. A pillangószelep zárása már 50°C-al a 
maximális hőmérséklet elérése előtt elkezdődik. A hangjelzés kikapcsolása és a pillangószelep normál 
működtetésére való visszatérés akkor következik be, ha a hőmérséklet újra csökkenni kezd. A gyári 
beállítás 1300°C (ez a hőmérséklet érzékelő maximuma), ezért szükség van a határérték beállítására. 

2.4 A pillangószelep 

A pillangószelepet a tűztér égési levegő bevezetésébe kell beépíteni. A pillangószelep nyitásának 
beállítását a vezérlő irányítja az égési folyamattól függően. A pillangószelep beállításának módosítását 
20 másodperces ciklusokban végzi a vezérlő. !A készülék kikapcsolásakor ( áramkimaradás esetén is) 
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az égési folyamat felügyeletét nem látja el a rendszer! Azért, hogy a szénmonoxid koncentrációjának 
növekedését megakadályozzuk, abban az esetben, ha a parázs szakaszt úgy éri el, hogy a tüzelőanyag 
nem teljesen égett el, a pillangószelepet kinyitja. 

2.5 A kémény huzatának fokozása (opcionális) 

Normál üzem esetén meleg füstgázok kerülnek a kandalló után épített hőtárolóba, ahol leadják annak a 
hőt, lehűlnek. A felfűtési szakaszban, amikor a kémény még hideg, előfordulhat, hogy a huzat nem 
elég nagy. A vezérlő a K1 kimeneten keresztül tudja szabályozni a huzatot. Erre a kimenetre egy 
szervomotorral ellátott váltóelzárót vagy huzatfokozót lehet kötni. A használt szervomotortól és a 
„<50>K1 Mode” paraméter  beállításától függően a következő változatok lehetségesek: 

1. változat: 

 

A „<50>K1 Mode paraméter=1. Nyugalmi helyzetben a K1 kimenet ki van kapcsolva. A szelep a 
hőtároló felé van nyitva. Az égés kezdete bekapcsolja a K1 kimenetet, a szelep a kémény felé nyit, 
közvetlenül a kéménybe vezetve a füstöt. Az előre beállított hőmérséklet elérésekor („<51>K1 Flap 
hőmérséklet) a szelep kikapcsol, a füstöt a hőtárolón keresztül vezeti a kéménybe. 

2. változat: 

 

A „<50>K1 Mode paraméter =2. Nyugalmi helyzetben a K1 kimenet be van kapcsolva. A szelep a 
kémény felé van nyitva. A beállított hőmérséklet elérésekor („<51>K1 Flap hőmérséklet) a szelep 
kikapcsol, a füstöt a hőtárolón keresztül vezeti a kéménybe. 
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3. változat: 

 

A „<50>K1 Mode paraméter=3. Nyugalmi helyzetben a K1 kimenet ki van kapcsolva. A szelep a 
kémény felé van nyitva. A beállított hőmérséklet elérésekor („<51>K1 Flap hőmérséklet) a szelep 
bekapcsol, a füstöt a hőtárolón keresztül vezeti a kéménybe. Az égési folyamat végén a K1 kikapcsol. 
A szelep újra a kémény felé van nyitva. 

 

 

4. változat: 

       

 

 

A „<50>K1 Mode paraméter=4. A K1 kimenet egy kéményhuzat fokozó ventillátorral van összekötve. 
A huzatfokozó a tüzelőajtó kinyitásakor indul (ajtónyitás érzékelő beépítése szükséges) és az ajtó 
becsukása után 1 perccel kikapcsol ( „<52> K1 késleltetési idő paraméter). 
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5. változat: 

A „<50>K1 Mode paraméter=5. A K1 kimenetre van kapcsolva a ventilátor. Ez az ajtó kinyitására 
kapcsolódik ki (Ajtónyitás érzékelő beépítése szükséges) és az ajtó becsukása után 1 perccel 
kapcsolódik be. (Parameter „<52> Auslaufzeit K1). 

2.6 A vezérlő további funkciói 

1. A vezérlőhöz külső szénmonoxid érzékelő csatlakoztatható. Szükség esetén kinyitja a 
pillangószelepet, ezzel javítja a helyiség légcseréjét és bekapcsolja a vezérlőn a riasztást. 

2. A vezérlő bekapcsolja riasztó (Alarm) kimenetet, ha a hőmérséklet érzékelő (T1) meghibásodik 
vagy a széndioxid határérték átlépésre kerül. 

3. A vezérlő kezelése 

A kezelőpanelen (2. ábra) találhatók a vezérlő kezelőelemei. 

! Ha a vezérlő ki van kapcsolva, csak a narancssárga LED (7) világít és készenléti állapotban van. A 
grafikus kijelzőn a kandalló vagy kályha aktuális hőmérséklete jelenik meg. A pillangószelep nyitva 
van és kimenetek ki vannak kapcsolva. 

!Az ON/Off/F1 (3) gomb egyszeri megnyomásával kapcsolódik be a készülék. A készülék „Alarm”, 
riasztás esetén is bekapcsolódik (pl. ha elromlott a hőmérséklet érzékelő vagy átlépte a kályha 
vagy kandalló a maximális hőmérséklete vagy CO veszély esetén). Ha ki akarjuk kapcsolni a 
vezérlőt a (3) gombot kb. 10 másodpercig kell nyomva tartani. Ha a vezérlő be van kapcsolva, az F1 
gombnak további funkciói lehetnek, ahogy azt a piktogramok jelzik. 

!Áramkimaradás esetén a vezérlő automatikusan a ,legutóbb beállított üzemmódra áll vissza. 

A vezérlő aktuális üzemmódját kijelzőn (2) láthatjuk. A kijelzőn megjelenik az aktuális üzemmód, az 
érzékelő hőmérséklete, ezek lehetővé teszik a paraméterek megváltoztatását. 

Ahhoz, hogy a kijelzőn más értékeket jelenítsünk meg, be kell nyomni a (7) AUSWAHL (kiválasztás) 
gombot. Ha a kijelzőn az az érték jelenik meg, amit meg akarunk változtatni, a (6) BESTATIGEN 
(megerősítés) gomb megnyomásával tehetjük meg. A (6) megerősítés (tárolás) gomb megnyomása 
után, a felirat villog a kijelzőn. Az értéket a „4” és „5” megnyomásával tudjuk megváltoztatni a 
kijelzőn is láthatóan. A (6) BESTATIGEN gomb megnyomásával az értéket megváltoztattuk és 
tároltuk, és abbahagyja a villogást. 
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!Ha a változást 30 másodpercen belül nem erősítjük meg, a vezérlő megtartja az eredeti értéket. 

!Az F2-ESC (8) gomb benyomása megszakítja az aktuális műveletet, és a kijelzőn az alap üzemmód 
jelenik meg. (Az F2 gombnak további funkciói lehetnek, amit egy ikon jelez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ábra: A vezérlőpanel képe 

1. Üzemmódjelző dióda: „Alarm”-riasztás (piros), „Stand-by” üzemmód (narancs), automatikus üzem 
(zöld), kézi vezérlésnél a dióda villog 

2. Grafikus kijelző 

3. F1 gomb: a vezérlő be- illetve kikapcsolása 

4. Értékek növelése 

5. értékek csökkentése 

6. Tárológomb (Bestätigung) 

7. Érték kiválasztása 

8. F2 gomb/ ESC (kilépés) 

 

3.1 Alarm/riasztó megjelenítése a kijelzőn 

A riasztás csak akkor jelenik meg a kijelzőn, ha valamilyen „vészhelyzet” adódik. 

1. A T1 érzékelő meghibásodása. A kijelzőn a következő jelenik meg: „Temp. Fühler KAM (T1) 
beschädigt” (A T1 hőmérséklet érzékelő sérült) 

2. A belső, referencia hőmérséklet érzékelő hibája. A kijelzőn a következő jelenik meg: „Temp. 
error (T0)” 
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3. A CO koncentráció túllépése az X1 kontakt rövidzára miatt. A kijelzőn a következő jelenik 
meg: „GAS!!” 

4. A kályha vagy kandalló maximális hőmérsékletének túllépése. A kijelzőn a következő jelenik 
meg: „Kamin-Temperatur zu hoch” 

! Riasztás esetén egy jelzőhang is hallható, amit az F2 gombbal ki lehet kapcsolni. 

A (7) gomb megnyomására a kijelzőn a következő jelenik meg: 

                                          a riasztás tartalma 

 

        F1= a vezérlő kikapcsolása 

 

        F2=a riasztás kikapcsolása 

 

3.2 Az automata üzemmód megjelenítése a kijelzőn 

A kijelző lehetővé teszi a vezérlés felügyeletét. A grafikus kijelzőn az elméleti égési görbe két 
változata látható – a felső a teljes égéshez az alsó a részleges égéshez, ez azt jelenti, hogy az égési 
folyamat során a hőmérséklet csökkenés már az F6 fázis előtt bekövetkezik. A fázisoknál a fekete 
számok jelentik a már teljesített fázisokat az égési folyamat során. 

          égési görbe       F1=a vezérlő kikapcsolása 

  az üzem fázisai 

  

            F2=kézi üzemmód 

égési hőmérséklet         az üzem aktuális fázisa 

 

 

    a pillangószelep nyitása 

 

!Automata üzemmódban az ajtó minden egyes nyitásakor a pillangószelep teljesen kinyit (100%), az 
ajtó minden egyes bezárása aktiválja az égési ciklust, az (1) LED zölden világít.(abban az esetben, ha 
ajtónyitás érzékelő van beépítve) 

Ha a tűztér hideg marad,az előre beállított idő elteltével, lásd <22>+<24> az érték táblázatban, a 
vezérlő lezárja a pillangószelepet és Stand by üzemmódba lép. Ugyanígy reagál a vezérlő az 
áramellátás bekapcsolására is. 
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!Abban az esetben, ha nincs ajtónyitás érzékelő beépítve, a vezérlőt a billentyűzettel irányíthatjuk. A 
„+” (4) gomb benyomásával indíthatjuk a ciklust, a pillangószelep kinyílik. Az a legjobb, ha az ajtó 
kinyitása előtt a „+” (4) gomb benyomásával kinyitjuk a pillangószelepet. (Így elkerülhető a füstölés) 
A tüzelőanyag begyújtása és az ajtó becsukása után újra be kell nyomni a „+” (4) gombot, hogy az 
égési ciklus újrainduljon. 

!Az F8 parázs szakasz elérésekor hangjelzés hallható, (a (6) gombbal kikapcsolható), egy tűz ikon 
villog a kijelzőn, a LED zölden villog (8), ami azt jelzi, hogy ha szükséges most kell pótolni a 
tüzelőanyagot, ha tovább akarjuk folytatni a tüzelést. 

A vezérlő automata és kézi üzemmódban működtethető. Az F2 (8) gomb hosszan tartó (kb. 2 mp) 
lenyomásával tudunk átmenni a kézi üzemmódba. Az „Auswahl” (kiválasztás) (7) gombbal tudunk a 
következő funkcióhoz lépni. 

3.3 A kézi üzemmód megjelenítése a kijelzőn 

A kézi üzemmódba lépéssel tudjuk az égési folyamatot kézzel irányítani, amire a villogó LED 
emlékeztet. Ekkor a pillangószelep teljesen nyitva van (100°). Ettől fogva kézzel működtethetjük a 
pillangószelepet: „-„ (5) zárja pillangószelepet, minden gombnyomás 10°-ot jelent, és „+” (4) a 
pillangószelepet nyitja. 

Az F2(8) gombbal ciklikusan átkapcsolhatjuk a vezérelt rendszert: 

a kémény huzat növelésének bekapcsolása, a „Steuerung/Alarm” relé és mégegyszer a pillangószelep. 
A kiválasztott rendszer ahhoz hasonlóan villog a kijelzőn, mint ahogy a pillangószelepet manuálisan 
állíthatjuk, a „+” (4) gombbal bekapcsoljuk, a „-„ (5) gombbal kikapcsoljuk. 

!Kézi üzemmódban a parázs szakasz elérésekor nem szabad teljesen lezárni a pillangószelepet, 
mert így a CO koncentráció veszélyesen megnövekedhet!!! 

    égési hőmérséklet 

a pillangószelep        F1=visszatérés az 
nyitása          automata üzemhez 
 
          F2=a vezérlés 
          megváltoztatása 
     
          kéményhuzat   „Steuerung/Alarm” relé 
 
 

Az „F1” (3) gomb benyomásával térhetünk vissza az automata üzemmódhoz. 

Az „Auswahl” (7) gomb benyomásával térhetünk át a következő kijelző képhez. 

3.4 Az égési történet megjelenítése 

Ezen az ábrán az égés történetét nézhetjük meg. Ez az ábra nem látható, amikor a kályha vagy 
kandalló manuális üzemmódban dolgozik „Manuell”. Az égési folyamat rögzítése az „F1” szakasszal 
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kezdődik és az „F9”-cel ér véget. Minden 50 másodpercben rögzíti a hőmérsékletet. A folyamat 
rögzítésének kezdete 0°C-al indul, ami az új ciklus kezdetét jelenti. (Ld. a következő ábrát) 

 

  
 égési hőmérséklet 
         az égés aktuális ciklusa 
 
         az új ciklus jelölése 

  előző égési ciklus 

Az „Auswahl” (7) gomb benyomásával térhetünk át a következő kijelző képhez. 

3.5 Információs kijelző kép 

Az ábra a vezérlőhöz csatlakoztatott egységekről ad tájékoztatást 

    Ajtónyitás érzékelő 
    AUS (ki) – nyitott ajtó 
         Steuerung/Alarm relé 
         AUS- kikapcsolva 
 
 
 
 
 
 
 
          Kéményhuzat 
          EIN- bekapcsolva 
  CO érzékelő 
  AUS – ki, nincs veszély  A rendszer típusa 
      1..3= MAC szelep 
      4= huzatfokozó 
 
Az „Auswahl” (7) gomb benyomásával térhetünk át a következő kijelző képhez. 

3.5 Kijelzőkép értékbeállítások 

A beviteli képernyőn a „Parameterebene”  (értékszint) felirat jelenik meg, és az érték (Parameterwert) 
„0” jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az értéket a felhasználó nem tudja megváltoztatni. Az egyes 
értékek (Parameterwerte) akkor jelennek meg a kijelzőn, ha az „1”, „2”, „3” vagy „4” értéket 
választjuk.Végül „****” jelenik meg, eztután az előző kép jelenik meg. 
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Nr. Leírás Tartomány Gyári 
beállítás

Beállítás

10 Jelzés KI A gomb benyomásával kikapcsolva
Hangjelzés kikapcsolva

BE A gomb benyomásával bekapcsolva
Hangjelzés kikapcsolva
A gomb benyomásával bekapcsolva
Hangjelzés bekapcsolva
A gomb benyomásával kikapcsolva
Hangjelzés bekapcsolva

11 Nyelv lengyel/ lengyel A jelentések nyelve
angol/
német

13 BE/KI KI

 

14

15 Regisztrálási 1….6 óra 2 óra Az égéstörténet regisztrálási időtartama
időtartam (1 órás beállításnál - hőmérséklet regisztrálás 40 mp-ként

2 órás beállításnál - 2*40 másodpercenként, és így tovább)

Parameterebene 1- értékszint 1.

KI/BE/BE+ 
HANGJELZÉS

BE+HANG- 
JELZÉS

BE+hang- 
jelzés
KI+hang- 
jelzés

A háttérvilágítás minimális szintje, ennek az LCD 
negatív kijelzésnél van szerepe

LCD- min. 
fényereje

Funkció

0-25%
10%

KI - A háttérvilágítás az utolsó gombnyomás után 2 
percig világít
BE - A háttérvilágítás addig világít, amíg a vezérlő 
működik

LCD-
fényerő

A háttérvilágítás kikapcsolása azt jelnti, hogy a (14) 
parameternek meghatározott értéke van

 

    Az érték (Parameter) elnevezése 

 
 
 
         mértékegység 

 
 
 
   A módosítás felső               az értéket a +/- 
     és alsó határa        gombbal lehet változtatni 

!Minden érték (Parameterwert) a beépített kályha vagy kandalló tulajdonságaihoz illeszkedik, 
minden módosítást egyeztetni kell a kandalló gyártójával vagy a kályha építőjével, a nem 
szakszerű módosítás a rendszer instabilitásához, vagy nem hatékony működéshez vezethet. 
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Nr. Leírás Tartomány Gyári 
beállítás

Beállítás

20 Kályha max. 
hőmérsékle
te

400….1300°C 800°C

22 15….600 sec 60 sec

24 0…600 sec 500 sec

Parameterebene 2- értékszint 2.

A pillangószelep nyitása a maximális hőmérséklet elérése 
vagy túllépése esetén

Leállítás 
ideje (t. F?)

Ennek az időnek az elteltével "Stand by" üzemmódba kerül a 
készülék, ha a az újraindítási hőmérsékletet (Temp. RESTART) 
nem éri el.

Funkció
Az értékeket csak a jelszavas védelem kikapcsolása után lehet módosítani

A kályha maximélis hőmérséklete. Az érték túllépésekor 
riasztó hangjelzést ad (Alarm) és pillangószelepet lezárja a 
(21) értéknek megfelelően. A gyári beállítás 1300°C, ami azt 
jelenti, hogy ez a funkció nem aktív.

21 A pi l langó- 
szelep 
nyílása  a  
max. 
hőmérséklet 
elérésekor

A vezérlő indításának késleltetése (F1. fázisban)
F1 idő

10….50% 30%

Újraindítás 
hőmérsékle
te (T. F?)

23 10…1250°C 45°C% Az újraindítás hőmérséklete az áram bekapcsolása után. Ha az 
áram bekapcsolása után a tűztér hőmérséklete magasabb a 
beállított értéknél, az újraindítás automatikusan indul.
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Nr. Leírás Tartomány Gyári 
beállítás

Ajánlott 
beállítás

30 F3 
hőmérséklet

50….1250°C 200°C

31 F4 
hőmérséklet

50….1250°C 410°C

32 F5 
hőmérséklet

50….1250°C 600°C

33 F6 
hőmérséklet

50….1250°C 700°C%

34 -10….-300°C -100°C -160°C

35 F8 max. 
hőmérséklet

50…1250°C 460°C 320°C

36 F8 min. 
hőmérséklet

50…1250°C 320°C 290°C

37 F8 
időtartama

1…720 perc 20 perc 10 perc Az F8 szakasz időtartama

38 F9 
időtartama

0…10 perc 1 perc

2 perc
44 NY. F4 0…100% 60% 95% A pillangószelep nyitási foka az F4 szakasz kezdetén.
45 NY. F5 0…100% 75% 90% A pillangószelep nyitási foka az F5 szakasz kezdetén.
46 NY. F6 0…100% 90% A pillangószelep nyitási foka az F6 szakasz kezdetén.
48 NY. F8 0…100% 10% A pillangószelep nyitási foka az F8 szakasz kezdetén.

Funkció
Az értékeket csak a jelszavas védelem kikapcsolása után lehet módosítani

Az F3 fázis indítása

Az F5 fázis indítása

Az F4 fázis indítása

Az F8, parázs szakasz indítása abban az esetben, ha az F3, F4 
vagy F5 szakaszban (nem volt F6) a maximális hőmérséklet 
elérésre került.

Az F9 szakasz időtartama. Az átszellőztetés időtartama. A 
pillangószelep kinyitása és a keletkezett gázok elégetése.

Az F6 fázis indítása

d 
hőmérséklet 

F6/7

Hőmérséklet csökkenés az F6 fázisban beállított max. 
hőmérséklethez képest, ami az F7 fázis indítását okozza.

Az F8, parázs szakasz indítása

Nr. Leírás Tartomány Gyári 
beállítás

Beállítás

1…3 MAC szelep
4 Huzat generátor

51 K1 szelep 
hőmérséklet

200…1000°C 700°C%

52 K1 kifutási 
idő

0…20 perc 1 perc

16 Relé/ 
Auswahl

1…1 1%

Funkció
Az értékeket csak a jelszavas védelem kikapcsolása után lehet módosítani

A kéményhuzat növelő rendszer típusa K1. (ld. K. 2.5)

A huzatgenerátor indításáig eltelt idő az ajtó 
becsukása után.(az <50>4 opcióhoz)(ld. K.2.5.)

Parameterebene 3- értékszint 3.

A váltószelep átváltáshoz szükséges hőmérséklet. A MAC 
modul aktiválása (az <50>1…3 opcióhoz)(ld. K.2.5)

1

2

Nyitásérzékelő (zárt ajtónál a D1 kontakt nyitva 
van) vagy nincs nyitásérzékelő
Rövidzár érzékelő (zárt ajtónál a D1 kontakt rövidre 
van zárva)

A vezérlő reléjének bekapcsolása riasztás esetén

Az 
ajtónyitás 
érzékelő 

típusa

1…1 1

50 K1 
üzemmód

1…4 1

12
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Nr. Leírás Tartomány Gyári 
beállítás

Beállítás

  
91 Reset-

újraindítás
KI/BE KI

92 JELSZÓ 0…9999 0

99 Szeviz 
kijelzések

KI/BE KI

Parameterebene 4- értékszint 4.

Ha itt a BE értéket választjuk, minden érték visszaáll a gyári 
beállításra és a készülék újraindul.

A BE érték választásakor olyan diagnosztikai információk 
jelennek meg, amik a szerviz számára szükségesek.

Funkció
Az értékeket csak a jelszavas védelem kikapcsolása után lehet módosítani

Készülék gyártási száma, függ a kandalló gyártójától

"0000" a jelszavas védelem ki van kapcsolva.         
"____" jelszavas védelem bekapcsolva.

90 Gyártási 
szám

0…n 1

 
 

!A parameterszámoknak segítség szerepük van. Arra szolgának, hogy a neveket egyértelműen be 
lehessen azonosítani, pl. eltérő nyelvi beállításoknál. 
Jelszavas védelem 
Néhány érték megváltoztatása csak a jelszó megadása után lehetséges. A jelszavas védelem 
feloldásához a megfelelő számokat a „+” ill. „-„ jelekkel tudjuk megadni. Az „Auswahl” gombbal 
tudjuk kiválasztani az utolsó számjegyet. A „Bestätigung” gombbal tudjuk befejezni a számok 
bevitelét. A „000” érték azt jelenti, hogy a jelszavas védelem nem aktív. Ha újra bekapcsoljuk a 
jelszavas védelmet, új jelszót kell megadnunk. 
 
!A „9999” JELSZÓNAK KÜLÖNLEGES JELENTÉSE VAN, EZ AZ ELŐZŐLEG BEÁLLÍTOTT 
JELSZÓT AKTÍVÁLJA ÚJRA (HA EGYÁLTALÁN VOLT JELSZÓ MEGADVA) ANNAK A 
KÉPERNYŐN VALÓ MEGJELENÍTÉSE NELKÜL. 
!A GYÁRTÓ JELSZAVA VÉDETT, FÜGGETLEN A VÁSÁRLÓ JELSZAVÁTÓL, EZT A 
VÁSÁRLÓ NEM KAPJA MEG, A SZERVIZ TUD A VÁSÁRLÓNAK EGY SAJÁT JELSZÓT 
ADNI. 
Példák a jelszó megadására: 

1. A vezérlőt jelszavas védelem beállítása nélkül szállítjuk. A vásárló egy saját jelszót tud 
beállítani pl. „1234”.Ettől fogva fontos értékeket csak a jelszó megadása után lehet módosítani 
(ebben az esetben „1234”) Miután minden értéket beállított, jelszavas védelem nélkül 
hagyhatja a készüléket, vagy megadhat egy tetszőleges jelszót, vagy a „9999” 
bebillentyűzésével a korábban beállított jelszót tudja újra aktiválni. (ebben az esetben „1234”) 

2. A gyártó beállított egy jelszót a vezérlőben. A felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy az 
ezzel a jelszóval védett értékeket megváltoztassa. Csak a szerviz jogosult arra, hogy az ezzel a 



15 
 

jelszóval védett értékeket megváltoztassa. A szerviznek kötelező az értékek megváltoztatása 
után, a „9999” kombinációval az előre beállított, titkos jelszót újra aktiválnia. A felhasználó 
így újra nem tud fontos értékeket megváltoztatni. 

3. A gyártó beállított egy jelszót a vezérlőben. A felhasználónak  nincs lehetősége arra, hogy az 
ezzel a jelszóval védett értékeket megváltoztassa. Csak a szerviz jogosult arra, hogy az ezzel a 
jelszóval védett értékeket megváltoztassa. A szerviz végül átadhatja a vezérlőt a jelszavas 
védelem aktiválása nélkül. A felhasználónak így hozzáférése van ezekhez az értékekhez, meg 
tudja azokat változtatni, be tud állítani saját jelszót, ahogy az 1. pontban szerepel. 

4. A gyártó beállított egy jelszót a vezérlőben. A felhasználónak nincs lehetősége arra, hogy az 
ezzel a jelszóval védett értékeket megváltoztassa. Csak a szerviz jogosult arra, hogy az ezzel a 
jelszóval védett értékeket megváltoztassa. A szerviz újraaktiválja a jelszavas védelmet és ad a 
felhasználónak egy új jelszót (pl. „1234”) Így a felhasználónak hozzáférése van minden fontos 
paraméterhez, de illetéktelenek, akik nem ismerik a jelszót nem férnek hozzá. 

5. A felhasználónak egy olyan vezérlője van, ami nincs jelszóval védve, vagy saját jelszót adott 
meg. A szerviz mégis úgy dönt, hogy a felhasználónak ne legyen hozzáférése a fontosabb 
paraméterekhez. A szerviz egy saját, titkos jelszóval levédi a készüléket. Az esetleg korábban 
a felhasználó által megadott jelszó így törlődik, a fontosabb paraméterek megváltoztatása így 
blokkolásra került. 

6. A szerviz nem ismeri a felhasználó jelszavát. A saját, titkos jelszavával a szerviz tud 
módosítani a beállításokon. Végül a szerviz a „9999” kód megadásával visszaállítja az eredeti 
jelszót. A felhasználó saját jelszava így újra aktiválódik. 

 
Példa a „<30>Temp.F3” (paramétertábla2) érték megváltoztatására: 
Benyomni: 
# többször az „AUSWAHL”gombot, amíg az értékbeállítási  képernyőn meg nem jelenik: „Parameter Ebene 0” 
# ”BESTATIGUNG” _> „0” elkezd villogni 
# kétszer „+” _> „2” villog 
# „BESTATIGUNG” _> „2” abbahgyja a villogást (a paramértábla 2. választottuk) 
# többször az „AUSWAHL”gombot, a következőig: „<30> Temp. F3” 
# „BESTATIGUNG” _> az az aktuális érték villogni kezd, amit meg akarunk változtatni 
# „+”/”-„ _> egy új értéket határozunk meg 
# „BESTATIGUNG” _> tároljuk az új értéket 
# többször az „AUSWAHL”gombot a következő jelig: „***” 
# újra az „AUSWAHL” gombot _> vissza a kályha üzemeltetéshez 
 

4.A vezérlő beépítése 
! A VEZÉRLŐ 230V/50Hz FESZÜLTSÉGGEL MŰKÖDIK. MINDENFÉLE SZERELÉSI 
MUNKÁLATOT CSAK FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS UTÁN LEHET ELVÉGEZNI. 
! A VEZÉRLŐT CSAK FÖLDELT KÁBELLEL SZABAD BEÉPÍTENI, ÉS A MINDENKORI 
SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ KÉSZÜLÉKVÉDELEMMEL (KISMEGSZAKÍTÓ) KELL 
ELLÁTNI. 
! A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A NEM SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉSBŐL ÉS 
ÜZEMELTETÉSBŐL EREDŐ KÁROKÉRT. 
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KÉ
M

ÉN
Y

HŐTÁROLÓ MODUL

KÁLYHA
KANDALLÓ

AZ ÉGÉSI GÖRBE A JELZETT VEZÉRLÉSI PARAMÉTEREKKEL

Az elektromos bekötési rajz a 3. ábrán látható: 
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PP: elektromos vezérlésű pillangószelep 
X3: CO érzékelő berendezés csatlakozója. a „+” bemenetnek magasabb potenciálja van (ez nyitott 

kollektor rendszereknél fontos). A csatlakozók rövidre zárása azt jelenti, hogy a CO 
koncentráció határértékét túlléptük. CO érzékelő nélkül nem szabad az érintkezőket 
összekötni. 

D1: Ajtónyitás érzékelő csatlakozója. Nyitott ajtónál a D1 csatlakozót rövidre kell zárni, zárt 
ajtónál nyitott az áramkör. (Az ábra szerint) 

T1: Hőmérséklet érzékelő szonda a füstjáratban. K típusú termoelem. (A magasabb potenciálú 
vezeték zöld, az alacsonyabb fehér.) 

K1: Váltószelep a kémény előmelegítő és a hőtároló modul között. (Opció) 
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A vezérlő csatlakozóvezetékeinek cseréjét
csak a gyártó vagy felhatalmazott szerviz végezheti!

1. A készülék gyártója nem felelős időjárás okozta károk bekövetkeztéért!
2. túlfeszültség okozta károkért!
3. kiégett biztosítékra nem vonatkozik a garancia!

FIGYELEM!

GARANCIAFELTÉTELEK 
1. A garancia az értékesítés időpontjától számítva 24 hónap. 
2. A készülék gyártója a felhasználó által okozott mechanikai sérülésekért nem vállal 

felelősséget. 
3. A felhasználó vagy más, nem illetékes szakember által végzett javítások, módosítások a 

garancia elvesztését vonják maguk után. 
4. A garanciajegy csak a kitöltött vásárlási dátummal, bélyegzővel és az eladó aláírásával 

együtt érvényes. 
5. Esetleges javításokat a garanciaidő alatt és után csak a gyártó végezhet. 

 
 
 
 
 
Figyelem! 
Minden házilag elvégzett módosítás csökkenti a készülék működésének biztonságosságát! 
Ezek a készülék sérülését és áramütést okozhatnak! 
 
 
 
 
 
 
 
Az eladás időpontja      Az eladó aláírás és bélyegzője 
 
 
…………………………..     ………………………………….. 
 
 
Forgalmazza: PANYOKER KFT. – ORBÁN CSERÉPKÁLYHABOLT 
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FIGYELEM! 
 

Tájékoztatjuk, hogy az egyes vezérlők csak megfelelő készülékhez használhatók. 
Továbbá be kell tartani a műszaki szabványok követelményeit, valamint a 

tüzelőberendezések beépítésére vonatkozó építési szabályokat. 
 

A készülék helytelen beépítése nemcsak a vezérlő, hanem a kandalló vagy a hozzá 
csatlakoztatott tüzelőberendezés meghibásodását is okozhatja. 

 
FIGYELEM! 

 
Tájékoztatjuk, hogy vízköpenyes tűztereknél a víz hőmérsékletének érzékelőjét 

körültekintően kell beépíteni. A tűztér környezetében magas hőmérséklet alakulhat ki, 
ami az érzékelő meghibásodását okozhatja, ezért hibás adatokat mérhet, ezért a 

beépítést nagyon gondosan végezzük el, ez vonatkozik a melegvíz vezetékre is, ami 
betéten kívül helyezkedik el. 
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