A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Ha gázszagot érez:
1. Nyisson ablakot.
2. NE kapcsoljon lámpát.
3. NE használja a villanykapcsolókat.
4. NE telefonáljon az épületben.
5. Oltson el minden nyílt lángot.
6. Hagyja el az épületet.
7. Miután elhagyta az épületet,
azonnal értesítse a gázszolgáltatót.
Kövesse az gázszolgáltató utasításait.
8. Ha nem éri el a gázszolgáltatót, hívja
a tűzoltóságot.

Combat

®

Kompakt csöves hőcserélő
Telepítési, beüzemelési,

FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tartsa a gyúlékony tárgyakat, folyadékokat és gőzöket a gyúlékony anyagokra
előírt értéknél távolabb a fűtőkészüléktől.

üzemeltetési és szervizelési

kézikönyv

Típusok
CTCU 11
CTCU 15
CTCU 22
CTCU 27
CTCU 32

Bizonyos tárgyak meggyulladhatnak vagy
felrobbanhatnak, ha túl közel helyezik a
fűtőkészülékhez.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása
súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve
anyagi károkat eredményezhet

FIGYELMEZTETÉS
A helytelen telepítés, beállítás, módosítás, szervizelés
vagy karbantartás súlyos vagy akár halálos sérülést,
illetve anyagi károkat eredményezhet. A berendezés
telepítése vagy szervizelése előtt olvassa el ﬁgyelmesen a telepítési, üzemeltetési és szervizelési
kézikönyvet.
A telepítést gáztüzelésű fűtőberendezések telepítésére engedéllyel rendelkező szakembernek vagy a
gázszolgáltatónak kell elvégeznie
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Termék jóváhagyása

A ROBERTS GORDON® készülékek ellenőrzése és CE jelölése garanciát jelent arra, hogy amennyiben
telepítésük, üzembe helyezésük és karbantartásuk a jelen útmutatások szerint történik, teljesítik a gázüzemű
készülékekre, a kisfeszültségű készülékekre, az elektromágneses összeférhetőségre és a gépekre vonatkozó
uniós irányelvek alapvető követelményeit
Jelen utasítások az Európai Unióban történ üzemeltetésre tervezett készülékekre érvényesek.
Más (nem európai uniós) országokba tervezett készülékek külön kérésre kaphatók.
A készüléket a helyileg és országosan érvényes előírások szerint kell telepíteni, és kizárólag olyan helyiségben
szabad üzemeltetni, ahol a jelen útmutatóban megadott szellőzés biztosított.
Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi gázelosztó rendszer, valamint a gáz összetétele és nyomása
kompatibilis a készülék beállításával

1 / 43

COMBAT® CTCU FŰTŐKÉSZÜLÉKEK TELEPÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS SZERVIZELÉSI KÉZIKÖNYVE

1. RÉSZ: FŰTŐKÉSZÜLÉK BIZTONSÁGA
Az Ön biztonsága mindennél fontosabb
számunkra!
Ez a szimbólum tűz, elektromos áramütés és
égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet
a kézikönyvben. Kérjük, olvassa el
figyelmesen ezeket a részeket, és kövesse a
bennük foglalt figyelmeztetéseket.

Telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a helyi
elosztórendszer, valamint a gáz összetétele és nyomása
kompatibilis a készülék beállításával.
A fűtőkészüléket az ésszerű használat általános
szabálya szerint kell használni és az elfogadott építési
eljárások szerint kell telepíteni.

A fűtőkészülék telepítését, szervizelését és éves
ellenőrzését gáztüzelésű fűtőberendezések telepítésére
és szervizelésére jogosult hivatalos telepítőnek/
vállalkozónak kell végeznie.

A gépet nem arra tervezték, hogy korlátozott fizikai,
érzékelési vagy szellemi képességű, illetve megfelelő
tapasztalatokkal nem rendelkező személyek (beleértve a
gyermekeket is), kezeljék. Ilyen személyek csak
gondviselő felügyeletével, a gép használatával
kapcsolatos eligazítás után használhatják a gépet.

Olvassa el a kézikönyvet a berendezés telepítése,
üzemeltetése vagy szervizelése előtt.

A gép nem játék, ezért a gyermekek csakis felügyelettel
tartózkodhatnak a közelében.

A fűtőkészüléket nem lakóépületek fűtésére tervezték.
Ne telepítse a gépet lakóépületbe. Telepítés előtt tekintse
át és értse meg a jelen utasításokat, az elrendezési
rajzot, valamint a gázcsövekre, elektromos huzalozásra,
szellőzésre stb. helyileg vonatkozó előírásokat és
szabályozásokat.
Telepítés, üzemeltetés és szervizelés közben viseljen
védőfelszerelést. A vékony lemezacél alkatrészek széle
éles. A balesetek megelőzése érdekében munkakesztyű
viselését javasoljuk. Ha kesztyűt visel, azt is elkerülheti,
hogy az alkatrészeket a kezén található természetes
zsírok beszennyezzék.

Ha további példányra volna szüksége a telepítési,
üzemeltetési és szervizelési kézikönyvből, forduljon a
Roberts-Gordon Europe Limited vállalathoz.

1.1 Személyzeti követelmények
A személyi sérülés és a fűtőkészülék károsodásának
elkerülése érdekében a telepítést két személynek kell
végeznie.

1.2 Biztonsági címkék és elhelyezkedésük
Ha a termék biztonsági jelölései vagy címkéi
olvashatatlanná válnak, a felhasználónak gondoskodnia
kell a cseréjükről. Az új jelöléseket és címkéket a
Roberts-Gordon Europe Limited vállalattól szerezheti be.
Lásd 2. oldal, 1. ábra – 3. oldal, 2. ábra.

1. ábra: Az első és a hátfali panel címkéinek elhelyezkedése
ELÖLNÉZET

HÁTULNÉZET

Adattábla
címke

Kapcsolási
vázlat címke

Zárolás
alaphelyzetbe
állítása címke
Márkajel címke
Leírás
Márkajel címke
Zárolás alaphelyzetbe állítása címke
Adattábla címke
Kapcsolási vázlat címke
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Alkatrészszám
91040030
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91040001
91040022
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2. ábra: Az oldalpanel címkéinek elhelyezkedése
HOZZÁFÉRÉS FELŐLI OLDAL
NÉZETE (KÍVÜL)

HOZZÁFÉRÉS FELŐLI OLDAL
NÉZETE (BELÜL)

Kapcsolási rajz címke

Begyújtás címke
Leírás
Villám címke
Cím címke
Kapcsolási rajz címke

Cím címke

Alkatrészszám
91040002
91040006
91040020
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2. RÉSZ: A TELEPÍTŐ FELELŐSSÉGEI
• A fűtőkészülék, valamint a gáz- és elektromos
tápellátás előírásoknak és szabványoknak megfelelő
telepítéséhez a Roberts-Gordon Europe Limited
vállalat azt javasolja, kérjen tanácsot a helyi
építésvezetőtől, a tűzvédelmi felelőstől vagy a
biztosító vállalattól.
• Telepítés során alkalmazza a jelen kézikönyvben
szereplő információkat, valamint a helyileg és
országosan érvényes előírásokat.

2.2 Korrozív vegyszerek

FIGYELEM

A termék károsodásának veszélye

• A fűtőkészüléket a gyúlékony anyagoktól tartandó
távolság figyelembe vételével szerelje fel.

Ne használja a fűtőkészüléket korrozív vegyszereket
tartalmazó környezetben.

• Szerelje be az összes olyan szükséges anyagot,
amely nem része a gép alapkivitelének.

Vegye ﬁgyelembe a vonatkozó anyagbiztonsági
adatlapokat (MSDS).

• Tervezze meg a tartók, füstelszívók és
levegőbemenetek helyét.
• Biztosítson akadálytalan hozzáférést az égőkhöz
azok szervizelése céljából.
• Adjon át egy példányt a tulajdonosnak a jelen
telepítési, beüzemelési, üzemeltetési és szervizelési
útmutatóból.
• Soha ne használja a fűtőkészüléket létra vagy más
eszköz megtámasztására, és ne akasszon vagy
tegyen semmit rá.
• Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről,
illetve a helyi és országos előírások
követelményeinek teljesüléséről.
• A fűtőkészüléket biztonságos és előírásszerű módon
telepítse, olyan anyagok használatával, amelyek
üzemi teherbírása legalább 33 kg.
• Ellenőrizze, hogy a fűtőkészülék jóváhagyott
alkalmazásba kerül.

2.1 Gyúlékony anyagoktól tartandó távolság
A fűtőkészülékhez laminált fali címke tartozik, amely
folyamatosan emlékeztet a biztonsági útmutatásokra és
a gyúlékony anyagoktól való távolság betartására.
Rögzítse a címkét. Ehhez vegye le a hátulján található
ragasztócsíkok szalagjait, és helyezze ki a címkét a falra,
a fűtőkészülék mellé (pl. a termosztáthoz ROBERTS
GORDON® vagy a vezérlőegységhez).
A fali címkére (cikksz.: 91040029) a hátoldali borítón
láthat példát. Ismerje a gépe típusszámát és a telepített
konfigurációt. A típusszámot és a telepített konfigurációt
az égőn, valamint a telepítési, üzemeltetési és
szervizelési kézikönyvben találja meg. Írja fel az adott
típusszámra és konfigurációra vonatkozó legnagyobb
távolságokat a címke üres részeire.
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Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása a termék
károsodását eredményezheti.

A Roberts-Gordon Europe Limited vállalat semmilyen
felelősséget nem vállal a biztonsági intézkedések
telepítés előtti végrehajtásáért. Ez csak és kizárólag a
telepítést végző személy felelőssége. Rendkívül fontos,
hogy a telepítést végző vállalkozó, az alvállalkozó vagy a
tulajdonos pontosan azonosítsa a helyiségben található
gyúlékony anyagokat, korrozív vegyszereket és
halogénezett szénhidrogéneket*.
* A halogénezett szénhidrogének halogéneket (fluort, klórt,
brómot stb.) tartalmazó vegyületek. Ezek a vegyületek gyakran
használatosak hűtőközegekben, tisztítószerekben, oldószerekben és hasonló anyagokban. Ha ezek a vegyületek az égő
táplevegő-ellátásába kerülnek, drasztikusan csökkentik a
fűtőkészülék elemeinek élettartamát. A garancia érvényét
veszti, amennyiben a fűtőkészülék halogénezett szénhidrogénekkel érintkezik.

2.3 Országos szabványok és vonatkozó
előírások
Valamennyi készüléket a vonatkozó szabványok, illetve
helyi és országos előírások legfrissebb változata szerint
kell telepíteni. Ez az elektromos és gázellátó rendszer,
valamint a szellőzés kialakítására egyaránt érvényes.
Megjegyzés: A parkolóházakban, hangárokban stb.
történő telepítésre további szabványok vonatkozhatnak.
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3. RÉSZ: GYÚLÉKONY ANYAGOKTÓL
TARTANDÓ TÁVOLSÁG

FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tartsa a gyúlékony tárgyakat, folyadékokat és gőzöket
a gyúlékony anyagokra előírt értéknél távolabb a
fűtőkészüléktől.
Bizonyos tárgyak meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, ha túl közel helyezik a fűtőkészülékhez.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy
akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

3.1 Gyúlékony anyagoktól tartandó távolság
A tűzveszély elkerülése érdekében az előírt biztonsági
távolságon belül nem lehetnek gyúlékony anyagok a
fűtőkészülék közelében. Ha a rendszert gyúlékony
anyagok közelében üzemelteti, legyen rendkívül
körültekintő. Gyúlékonynak minősül minden olyan anyag,
amely meggyulladhat (pl. fa, papír, gumi, textil stb.).
Biztonsági okokból tartson mindig megfelelő
távolságot a gyúlékony anyagoktól.

• Tartson megfelelő távolságot a csapóajtóktól a
mennyezeti ajtóktól, a függesztett daruktól, a
járműemelőktől, az elválasztó falaktól, a tároló
rekeszektől, az emelőktől, az épület szerkezeti
elemeitől stb.
• Gyúlékony anyagok tárolására szolgáló helyeken
tegyen ki jelzéseket a maximálisan megengedett
rakatolási magassággal, hogy a gyúlékony anyagok
és a fűtőkészülék között megfelelő távolság
maradjon. A jelzéseket a fűtőkészülék
termosztátjának közelében kell elhelyezni.
Termosztát hiányában a jelzéseket jól látható helyre
tegye ki.
• Ha a levegőben gyúlékony anyagok vagy gőzök
lehetnek, kérjen engedélyt a telepítésre a helyi
építésvezetőtől, tűzvédelmi felelőstől vagy más
hivatalos személytől.
• A fűtőkészüléket a minimális
függesztési előírások figyelembe vételével függessze
fel 10. oldal, 6 rész és 11. oldal, 4. ábra – 12. oldal,
5. ábra.
• Helyezzen el címkét a falra a fűtőkészülék
közelében.

A fűtőkészülék és a füstelszívó körül a 6. oldal, 3. ábra
szerinti távolságot kell tartani, hogy a szervizelést és és
az üzemeltetést semmi ne akadályozza. Ha a gyúlékony
anyagoktól való távolságok nincsenek külön megadva, a
telepítési távolságokat kell figyelembe venni.
Ellenőrizze a telepítendő típusú fűtőkészülék égőire
vonatkozó távolságokat annak megállapításához, hogy
az adott termék megfelel-e az alkalmazási célra és
garantáltak-e a szükséges távolságok. Olvassa el és
tartsa be az alábbi biztonsági irányelveket:
• Ne tartson benzint és más gyúlékony anyagot (pl.
gyúlékony tárgyakat, folyadékokat, porokat vagy
gőzöket) a fűtőkészülék és más berendezések
közelében.
• Ne permetezzen ki aeroszolt a készülék közelében.
• A gyúlékony anyagokra előírt távolságok a
szobahőmérsékletnél 50 °C (90 °F) értékkel nagyobb
felületi hőmérsékletre vonatkoznak. A kis hőállóságú
építőanyagok (pl. műanyagok, PVC bevonat, vászon,
rétegelt fóliák stb.) már ennél alacsonyabb
hőmérsékleten is károsodhatnak. A telepítő
felelőssége annak eldöntése, hogy védve vannak-e a
közelben található anyagok a degradációval
szemben.
• Tartson megfelelő távolságot a hőre érzékeny
berendezésektől és munkahelyektől.
• Tartson megfelelő távolságot a fűtőkészülék alatt álló
járművektől.
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3. ábra: Telepítési és gyúlékony anyagoktól tartandó távolságok
Gyúlékony anyagoktól tartandó távolság

Beszerelési hézaga
Tetőkivezetés

Tetőkivezetés

15 cm
Füstelszívó

15 cm
10 cm

50 cm**
Fali
kivezetés

Levegőbemenet

3 cm

25 cm
30 cm
3 cm
2,5 - 3,5 m*

* Rétegtelenítő ventilátor használata esetén a fűtőkészülékek
magasabbra is szerelhetők.

**80 cm szükséges a fűtőkészülék
szervizeléséhez.

A fűtőkészüléket minden esetben legalább 1,8 m magasságban kell elhelyezni a padlótól.
A füstelszívó csőnek 5 cm távolságra kell lennie a gyúlékony anyagoktól.
Ha a készüléket olyan alacsony magasságba telepíti, ahol a közlekedők érintkezésbe kerülhetnek a hőcserélő
elemeivel, megfelelő védőelemekről kell gondoskodni.
A megadott távolságok a szervizcélú hozzáférés, a levegőáramlás és a biztonság szempontjából minimálisan
szükséges értékek.
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4. RÉSZ: KRITIKUS SZEMPONTOK

4. RÉSZ: KRITIKUS SZEMPONTOK
4.1 Szellőztetés

4.3 Elektromos tápellátás

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY

Szén-monoxid veszélye
A fűtőkészülékek szellőzéssel és szellőzés nélkül telepíthetők.

Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le az elektromos tápellátást.

A szellőzéssel ellátott fűtőkészülékeket ki kell vezetni a
szabadba.

A fűtőkészüléket megfelelő földeléssel kell ellátni.

A szellőzés nélküli fűtőkészülékeket olyan helyiségben kell
telepíteni, ahol a 7. fejezetben megadott szellőzés biztosított.

Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést és
akár halálos sérülést eredményezhet.

Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár
halálos sérülést eredményezhet.

Feltétlenül gondoskodjon a helyi és országos
előírásoknak megfelelő légáramlásról a fűtőkészülék
körül az optimális égéshez, szellőzéshez és
levegőeloszláshoz.

4.2 Gázellátás

FIGYELMEZTETÉS

A fő elektromos kapcsoknál állandó 230 V 50 Hz 1Ø
elektromos tápellátást kell biztosítani. A fűtőkészülék
megfelelő energiaszabályozást is igényel, lásd:20. oldal,
10 rész.

4.4 Füstelszívó
Úgy válassza meg a fűtőkészülék helyét, hogy a
füstelszívó is megfelelő pozícióba kerüljön. Minden
fűtőkészüléket saját, elégséges méretű és tömített
füstelszívó rendszerrel kell ellátni (Lásd 14. oldal, 7 rész).
Erre a füstelszívóra más készüléket nem szabad
csatlakoztatni.
Zárt telepítés esetén a levegőbemenetnek ugyanilyen
méretűnek és tömítettségűnek kell lennie és a
füstelszívó/levegőbemeneti rendszert egy jóváhagyott
koncentrikus fali vagy tetőkivezetéssel kell ellátni.

Tűzveszély
A gázellátást a 10. ábra szerint csatlakoztassa.
Ne terhelje a gázcsövet vagy az elektromos
csatlakozásokat a fűtőkészülék tömegével.
Helytelen beszerelés esetén a gáz szivároghat.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos
vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat
eredményezhet.
Ügyeljen a gázcső helyes méretezésére, hogy a
bemeneti nyomás a fűtőkészülék adattábláján található
értékű legyen. A gázcsövet és az elektromos
csatlakozásokat nem szabad a fűtőkészülék tömegével
terhelni.
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5. RÉSZ: SPECIFIKÁCIÓK
5.1 CTCUA (Minden típus)
Felülnézet

Ajtó
4 db M10-es
elvesztésbiztos anya
mellékelve

Füstelszívó
(opcionális elem)
Felerősítő
furatok

Levegőbemenet
(opcionális elem)

Hátulnézet

Vég felőli nézet
4 db M10-es elvesztésbiztos anya mellékelve
Füstelszívó

*

Levegőbemenet
Felerősítő
furatok

Elektromos
csatlakozás
Zárolás
feloldása
Gázellátás

Méretek - CTCUA (mindegyik típus)
A
B
C
D
E
F

G
H
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Típus

CTCU-11

CTCU-15

CTCU-22

CTCU-27 / 32

Magasság

mm
(in)

450
(17,7)

450
(17,7)

450
(17,7)

576
(22,7)

Felerősítő furatok
osztása
Levegőbemenet
középpontja (felső kivitel)
Füstelszívó középpontja
(függ.)
Gázbemenet

mm
(in)

385,2
(15,2)

385,2
(15,2)

385,2
(15,2)

510,5
(20,1)

mm
(in)

190,3
(7,5)

190,3
(7,5)

190,3
(7,5)

183,1
(7,2)

mm
(in)

69,9
(2,8)

69,9
(2,8)

69,9
(2,8)

67,8
(2,7)

mm
(in)

83,2
(3,3)

83,2
(3,3)

83,2
(3,3)

83,4
(3,3)

mm
(in)

47,6
1,9

47,6
1,9

47,6
1,9

47,7
(1,9)

mm
(in)

172,2
(6,8)

172,2
(6,8)

172,2
(6,8)

172,2
(6,8)

mm
(in)

127,6
(5)

127,6
(5)

127,6
(5)

120
(4,7)

kg

30,5

38,5

41

52,3

középpontja (vízsz.)
Gázbemenet
középpontja (függ.)
Füstelszívó/
levegőbemenet
középpontja (vízsz.)
Füstelszívó –
levegőbemenet
Tömeg

5. RÉSZ: SPECIFIKÁCIÓK

5.2 Általános műszaki adatok táblázata (mindegyik típus)
Típus

CTCU-11

CTCU-15

CTCU-22

CTCU-27 / 32

W

274

336

384

345

CTCUA, axiális ventilátorok
Teljes elektromos terhelés
Üzemi áram

A

1,13

1,13

1,13

1,78

Indítási áram

A

1,23

1,23

1,23

3,13

Levegőáramlás

m3/h

1220

2710

2750

4474

Szállítási magasság

m

12

14

16

16

[35]
41

[39]
45

[42]
48

[42]
48

Zajnyomásszint 3 m távolságban

[NR]

dB(A)

Füstelszívó és levegőbemenet
Füstelszívó és levegőbemenet mérete

mm Ø

80

80

80

100

*Maximális egyenes füstelszívó/
levegőbemenet

m

4

5

5

5

Elektromos terhelés (230 V 50 Hz) a készülék teljes üzemi áramából számítva.
* Ne lépje túl a füstelszívó előírt maximális hosszát, különben előfordulhat, hogy a fűtőkészülék nem működik
megfelelően.
Minden 90°-os könyöknél csökkentse 1 m-rel a maximális hosszat.
**Ha nem teljesül az előírt minimális levegőáramlás, a hőmérséklet korlátozó készülékek lekapcsolják a
fűtőkészüléket.

5.3 Műszaki adatok táblázata (mindegyik típus)
II. alkalmazás kategória 2H/L 3B/P
Típus

CTCU-11

CTCU-15

CTCU-22

CTCU-27

CTCU-32

Hőbevitel
Bruttó CV

kW
(Btu/h) x (1000)

13,4
46

18,3
62

27,5
94

33
113

38,5
131

Hőbevitel
Nettó CV

kW
(Btu/h) x (1000)

12,1
41

16,5
56

24,8
85

29,7
101

34,7
118

Megközelítő
hőleadás

kW
(Btu/h) x (1000)

11,1
38

15,1
52

23
78

27,2
93

31,7
108

Földgáz (G20) adatai - Bemeneti nyomás 20 mbar (7,8 in WG) min. 17 mbar (6,8 in WG) max. 25 mbar (10 in WG)
Égőnyomás

mbar
(in)

9,5
(3,8)

10,5
(4,2)

9,5
(3,8)

9,7
(3,9)

9,5
(3,8)

Gázfogyasztás

m3/h
ft3/h

1,3
45

1,7
62

2,6
93

3,1
110

3,6
127

Földgáz (G25) adatai - Bemeneti nyomás 25 mbar (10 in WG) min. 20 mbar (7,8 in WG) max. 30 mbar (12 in WG)
Égőnyomás

mbar
(in)

9,0
(3,6)

9,7
(3,9)

9,0
(3,6)

9,7
(3,9)

9,7
(3,9)

Gázfogyasztás

m3/h
ft3/h

1,5
52

2,0
72

3
108

3,6
127

4,2
148

LPG / propán (G31) adatok - Bemeneti nyomás 37 mbar (14,6 WG) min. 25 mbar (10 in WG) max. 45 mbar (18 in WG)
Illetve ahol megengedett 50 mbar (20 in WG) min. 42,5 bar (17 in WG) max. 57,5 mbar (23 in WG)
Égőnyomás

mbar
(in)

23,7
(9,5)

29,7
(9,9)

28,6
(11,5)

28,1
(11,3)

27,9
(11,2)

Gázfogyasztás

m3/h
kg/h

0,5
0,93

0,7
1,27

1
1,91

1,2
2,3

1,4
2,68

LPG / bután (G30) adatok - Bemeneti nyomás 29 mbar (11,4 in WG) min. 20 mbar (7,8 in WG) max. 35 mbar (13,8 WG)
Égőnyomás

mbar
(in)

16,2
(6,5)

17,4
(7,0)

21,7
(8,7)

20,9
(8,11)

21,2
(8,5

Gázfogyasztás

m3/h
kg/h

0,4
0,94

0,5
1,28

0,8
1,93

0,9
2,31

1,1
2,7

R - 1/2"

R - 1/2"

R - 1/2"

R - 1/2"

Gázcsatlakozás
CTCUA

R - 1/2"

A gázfogyasztási adatok standard 1013,25 mbar / 15 °C feltételekre vannak korrigálva
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6. RÉSZ: A FŰTŐKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE
6.1 Általános rész
A fűtőkészüléket 2,5 m feletti elhelyezésre tervezték.
Ezeket a fűtőkészülékeket a fűtendő helyiségben kell
elhelyezni. Axiális ventilátoros légcsatornák használata
nem megengedett. A fűtőkészülék mozgatásakor és
megtámasztásakor a tömegnek az alátámasztási
pontokon kell nyugodnia.

6.5 Függesztés és tartóra szerelés

FIGYELMEZTETÉS

6.2 Alapvető információk
A kompakt csöves egységekben automatikus gyújtású
égők találhatók, amelyek bekapcsolt vagy kikapcsolt
állapotban működhetnek.

6.3 Elhelyezés és felfüggesztés

Zúzódásveszély
Használjon legalább 10 mm-es acél függesztőrudat.
Az alátámasztások meghibásodása súlyos vagy akár halálos
sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

Mindegyik típust:
• Beltérben kell elhelyezni.

A tipikus felfüggesztést Lásd 11. oldal, 4. ábra.

• Vízszintes helyzetben kell telepíteni, vízszintes vagy
függőleges elvezetéssel.

A gáz- és elektromos tápellátás vezetékeit tilos a
fűtőkészülék megtámasztására használni.

• Konzolon vagy nem gyúlékony anyagon kell
elhelyezni. (az alátámasztási pontokat Lásd 6. oldal,
3. ábra és 11. oldal, 4. ábra).
• Felülről kell függeszteni (Lásd 11. oldal, 4. ábra és
12. oldal, 5. ábra) vagy fali konzolokkal kell
megtámasztani a fűtőkészülék tömegének megfelelő
teherbírással, lásd mérettáblázat 8. oldal, 5.1 rész. A
függesztéshez legalább 10 mm átmérőjű lágyacél
függesztőrudakat kell használni. A fűtőkészülék
tetején négy felfüggesztési pont (M10-es anya)
található.
• Úgy kell telepíteni, hogy a zsanéros ajtókat teljesen
ki lehessen nyitni, akadálytalan hozzáférést engedve
ezzel a szervizelhető alkatrészekhez.

6.4 Mozgatás
A kompakt csöves egységek (CTCU) fa raklapra
rögzítve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Mozgatás
és telepítés közben használja ezt a raklapot a
fűtőkészülék alátámasztására. A fűtőkészülék
mozgatásakor és megtámasztásakor a tömegnek az
alátámasztási pontokon kell nyugodnia.
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Ne vezesse a gáz- vagy az elektromos tápellátás
vezetékeit közvetlenül a fűtőkészülékből menő
füstelszívó vezeték fölött.
A fűtőkészüléket olyan helyre telepítse, ahol szervizelés
céljából akadálytalanul hozzáférhet.
A fűtőkészüléket a gyúlékony anyagoktól tartandó
távolságok figyelembe vételével kell elhelyezni. Ezeket a
távolságokat a fali címkén és a jelen kézikönyvben
találja.

6.6 Falra szerelés
A tipikus felfüggesztést Lásd 11. oldal, 4. ábra és 12.
oldal, 5. ábra. A falra szerelt és azzal párhuzamosan fúvó
fűtőkészülékeket csak úgy szabad elhelyezni, hogy a
szervizajtó a fallal ellentétes irányba nézzen.
A fali konzolokat megfelelő falra kell felhelyezni az
összes felerősítő furat használatával. Ne használjon 10
mm-nél (3/8") kisebb csavarokat. Hogy a fali konzolok
stabilan megtartsák a fűtőkészülék tömegét, a bevált
építőipari gyakorlatnak megfelelően kell őket felszerelni.

6. RÉSZ: A FŰTŐKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

4. ábra: Felfüggesztési megoldások

Unistrut

csatorna anya

Húzza meg 27 Nm (20 ft ibs) nyomatékkal a
felfüggesztés valamennyi kötőelemét

Alátét
Anya
10 mm-es
acél függesztőrúd

Kúpos
állítócsap
Keretes
szorító

10 mm-es
acél függesztőrúd

Unistrut

anya
Alátét
Szegecsanya

Alátámasztási pontok
Konzolok tartóra
szereléshez
MEGJEGYZÉS: Függőleges telepítés esetén használja az egység hátulján található rögzítési pontokat.
Leírás
Konzolkészlet tartóra szereléshez
Konzol tartóra szereléshez (2)
10 x 1/2” csavar
Típus: AB Phil HWH Z (2)

Alkatrészszám
11111510K
111111510

Menny.
1
2

94311008

2

A meglévő szekrénycsavarokat újra fel kell használni.
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5. ábra: Tartóra szerelés és függesztés
Tartóra szerelés

Függesztés

Tartóra szerelés
konzoljai (a fali
konzolokhoz
rögzítve)
Fali konzol kar
(jobb és bal)

M10-es
kötőelemek

M8-as csavar alátét biztosítóalátét
M8-as biztosítóanya 4,5 Nm
(40 in lb) nyomatékkal meghúzva

Ferde fali konzol
Függőleges
fali konzol
Leírás
Konzolkészlet fali tartóra szereléshez
Konzolkészlet falról függesztve
szereléshez
Konzolkészlet tartóra szereléshez

Alkatrészszám

Menny.

11111512K

1

1111510K

1

11111511K

1

Leírás
Konzolkészlet falról függesztve
szereléshez
Fali konzol kar, bal
Fali konzol kar, jobb
Fali konzol, függőleges
Fali konzol, ferde
M8 x 85 mm hatlapfejű csavar
M8-as rögzítőanya nylon betéttel
M8-as lapos alátét
M8-as biztosító alátét

Az elemek csak és kizárólag tartókonzol kialakítására szolgálnak.
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Alkatrészszám Menny.
11111511K

1

111WALL1L
111WALL1R
111WALL2
111WALL3
97311405
92204504
95204502
96404502

1
1
2
2
6
6
6
6

6. RÉSZ: A FŰTŐKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE

6. ábra: Függőleges zsaluk (opcionális)
Távolítsa el a
vízszintes zsalukat
Szerelje be a
függőleges zsaluk
tartóit (felülre és alulra)
a mellékelt csavarokkal.

Szerelje be a
függőleges zsalukat és
rugókat a tartókba úgy,
hogy a rugók felül
legyenek

Nyomja be a zsalut és
nyomja össze a rugót
az eltávolításhoz (a
másik végén kezdve)
Leírás
Függőleges zsalu készlet
CTCU 11, 15 és 22
Függőleges zsalu tartó
#10 csavar
Tájékoztató lap

Alkatrészszám

Menny.

11111900K

1

11111903
S103
91040021

2
4
1

Leírás
Függőleges zsalu készlet
CTCU 27 és 32
Függőleges zsalu tartó
#10 csavar
27-32 Függőleges zsalu
Tájékoztató lap

Alkatrészszám

Menny.

11111902K

1

11111903
S103
11111902
91040021

2
4
5
1

A 15-ös és 22-es típusnál a vízszintes zsaluk újrafelhasználásra kerülnek.
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7. RÉSZ: A FÜSTELSZÍVÓ TELEPÍTÉSE
7.1 A füstelszívó telepítése

FIGYELMEZTETÉS

Szén-monoxid veszélye
A szellőzés nélküli fűtőkészülékekhez megfelelő elszívást kell
biztosítani az épületben.
A fűtőkészüléket a telepítési kézikönyvben leírtak szerint kell
beszerelni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár
halálos sérülést eredményezhet.

7.2 A füstelszívó és a levegőbemenet irányának
megváltoztatása
A fűtőkészülék alapesetben vízszintes állású füstelszívó
és frisslevegő-csatlakozásokkal kerül kiszállításra. Ha
függőleges füstelszívó és frisslevegő-csatlakozásokra
volna szükség, kövesse az útmutatásokat: Lásd 40.
oldal, 16.3 rész.
A füstelszívót ki kell vezetni az épületből. A füstelszívót
és a levegőbemenetet teljesen zártan, az adott típushoz
méretezve kell kialakítani. A füstelszívók összeállítását
lásd: 15. oldal, 7. ábra – 16. oldal, 9. ábra. A füstelszívó
kivezetése és a tető vagy a fal közötti csatlakozásokat
megfelelő tömítéssel kell ellátni. Ha a füstelszívó
gyúlékony anyagú falon vagy mennyezeten halad
keresztül, nem éghető anyagból készült, legalább 25
mm-es hézagot biztosító hüvelybe kell helyezni.
Gondoskodni kell a füstelszívók és a
levegőbemenetek megfelelő megtámasztásáról, hogy
tömegük ne a fűtőkészüléket terhelje.

FIGYELMEZTETÉS

A füstelszívó kivezetését Lásd 15. oldal, 7. ábra – 16.
oldal, 9. ábra.

7.3 C12, C32 és C62 típusú készülék
Zárt kivitel.

Tartsa a gyúlékony tárgyakat, folyadékokat és gőzöket
a gyúlékony anyagokra előírt értéknél távolabb a
fűtőkészüléktől.

A fűtőkészülékek zárt kivitelűek, beltéri helyiségben
történő használatra. A füstelszívó és a levegőbemenet
külön csövekkel csatlakoznak a speciális koncentrikus
fali vagy tetőkivezetéshez. Lásd 16. oldal, 9. ábra.
Telepítés előtt távolítsa el fűtőkészülék frisslevegőadapterében található hálót.

Bizonyos tárgyak meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak, ha túl közel helyezik a fűtőkészülékhez.

7.4 B22 típusú készülék

Tűzveszély

Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy
akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS

Vágás/becsípődés veszélye
Viseljen védőfelszerelést telepítés,
üzemeltetés és szervizelés közben.
A szélek élesek.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása
sérülést eredményezhet.
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.A füstelszívót ki kell vezetni az épületből egy kis
ellenállású kivezetés használatával.
Lásd 15. oldal, 7. ábra – 15. oldal, 8. ábra.

7. RÉSZ: A FÜSTELSZÍVÓ TELEPÍTÉSE

7. ábra: A füstelszívó és a tető kialakításának
részletei

Füstelszívó
kimenete

Bádog tető
átvezető vagy
esővédő gallér

Tető

25 mm-es légrés a
gyúlékony anyagtól

Füstelszívó

8. ábra: Függőleges és vízszintes füstelszívó kivezetés - B22 típusú készülék

Tetőkivezetés

Tető átvezető

Füstelszívó
Függőleges
opció
Tető átvezető
Füstelszívó
Vízszintes
opció

Fali
kivezetés
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9. ábra: Függőleges és vízszintes füstelszívó kivezetés - C12 C32 és C62 típusú készülék
Tetőkivezetés

Műanyag sapka
Tető átvezető

Elosztó tömb
Füstelszívó
Levegőbemenet
Függőleges
opció

Távolítsa el a
belső hálót

Elosztó
Vízszintes tömb
opció

Fali
takarólemez

Füstelszívó
Levegőbemenet

Távolítsa el a
belső hálót
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Fali
kivezetés

8. RÉSZ: TÁPLEVEGŐ-ELLÁTÁS

8. RÉSZ: TÁPLEVEGŐ-ELLÁTÁS
8.1 Zárt kivitel
Zárt kialakítás esetén a készülék az épületen kívülről
kapja az égéshez szükséges levegőt. Gondoskodjon a
megfelelő szellőzésről, hogy az elosztó ventilátor(ok)
elegendő levegőt kapjanak.

8.2 Szabad füstelszívós kivitel
Feltétlenül gondoskodjon a helyi és országos
előírásoknak megfelelő légáramlásról az égés és a fűtés
számára. Ilyen kivitel esetén a fűtőkészülék táplevegőellátását kis ellenállású kivezetéssel kell ellátni,
megakadályozva ezzel az idegen anyagok bejutását.
Lásd 15. oldal, 8. ábra.

8.2.1 A fűtött helyiségbe telepített
fűtőkészülékek
Ha a fűtött helyiség teljes névleges hőbevitel egy
kilowattjára eső térfogata több mint 4,7 m3 és a
légcseretényező legalább 0,5/h, nincs szükség
kiegészítő felső és alsó szinti szellőztetésre.
Ha azonban az épület légcseretényezője kisebb mint 0,5/
h, gondoskodni kell a helyi és országos előírások szerinti
szellőztetésről. A közvetlenül a kültérbe menő
szellőztetésnek a következő paramétereket kell
biztosítania:
• Max. 70 kW hőbevitelű fűtőkészülékek: 5,0 cm2 a
névleges hőbevitel minden kW-jára

8.3 Az épület szellőzése
Ha szellőztetés szükséges, a levegőt olyan kültéri pontról
kell biztosítani, ahol nem áll fenn a szennyeződés vagy
az elzáródás veszélye.
Természetes szellőzés alkalmazása esetén megfelelő
alacsony magasságú szellőzést kell biztosítani a kültéri
levegővel, lásd 8.2.1 rész és a helyi és országos
előírásokat.
Mechanikus szellőztetés esetén az elszívott
mennyiségnek a hozzávezetett mennyiségnél 5 – 10 %kal kevesebbnek kell lennie. A mechanikus szellőztetést
az égővel vagy a fűtőkészülékkel kell vezérelni.
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9. RÉSZ: GÁZVEZETÉK-RENDSZER

FIGYELMEZTETÉS

• A gázcső megfelelő méretű legyen, hogy elegendő
térfogatáramot biztosítson a komplett
berendezésnek.
• Helyezzen el egy elzáró szelepet és egy
csőcsatlakozót a gázvezetékbe, a fűtőkészülék
közelébe.

Tűzveszély
Húzza meg a gázvezeték csatlakozóit a gázellátás
csatlakoztatásához a 10. ábra szerint.
A ﬂexibilis gázvezeték csavarás hatására elrepedhet.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos
vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat
eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély
Üzemeltetés előtt ellenőrizze a gázvezeték-rendszer
valamennyi komponensét szivárgás szempontjából.
Ha a csőrendszer kialakítása nem megfelelő,
szivároghat a gáz.
Ne végezzen nyomáspróbát a gázvezeték-rendszeren,
ha csatlakoztatva van hozzá a fűtőkészülék
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy
akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat
eredményezhet.

Ügyeljen arra, hogy a gázcsövet és az elektromos
csatlakozásokat a fűtőkészülék tömege ne terhelje.
A gázszolgáltató gázmérőt helyez el a bekötő
csőszakaszon. A meglévő gázmérő ellenőrzésével meg
kell győződni arról, hogy a mérő képes a készülékhez
szükséges gázmennyiség mérésére (ezt lehetőség
szerint a szolgáltató ellenőrizze).
A csővezetékeket a helyi és országos előírások szerint
kell csatlakoztatni. A gázmérőtől és a fűtőkészülék(ek)ig
menő csővezetéket megfelelő nagyságúra kell
méretezni.

9.1 Csatlakozások
Csatlakoztassa a fűtőkészüléket a gázellátáshoz,
ügyelve arra, hogy a végcsatlakozás megfeleljen a
következőknek:
• A gázvezetéket közepes vagy nagy átmérőjű
csövekből legyen kialakítva, a helyi és országos
előírások figyelembe vételével.
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• Függesztett fűtőkészülékek esetén jóváhagyott
flexibilis fém csatlakozásokat használjon az elzáró
szelep és a fűtőkészülék között.
A nyomásveszteség csökkentése érdekében a
fűtőkészülék gázcsatlakozójánál egy mérettel
nagyobb csövet válasszon.
FONTOS - Öblítse át és ellenőrizze a teljes csővezetéket
tömítettség szempontjából, a helyi és országos előírások
szerint.
• Mielőtt üzembe helyezi a fűtőberendezést,
ellenőrizze a cső és a csövezés végeit. A
gázszivárgás ellenőrzéséhez szappanos vizet
használjon, és soha ne nyílt lángot

9. RÉSZ: GÁZVEZETÉK-RENDSZER

10. ábra: Gázcsatlakozás rozsdamentes acél flexibilis csatlakozóval
Ne csavarja meg a ﬂexibilis
gázcsatlakozót.

FIGYELEM
A termék károsodásának veszélye

Győződjön meg az összes
csatlakozó elem
tömítettségéről.

A gáztömlő csatlakoztatásakor tartsa meg
csőkulccsal a gáz hollandi anyáját.

A opció:
Rozsdamentes
acél ﬂexibilis
gázcsatlakozó

Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása a termék
károsodását eredményezheti.

Gázelzáró szelep

B opció:
Közepes vagy
nagy átmérőjű cső
gázcsatlakozó
Csepegő

Csőcsatlakozó

Sapka
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10. RÉSZ: HUZALOZÁSI ÉS ELEKTROMOS
INFORMÁCIÓK

VESZÉLY

10.2.3 Távoli fagytermosztát
Ha szükséges, az L1 és T2 kapcsokra csatlakoztassa, a
szobatermosztáttal párhuzamosan.
Az egységet a fűtött helyiségben, a fagy szempontjából
legérzékenyebb, védelmet igénylő készülék mellé
helyezze el.
Lásd 21. oldal, 10.3 rész.

10.2.4 Ventilátor távoli kezelőszervei
Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le az elektromos tápellátást.
A fűtőkészüléket megfelelő földeléssel kell ellátni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést és
akár halálos sérülést eredményezhet.

10.1 Elektromos tápellátás
A fűtőkészülékek állandó 230 V 50 Hz egyfázisú
tápellátást igényelnek az L, N és a földelő kapcson.
Ügyeljen az L és N kapocs helyes polaritására. A nulla és
a föld között alapesetben 0 feszültségnek kell lennie, de
az érték 15 V-nál soha nem lehet több.
A fűtőkészülékeket megfelelően földelni kell.
A külső huzalozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó
IEE és helyi rendelkezéseket, és képzett
villanyszerelőnek kell őket kialakítani.
A külső vezérlőegységeknek a géppel megegyező
állandó 230 V 50 Hz áramot kell biztosítani.
A fűtőkészülék és az összes távoli vezérlőegység
tápellátásának leválasztásához valamennyi pólusnál el
kell helyezni egy legalább 3 mm szigetelési távolságú
leválasztó készüléket a fűtőkészülék közelébe, de nem
közvetlenül a készülékre. A kapcsolónak 5 A-es
biztosítékkal kell rendelkeznie.

10.2 Távoli kezelőszervek
A fűtőkészüléket a készüléktől távol található
kezelőszervekkel történő működtetésre tervezték. Lásd
21. oldal, 10.3 rész.

10.2.1 Égővezérlők (termosztát)
Az égő működtetésére szolgáló kezelőszerveket az L1 és
T2 kapocs közé kell csatlakoztatni.

10.2.2 Szobatermosztát vagy ROBERTS
GORDON® vezérlőegység elhelyezése
A környezeti hőmérséklet mérésére szolgáló
szobatermosztátot vagy a ROBERTS GORDON®
vezérlőegységet falra vagy oszlopra, a padlótól kb. 1,5
méteres magasságban kell elhelyezni. A készüléket se
hideg, se meleg légáramlás nem érheti, és nem szabad a
fűtőkészülékből kiáramló meleg levegő útjába elhelyezni.
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A ventilátor automatikusan működik, ha a főkapcsokra
állandó 230 V-os feszültség van kapcsolva.
Egy, a kapocsléc L1 és T1 kapcsok közé bekötött
kapcsaival vagy vezérlőegységgel a ventilátor(ok)
távolról vezérelhető(k).
A ventilátor egy külső kezelőszervről folyamatos üzemre
kapcsolható az égő be- és kikapcsolásával, amennyiben
ez nem érinti a ventilátor felfutását és leállását.

10. RÉSZ: HUZALOZÁSI ÉS ELEKTROMOS INFORMÁCIÓK

10.3 A kompakt csöves egység kapcsolási rajza (mindegyik típus)
FÖLDELÉS
BARNA
KÉK
GÁZSZELEP
ÉRZÉKELÉS

GYÚJTÁS
FEKETE

FÖLDELÉS FEKETE

GYÚJTÁSVEZÉRLÉS

ÉGETŐ VENTILÁTOR
ZÖLD/SÁRGA
KÉK
BARNA

HATÁROLÓ
TERMOSZTÁT
PINK
SZÜRKE

NYOMÁSKAPCSOLÓ
FEKETE
SÁRGA
FEHÉR

LILA
EMC SZŰRŐ

ZÁROLÁS ALAPHELYZETBE
ÁLLÍTÁSA JELZŐLÁMPÁVAL

AXIÁLIS VENTILÁTOR
BARNA

ZÖLD
FEHÉR
FEKETE

KÉK

ZÖLD/SÁRGA
VENTILÁTOR KÉSLELTETŐ TERMOSZTÁT
PIROS
FEKETE

PIROS

7 PÓLUSÚ ALJZAT

VEZETÉK
FÖLDELÉS
NULLA
TÁVOLI VENTILÁTOR BEKAPCSOLÁS
TERMOSZTÁT
TÁVOLI ZÁROLÁS JELZÉS
TÁVOLI ZÁROLÁS ALAPHELYZETBE
ÁLLÍTÁS
230 V 50 HZ

TÁPELLÁTÁS

HUZALOZÁS A TELEPÍTÉS HELYÉN

7 PÓLUSÚ DUGASZ

MEGJEGYZÉS:
Ha a fűtőkészülékhez mellékelt huzalok egyikét ki kell cserélni, legalább 105 °C / 600 V névleges értékű
huzalt használjon.
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11. RÉSZ: BEÜZEMELÉS

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY

Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le
az elektromos tápellátást.

Robbanásveszély
Szervizelés előtt kapcsolja
ki a fűtőkészülék
gázellátását.

Előfordulhat, hogy egynél
több leválasztó kapcsolóval
oldható meg a fűtőkészülék
elektromos tápellátásának
leválasztása.

Égési sérülés veszélye
Szervizelés előtt hagyja
lehűlni a fűtőkészüléket.
Üzemeltetés után a csövek
forrók lehetnek.

Vágás/becsípődés veszélye
Viseljen védőfelszerelést
telepítés, üzemeltetés és
szervizelés közben.
A szélek élesek.

A fűtőkészüléket megfelelően
földelt elektromos tápforrásra
kell kapcsolni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést, súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

Gázüzemű fűtőkészülék

11.1.1 Zsaluk

Telepítési szabályok és éves ellenőrzések:
A ROBERTS GORDON® berendezés telepítési és
szervizelési munkálatait a Roberts-Gordon Europe
Limited által értékesített berendezések telepítésére és
szervizelésére jogosult és kiképzett vállalkozónak kell
elvégeznie a ROBERTS GORDON® kézikönyvek,
valamint a illetékes hatóságok telepítésre, szervizelésre,
üzemeltetésre és feliratozásra vonatkozó előírásainak
megfelelően. Az optimális teljesítmény és biztonság
érdekében a Roberts-Gordon Europe Limited azt
javasolja hogy évente legalább egyszer ellenőriztesse
ROBERTS GORDON® berendezését egy erre jogosult és
kiképzett vállalkozójával, és vele végeztesse el a
szükséges szervizelést, amelyhez kizárólag a RobertsGordon Europe Limited által értékesített és szállított
alkatrészeket használjon fel.

A felszerelt zsalukat beüzemelés során úgy kell
beállítani, hogy a kívánt módon oszlassák el a levegőt.

A hűtő telepítését, szervizelését, beüzemelését és éves
ellenőrzését egy gáztüzelésű fűtőberendezések
telepítésére és szervizelésére jogosult vállalkozónak kell
elvégeznie. Olvassa el a kézikönyvet a berendezés
telepítése, beüzemelése, üzemeltetése vagy
szervizelése előtt. A készülék részegységeihez a
zsanéros ajtón keresztül lehet hozzáférni. Az ajtót
felnyitása áram alatt álló elektromos csatlakozásokhoz
és forró részegységekhez enged hozzáférést.

11.1 Beüzemelés előtti ellenőrzések
A beüzemelés előtti ellenőrzéseket a fűtőkészülék
begyújtása előtt kell végrehajtani.
Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék és a
kezelőszervek megfelelnek a csatlakoztatott
gáznyomással és elektromos tápellátással történő
használatra.
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11.1.2 Elektromos ellenőrzések
A beüzemelés előtti ellenőrzéseket a fűtőkészülék
üzembe helyezése előtt kell végrehajtani.
1. Győződjön meg arról, hogy a készülékhez menő
huzalozások csatlakoztatása megfelel a kapcsolási
rajznak, lásd: 21. oldal, 10.3 rész.
2. Ellenőrizze, hogy a megfelelő biztosíték van-e
beszerelve;
Lásd 20. oldal, 10.1 rész.

11.2 Gázellátás
Vizsgálja át, ellenőrizze tömítettség szempontjából és
öblítse át a gázellátás szerelvényeit és a gázmérőt a
helyi és országos előírások szerint.
Győződjön meg arról, hogy nincs levegő a fűtőkészülék
bemeneti csövétől a fő gázszelep bemenetének
ellenőrző csonkjáig terjedő szakaszban.

11.3 Mechanikus ellenőrzések
1. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor(ok) akadálytalanul járnak,
a kimeneti zsaluk pedig a kívánt irányba néznek.
2. Ellenőrizze, hogy a füstelszívó (és zárt kivitel esetén
a levegőbemenet) a jelen utasítások és a helyi
rendelkezések szerint van-e telepítve.
3. A termosztát határoló hőeleme gyárilag be van
állítva és le van zárva, így utólag nem állítható.

11. RÉSZ: BEÜZEMELÉS

11.4 A beüzemelés megkezdése
11.4.1 A fűtőkészülék üzemeltetése előtt
Annak ellenőrzéséhez, hogy minden kezelőszerv
üzembiztos állapotban található, először lezárt
gázszeleppel működtesse a fűtőkészüléket.
1. Zárja el a gázelzáró szelepet
2. Kapcsolja be az égőt a felszerelt külső
vezérlőegységről. Megkezdődik az automatikus
műveletsor a következők szerint: 23. oldal, 11. ábra.

A fűtőkészülék három gyújtási kísérletet tesz, majd
zárolás történik, amely a kezelőszervek hibátlan
működését jelzi.
Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercre a
zárolást alaphelyzetbe állító gombot a fűtőkészülék
alaphelyzetbe állításához.

11. ábra: Automatikus égővezérlő szekrény műveletsor
SZIMBÓLUMOK
JELMAGYARÁZATA

Termosztát
Ventilátor

Nyomáskapcsoló
Ventilátor neon
Neon

Gyújtás
Gázszelep

Lángérzékelés
Égő neon
Zárolás
riasztásjelzés

30 s
40 s max.
11 s tipikus

10 s
A fő lángérzékelés
megszakítása

3 sikertelen
gyújtási kísérlet
után égő zárolási
jel érkezik

MEGJEGYZÉS: Ha a fűtőkészülék több mint 24 órán át folyamatosan üzemel, a gyújtásmodul automatikusan
újraindítja az égőt, így ellenőrizve a biztonsági funkciók hibátlanságát.
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12. ábra: Fűtőkészülék gázszelepe (mindegyik típus)
EV1 fő
mágnesszelep
EV2 fő
mágnesszelep

Nullkalibrálás
(eltolás)

EV1 és EV2 fő
mágnesszelep kivezetései

Bemeneti nyomás
mérőpontja

Kimeneti nyomás
mérőpontja
Gázbemenet

Fő gázkimenet

11.4.2 A gázszelepek beüzemelése
(mindenféle gáz)
11.4.2.1 Az égő gáznyomásának ellenőrzése
1. Lazítsa meg a kimeneti (égő) nyomás mérőpontjának csavaros fedelét, és csatlakoztasson rá
manométert.
2. Miközben az égő ég, olvassa le a nyomást a
manométerről. Az égőnyomás beállításához
távolítsa el a szabályozó fedelét a szelepről, és a
szabályozó állítócsavarját elfordítva állítsa be az
adott gázhoz és típushoz tartozó égőnyomást,
amelyet a műszaki adatok táblázatában talál: 9.
oldal, 5.3 rész.
MEGJEGYZÉS: Ha nem érhető el a megfelelő
égőnyomás, ellenőrizze a szelep bemeneti nyomását,
miközben az égő ég. A szükséges bemeneti nyomást
lásd a műszaki adatok táblázatában: 9. oldal, 5.3 rész.
Hagyja abba a szabályozó állítását, ha a nyomás nem
változik.
Ha a bemeneti nyomás túl alacsony a helyes égőnyomás
beállításához, a beüzemelés befejezése előtt korrigálni
kell a gáz bemeneti nyomását.
A gázfogyasztás ellenőrzése
1. Az égőnyomás beállítása után üzemeltesse a
fűtőkészüléket legalább 15 percig, aztán ellenőrizze
újra a beállításokat.
2. Válassza le a manométert, és tegye vissza a
fedeleket a szelepre, majd húzza meg a kimeneti
nyomás megcsapolásának csavarját.
3. Ellenőrizze a gáz térfogatáramát a gázmérőnél.

11.5 Az égés ellenőrzése
Az égési teljesítmény kizárólag az égőnyomással
változtatható. Ellenőrizze az égés minőségét, hogy
meggyőződjön a fűtőkészülék hibátlan működéséről. A
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helytelen eredmények a készülék nem megfelelő
telepítésére utalnak.
Az égés ellenőrzéséhez minden burkolatnak a helyén kell
lennie. A füstgáz mintavételezése a füstelszívóból, a
fűtőkészüléktől legfeljebb 1 méteres távolságra történik.
A CO2 értékének típustól függően 5,7% és 8,0% között
kell lennie földgáz, illetve 6,8% és 9,2% között kell lennie
LPG esetében.
Típustól függően a CO max. 80 ppm (0,008%)
mennyiségű száraz és levegőmentes. A füstgázoknak
kb.
130 °C – 160 °C értékkel kell a környezeti levegő fölé
melegedniük. Ellenőrzés után zárja le a füstelszívó
megcsapolását.
Nyomáskapcsoló: A nyomáskapcsoló gyárilag az adott
típushoz van állítva, és ezt a beállítást nem lehet
módosítani.

11.6 A fűtőkészülék kikapcsolása
Állítsa a külső vezérlőegységeket kikapcsolt helyzetbe. A
fő égő ekkor leáll.
A ventilátorok addig járnak, amíg a termosztát
automatikusan le nem állítja őket.
Ne használj az elektromos leválasztó készüléket a
fűtőkészülék vezérlésére. Az elektromos leválasztó
készülék kikapcsolja a ventilátort, ami a hőcserélő
károsodását eredményezheti. A garancia a hőcserélő
helytelen kezeléséből adódó károsodására nem
terjed ki.

11. RÉSZ: BEÜZEMELÉS

11.7 Külső vezérlőegységek
Külső vezérlőegység lehet az időzítő kapcsoló, a
szobatermosztát és a fagytermosztát. Működtesse az
összes kezelőszervet, hogy meggyőződhessen a
hibátlan működésükről. Állítsa be az időzítő kapcsolót (ha
van) és a szobatermosztátot a felhasználó igényeinek
megfelelően.

11.8 A beüzemelés befejezése
Helyezze fel az összes burkolatot, és zárja le az összes
mérőpontot.

11.9 Útmutatások a felhasználó számára
Magyarázza el a fűtőkészülék vezérlését a
felhasználónak. Térjen ki a be- és kikapcsolásra,
valamint a felszerelt kezelőszervek használatára.
Adja át a kézikönyvet a felhasználónak.
Gondoskodjon arról, hogy a felhasználó megismerje és
megértse a gyúlékony anyagoktól tartandó távolságokat,
a neki szóló útmutatásokat 26. oldal, 12 rész – 27.
oldal,12.5 rész és a jelen kézikönyvben szereplő
figyelmeztetéseket.
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12. RÉSZ: ÚTMUTATÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

VESZÉLY

Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le az elektromos tápellátást.
A fűtőkészüléket megfelelő földeléssel kell ellátni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést és
akár halálos sérülést eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tartsa a gyúlékony
tárgyakat, folyadékokat és
gőzöket a gyúlékony
anyagokra előírt értéknél
távolabb a fűtőkészüléktől.

Robbanásveszély
Szervizelés előtt kapcsolja
ki a fűtőkészülék
gázellátását.

Égési sérülés veszélye
Szervizelés előtt hagyja
lehűlni a fűtőkészüléket.
Üzemeltetés után a csövek
forrók lehetnek.

Vágás/becsípődés veszélye
Viseljen védőfelszerelést
telepítés, üzemeltetés és
szervizelés közben.
A szélek élesek.

Bizonyos tárgyak
meggyulladhatnak vagy
felrobbanhatnak, ha túl közel
helyezik a fűtőkészülékhez.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

12.1 Útmutatások a felhasználó számára
A kompakt csöves fűtőkészülék teljesen automatikusan
üzemel és a helyiségben felszerelt külső
vezérlőegységekről működtethető.
A felhasználónak csak a következőket kell működtetnie a
fűtőkészüléken:

13. ábra: A fűtő működésének menete
BE

BE
ÉGŐ ÜZEMEL

Égő zárolását alaphelyzetbe állító gomb:
Lásd 27. oldal, 12.3.2 rész
Határoló termosztátot alaphelyzetbe állító gomb:
Lásd 26. oldal, 12.3.1 rész

12.2 A fűtőkészülék üzemeltetése
Amikor a fűtőkészüléket bekapcsolják az épületben
elhelyezett távoli kezelőszervekről, a fő égő
automatikusan bekapcsol.
Az égővezérlő szekrény vezérli a láng biztonságos
begyújtását.
A fűtőkészülékek állandó gáz- és elektromos ellátást
igényelnek, amely nem szakadhat meg normál üzem
közben.
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LEZÁRÁS

TERMOSZTÁT
FŰTÉSI KÉRÉS

BE
20 s

130 s

VENTILÁTOR

12.3 Közös kezelőszervek
12.3.1 Ventilátor termosztát
A ventilátor termosztát a szerelőajtón belül, a
fűtőkészülék tetején található. Lásd 39. oldal, 16.2 rész.
Ez a kezelőszerv gondoskodik arról, hogy a fűtőkészülék
ne fújjon a helyiségbe hideg levegőt a normál fűtési ciklus
során.

12. RÉSZ: ÚTMUTATÁSOK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

12.3.2 Határoló termosztát
A határoló termosztát a fűtőkészülék szerelőajtaján belül
helyezkedik el. Lásd 39. oldal, 16.2 rész. Ez a
kezelőszerv védi a hőcserélőt a túlmelegítéssel
szemben.
Nyomja meg az
alaphelyzetbe
állításhoz

A készülékek kézzel állíthatók alaphelyzetbe, ami
további védelmet nyújt a ventilátor meghibásodásával
szemben.
MEGJEGYZÉS: Az alaphelyzetbe állításhoz a
hőcserélőnek hidegnek kell lennie.
Leírás
Határoló termosztát

Alkatrészszám
90412100

12.3.3 Égő zárolását alaphelyzetbe állító gomb
A fűtőkészülék elején található piros figyelmeztető lámpa
kigyullad, ha a vezérlés zárolás alá kerül. Ez a láng
hibája idézheti elő. Nyomja le és tartsa lenyomva 3 – 5
másodpercig a fűtőkészülék hátulján található
alaphelyzetbe állító gombot, (Lásd 8. oldal, 5.1 rész),
vagy a távoli alaphelyzetbe állítás gombját, ha van ilyen
az épületben.
Ha a vezérlés zárolás alá kerül, ne próbálja háromnál
többször újraindítani a fűtőkészüléket. Ellenkező esetben
veszélyes üzemanyag-keverék képződhet. A hibát egy
engedéllyel rendelkező telepítőnek vagy
szervizmérnöknek kell lokalizálnia és kijavítania.

12.5 Egyszerű hibakeresés
Néhány lehetséges ok, amiért a fűtőkészülék nem
működik:
1. A gázellátás nincs bekapcsolva.
2. Az elektromos tápellátás nincs bekapcsolva.
3. Az idő és/vagy a hőmérséklet vezérlőegysége nincs
bekapcsolt (ON) állásban.
4. Aktiválódott a termosztát hőkapcsolója. Ezt az
elektromos tápellátás megszakadása vagy a
elosztó ventilátor meghibásodása okozhatja.
Ha a termosztát határoló hőkapcsolója folyamatosan
működik, olyan hiba jelentkezett, amelyet egy
gáztüzelésű fűtőberendezések telepítésére és
szervizelésére jogosult vállalkozónak kell megvizsgálnia.

12.5.1 Egyszerű hibakeresés (az égő hibái)
Ha az égő valami miatt nem gyullad meg, zárolás alá
kerül. Ezt a fűtőkészüléken vagy a távoli jelzőegységen
(van van) található piros lámpa jelzi.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 – 5 másodpercre
a zárolást alaphelyzetbe állító gombot. Ha a távoli
alaphelyzetbe állítás nincs felszerelve, használja a
fűtőkészülék hátfalán található alaphelyzetbe állító
gombot. Lásd 8. oldal, 5.1 rész.
A fűtőkészülék normál üzeme közben nem történhet
zárolás. Előfordulása mindig hibát jelez, amit el kell
hárítani.

12.4 Begyújtásra vonatkozó utasítások
12.4.1 A fűtőkészülék bekapcsolása
1. Győződjön meg arról, hogy a fűtőkészülék kap elektromos tápellátást és gázellátást. Győződjön meg
arról, hogy az épületben elhelyezett kezelőszervek
bekapcsolt (ON) helyzetben találhatók.
MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a fűtőkészülék működjön,
a termosztátot a környezeti hőmérsékletnél
magasabb értékre kell beállítani.
2. Megkezdődik az automatikus műveletsor a
következők szerint: 23. oldal, 11. ábra. A
fűtőkészülék ekkor automatikusan működik az
épületben elhelyezett kezelőszervek irányításával.
Hosszabb idejű kikapcsolást követően a
vezérlőegység zárolt állapotba kerülhet. Lásd 27.
oldal, 12.3.3 rész.

12.4.2 A fűtőkészülék kikapcsolása
Állítsa a felszerelt vezérlőegységeket kikapcsolt (OFF)
helyzetbe.
Az égő azonnal kikapcsol.
A ventilátor néhány percig tovább működik.
Az újraindításhoz fordítsa a fentebb használt
vezérlőegységet bekapcsolt (ON) állásba.
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13. RÉSZ: SZERVIZELÉS

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY

Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le
az elektromos tápellátást.

Robbanásveszély
Szervizelés előtt kapcsolja
ki a fűtőkészülék
gázellátását.

Előfordulhat, hogy egynél
több leválasztó kapcsolóval
oldható meg a fűtőkészülék
elektromos tápellátásának
leválasztása.

Égési sérülés veszélye
Szervizelés előtt hagyja
lehűlni a fűtőkészüléket.
Üzemeltetés után a csövek
forrók lehetnek.

Vágás/becsípődés veszélye
Viseljen védőfelszerelést
telepítés, üzemeltetés és
szervizelés közben.
A szélek élesek.

A fűtőkészüléket megfelelően
földelt elektromos tápforrásra
kell kapcsolni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést, súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

13.1 Szervizelés utasítások
Beüzemelés után a fűtőkészüléket éves
rendszerességgel karban kell tartani. Ha a szennyezett
vagy poros környezetben használja a fűtőkészüléket,
gyakoribb karbantartás lehet szükséges.

2. MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze az összes gázcsövet és
csőcsatlakozót repedések és szivárgások
szempontjából. A csöveken és a csőcsatlakozókon talált
repedéseket ki kell javítani.

A hűtő telepítését, szervizelését és éves ellenőrzését
egy gáztüzelésű fűtőberendezések
telepítésére és szervizelésére jogosult vállalkozónak kell
elvégeznie.

FIGYELMEZTETÉS

Súlyos sérülés veszélye
Szervizelés előtt kapcsolja ki a gázellátást és az
elektromos tápellátást.
A ventilátor bármikor automatikusan elindulhat.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos
sérülést eredményezhet, illetve a berendezés
károsodását okozhatja.

1. MEGJEGYZÉS: Mielőtt karbantartás vagy javítás után
őrizetlenül üzemelteti a fűtőkészüléket, mind próbálja
meg begyújtani a beüzemelés utasítások szerint ( 22.
oldal, 11 rész – 25. oldal,11.9 rész), így győződve meg a
biztonsági rendszerek működőképes állapotáról. A
kisebb hibákat Ön is megkeresheti a hibaelhárítási
táblázatok segítségével: 32. oldal, 15 rész – 36.
oldal,15.5 rész.
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3. MEGJEGYZÉS: Vizsgálja át az összes gyanús
alkatrészt és kötőelemet. Győződjön meg a hibátlan,
meghúzott és rozsdátlan állapotukról.

13.2 Az égő karbantartása
1. Nyissa fel a zsanéros ajtót és távolítsa el az
égőszekrény burkolatát. Lásd 37. oldal, rész.
2. Távolítsa el a lerakódásokat a fő égő fúvókáiról és
venturi-csövéről. Lásd 38. oldal, 16.1.2 rész.
3. Távolítsa el a gyújtó elektródát és a lángérzékelőt.
Ellenőrizze a gyújtó elektróda és a lángérzékelő
állapotát. Tisztítsa le az esetleges lerakódásokat, és
ellenőrizze a kerámia
szigetelőelemeket. Cserélje ki, ha szükséges.

13.3 Ventilátor/motor egység karbantartása
A fő ventilátor csapágyak élettartam-kenésűek, ezért
utólagos kenést nem igényelnek. Tisztítás előtt kapcsolja
ki a gázellátást és az elektromos tápellátást. Szerelje ki a
ventilátor(oka)t, és tisztítsa meg a lapátok mindkét oldalát
egy kis kefe vagy poroló segítségével. Ha végzett,
szerelje vissza a ventilátor(oka)t.

13.4 A hőcserélő karbantartása
Megfelelő égés esetén a hőcserélő nem koszolódhat el.
Vizsgálja meg a hőcserélőt. Ellenőrizze, hogy nincseneke túlmelegedésre utaló jelek az első csöveken, amelyek
az égő túlhevülésére vagy folyamatosan alacsony
légáramlásra utalnak.

13. RÉSZ: SZERVIZELÉS

13.5 A gázszabályozó szelep karbantartása

13.7 Karbantartási ellenőrző lista

Az egység nem igényel rendszeres karbantartást. A
gázszabályozó szelepek cseréje: Lásd 37. oldal, 16.1
rész.

Telepítési szabályok és éves ellenőrzések: A
ROBERTS GORDON® berendezés telepítési és
szervizelési munkálatait a Roberts-Gordon Europe
Limited által értékesített berendezések telepítésére és
szervizelésére jogosult és kiképzett vállalkozónak kell
elvégeznie a ROBERTS GORDON® kézikönyvek,
valamint a illetékes hatóságok telepítésre, szervizelésre,
üzemeltetésre és feliratozásra vonatkozó előírásainak
megfelelően.

Ne javítsa és ne szerelje szét a helyszínen.
A meghibásodott gázszelepeket eredeti
pótalkatrészekre cserélje, amelyeket a RobertsGordon Europe Limited vállalattól szerezhet be.

13.6 Füstelszívó ventilátor
A füstelszívó ventilátor alapesetben nem igényel
karbantartást. Ha azonban a nyomáskapcsoló zárolja az
égést, vegye le a füstelszívó ventilátort a
szellőződobozról a külső perem és a füstelszívó
ventilátor lemezén található csavarok kicsavarásával
(Lásd 40. oldal, 16.3 rész). Győződjön meg arról, hogy a
ventilátor akadálytalanul jár és a lapátozás tiszta.

A fűtőkészülék közelében

Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében a
Roberts-Gordon Europe Limited azt javasolja hogy
évente legalább egyszer ellenőriztesse ROBERTS
GORDON® berendezését egy erre jogosult és kiképzett
vállalkozójával, és vele végeztesse el a szükséges
szervizelést, amelyhez kizárólag a Roberts-Gordon
Europe Limited által értékesített és szállított
alkatrészeket használjon fel.

Ne tároljon és ne használjon gyúlékony tárgyakat, folyadékokat és gőzöket a fűtőkészülék
közelében. Az ilyen anyagokat azonnal távolítsa el a fűtőkészülék környékéről.
Tartsa be a gyúlékony anyagokra vonatkozó távolságokat.
Ne akasszon és ne tegyen semmit a fűtőkészülékre.
Azonnal távolítson el minden olyan tárgyat, amelyre a gyúlékony anyagokra vonatkozó
minimális távolság vonatkozik.
Lásd 5. oldal, 3 rész.

Szellőzőcső/kivezetések

A szellőzésnek sérülésmentesnek kell lennie. Keressen akadályokat, repedéseket a
csövön, hézagokat a tömítéseken, illetve korrózióra utaló jeleket egy zseblámpa
segítségével.
A területnek tisztának és pormentesnek kell lennie.
Távolítson el minden koromlerakódást és vízkövet drótkefe segítségével.
Ha a szellőző kivezetéseken találhatók beépített rácsok, távolítson el róluk miden
szennyeződést, port és lerakódást.
Lásd 17. oldal, 8 rész.

Égési levegő bevezető cső

A bevezető csőnek és a bemenetnek sérülésmentesnek kell lennie. Keressen akadályokat,
repedéseket a csövön, hézagokat a tömítéseken, illetve korrózióra utaló jeleket.
A területnek tisztának és pormentesnek kell lennie.
Ha szükséges, tisztítsa meg, majd szerelje vissza.

Hőcserélő

Győződjön meg arról, hogy nincsenek rajta repedések.
Ellenőrizze, hogy nem látható-e vetemedés, elhajlás vagy deformáció az egységen.
Javítsa meg vagy cserélje ki, ha szükséges.

Gázvezeték és elzáró
szelepek
Égő kémlelőablaka

Ellenőrizze az egységeket gázszivárgás szempontjából.
Lásd 18. oldal, 9 rész.
Győződjön meg arról, hogy tiszta, nem repedt és nem lyukas.
Tisztítsa meg és cserélje ki, ha szükséges.

Füstelszívó ventilátorának
háza, járókereke és
motorja
Zárt égők és kimeneti
nyílások

A por és a szennyeződések eltávolításához porszívót vagy sűrített levegőt használhat.

Távolítsa el az akadályokat (még a pókháló is problémát okozhat).
Gondosan távolítson el minden port és idegen anyagot az égőből.
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Közvetlen szikrás gyújtó

Cserélje ki, ha a kerámia elemek töröttek, vastag koromréteg rakódott rájuk, vagy erodált
az elektróda.
Az elektródánál 1/8" (3,2 mm) hézagnak kell lennie.

Termosztát

Egyetlen huzal sem lehet szabadon, és egyetlen készülék vagy huzal sem lehet sérült.
Lásd 20. oldal, 10 rész.

Felfüggesztési pontok

Ellenőrizze a fűtőkészülék stabil felfüggesztését.
Ellenőrizze a felfüggesztő elemeket és a mennyezetet kopás szempontjából.
Lásd 11. oldal, 4. ábra és 12. oldal, 5. ábra.

Szilikon csövezés

Győződjön meg az összes nagynyomású csatlakozás szoros és biztos illeszkedéséről a
nyomáskapcsolónál, az égőnél és a levegőfúvó kimeneténél.

Gázszelep

Ellenőrizze a nyomásszabályozó állítócsavarjához tartozó fedél szilárd illeszkedését és
sérülésmentességét.
Ellenőrizze az összes huzalozás csatlakozását.

Kondenzátum leeresztő
(ha van ilyen)

Öblítse át a leeresztőt és tisztítsa meg az eltömődésektől.

Csatornák

Kérjen tanácsot légtechnikai szakembertől a helyes tisztítási eljárásra vonatkozóan

Levegő keringető
ventilátor

A komplett ellenőrzést a gyártó telepítési, üzemeltetési és szervizelési kézikönyvében
olvashatja.

Fali címke

Ha kihelyezte a fali címkét, ellenőrizze annak olvashatóságát és helyességét. Fali címkét
aRoberts-Gordon Europe Limitedvállalattól vagy a ROBERTS GORDON®független
viszonteladójától szerezhet be. Lásd 4. oldal, 2.1 rész.

Biztonsági címkék

Ha a termék biztonsági jelölései vagy címkéi olvashatatlanná válnak, a felhasználónak
gondoskodnia kell a cseréjükről. Jelzéseket és címkéket a Roberts-Gordon Europe Limited
vállalattól, illetve a ROBERTS GORDON® független viszonteladójától szerezhet be. Lásd
2. oldal, 1. ábra – 3. oldal, 2. ábra.
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14. RÉSZ: ÁTÁLLÁS MÁS GÁZRA
14.1 Általános rész
Ha másik gázt kíván használni, ki kell cserélnie az égő
fúvókáit és újra be kell üzemelnie a gázszelepet az új
feltételeknek megfelelően.

14.2 Az égő átállítása
Az égőegységet minden fűtőkészüléknél ugyanúgy kell
átállítani másik gázra.
1. Vegye le az égőszekrény burkolatát a következők
szerint: 37. oldal, 16.1 rész.
2. Távolítsa el a gázszelep kimenete és az elosztó
tömb közötti csatlakozást. A gázszelep kiszerelése.
Lásd 37. oldal, 16.1 rész.
3. Vegye le az elosztó tömböt az égőegységből az
alsó és felső csavarok eltávolításával. Lásd 38.
oldal, 16.1.2 rész.
4. Szerelje le a fő égő fúvókákat.
5. Cserélje ki a fúvókákat az új gáztípushoz való
fúvókákra, ügyelve a tömített illeszkedésre.
6. Szerelje vissza az alkatrészeket a kiszerelés
lépéseinek fordított sorrendjében.

14.3 Gázszelepek
Az egységhez használt valamennyi gázszelep el van
látva nyomásszabályozóval, amelyek földgázzal és LPGvel történő használatra egyaránt beállíthatók.
Az átállás keretében beüzemelés közben be kell állítani
az égőnyomást az adattáblán szerelő értékre. Lásd 9.
oldal, 5.3 rész.
Gondoskodjon arról, hogy a fűtőkészülékhez vezetett gáz
bemeneti nyomása megfelel az új gáznak, és a gázellátó
rendszerből maradéktalanul távozott a régi gáz.
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15. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

VESZÉLY

Áramütés veszélye
Szervizelés előtt válassza le az elektromos tápellátást.
A fűtőkészüléket megfelelő földeléssel kell ellátni.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést és
akár halálos sérülést eredményezhet.

FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tartsa a gyúlékony
tárgyakat, folyadékokat és
gőzöket a gyúlékony
anyagokra előírt értéknél
távolabb a fűtőkészüléktől.

Robbanásveszély
Szervizelés előtt kapcsolja
ki a fűtőkészülék
gázellátását.

Égési sérülés veszélye
Szervizelés előtt hagyja
lehűlni a fűtőkészüléket.
Üzemeltetés után a csövek
forrók lehetnek.

Vágás/becsípődés veszélye
Viseljen védőfelszerelést
telepítés, üzemeltetés és
szervizelés közben.
A szélek élesek.

Bizonyos tárgyak
meggyulladhatnak vagy
felrobbanhatnak, ha túl közel
helyezik a fűtőkészülékhez.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.
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15.1 Általános rész
Start
Be van kapcsolva a
gázellátás és az
elektromos tápellátás?

Nem

Kapcsolja be a
tápellátásokat.

Igen

Világít a zárolás piros
ﬁgyelmeztető lámpája?

Igen

Ellenőrizze az égőt
a 15.2 szerint.

Nem

Ellenőrizze a ventilátort
a 15.5 szerint.

Nem

Az égő zárolva?

Nem

Jár a ventilátor?

Igen
Miközben a külső
vezérlőegységek aktívak, az
égő folyamatosan működik a
fűtési ciklus során?

Nem

Igen
Ellenőrizze az égőt
a 15.2 szerint.

A határoló termosztát
kioldott. Lásd 11.3.2 fejezet.

Nem

Cserélje ki a határoló
termosztátot.

Igen
Cserélje ki az axiális
ventilátort.

Igen

A fűtőkészülék működik
HIBAKERESÉS VÉGE.

Nem

Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a RobertsGordon Europe Ltd. vállalattal.
Tel.: +44 (0) 121 506 7700
Fax: 0 (0) 121 506 7701
www.robertsgordon.co.uk

Saját biztonsága és a fűtőkészülék optimális üzeme érdekében csak és kizárólag ROBERTS
GORDON®pótalkatrészeket használjon.
Végezze el a beüzemelési eljárást a következők szerint: 22. oldal, 11 rész.
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15.2 Automatikus gyújtású égőrendszerek hibaelhárítása
Start
Be van kapcsolva a
gázellátás és az
elektromos tápellátás?

Nem

Kapcsolja be a
tápellátásokat.

Nem

Kapcsolja be a
vezérlőegységeket.

Igen

Be vannak
kapcsolva a külső
vezérlőegységek?

Igen
Világít a zárolás
piros lámpája?

Igen

Nyomja be 3 –5 másodpercre
majd engedje fel a zárolást
alaphelyzetbe állító gombot a
fűtőkészülék hátulján, illetve a
távoli gombot, ha van ilyen.

Nem
Jár az
tüzelőanyag-ventilátor?

Nem

Van 230 V-os tápellátás a
ventilátor csatlakozásain?

Igen

Tüzelőanyag-ventilátor
hiba; cserélje ki

Nem
Az égővezérlés vagy a
dugaszoló csatlakozások
meghibásodtak. Javítsa meg
vagy cserélje ki, ha szükséges
Igen
Átvált a
levegőnyomás-kap
csoló?

Nem

Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok
tüzelőanyag/levegő a bemeneti
csatornában. Ellenőrizze, hogy nincs-e
eltömődve az égési levegő körben.
Ellenőrizze, hogy nem hibásodott-e
meg levegőnyomás-kapcsoló.
Lásd a 15.6 részt.

Igen
Várjon 30 – 40
másodpercet. Van
gyújtószikra?

Nem

A HT vezeték sérülésmentes
és csatlakoztatva van? A
gyújtóelektróda hibátlan?

Igen

Nem

Működik a gázszelep?
A szelep ellenőrzését lásd a
14.4 részben.

Nem

Gyújtásvezérlés hiba;
cserélje ki. Lásd a 15.3 részt.

Igen

Ég a láng?

Cserélje ki a szelepet.

Igen

Világít a zárolás piros lámpája? Igen

Ha a láng ég, legalább 1μA
Igen
DC lángáram mérhető?

Keresse meg a hibát a
felügyelő rendszerben.
Lásd a 14.3 részt.

Nem

A fűtőkészülék működik
HIBAKERESÉS VÉGE.

Nem

Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a RobertsGordon Europe Ltd. vállalattal.
Tel.: +44 (0) 121 506 7700
Fax: 0 (0) 121 506 7701
www.robertsgordon.co.uk

Saját biztonsága és a fűtőkészülék optimális üzeme
érdekében csak és kizárólag ROBERTS GORDON®
pótalkatrészeket használjon.
Végezze el a beüzemelési eljárást a következők
szerint: 22. oldal, 11 rész.

34 / 43

15. RÉSZ: HIBAELHÁRÍTÁS

15.3 Lángfelügyelő rendszer hibaelhárítása
A lángérzékelő áramának méréséhez kapcsoljon sorba egy 0 – 50
μA DC árammérőt a lángérzékelővel. Ha az árammérő negatív
értéket mutat, cserélje fel a mérővezetékeket.
START
Kapcsoljon sorba egy
DC árammérőt a
lángérzékelővel.

Nem
Van láng és legalább
1 μA DC lángáram
mérhető?

Nem

Járjon el a 15.1 rész
szerint a hiba
megkereséséhez.

Igen
Folyik áram a lángérzékelő
áramkörében, amikor
nincs láng?

Igen

Sérült a csatlakozó vezeték?
A lángérzékelő sérült vagy
földelt alkatrésszel
érintkezik?

Igen

Javítsa meg vagy
cserélje ki, ha szükséges.

Igen

Helyes a betáplált égőgáz
nyomása? Helyes a fázis és a
nulla polaritás? A lángérzékelő
áramköre hibátlan?

Igen

Hibás vezérlőszekrény.
Cserélje ki a megfelelő
típusúra.

Nem
Történik zárolás,
amikor ég a láng?

Nem
Javítsa meg vagy
cserélje ki, ha szükséges.

Nem

A fűtőkészülék működik
HIBAKERESÉS VÉGE.

Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a RobertsNem Gordon Europe Ltd. vállalattal.
Tel.: +44 (0)121 506 7700
Fax: +44 (0)121 506 7701
www.robertsgordon.co.uk

MEGJEGYZÉS: A lángérzékelő minimális árama 1 μA DC.
15.4 Mágnesszelepek hibaelhárítása
START
A szelepnél jelentkező gáznyomás
megfelelő az adott gáztípushoz?
Értesítés nyomás meglétéről.

Nem

A hiba máshol van.

Nem

A szelep vagy gyújtás
vezérlésének hibája. Cserélje
megfelelő típusúra.

Nem

A szelep hibája.
Cserélje megfelelő
típusúra.

Igen
A szelepnél jelentkező gáznyomás
megfelelő az adott gáztípushoz?
Értesítés nyomás meglétéről.

Igen
A szelep elzárásakor
lecsökken a gáznyomás a
szelep kimeneténél?

Igen

A szelep működik
HIBAKERESÉS VÉGE.

Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a RobertsGordon Europe Ltd. vállalattal.
Tel.: +44 (0)121 506 7700
Fax: +44 (0)121 506 7701
www.robertsgordon.co.uk
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15.5 A fő ventilátor hibaelhárítása
START
Automatikusan jár a
ventilátor?

Nem

Van 230 V-os áramellátás
a T1 – N kapcsokon?

Nem

Van 230 V-os feszültség az
Li és N kapcsok között?

Igen

Cserélje ki a ventilátor
késleltető termosztátját.

Igen
A ventilátor motorja
meghibásodott. Cserélje ki a
megfelelő típusúra.

Igen
A ventilátor ki- és
bekapcsol, miközben az égő
folyamatosan ég?

Igen

Cserélje ki a ventilátor
késleltető termosztátját.

Nem

A ventilátor működik
HIBAKERESÉS VÉGE.

Nem

Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a Roberts-Gordon
Europe Ltd. vállalattal.
Tel.: +44 (0)121 506 7700
Fax: +44 (0)121 506 7701 www.robertsgordon.co.uk

Saját biztonsága és a fűtőkészülék optimális üzeme érdekében csak és kizárólag eredeti ROBERTS GORDON®
pótalkatrészeket használjon.
Végezze el a beüzemelési eljárást a következők szerint: 22. oldal, 11 rész.

36 / 43

16. RÉSZ: ALKATRÉSZEK LE- ÉS FELSZERELÉSE

16. RÉSZ: ALKATRÉSZEK LE- ÉS FELSZERELÉSE

VESZÉLY

Áramütés veszélye

FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély

Tűzveszély

Szén-monoxid veszélye

Kizárólag a jelen telepítési, üzemeltetési és szervizelési kézikönyvben megadott eredeti ROBERTS GORDON®
pótalkatrészeket használja.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása áramütést, súlyos vagy akár halálos sérülést, illetve anyagi károkat eredményezhet.

Alkatrészek le- és felszerelése előtt olvassa el a
vonatkozó figyelmeztetéseket és fontos tudnivalókat.
Mielőtt karbantartás vagy javítás után őrizetlenül
üzemelteti a fűtőkészüléket, mind mindig próbálja meg
begyújtani a beüzemelés utasítások szerint ( 22. oldal, 11
rész), így győződve meg a biztonsági rendszerek
működőképes állapotáról. A kisebb hibákat Ön is
megkeresheti a hibaelhárítási táblázatok segítségével:
32. oldal, 15 rész – 36. oldal,15.5 rész.
Az égő alkatrészei
Az égő szervizelhető alkatrészeihez a fűtőkészülék jobb
oldalán található ajtón keresztül férhet hozzá. Fordítsa el
a reteszt 90°-kal egy csavarhúzó segítségével. Lásd 8.
oldal, 5 rész.
A fűtőkészülék égőket és gázszabályozó egységeket
tartalmazó tokozása egy teljesen zárt szekrény.
Gondoskodjon a megfelelő tömítettségről és cserélje ki a
tömítéseket, ha szükséges.

Leírás
Ajtótömítés

Alkatrészszám
92700022

16.1 Gázszelep
Válassza el a gázcsövet a fűtőkészülék bemenetéről.
Szerelje ki az elosztó tömb rögzítőcsavarjait (Lásd 38.
oldal, 16.1.2 rész), majd vegye le az elosztó tömböt.
Csavarozza le a gázszelepet az elosztó tömbről. Szerelje
vissza a lépések fordított sorrendjében. Győződjön meg
arról, hogy helyes a szelep gázáramlási iránya.
Használjon minimális mennyiségű gáztömítő anyagot a
menetes csatlakozónál. Helyezze vissza az O-gyűrűt a
kimeneti peremre, amikor felszereli az alkatrészt.
Győződjön meg az összes csatlakozó
szivárgásmentességéről. Állítsa alaphelyzetbe a
gázszelepet. Lásd 24. oldal, 11.4.2 rész.
ÜGYELJEN ARRA HOGY MINDIG AZ ADOTT
TÍPUSHOZ ELŐÍRT GÁZSZELEPEKET
HASZNÁLJA, AMIKOR KICSERÉLI EZEKET A
SZABÁLYOZÓ ELEMEKET.

16.1.1 Mindegyik típus

Leírás
Gázszelep
Gyújtásvezérlés

Alkatrészszám
90033102
90434023
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16.1.2 Égő fúvókák
Győződjön meg a fúvókák szivárgásmentes
illeszkedéséről.
Ellenőrizze az égők helyes beállítását.

Lángérzékelő

Győződjön meg az összes csőcsatlakozó
tömítettségéről.

Elosztó tömb

Égők
Fúvókák
Elosztó
tömb
Csavarozza ki
a fúvókákat

Gyújtó
elektróda

Jelölés

Távolítsa el az elosztó
tömb csavarjait, és
húzza ki a tömböt.

TÍPUS

CTCU-11

CTCU-15

CTCU-22

CTCU-27

CTCU-32

Fúvóka darabszáma

3

4

5

6

7

Földgáz (G20)

Fúvóka mérete, mm Ø

1,85

1,85

2,06

2,057

2,057

in Ø

0,073

0,073

0,081

0,081

0,081

49

49

46

46

46

91930049

91930049

91930046

91930046

91930046

Jelölés
RG cikksz.

Földgáz (G25)

Fúvóka mérete, mm Ø

2,052

2,052

2,261

2,052

2,261

in Ø

0,081

0,081

0,089

0,081

0,089

46

46

43

46

43

91930046

91930046

91930043

91930046

91930043

Jelölés
RG cikksz.

LPG propán (G31) és LPG bután (G30)

Fúvóka mérete, mm Ø
in Ø
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1,18

1,18

1,25

1,25

1,25

0,0465

0,0465

0,049

0,049

0,049

Jelölés

56

56

1,25

1,25

1,25

RG cikksz.

91930056

91930056

91930125

91930125

91930125
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16.2 Gyújtó elektróda és lángérzékelő

Égők

Határoló
termosztát

Lángérzékelő

Lángérzékelő

Ventilátor
termosztát

Gyújtó
elektróda
Gyújtó
elektróda

120
(3 mm
szikrahézag)

Égők

égőszekrény,
elölnézet

A gyújtó elektróda vagy a lángérzékelő cseréjéhez távolítsa el az elektromos vezetéket és a csavart.
Húzza le az egységet a tartójáról. Szerelje vissza a lépések fordított sorrendjében, ügyelve
az égőtől mért távolságra, amely az égőszekrény elölnézetében látható.
Leírás
Gyújtóelektróda
Automatikus gyújtás lángérzékelője
Égők
Ventilátor termosztát
Határoló termosztát

Alkatrészszám
90427411
90439300
92000002
90412102
90412100
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16.3 Füstelszívó ventilátor, függőleges telepítés (mindegyik típus)

Rögzítőlemez

Bemeneti és
kimeneti burkolat

Füstelszívó
ventilátor
rögzítőcsavarjai
(kettő)

Rögzítőlemez a
füstelszívó ventilátor
rögzítőcsavarjaihoz
(kettő)

Levegőbemenet
adapter

Tömítések
Szellőződoboz
Rögzítőlemez a
szellőződoboz
rögzítőcsavarjaihoz
(három)

Tömítés

Füstelszívó
ventilátor
rögzítőcsavarjai
(kettő)

Rögzítőlemez a
szellőződoboz
rögzítőcsavarjai
hoz (három)

TÍPUS

CTCU-11

CTCU-15

Füstelszívó ventilátor

CTCU-27

CTCU-32

Épületben elhelyezett kezelőszervek P1210838

RG cikksz.
Levegő lemez

CTCU-22

1. A ventilátor eltávolításához
szerelje ki a ventilátort/rögzítőlemezt a szellőződobozhoz rögzítő
5 csavart.
2. A ventilátor rögzítőlemezről
történő eltávolításához csavarja ki
a 2 csavart.
3. Szerelje vissza az alkatrészt
fordított sorrendben.
4. A füstelszívó és a levegőbemenet
hátulsó elrendezésről felső
elrendezésre alakításához
távolítsa el a ventilátort/
rögzítőlemezt az 1. és 2. lépésben
leírtak szerint.
5. Fordítsa el a motort 90°-kal az
óramutatóval ellentétes irányba,
majd szerelje vissza a 3 csavart.
(a 11-es és 15-ös típusnál Lásd
40. oldal, 16.3.1 rész)
6. Távolítsa el a bemenet és kimenet
burkolat(ai)t a fűtőkészülék
tetejéről.
7. Fordítsa el a ventilátort, a
rögzítőlemezt és a tömítést az
óramutató járásával egyező
irányba, amíg a füstelszívó
adaptere egybe nem esik a felső
nyílással. Rögzítse az alkatrészt 5
csavarral.
8. Szerelje fel a bemenet/kimenet
burkolatát.
9. Szerelje fel el a bemenet és
kimenet burkolat(ai)t a
fűtőkészülék hátulján található
nyílásokra.
10. Ellenőrizze a csatlakozások
szivárgásmentességét.
Győződjön meg arról, hogy a
rögzítőlemez kimeneti nyílása
tiszta és akadálytalanul átjárható.

90710471
mm
Ø

35

41

57

57

64

in Ø

1,375

1,625

2,25

2,25

2,5

RG cikksz.

11315138

11315163

11315225

11315225

11315250

Levegő lemez szűkítő

11315130

11315030

-

-

-

ÜGYELJEN ARRA HOGY MINDIG AZ ADOTT TÍPUSHOZ ELŐÍRT FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTORT HASZNÁLJA,
AMIKOR KICSERÉLI EZEKET AZ ELEMEKET.
Ha munkát végez a füstelszívó ventilátoron vagy kicseréli azt, hajtson végre beüzemelést. Lásd 26. oldal, 12 rész.

16.3.1 Füstelszívó ventilátor, függőleges telepítés (kompakt csöves egység, 11-es és 15-ös típus)
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Kövesse a következőkben leírt lépéseket: 16.3 rész. Az 5. lépés után vigye a szűkítő lemezt a függőleges jelölésű
nyílásokhoz.

Szűkítő lemez

Szűkítő lemez

Függőleges

Vízszintes

16.4 Nyomáskapcsoló
Húzza le a 3 utas csatlakozót. Oldja ki a rögzítés
műanyag kapcsait. Cserélje ki a típusnak megfelelő
nyomáskapcsolóra. A nyomáskapcsolók a
nyomásbeállításnak megfelelő színkóddal vannak
ellátva.

FIGYELMEZTETÉS

Szén-monoxid veszélye
Használjon az adott típushoz előírt nyomáskapcsolót
Nem megfelelő nyomáskapcsoló használata esetén
csökken az üzemeltetés biztonsága.
Ezen utasítások ﬁgyelmen kívül hagyása súlyos
vagy akár halálos sérülést eredményezhet.

Ha munkát végez a nyomáskapcsolón vagy kicseréli azt,
hajtson végre beüzemelést. Lásd 22. oldal, 11 rész.

Nyomáskapcsoló

CTCU-11

CTCU-15

CTCU-22

CTCU-27

CTCU-32

RG cikksz.

90439801

90439801

90439803

90439821

90439821

Színkód

pink

pink

szürke

barna

barna

Beállítási pont, mbar

0,57

0,57

1,02

0,95

0,95

in wc

0,23

0,23

0,41

0,38

0,38
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16.5 Gyújtásvezérlés
Ez a vezérlés a tartólemezre van felszerelve. Húzza le a
három kábelcsatlakozót. Húzza le a gyújtás kábelét, a
gyújtás földelését és a lángérzékelő kábelét, és jegyezze
fel az eredeti helyüket. A gyújtásvezérlés tartója mögött
találhatók a fehér rögzítőcsapok. Nyomja be a rögzítő
fület, miközben a tartót óvatosan lehúzza a
rögzítőcsapokról. Távolítsa el a csavarokat. Szerelje
vissza a lépések fordított sorrendjében. Ügyeljen arra,
hogy a gyújtás és a lángérzékelő kábelei az eredeti
helyükre kerüljenek vissza.

16.6 CTCUA axiális ventilátor/védőelem/motor
egység
A CTCUA fűtőkészülék axiális ventilátora
teljesen összeszerelt és kiegyensúlyozott állapotban
kerül kiszállításra.

16.6.1 A ventilátor le- és felszerelése
Távolítsa el a csavarokat
és az alátéteket.

Távolítsa el a vezérléshez menő vezetéket és huzalozásokat.
Leírás
Axiális ventilátor, CTCU-11
Axiális ventilátor, CTCU-15
Axiális ventilátor, CTCU-22
Axiális ventilátor, CTCU 27/32

Alkatrészszám
11111911
11111920
11111921
90750002

16.6.2 A ventilátor egység felszerelése
A ventilátor egység felszerelését a fent bemutatott
lépések fordított sorrendjében végezze. Helyezzen gumi
alátéteket a védőelem tartójára, csökkentve ezzel a
vibrációt.
• Mielőtt áram alá helyezi a ventilátort, ellenőrizze a
ventilátor lapátozásának akadálytalan forgását.
• A hibamentes működés érdekében feltétlenül vegye
figyelembe a ventilátor huzalainak színkódolását.
Lásd 21. oldal, 10.3 rész kapcsolási rajz.
• Csak a Roberts-Gordon Europe Limited vállalat által
értékesített és szállított eredeti pótalkatrészeket
használjon.
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16.7 Ventilátor és határoló termosztátok
16.7.1 Le- és felszerelés
1. Válassza le a termosztáthoz menő elektromos
csatlakozásokat
2. Csavarozza ki a termosztátot rögzítő két csavart
3. Szereljen fel egy új termosztátot két csavarral,
ügyelve az egység helyes hőmérsékleti beállítására
és típusára.
Lásd 9. oldal, 5.3 rész.
4. Csatlakoztassa vissza a elektromos
csatlakozásokat, és ellenőrizze a működést.
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