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Termékjóváhagyás
A ROBERTS GORDON készülékek tesztelve vannak és CE tanúsítvánnyal rendelkeznek, illetve
megfelelnek földgáz és LP gáz használata esetén a következő előírásoknak: a Gázkészülékek,
Alacsony villamos feszültség, Elektromágneses és Gépek irányelveknek, amennyiben ennek az
útmutatónak megfelelően telepítik, helyezik üzembe és tartják karban ezeket a berendezéseket.
Ez az útmutató az Európai Unióba gyártott készülékekre érvényes.
A többi (nem Európai Uniós) ország számára tervezett berendezések is kaphatóak igény esetén.
Ezt a berendezést a helyi és az adott országbeli törvényeknek, szabályoknak, előírásoknak
megfelelően kell felszerelni, kizárólag jól szellőző térben, ahogy azt ez az útmutató is leírja.
Telepítés előtt ellenőrizze, hogy a helyi gázrendszer, a földgáz tulajdonságai, a nyomásérték és a
berendezés beállításai kompatibilisek-e.
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COMBAT® CSÖVES HŐCSERÉLŐS HŐLÉGFÚVÓK TELEPÍTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS SZERVIZELÉSI KÉZIKÖNYV

1. FEJEZET: BIZTONSÁG
Az Ön biztonsága fontos nekünk! Ezt a
jelet használjuk az egész útmutatóban,
amikor a lehetséges tűz-, elektromos és
égésveszélyre hívjuk fel a figyelmét.
Különös gonddal olvassa el és tartsa be
a fejezetekben található, így jelölt
figyelmeztetéseket.
A hőlégfúvó telepítését, szervizelését és éves
ellenőrzését csak bejegyzett, a gázüzemű
berendezések telepítésében és szervizelésében
szakképzett telepítő/vállalkozó végezheti.
A telepítés, üzemeltetés vagy szervizelés
megkezdése előtt olvassa el alaposan ezt a
kézikönyvet.
Ezt a hőlégfúvót arra tervezték, hogy nem-lakott
belső tereket fűtsön. Ne szerelje fel lakott térben.
Ezeket az utasításokat, műszaki rajzokat, a helyi
törvényeket és előírásokat és a gáz- és elektromos
vezetékekre, szellőzésre stb. vonatkozó
szabványokat a telepítés előtt végig kell olvasni és
értelmezni.
2. FEJEZET: A TELEPÍTŐ FELELŐSSÉGE
• Az ide vonatkozó előírásoknak, törvényeknek és
szabályoknak megfelelően telepíteni a hőlégfúvót, a gáz- és elektromos szerelvényeket.
Ehhez a Roberts-Gordon azt javasolja, hogy a
telepítő lépjen kapcsolatba a helyi építésfelügyelettel, tűzoltósággal és biztosító társasággal, hogy kellő útmutatást kapjon.
• Az ebben az útmutatóban található
információkat használni, a helyi és az adott
országra vonatkozó törvényeket betartani
telepítéskor.
• A hőlégfúvót a gyúlékonyanyagoktól való
védőtávolságok betartásával telepíteni.
• A berendezéshez nem biztosított anyagokat
beszerezni.
• A rögzítések, füstcső és levegő bemenetének
megtervezése.
• Az égőfejek mellett szabad távolságot hagyni a
szervizeléshez.
• Adnia kell egy példányt ebből a telepítési,
üzembe helyezési, üzemeltetési és szervizelési
kézikönyvből a tulajdonosnak.
• Soha nem használhatja a hőlégfúvót létra
megtámasztására vagy más gépekhez való
hozzáférésre, és nem függeszthet fel semmit a
berendezésre.
• Meg kell győződnie arról, hogy megfelelő
szellőzés van a területen, ami megfelel minden
helyi szabályozásnak és az adott országbeli
törvényeknek.
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2.1 Védőtávolságok gyúlékony anyagoktól
A gyúlékony anyagoktól való védőtávolságokat
minden esetben meg kell hagyni. Nagy figyelemmel
kell eljárni, ha a hőlégfúvót gyúlékony anyagok, mint
pl. fa, papír, gumi stb. közelében üzemelteti. Ezen
útmutató hátulján talál egy falra kitehető táblát,
amely emlékezteti a biztonsági előírásokra és a
gyúlékony anyagoktól való védőtávolságokra.
Helyezze ezt el a készülék mellett a falon.
2.2 Maró hatású vegyi anyagok

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM!

Ne
maró
hatású
vegyivegyi
Nehasználja
használjaa hőlégfúvót
a hõlégfúvót
maró
hatású
anyagokkal
anyagokkalegy
egytérben.
térben.
A maró hatású vegyi anyagok károsítják az égőfejet
A maró
hatású részt.
vegyi anyagok károsítják az égõfejet
és
a hőcserélő
és a hõcserélõ részt.
Ezen utasítások be nem tartása anyagi kárt
Ezen utasítások be nem tartása anyagi kárt okozhat.
okozhat.

A Roberts-Gordon nem vállal felelősséget a minden
telepítés előtt végrehajtandóbiztonsági
intézkedések betartásáért: ez teljes mértékben a
telepítő felelőssége. Fontos, hogy a vállalkozó,
alvállalkozó vagy a tulajdonos pontosan
meghatározza, hogy hol található a helyszínen
gyúlékony anyag, maró hatású vegyi anyag vagy
szénhidrogén halogénszármazéka*.
* A szénhidrogének halogénszármazéka olyan vegyület-családot takar, amelyet a halogén anyagok
(fluor, klór, bróm stb.) jelenléte jellemez. Ezeket a
vegyületeket általában hűtőszekrényekben, tisztítószerekben, oldószerekben stb. használják. Ha
ezek a vegyületek az égőfej által használt levegőbe
kerülnek, a hőlégfúvó alkat-részeinek élettartama
jelentősen lecsökken. A garancia nem érvényes, ha
a hőlégfúvó szénhidrogének halogénszármazékaival érintkezésbe lép.
2.3 Helyi törvények és előírások
Minden berendezést úgy kell telepíteni, hogy az
adott országbeli törvények és a helyi előírások
legújabb verziójának megfeleljen. Ez vonatkozik az
elektromosság, gáz és szellőzés szerelésére is.
MEGJEGYZÉS: parkolóházak, repülőgéphangárak
stb. esetén egyéb szabályok is vonatkozhatnak a
telepítésre.

3. FEJEZET: FONTOS INFORMÁCIÓK

3. FEJEZET: FONTOS INFORMÁCIÓK
3.1 Alapvető információ
A CTU hőlégfúvóknak automatikus égőfejei vannak,
melyek csak ki/bekapcsolt állapotúak lehetnek.
3.2 Elhelyezés és felfüggesztés
Minden modellt:
• Beltéren kell felszerelni.
• Szintezve kell elhelyezni.
• Felszerelhet nem gyúlékony anyagból készült
polcra. (Lásd a(z) 5. oldal 4. fejezetet és a(z) 9.
oldal 2. ábráját az alátámasztási pontokért)
• Felfüggeszthet (lásd a(z) 9. oldal 2. ábráját) a
mennyezetre vagy falra szerelt tartókra, amelyek elég erősek ahhoz, hogy elbírják a hőlégfúvót, melynek méretei a(z) 5. oldal 4.1. fejezet,
Mérettáblázatban találhatóak meg. A felfüggesztő lágyacél rudak átmérője legalább 10 mm
legyen. Négy felfüggesztési pont (M10-es anya)
található a hőlégfúvó tetején.
• Úgy kell felszerelni, hogy ajtaja teljesen kinyitható legyen, biztosítva így a javítandó részek jó
elérhetőségét.

3.8 Füstcső
Úgy válassza meg a hőlégfúvó helyét, hogy az
megfelelő füstcsövezést tegyen lehetővé. Minden
hőlégfúvóhoz egyenként tartoznia kell egy
megfelelően méretezett és tömített füstcsőrendszernek (Lásd a(z) 10. oldal 6. fejezetet).
Helyiségben történő felállításkor a levegő bemeneti
rendszer ugyanolyan méretű kell, hogy legyen és a
füstcső/levegő bevezetést egy koncentrikus falnál
vagy tetőnél kell befejezni.

3.3 Minimális telepítési védőtávolságok
A hőlégfúvó és a füstcső körül a(z) 4. oldal 1.
ábrája, a(z) 10. oldal 3. ábrája a(z) 11. oldal 6.
ábrájaig alapján kell a védőtávolságokat kialakítani
az elérés, szervizelés és helyes működés
biztosítása érdekében.
3.4 Védőtávolságok gyúlékony anyagoktól
A gyúlékony anyagoktól a(z) 4. oldal 1. ábrája
alapján kell védőtávolságot tartani. Ahol nincs külön
jelezve, ott a telepítési védőtávolságok érvényesek.
3.5 Szellőzés
Fontos biztosítani a megfelelő légáramlást a
hőlégfúvó körül, hogy az égéshez, szellőzéshez és
levegőelosztáshoz legyen elég levegő a helyi és
adott országbeli törvényeknek megfelelően.
3.6 Gázellátás
Fontos, hogy a gázvezeték megfelelően méretezve
legyen a hőlégfúvó adattábláján szereplő
nyomáshoz. Sem a gázvezeték, sem az elektromos
csatlakozás nem támaszthatja a hőlégfúvót, nem
lehetnek terhelés alatt.
3.7 Tápfeszültség
A fő elektromos kapcsokon állandó, 50 Hz-es 230 V
feszültség szükséges. A(z) 10. fejezet alapján a
hőlégfúvón megfelelő energiaszabályozásnak is
lennie kell.
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FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tûzveszély
Néhány
Néhány tárgy
tárgy tüzet
tüzet foghat
foghat vagy
vagy felrobbanhat,
felrobbanhat, ha
ha túl
túl
közel
közel kerül
kerül egy
egy hőlégfúvóhoz.
hõlégfúvóhoz.
Tartson
Tartson minden
minden gyúlékony
gyúlékony tárgyat,
tárgyat, folyadékot
folyadékotés
és
gőzt
megfelelő
távolságban
a
hőlégfúvótól.
gõzt megfelelõ távolságban a hõlégfúvótól.
Ezen utasítások be nem tartása halált, sérülést és
Ezen utasítások
be nem tartása halált, sérülést és
anyagi
kárt okozhat.
anyagi kárt okozhat.

1. ábra: Telepítési védőtávolságok és gyúlékony anyagoktól való védőtávolságok
Telepítési védőtávolságok
Védőtávolságok gyúlékony anyagoktól

Tetőterminál

15 cm

Levegő
bemenet

15 cm

50 cm
Fali
terminál

50 cm**

3m

Füstcső

30 cm

60 cm
2.5 - 3.5 m*

*A hőlégfúvókat magasabbra kell elhelyezni, ha
desztratifikáló ventilátorok és/vagy lefelé fordított
fúvókák is vannak telepítve.

**80 cm szükséges, hogy kiszolgálja a
hőlégfúvót.

A hőlégfúvót mindig legalább 2,5 m-rel a padló fölé kell telepíteni.
A füstcső minimális védőtávolsága gyúlékony anyagoktól 5 cm.
Ha olyan alacsonyan van telepítve a hőlégfúvó, hogy az arra járó emberek elérhetik a berendezés forró
részeit, akkor megfelelő védelmet kell biztosítani.
Minden megadott távolság a minimális védőtávolságot jelenti a szerviz-elérés, légáramlás és biztonság
érdekében.
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4. FEJEZET: MŰSZAKI ADATOK
4.1 CTUA (minden modell)
A hőlégfúvót ezeknél a
pontoknál kell alulról
megtámasztani vagy
felfüggeszteni.

Felülnézet
E

D

C

77

4 x M10-es rögzítő
anya (tartozék)

támasztási
középpontok 492

Oldalnézet
J
646

Hátulnézet

Z

levegő bemenet

F
G

H

B

Füstcső

Reteszelés
kioldása

Gáz ellátás

Elektromos
vezeték
becsatlakozás

168
A

Mérettáblázat - CTUA (minden modell)
A Szélesség
B Magasság
C Alátámasztási távolság
D Alátámasztási távolság
E Alátámasztási távolság
F Füstcső középpontja
Füstcső/levegő

G bemenet középpontja
H Füstcső helyzete
J Gázbevezetés helye
Z Hosszúság
Füstcső/levegő
bemenet csőméret
Tömeg

Modell

22

30

35

40

50

60

75

90

100

115

mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)
mm Ø
(col) Ø

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
240
(9.5)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
240
(9.5)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
240
(9.5)

1075
(42.3)
610
(24)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
240
(9.5)

1327
(52.3)
1100
(43.3)
627
(24.7)
312
(12.3)
388
(15.3)
346
(13.6)

140
(5.5)
218
(8.6)
150
(5.9)
756
(29.8)

140
(5.5)
218
(8.6)
150
(5.9)
756
(29.8)

140
(5.5)
218
(8.6)
150
(5.9)
756
(29.8)

1075
(42.3)
895
(35.2)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
430
(16.9)
140
(5.5)
211
(8.3)
150
(5.9)
806
(31.8)

1327
(52.3)
1100
(43.3)
627
(24.7)
312
(12.3)
388
(15.3)
346
(13.6)

140
(5.5)
218
(8.6)
150
(5.9)
756
(29.8)

1075
(42.3)
895
(35.2)
450
(17.7)
312
(12.3)
315
(12.4)
430
(16.9)
140
(5.5)
211
(8.3)
150
(5.9)
806
(31.8)

225
(8.9)
260
(10.2)
220
(8.7)
756
(29.8)

225
(8.9)
260
(10.2)
220
(8.7)
756
(29.8)

1327
(52.3)
1345
(53)
627
(24.7)
312
(12.3)
388
(15.3)
537
(21.1)
225
(8.9)
260
(10.2)
220
(8.7)
806
(31.8)

1327
(52.3)
1345
(53)
627
(24.7)
312
(12.3)
388
(15.3)
537
(21.1)
225
(8.9)
260
(10.2)
220
(8.7)
806
(31.8)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

100
(3.9)

130
(5.1)

130
(5.1)

130
(5.1)

130
(5.1)

kg

84

84

88

92

115

122

160

169

194

203
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4.2 CTUB, CTUC és CTUD
1440
679

K

115

L

646

M
N

N

Oldalnézet
CTUC (minden modell)

Oldalnézet
CTUB/C (minden modell)
115

150

P

646

N

N

Elölnézet
CTUD és minden olyan modell, amelyen van
levegőkivezető csatlakozás

Oldalnézet
CTUD (minden modell)
Mérettáblázat - CTUB, CTUC és CTUD
Modell

22

30

35

40

50

60

75

90

100

115

mm
(col)
mm
(col)
mm
(col)

1026
(40.4)

1026
(40.4)

1026
(40.4)

1026
(40.4)

1026
(40.4)

1026
(40.4)

1076
(42.4)

1076
(42.4)

1076
(42.4)

1076
(42.4)

610
(24)
610
(24)

610
(24)
610
(24)

610
(24)
610
(24)

610
(24)
610
(24)

895
(35.2)
895
(35.2)

895
(35.2)
895
(35.2)

1100
(43.3)
1100
(43.3)

1100
(43.3)
1100
(43.3)

1380
(54.3)
1431
(56.3)

1380
(54.3)
1431
(56.3)

N kozás magassága

mm
(col)

534
(21)

534
(21)

534
(21)

534
(21)

817
(32)

817
(32)

1024
(40.3)

1024
(40.3)

1233
(48.5)

1233
(48.5)

Bemeneti és
kivezető csőcsatlaP kozás szélessége

mm
(col)

709
(27.9)

709
(27.9)

709
(27.9)

709
(27.9)

707
(27.8)

707
(27.8)

888
(35)

888
(35)

888
(35)

888
(35)

CTUB tömege

kg

96

96

100

104

139

146

185

210

228

237

CTUC tömege

kg

109

109

113

117

157

163

206

215

251

260

CTUD tömege

kg

93

93

97

101

124

131

172

181

200

209

K CTUB szélesség
L CTUB magasság
M CTUC magasság
Bemeneti és
kivezető csőcsatla-

MEGJEGYZÉS: A bemeneti és kivezető csőcsatlakozás 30 mm-es peremmel van szerelve.
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4.3 Általános műszaki adattáblázat (minden modell)
Modell

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90 CTU-100 CTU-115

Teljes elektromos
terhelés

W

210

210

210

210

415

415

510

510

745

745

Üzemi áram

A

1.0

1.0

1.0

1.0

1.72

1.72

1.9

1.9

3.2

3.2

Indítási áram

A

1.4

1.4

1.4

1.4

2.4

2.4

2.8

2.8

4.5

4.5

Légáram

m3/óra

3800

4000

4000

4000

5500

5500

7500

7500

11,000

11,000

Zajnyomás-szint
3 m-en

[NR]
dB(A)

[51]
56

[51]
56

[51]
56

[51]
56

[52.1]
57.1

[52.1]
57.1

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

[52.3]
57.3

CTUA, Axiálventilátorok

CTUB centrifugálventilátorral és CTUC sorozat centrifugálventilátorral és csőbevezetéssel
Teljes elektromos
terhelés

W

550

550

550

550

1100

1100

1100

1100

1650

1650

Normál üzemi áram

A

4.6

4.6

4.6

4.6

11.0

11.0

11.0

11.0

15.6

15.6

Normál indítási áram

A

9.0

9.0

9.0

9.0

13.5

13.5

13.5

13.5

19.2

19.2

Normál sebesség

közepes közepes közepes közepes közepes közepes közepes közepes közepes közepes

Üzemi áram nagy
fordulaton

A

5.5

5.5

5.5

5.5

14.0

14.0

14.0

14.0

21.0

21.0

Indítási áram nagy
fordulaton

A

13.6

13.6

13.6

13.6

17.2

17.2

17.2

17.2

25.8

25.8

Légáram

m3/óra

3300

3300

3300

3300

5500

5500

6400

6400

9400

9400

Zajnyomás-szint
3 m-en

[NR]
dB(A)

[59]
59.5

[59]
59.5

[59]
59.5

[59]
59.5

[61]
61.5

[61]
61.5

[62]
61.8

[62]
61.8

[63]
64.2

[63]
64.2

CTUD csöves hőlégfúvó ventilátor nélkül
**Minimálisan
szükséges légáram

m3/óra

3300

3300

3300

3300

5500

5500

6400

6400

9400

9400

Nyomásveszteség a
hőcserélőn

Pa

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Füstcső-és levegőbevezetés
Füstcső/levegő bemenet
mérete

mm ø

100

100

100

100

100

100

130

130

130

130

*Maximális egyenes
füstcső/levegő bemenet
szakasz

m

7

8

8

10

13

15

15

17

20

20

Elektromos terhelés 230 V-nál, 50 Hz-en mérve
* Ne lépje túl a maximális füstcső szakaszt, különben a hőlégfúvó nem fog megfelelően működni.
Csökkentse a fenti értékeket 1 m-rel minden beiktatott 90°-os könyök után.
**Ha nem valósul meg a minimálisan szükséges légáram, akkor a hőkapcsolók leállítják a berendezést.
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4.4 Általános műszaki adattáblázat (minden modell)
Készülékkategória: II 2H/L 3B/P
Modell

CTU-22 CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100 CTU-115

Hőterhelés
Bruttó CV

kW
(Btu/óra) x (1000)

27
93

33
113

39
133

48
163

61
210

70
238

95
324

111
378

119
405

134
459

Hőterhelés
Nettó CV

kW
(Btu/óra) x (1000)

25
84

30
102

35
119

43
147

55
189

63
215

86
292

100
341

107
365

121
414

Kb.
kW
hőteljesítmény (Btu/óra) x (1000)

23
78

27
92

32
109

39
133

51
174

58
198

78
266

91
310

98
334

111
379

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Határérték termosztát
CTUA, B, C, D

°C

Földgáz (G20) adatai - Bemeneti nyomás 20 mbar (WG-ben 7,8) Min. 17 mbar (WG-ben 6,8) Max. 25 mbar (10 WG-ben)
Égőfej nyomás

mbar

8.3

8.7

8.5

9.4

9.3

8.5

6.1

6.0

6.2

6.3

Gázáram

m /óra
láb3/óra

2.6
92

3.2
112

3.7
131

4.5
160

5.8
206

6.6
234

9.0
319

10.5
371

11.3
398

12.8
451

3

Földgáz (G25) adatai - Bemeneti nyomás 25 mbar (WG-ben 10) Min. 20 mbar (WG-ben 7,8) Max. 30 mbar (WG-ben 12)
Égőfej nyomás

mbar

12.2

12.7

12.5

14.0

13.6

13.2

9.2

9.3

9.2

10.2

Gázáram

m3/óra
láb3/óra

3.03
107

3.33
117

4.31
152

4.78
169

6.14
217

6.98
247

9.49
335

11.06
391

11.86
419

13.43
474

LPG gáz propán (G31) adatai - Bemeneti nyomás 37 mbar (WG-ben 14,6) Min. 25 mbar (WG-ben 10) Max. 45 mbar
(WG-ben 18) Ahol engedélyezett, ott alternatíva lehet az 50 mbar (WG-ben 20), Min. 42,5 mbar (WG-ben 17) Max. 57,5
mbar (WG-ben 23)
Égőfej nyomás

mbar

26.6

24.9

25.4

25.9

25.6

26.8

25.6

27.3

25.3

25.9

Gázáram

m3/óra
láb3/óra
folyadék/óra

1.01
1.87
3.7

1.23
2.28
4.5

1.48
2.75
5.4

1.77
3.27
6.4

2.27
4.21
8.3

2.58
4.79
9.4

3.51
6.50
12.8

4.09
7.58
14.9

4.39
8.13
16.0

4.97
9.21
18.1

LPG gáz bután (G30) adatai - Bemeneti nyomás 29 mbar (WG-ben 11,4) Min. 20 mbar (WG-ben 7,8) Max. 35 mbar
(WG-ben 13,8)
Égőfej nyomás

mbar

18.9

17.4

17.8

19.5

18.4

19.0

18.3

19.4

18.3

18.7

Gázáram

m3/óra
láb3/óra
folyadék/óra

0.76
1.86
3.2

0.93
2.27
4.0

1.06
2.59
4.5

1.34
3.26
5.7

1.72
4.19
7.3

1.95
4.77
8.3

2.65
6.47
11.3

3.09
7.55
13.2

3.32
8.09
14.1

3.75
9.17
16.0

A gázáramok standard állapotra vonatkoznak: 1013,25 mbar és 15 °C.
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5. FEJEZET: HŐCSERÉLŐ TELEPÍTÉSE
5.1 Általános
A hőlégfúvók 2,5 m-nél magasabbra történő
elhelyezésre vannak tervezve. Ezeket a
hőlégfúvókat a fűteni kívánt térben kell elhelyezni.
Axiálventilátorok esetén a csöves szállítás nem
megengedett.
5.2 Mozgatás
Minden CTU hőlégfúvó fa raklapra rögzítve és
zsugorfóliázva kerül kiszállításra. Használja a
raklapot a mozgatás és telepítés során. Ha
mozgatja vagy alulról megtámasztja a hőlégfúvót,
győződjön meg róla, hogy a terhelés az
alátámasztási pontoknál van.
2. ábra: Felfüggesztési módok

Unistrut tartó

Alátét

Rögzítő
anya

5.3 Polcra szerelés és felfüggesztés

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Törésveszély
Törésveszély

Használjon
Használjon minimum
minimum
10
10 mm-es
mm-esacélrudakat.
acélrudakat.
A
A nem
nem megfelelő
megfelelõ
megtámasztás
megtámasztás halált,
halált, sérülést
sérülést
és
és anyagi
anyagi kárt
kártokozhat.
okozhat.

Alátámasztási példához lásd a(z) 9. oldal 2. ábráját.

Minden
felfüggesztő
elemet legalább
27 Nm (20 láb
font)
nyomatékkal
húzzon meg

kúpos végű
beállító tű
Ablakos
megfogás

Unistrut tartó

Anya
10 mm-es
acélrúd

10 mm-es
acélrúd
Anya
Alátét
Szegecselt
anya
Alátámasztási pontok
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6. FEJEZET: FÜSTCSŐ TELEPÍTÉSE
6.1 Füstcső telepítése

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

3 ábra: Füstcső és tető ábrázolása

Füstcső
terminál

Vízelvezető
vagy esőperem

Tűzveszély
Tûzveszély
Néhány tárgy
tárgy tüzet
tüzet foghat
foghat vagy
vagy felrobbanhat,
felrobbanhat, ha
hatúl
túl
közel kerül
kerül egy
egy hőlégfúvóhoz.
hõlégfúvóhoz.

Tető

Tartson
Tartson minden
minden gyúlékony
gyúlékony tárgyat,
tárgyat, folyadékot
folyadékot és
és
gőzt
gõzt megfelelő
megfelelõ távolságban
távolságban aa hőlégfúvótól.
hõlégfúvótól.
Ezen
Ezen utasítások
utasítások be
be nem
nem tartása
tartása halált,
halált, sérülést
sérülést és
és
anyagi
kárt
okozhat.
anyagi kárt okozhat.

A füstcsőnek az épületen kívül kell végződnie. A
füstcső és levegő bemeneti rendszereknek
tökéletesen tömítetteknek és a modellnek
megfelelően méretezetteknek kell lenniük. A
füstcsöveket a(z) 10. oldal 3. ábrájatol a(z) 11. oldal
6. ábrájaig alapján módon kell összeszerelni. A
füstcső vége és a tető vagy fal közötti
csatlakozóelemeket megfelelően kell tömíteni. Ha a
füstcső gyúlékony anyagból készült falon vagy
mennyezeten halad át, akkor éghetetlen anyagból
készült borítással kell bevonni úgy, hogy a borítás
és a cső között legalább 25 mm légrés legyen.
A füstcsöveket és levegő bevezető csöveket
megfelelően alá kell támasztani, hogy a
hőlégfúvót ne terhelje a csövek súlya.
A füstcső lezárásához lásd a(z) 10. oldal 3. ábrájátol
a(z) 11. oldal 6. ábrájaig.
6.2 C12, C32 és C62 típusú készülékek
Beltéri szigetelt.
A hőlégfúvókat beltéri szigetelt berendezésekként
tervezték. A füstcső és a levegő bevezetés külön
csövekben halad egy speciális koncentrikus falba
vagy a tetőn lévő terminálhoz. Lásd a(z) 11. oldal 6.
ábrájat.
6.3 B22 típusú készülékek
A füstcsőnek az épületen kívül kell végződnie és
alacsony ellenállású terminálba kell beszerelni.
lásd a(z) 10. oldal 3. ábrájátol a(z) 11. oldal 5.
ábrájaig.
6.3.1 Levegő bemeneti nyílás borítása
A B22 típusú készülékek telepítéséhez a levegő
bemeneti nyílás borítása egy választható opció. A
borítás egy hornyolt fémlemez, amelyet formára kell
alakítani. Lásd a(z) 10. oldal 4. ábrájat. Távolítsa el
és tegye félre a levegő bemeneti csatlakozás
csavarjait. Használja ezeket a csavarokat a borítás
rögzítéséhez a csatlakozás fölött.
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Fém borítás
25 mm-es légrés a
gyúlékony anyagtól

Füstcső

4. ábra: Levegő bemeneti nyílás borítása

Hajtsa le
a fület
Hajtsa
vissza a
peremet

Hajtsa el
a fület
Hajtsa
vissza a
peremet

Leírás
Levegő bemeneti nyílás borítása (100 mm)
Levegő bemeneti nyílás borítása (130 mm)

Alkatrészszám
F078A
F077A

6. FEJEZET: FÜSTCSŐ TELEPÍTÉSE

5. ábra: Függőleges és vízszintes füstcső-kivezetés - B22 típusú készülék
Tető
terminál

Füstcső

Vízelvezető

Fém borítás
(25 mm légrés
gyúlékony
anyagoktól)
Levegő bemeneti
nyílás borítása
Függőleges
változat

90° -os
könyök

Vízelvezető

Füstcső
Fali terminál

Vízszintes
változat

6. ábra: Függőleges és vízszintes füstcső-kivezetés - C12, C32 és C62 típusú készülékek
Tető
terminál
Műanyag harang
Vízelvezető

Elágazó csőelem
levegő bevezetés

Füstcső

Függőleges változat
90° -os
könyök
Levegő
bemeneti
nyílás
borítása

Fali lemez

Fali terminál

Oldalnézet

Vízszintes
változat

Elágazó
Füstcső csőelem
maximális falvastagság 335 mm

A minimális rést alul
kell kihagyni
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7. FEJEZET: LEVEGŐ-ELLÁTÁS
7.1 Beltéri szigetelt telepítés
Ha a hőlégfúvót beltéri szigeteltként telepíti, az
égéshez szükséges levegőt az épületen kívülről kell
behozni. Fontos meggyőződni arról, hogy megfelelő
a szellőzés ahhoz, hogy az elosztó ventilátor(oka)t
ellássa levegővel.
7.2 Nyitott füstcsöves telepítés
Fontos megbizonyosodni arról, hogy a levegőellátás mindig az égésnek és a fűtési igényeknek
megfelelő, a helyi és adott országbeli előírások
szerint. Ilyen típusú telepítés esetén a hőlégfúvó
levegő-ellátás vonalára egy alacsony ellenállású
terminált kell szerelni, hogy az a szennyeződések
bejutását megakadályozza. Lásd a(z) 11. oldal 5.
ábrájat.

7.3 Épületszellőzés
Ahol szellőztetésre van szükség, olyan külső helyről
kell a levegőt bevezetni, ahol az valószínűleg nem
szennyezett és nem tömíti el a rendszert.
Ahol természetes szellőzést használnak, ott a 7.2.1.
fejezet, illetve a helyi és adott országbeli
előírásoknak megfelelően alsó szintű, külső
levegővel történő szellőzést kell biztosítani.
Ahol mechanikus a szellőztetés, a levegő kiáramlási
sebessége 5% - 10%-kal legyen kevesebb, mint a
bemenő levegő sebessége. A mechanikus
szellőzést össze kell kapcsolni a CTU hőlégfúvó
égőfejével.
7.4 Szigetelt szervizszobák
A szellőzés miatt a szigetelt szervizszoba
hőmérséklete nem haladhatja meg a 32 °C-ot,
illetve a helyiségben nem lehet negatív a nyomás.
Lásd a(z) 12. oldal 7. ábrájat. Minden olyan szigetelt
szervizszobában, ahol hőlégfúvó is található, a helyi
előírásoknak megfelelően biztosítani kell egy
állandó légvezetéket, amely közvetlenül a kültérre
van kivezetve.
Ahol természetes szellőzést használnak, biztosítani
kell közvetlenül a kültérre vezető nyílásokat, mind
alsó, mind felső szinten.
Ahol mechanikus a szellőztetés, a levegő kiáramlási
sebessége 5% - 10%-kal legyen kevesebb, mint a
bemenő levegő sebessége. A mechanikus
szellőzést össze kell kapcsolni a CTU hőlégfúvó
égőfejével.

7.2.1 Fűtött helyiségben felszerelt hőlégfúvók
Ahol a fűtött tér térfogatából 4,7 m3-nél nagyobb
rész esik a teljes névleges fűtőteljesítmény 1
kilowattjára, és a légcserélési sebesség legalább
0,5/óra, nincsen szükség külön felső és alsó szintű
szellőztetésre. Az olyan épületekben, ahol a
légáram nem haladja meg a 0,5/órát, a helyi és
adott országbeli előírásoknak megfelelően
szellőztetésre van szükség. A közvetlenül kültérre
történő szellőztetést a következőképpen kell
megoldani:
• A max. 70 kW fűtőteljesítményű hőlégfúvóknál
5,0 cm2 jusson a névleges hőteljesítmény 1 kWjára
• A 70 kW-nál nagyobb fűtőteljesítményű hőlégfúvóknál 350 cm2 + 2,5 cm2 jusson a névleges
hőteljesítmény 70 kW fölötti részének 1 kW-jára
7. ábra: Szigetelt szervizszobákba telepített hőlégfúvók

Elágazó csőelem
levegő-bevezetés
Elosztó
csőrendszer
vagy kivezetés
a fűtött térbe

Max. hőmérséklet 32°C
A helyiség légnyomása nem lehet negatív.

Fal
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Felső szintű
szellőzés
Füstcső
Visszatérő
vezeték a
fűtött térből
vagy friss
levegő ellátás

Alsó szintű
szellőzés
Külső fal

8. FEJEZET: OPCIONÁLIS HŐLÉGFÚVÓ KONFIGURÁCIÓK

8. FEJEZET: OPCIONÁLIS HŐLÉGFÚVÓ KONFIGURÁCIÓK
8.1 Elosztó vezetékek CTUB, CTUC és CTUD
8.1.1 CTUD hőlégfúvók
hőlégfúvókhoz
A CTUD hőlégfúvók esetén nagyon fontos, hogy a
légáram legalább akkora legyen, mint a(z) 6. oldal
A CTUC hőlégfúvókban van ventilátor, így a
berendezés csatlakoztatható beszívó rendszerhez. 4.2. fejezet adattáblázatban található érték, és a
helyes irányban haladjon át a hőcserélőn, ahogy azt
A CTUD modelleken van bemeneti és kimeneti
a nyilak is jelzik. A nagyobb légáram megengedett,
csőcsatlakozás, hogy a hőlégfúvót a vevő által
de az csökkenti a kilépő levegő hőmérsékletét.
tervezett csőrendszerhez lehessen csatlakoztatni,
Ventilátor elhelyezése javasolt, hogy az átfújja a
külső ventilátor-rendszer segítségével.
Lehetőleg flexibilis csőcsatlakozásokat használjon, levegőt a hőcserélőn.
A csőrendszert a(z) 13. oldal 8.1. fejezet és 8.
mert így csökken a vezetékekben képződő zaj.
ábrája alapján kell megtervezni, hogy így biztosított
Amikor a CTUD fűtőtestet telepítéskor a
legyen a homogén légáramlás a hőcserélő
vezetékekhez kapcsolja, ügyeljen arra, hogy a
ventillátor működjön. Ne hagyatkozzon arra, hogy a egészén.
Megfelelően elosztott légáram hiányában a
ventillátor-termosztát fogja bekapcsolni a
hőcserélő
élettartama rövidül.
ventillátort.
A
ventilátormotorban,
vagy annak vezérlésében
Minden eszközt párhuzamosan kell kötni a
lennie
kell
túlterhelés
védelemnek.
Ha a
ventilátor termosztátjával, hogy a ventilátor
hőlégfúvótól
különállóan
helyezik
el,
a ventilátort
bekapcsolása megfelelően működjön.
helyi elektromos szakaszolóval ellátva kell telepíteni
és megfelelően feliratozni kell, hogy a
Kérjük lépjen kapcsolatba a Roberts-Gordon
figyelmetlenségből származó károk elkerülhetőek
Europe Ltd. Tervezési osztályával
legyenek.
csőrendszerek tervezésével és ellenállásával
kapcsolatos javaslatokért. Tel.: +44 (0)121 506
7700

8. ábra: Vezetékezés
MEGJEGYZÉS: A cső mérete a bemenet és kimenet
teljes mérete. A hőlégfúvó és a csőrendszer közötti
csatlakozások legyenek a lehető legjobban légzáróak.
Az "X" méret
minimum
kétszerese

"X" méret

Légáram
irányjelző

Az "X" méret
minimum
kétszerese

Vezetékezés
Flexibilis
perem

Vezetékezés
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9. FEJEZET: GÁZVEZETÉK

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tûzveszély
AA10.
10.ábrának
ábránakmegfelelően
megfelelõencsatlakoztassa
csatlakoztassaaagázellátást.
gázellátást.
Nem
telepítés
esetén
a gáza szivároghat.
Nemmegfelelő
megfelelõ
telepítés
esetén
gáz szivároghat.
Ezen utasítások be nem tartása halált, sérülést és anyagi
Ezen
utasítások be nem tartása halált, sérülést és
kárt
okozhat.

anyagi kárt okozhat.

Fontos, hogy a berendezés súlya ne terhelje se a
gázcsöveket, se az elektromos vezetékeket.
A gázmérőt a gázszolgáltató vállalatnak kell a
szervizcsőre szerelni. A már meglévő mérőórát
lehetőleg a gázszolgáltató vállalat ellenőrizze, hogy
az megfelelő-e a kívánt gázáram mérésére.
A csöveket a helyi és adott országbeli előírásoknak
megfelelően kell szerelni. A mérőóra és a hőlégfúvó
közötti szakaszon legyen megfelelő méretű a
vezeték. Nem használható a hőlégfúvóba bemenő
gázcső-csatlakozásnál kisebb méret.

9.1 Csatlakozások
Csatlakoztassa a hőlégfúvót a gázellátáshoz a
következőképpen:
• A gázcső közepes vagy nagy mérőcsőben
haladjon, a helyi és adott országbeli
előírásoknak megfelelően.
• A gázcső megfelelően méretezve legyen a
telepített rendszer teljes gázáram-ellátására.
• A hőlégfúvóhoz közeli szakaszon elzárószelepet
és hollandi csőkötést kell beépíteni.
• Felfüggesztett hőlégfúvóknál használjon
megfelelő, fém, flexibilis csatlakozást az
elzárószelep és a hőlégfúvó között. A nyomásesés csökkentése érdekében használjon egygyel nagyobb méretű csövet, mint a hőlégfúvó
gázcsatlakozása.
FONTOS - a teljes telepített rendszert ki kell
tisztítani és tesztelni kell a helyi és adott országbeli
előírások, törvények szerint.

9. ábra: Gázcsatlakoztatás rozsdamentes acél, flexibilis csatlakozóval
• Tartsa rögzítve a gázcsövet
csőkulccsal, mikor a flexibilis
csatlakozót szereli fel.
• Ne csavarja meg a flexibilis
gázcsatlakozót.
• Ellenőrizze, hogy egyik
csatlakozás sem szivárog.

'A' változat:
rozsdamentes
acél flexibilis
gázcsatlakozó

Ne hajlítsa éles
szögben a
flexibilis
gázcsatlakozót.

Gáz
elzárószelep

'B' változat:
közepes vagy
nagy mérőcsöves
gázcsatlakozás
Leeresztő csonk

Hollandi csőkötés
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10. FEJEZET: HUZALOZÁS ÉS ELEKTROMOS IN-

10. FEJEZET: HUZALOZÁS ÉS ELEKTROMOS INFORMÁCIÓK
10.1 Tápfeszültség
10.2.1 Égőfej vezérlés (termosztát)
Minden hőlégfúvó modellhez 230 V-os, 50 Hz-es
Az égőfej vezérlésének feszültségmentesnek kell
egyfázisú tápfeszültség szükséges, melyet az L, N lennie és a fő kapcsolótábla 2. és 3. kapcsa közé
kell csatlakoztatni.
és föld kapcsokhoz kell csatlakoztatni.
Az L és N polaritásnak helyesnek kell lennie. A föld
10.2.2 Helyiségbeli termosztátok elhelyezése
és a semleges (N) kapocs közötti feszültség 0 V
vagy ROBERTS GORDON® vezérlés
legyen, de legfeljebb 15 V.
A helyiségben termosztátot vagy ROBERTS
Minden hőlégfúvót megfelelően földelni kell.
®
Minden huzalozás feleljen meg a helyi előírásoknak. GORDON vezérlést kell felszerelni falra vagy
oszlopra, kb. 1,5 m magasan a padló szintje felett a
A vezetékek H05VV-F típusúak legyenek.
helyiség hőmérsékletének mérése céljából. Ne
A külső vezérléseknek is ugyanazzal az állandó,
helyezze huzatba vagy a közvetlenül a kiáramló
230 V-os, 50 Hz-es tápfeszültséggel kell
meleg levegő útjába.
működniük.
Szakaszolót kell beépíteni a hőlégfúvó közelébe, de 10.2.3 Különálló fagyvédelmi termosztát
nem hozzácsatlakoztatva, hogy a berendezés és a Igény esetén csatlakoztassa a 2. és 3. kapocshoz a
különálló egységek tápfeszültsége lekapcsolható
fő kapcsolótáblán.
legyen. A szakaszoló minden pólusán legalább 3
Helyezze a legérzékenyebb, védelmet igénylő
mm-nek kell lennie az érintkező leválasztásnak.
berendezés közelébe a fűtött helyiségen belül.
A hőlégfúvóhoz történő közvetlen csatlakozást
Lásd a(z) 16. oldal 10.3. fejezettől a(z) 17. oldal
flexibilis kábellel vagy kábelcsatornával kell
10.4. fejezetig.
megoldani a berendezésben található fő kapocshoz,
minden modell esetén 1 mm2-es kábellel.
10.2.4 Különálló ventilátor-vezérlés
Modell
Biztosíték mérete A ventilátor automatikusan működik, ha állandó,
230 V-os tápfeszültségre vannak csatlakoztatva a
főkapcsok.
CTUA minden modell ...................................... 5 A A ventilátor(ok) külső szabályozását a
kapcsolótábla L és 1. kapcsa közé helyezett
CTUB, CTUC, 50-ösig ................................... 10 A kapcsoló vagy vezérlés teszi lehetővé.
A ventilátort csak külső vezérlésről is lehet
működtetni, a ki-és bekapcsoló égésciklusoktól
CTUB, CTUC, 75-115-ösig
20 A függetlenül, ha leállításkor így is biztosított a
ventilátor kifutása.
A CTUD modelleknél a külső ventilátort vagy annak
vezérlését az 1. kapocsra kell csatlakoztatni, hogy a
ventilátor-kifutás funkció megfelelően tudjon
működni leállításkor.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Áramütés-veszély
Áramütés-veszély
Javításelőtt
elõttkapcsolja
kapcsoljalelea feszültséget.
a feszültséget.
Javítás
Ezen
nem
tartása
halált,
sérülést
és anyagi
Ezenutasítások
utasításokbebe
nem
tartása
halált,
sérülést
és
kárt
okozhat.
anyagi
kárt okozhat.

10.2 Távirányítás
Ezt a hőlégfúvót úgy tervezték, hogy a
berendezéstől távolról is lehessen vezérelni. Lásd
a(z) 16. oldal 10.3. fejezettől a(z) 17. oldal 10.4.
fejezetig.

15

COMBAT® CSÖVES HŐCSERÉLŐS HŐLÉGFÚVÓK TELEPÍTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS SZERVIZELÉSI KÉZIKÖNYV

10.3 CTUA huzalozási rajz, 22-60-as modellek

Gyújtás Modul
Késleltető kapcsoló
kék

fekete
barna
rózsaszín
lila
szürke

kék
barna
sárga
barna
fehér

barna

barna

Gázszelep

barna
piros
piros

Axiálventil
Égéshez
szükség
es

barna

zöld/sárga

fehér
Nyomáskapcsoló
kinagyítása

Letiltó
nullázógomb

kék

fehér
sárga
fekete

sárga

zöld/sárga

fekete

Nyomáskapcs

Határérték termosztát

működés

kék
kék
barna
Főszűrő

leállítás

Gyújtás Modul

gyújtás

MEGJEGYZÉS: Ha a hőlégfúvó
bármelyik gyári vezetékét cserélni kell,
akkor olyan anyagú vezetéket kell
használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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230 V
1Ø
50 Hz

különálló reteszelés jelzése

különálló reteszelés nullázása

Honeywell
S4565C 1017
vezérlés

termosztát

fekete

fekete

föld
semleges
fázis

érzékelés

különálló ventilátor bekapcsolva

Helyszíni Huzalozás

Csatlakoztassa a gázszelep
csatlakozóját

10. FEJEZET: HUZALOZÁS ÉS ELEKTROMOS IN-

10.4 CTUA huzalozási rajz, 75-115-ös modellek
érzékelés

zöld/sárga
fekete

gyújtás

fekete

90434021

Késleltető kapcsoló
barna

barna

barna

kék

Határérték
termosztát

barna

barna

barna
kék

zöld/sárga
kék

főszűrő

Axiálventilát Axiálventilát

kék

lila
szürke
rózsaszín

fekete
sárga
fehér

Égéshez
szükség
es

leállítás

barna
piros

működés

zöld/sárga

zöld/sárga
kék
barna

kék

Nyomáskapcs

fekete
sárga

különálló reteszelés jelzése

föld
semleges
fázis

Helyszíni Huzalozás

különálló reteszelés nullázása

Lockout
Reset

termosztát

Nyomáskapcsoló
kinagyítása

különálló ventilátor bekapcsolva

fehér

MEGJEGYZÉS: Ha a hőlégfúvó
bármelyik gyári vezetékét cserélni kell,
akkor olyan anyagú vezetéket kell
használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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10.5 CTUB/C huzalozási rajz, 22-40-es modellek
Gyújtás Modul

Késleltető kapcsoló

fekete
barna
rózsaszín
lila
szürke

kék
barna
sárga
barna
fehér

kék

barna

Gázszelep

nyomáskapcsoló
kinagyítása

Letiltó
nullázógomb

működés

barna
piros
piros

fehér
sárga
fekete

fehér

zöld/sárga

sárga

zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros

égéshez szükséges centrifugálventilátor
ventilátor

fekete

nyomáskapcsoló

Határérték termosztát

kék
kék
barna
főszűrő

leállítás

Helyszíni Huzalozás

gyújtás

MEGJEGYZÉS: A centrifugálventilátor
nem használt fokozatállító vezetékeit el
kell szigetelni. Ha a hőlégfúvó
bármelyik gyári vezetékét cserélni kell,
akkor olyan anyagú vezetéket kell
használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
18

különálló reteszelés jelzése

Honeywell
S4565C 1017
vezérlés

különálló reteszelés nullázása

fekete

fekete

termosztát

érzékelés

föld
semleges
fázis

Csatlakoztassa a gázszelep
csatlakozóját

különálló ventilátor bekapcsolva

Gyújtás Modul
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10.6 CTUB/C huzalozási rajz, 50-60-as modellek

Gyújtás Modul

Késleltető kapcsoló
kék

fekete
barna
rózsaszín
lila
szürke

kék
barna
sárga
barna
fehér

barna

Határérték termosztát

Gázszelep

nyomáskapcsoló
kinagyítása

fehér
sárga
fekete

fehér

zöld/sárga

sárga

működés

barna
piros
piros

Letiltó
nullázógomb

zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros

égéshez
szükséges
ventilátor

fekete

nyomáskapcsoló

2. centrifugálventilátor

zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros

1. centrifugálventilátor

relé
kék
kék
barna
főszűrő

leállítás

Helyszíni Huzalozás

Gyújtás Modul

gyújtás

különálló reteszelés jelzése

különálló reteszelés nullázása

Honeywell
S4565C 1017
vezérlés

termosztát

fekete

fekete

különálló ventilátor bekapcsolva

érzékelés

föld
semleges
fázis

Csatlakoztassa a gázszelep
csatlakozóját

MEGJEGYZÉS: A centrifugálventilátor
nem használt fokozatállító vezetékeit el
kell szigetelni. Ha a hőlégfúvó
bármelyik gyári vezetékét cserélni kell,
akkor olyan anyagú vezetéket kell
használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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10.7 CTUB/C huzalozási rajz, 75-115-ös modellek

érzékelés
fekete
Késleltető kapcsoló
barna
zöld/sárga
fekete

gyújtás

barna
barna

kék

90434021
Határérték
termosztát

3. centrifugálventilátor
csak a 100-115-ös modellek
zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros
2. centrifugálventilátor

kék

kék

működés

leállítás

1. centrifugálventilátor
relé

fekete
sárga
fehér

barna
kék

égéshez
szükséges
ventilátor

zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros

főszűrő

kék
barna

lila
szürke
rózsaszín

zöld/sárga

fekete
sárga

MEGJEGYZÉS: A centrifugálventilátor
nem használt fokozatállító vezetékeit el
kell szigetelni. Ha a hőlégfúvó
bármelyik gyári vezetékét cserélni kell,
akkor olyan anyagú vezetéket kell
használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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különálló reteszelés nullázása

Helyszíni
Huzalozás

különálló reteszelés jelzése

Lockout
Reset

föld
semleges
fázis

nyomáskapcsoló
kinagyítása

termosztát

nyomáskapcsoló

különálló ventilátor bekapcsolva

fehér

barna
piros

zöld/sárga
fehér N
élénk fekete
középkék
halványpiros

barna
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10.8 CTUD huzalozási rajz, 22-60-as modellek
Gyújtás Modul

Késleltető kapcsoló
kék

kék
barna
sárga
barna
fehér

fekete
barna
rózsaszín
lila
szürke

barna

Határérték termosztát

nyomáskapcsoló
kinagyítása

Letiltó
nullázógomb

barna
piros
piros

fehér
sárga
fekete

fehér

zöld/sárga

sárga

égéshez
szükséges
ventilátor

fekete

nyomáskapcsoló

Gázszelep

működés

kék
kék
barna
főszűrő

leállítás

Helyszíni Huzalozás

Gyújtás Modul

különálló reteszelés jelzése

Honeywell
S4565C 1017
vezérlés

különálló reteszelés nullázása

fekete

termosztát

fekete

érzékelés

föld
semleges
fázis

Csatlakoztassa a gázszelep
csatlakozóját

gyújtás

MEGJEGYZÉS:
Külső ventilátor huzalozásához,
Lásd a(z) 23. oldal 10.10. fejezetet.
Ha a hőlégfúvó bármelyik gyári vezetékét
cserélni kell, akkor olyan anyagú vezetéket
kell használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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10.9 CTUD huzalozási rajz, 75-115-ös modellek

érzékelés
fekete

zöld/sárga
fekete

gyújtás

Késleltető kapcsoló
barna

90434021
barna

barna

kék

Határérték
termosztát

barna
működés

fekete
sárga
fehér
fekete
sárga
nyomáskapcsoló

Ha a hőlégfúvó bármelyik gyári vezetékét
cserélni kell, akkor olyan anyagú vezetéket
kell használni, amely legalább 105°C-ra és
600 V-ra van méretezve.
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különálló reteszelés nullázása

MEGJEGYZÉS:
Külső ventilátor huzalozásához,
Lásd a(z) 23. oldal 10.10. fejezetet.

különálló reteszelés jelzése

Lockout
Reset Helyszíni Huzalozás

föld
semleges
fázis

nyomáskapcsoló
kinagyítása

termosztát

fehér

piros

barna

főszűrő
leállítás
barna
kék

kék
barna

égéshez
szükséges
ventilátor

kék

zöld/sárga
lila
szürke
rózsaszín

kék
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10.10 CTUD külső motoros alternatív huzalozás (minden modell) és opcionális
termosztát/időkapcsoló
7 A-nél nagyobb terhelésű
háromfázisú motor
egyfázisú motor
N L 1 2 3

N L 1 2 3
helyiség termosztát

2A

2A
fagyvédelmi
termosztát

helyiség termosztát

fagyvédelmi
termosztát

230 V 50 Hz
időkapcsoló
230 V

érintkező vagy relé

230 V 50 Hz
időkapcsoló
230v

7 A-nél nagyobb terhelésű
egyfázisú motor
N

L

230 V 50 Hz
tápfeszültség

Túlterelés elleni védelmet kell
beépíteni a motornál vagy az
érintkezőnél.
RDW 1565

érintkező vagy relé

400
3
400V-os,
V3Ø
fázisú motor

Túlterelés elleni védelmet kell
beépíteni a motornál vagy az
érintkezőnél.

N L1 L2 L3
400 V 50 Hz
3 Ø tápfeszültség
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11. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
A hőlégfúvó telepítését, szervizelését és éves
ellenőrzését csak bejegyzett, a gázüzemű
berendezések telepítésében és szervizelésében
szakképzett vállalkozó végezheti. Figyelmesen
olvassa végig ezt a telepítési, üzembe helyezési,
üzemeltetési és szervizelési kézikönyvet mielőtt
telepítené és javítaná ezt a berendezést. Minden
alkatrész a csuklópántos ajtón keresztül érhető el,
amelyet egy ¼-es forgópánt rögzít. Az ajtó
nyitásával forró alkatrészek és feszültség alatt lévő
elektromos csatlakozások válnak elérhetővé.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Áramütés-veszély
Áramütés-veszély
Különösgonddal
gonddal
végezze
a telepítést.
Különös
végezze
a telepítést.
Ezen
vagy
áramütést
Ezenutasítások
utasításokbe
benem
nemtartása
tartásahalált
halált
vagy
áramütést
okozhat.
okozhat.

11.1 Üzembe helyezés előtti ellenőrzések
A hőlégfúvó begyújtása előtt kell elvégezni
minden üzembe helyezés előtti ellenőrzést.
Győződjön meg róla, hogy a hőlégfúvó és minden
vezérlése megfelel a csatlakoztatni kívánt gáznak,
nyomásnak és tápfeszültségnek.
11.1.1 Zsaluk
Ahol szükséges, ott a szellőzőzsalukat az üzembe
helyezés során be kell állítani, hogy a megfelelő
levegőelosztást biztosítsák.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély
Sérülésveszély
Kapcsolja le
le a
a gázt
Kapcsolja
gázt és
és aafeszültséget
feszültségetkarbantartás
karbantartáselőtt.
elõtt.
beindulhat
automatikusan.
AA ventilátor
ventilátorbármikor
bármikor
beindulhat
automatikusan.
Ezen utasítások
sérülést
vagy
Ezen
utasítások be
benem
nemtartása
tartásasúlyos
súlyos
sérülést
vagy
anyagi kárt okozhat.
anyagi kárt okozhat.

24

11.1.2 Elektromos ellenőrzések
A hőlégfúvó begyújtása előtt kell elvégezni minden
üzembe helyezés előtti ellenőrzést.
1. Ellenőrizze, hogy minden helyszíni huzalozás
a(z) 16. oldal 10.3. fejezettől a(z) 23. oldal
10.10. fejezetig,a huzalozási rajzok közül az
adott modellre vonatkozónak megfelel.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű biztosíték
lett-e felszerelve; Lásd a(z) 15. oldal 10.1.
fejezetet.
11.2 Gázellátás
A gázvezetékek telepítését, beleértve a gázmérőt
is, minden szempontból ellenőrizni kell szivárgásra
is, és ki kell tisztítani a helyi és adott országbeli
előírásoknak megfelelően. Győződjön meg róla,
hogy a hőlégfúvó bemeneti vezetéke és a fő
gázvezeték tesztcsonk közti levegő teljesen tiszta.
11.3 Mechanikai ellenőrzések
1. Ellenőrizze, hogy a ventilátor(ok) szabadon
foroghat(nak)-e és a szellőzőzsaluk be vannake állítva a megfelelő légmozgás biztosítására.
2. Ellenőrizze, hogy a füstcső (és levegőbevezetés vezetékének a beltéri szigetelt esetben)
telepítése is ezeknek az előírásoknak, illetve a
helyi törvényeknek megfelelően történt.
3. A határérték termosztát gyárilag szigetelt és
nem állítható.
11.4 Üzembe helyezés megkezdése
11.4.1 A hőlégfúvó működtetése előtt
Azért, hogy meggyőződhessen arról, hogy minden
vezérlés biztonságos sorrendben történik, először
kikapcsolt gázszeleppel működtesse a hőlégfúvót.
1. Kapcsolja ki a gáz-szakaszolószelepet.
2. A telepített külső vezérléssel kapcsolja be az
égőfejet. Az automatikus sorrend a(z) 25. oldal
10. ábrája szerint elkezdődik.
Az égőfej nem fog meggyulladni és reteszelés
történik, ami azt jelenti, hogy a vezérlések jól
működnek.
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10. ábra: Égőfej-szabályozás automatikus sorrendje
Gyújtás-sorrend a Honeywell S4563 vagy S4565C esetén
működés

lezárás

230 V tápfeszültség
füstcső ventilátor
nyomáskapcsoló P NO
C

NC

ts

gyújtószikra
gázszelep indítása
tűzjel
*A tisztítási idő a nyomáskapcsoló váltásánál kezdődik.
ts = biztonsági idő
S4563 3 másodperc (váltás 5 mp)
S4565C 5 másodperc

szükséges bejövő jelek
kimenő jelek a vezérléstől

Ha a tűz bármelyik fázisban kialszik, a vezérlés a reteszelésre ugrik. A piros fény kigyullad és a
vezérlést kézzel újra kell indítani, mielőtt a berendezést újra lehetne indítani.
11. ábra: Gázszelep a 22-60-as hőlégfúvó modellekhez

gyújtás
bemenet

rögzítőcsavar

lángérzékelő
csatlakozás

gyújtásvezérlés
(gázszelephez
csatlakoztatva)

regulátor
(a borítás alatt)
12 kábeles
csatlakozó

Oldalnézet

kimeneti nyomás
bemenő nyomás

gázbemenet

25

COMBAT® CSÖVES HŐCSERÉLŐS HŐLÉGFÚVÓK TELEPÍTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS SZERVIZELÉSI KÉZIKÖNYV

12. ábra: Gázszelep a 75-115-ös hőlégfúvó modellekhez
csatlakozás a fő gázszelephez
regulátor (a borítás alatt)

csatlakozás a fő biztonsági
gázszelephez

bemenő nyomás

gáz bemenet

kimeneti nyomás

11.4.2 Gázszelepek üzembe helyezése
(minden gázra)
11.4.2.1 Égõfej gáznyomásának ellenõrzése
1. Lazítsa meg a kimeneti (égőfej) nyomás tesztpont csavarborítását és csatlakoztassa a
manométert.
2. Miközben az égőfej ég, mérje meg a nyomást a
manométerrel. Az égőfej nyomásának
beállításához távolítsa el a regulátor borítását a
szelepről és fordítsa el a regulátor állító csavarját, hogy beállítsa a kívánt nyomást a megfelelő modellre és gázra, amelyet a(z) 8. oldal
4.4. fejezet adattáblázataiban talál.
MEGJEGYZÉS: Ha nem tudja elérni a szükséges
égőfej nyomást, akkor ellenőrizze a bemeneti
nyomást a szelep felé miközben az égőfej ég. Lásd
a műszaki adattáblázatokat a(z) 8. oldal 4.4. fejezet
a bemeneti nyomás követelményekhez.
Ne folytassa a regulátor beállítását, ha nem
változik a nyomás.
Ha a bemeneti nyomás túl alacsony ahhoz, hogy
lehetővé tegye a helyes égőfej-nyomás beállítást,
akkor a gáz bemeneti nyomását helyre kell állítani,
mielőtt befejezi az üzembe helyezést.
Gázáram ellenőrzése
1. Az égőfej beállítása után legalább 15 percig
működtesse a hőlégfúvót, majd ellenőrizze újra
a beállításokat.
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gáz kimenet

2. Távolítsa el a manométert, helyezze vissza a
szelep borításait és húzza meg a kimenő nyomáscsap csavarját.
3. 3.Ellenőrizze a gázáramot a gázmérőn.
11.5 Égés tesztelés (minden modell)
Az egyetlen beállítható paraméter az égés
teljesítményének megváltoztatására az égőfej
nyomása. Az égés minőségét tesztelni kell ahhoz,
hogy a hőlégfúvó helyes működése biztosított
legyen. A helytelen eredmények hibákat
eredményeznek a készülékben vagy a telepítésben.
Az égés tesztelését úgy kell végrehajtani, hogy
minden borítás a helyén van. A füstgázból a
füstcsőben történik a mintavételezés a hőlégfúvótól
1 méterre. A CO2 értéknek 6,5 % és 8,0 % között
kell lennie földgáz esetén, illetve 7,0% és 9,1 %
között LPG-nél a modelltől függően. A CO
mennyisége legfeljebb 80 ppm (0,008%) lehet szárazon, levegő nélkül- a modelltől függően. A
füstgáz hőmérséklet-emelkedése a környezeti
hőmérséklet felett kb. 160°C - 180°C lehet. Tömítse
be a tesztfuratot a füstcsőben az ellenőrzés után.
Nyomáskapcsoló
A nyomáskapcsoló minden modell esetén gyárilag
előre beállított, és nem állítható.
11.6 Hőlégfúvó kikapcsolása
Állítsa a külső vezérléseket kikapcsolt állásba és a
fő égőfej leáll.
A ventilátorok addig üzemelnek, ameddig a
ventilátor termosztátja automatikusan le nem állítja
azokat.
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Ne használjon elektromos szakaszolót a hőlégfúvó
vezérléséhez, mert az kikapcsolja a ventilátort.
Ekkor a hőcserélő károsodhat. A garancia nem
érvényes a hőcserélő károsodására, ha az a nem
megfelelő működtetés következménye.
11.7 Külső vezérlések
Külső vezérlés lehet időkapcsoló, helyiség
termosztát és fagyvédelmi termosztát. Minden
vezérlést ellenőrizzen, hogy jól működik-e. Állítsa
be az időkapcsolót (ha van) és a helyiség
termosztátját a felhasználói követelményeknek
megfelelően.
11.8 Üzembe helyezés befejezése
Győződjön meg róla, hogy minden borítás helyesen
vissza lett illesztve és minden tesztpont
megfelelően tömítve van.
11.9 Utasítások a felhasználó részére
Magyarázza el a felhasználónak a hőlégfúvó
vezérlését, beleértve azt, hogyan kapcsolja be és ki
a berendezést, és a helyszínen telepített vezérlések
működését. Adja oda ezt a használati útmutatót a
felhasználónak. Győződjön meg róla, hogy a
felhasználó megnézte és megértette a gyúlékony
anyagoktól való védőtávolságok, a felhasználói
utasítások a(z) 28. oldal 12. fejezettől a(z) 29. oldal
12.5. fejezetig és az ebben a kézikönyben található
figyelmeztetések fontosságát.
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12. FEJEZET: FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK
12.1 Felhasználói utasítások
A CTU hőlégfúvók teljesen automatikusak és a
helyszínen felszerelt külső vezérlésekről
működtethetőek.
A hőlégfúvón a felhasználó által kezelhető
vezérlések csak a következők:
Égőfej reteszelés újraindító gomb
Lásd a(z) 28. oldal 12.3.1. fejezetet
Határérték termosztát újraindítás
Lásd a(z) 28. oldal 12.3.1. fejezetet

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

12.3 Hagyományos felhasználói vezérlések
(minden modell)
12.3.1 Határérték termosztát
Újraindításhoz nyomja meg

Press to reset

Ezek kézzel újraindítható eszközök és további védelmet
biztosítanak a ventilátor meghibásodása ellen.
MEGJEGYZÉS: Újraindításhoz a hőcserélőnek
hidegnekk kell lennie.
Leírás
Minden modell

Alkatrészszám
K017A

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés-veszély
Áramütés-veszély
Javítás
elõtt kapcsolja
kapcsolja leleaafeszültséget.
feszültséget.
Javítás előtt
Ezen utasítások
sérülést
ésés
Ezen
utasításokbe
benem
nemtartása
tartásahalált,
halált,
sérülést
anyagi kárt
anyagi
kárt okozhat.
okozhat.

12.2 Hőlégfúvó működtetés
Amikor a helyszínen telepített távvezérléssel
bekapcsolja a hőlégfúvót, a fő égőfej automatikusan
meggyullad.
Az égőfej szabályozódoboza vezérli a láng
biztonságos meggyújtását.
Minden hőlégfúvó állandó gáz- és elektromos
ellátást igényel, amely nem szakadhat meg a
hőlégfúvó normál üzemeltetése alatt.
13. ábra: Hőlégfúvó működési sorrendje
termosztát
bekapcsol
hívás fűtésre

lezárás

bekapcsol
égőfej
üzemel
ventilátor

bekapcsol
2-3 perc

üzemelés
tovább

Robbanásveszély
Robbanásveszély
Ha a vezérlés lezár, ne próbálja meg 3-nál többször
Ha a vezérlés
lezár, ne próbálja meg 3-nál
újraindítani
a hõlégfúvót.

többször újraindítani a hőlégfúvót.

Veszélyes gázkeverékek képzõdhetnek.

Veszélyes gázkeverékek képződhetnek.

A hibát meg kell keresni és bejegyzett telepítõvel vagy
szervizmérnökkel
kell javíttatni.
A hibát meg kellki keresni
és bejegyzett

telepítővel vagy szervizmérnökkel ki kell

Ezen
utasítások be nem tartása halált, sérülést és
javíttatni.
anyagi kárt okozhat.

12.3.2 Égőfej reteszelés újraindító gomb
A hőlégfúvó elején kigyullad a piros világító lámpa,
amikor a szabályozás reteszel. Ezt okozhatja a láng
hibája. Nyomja meg a hőlégfúvó hátulján lévő
újraindító gombot (Lásd a(z) 5. oldal 4.1. fejezetet),
vagy ha van telepítve különálló újraindítás, akkor
azt.
12.4 Utasítások bekapcsoláshoz
12.4.1 A hőlégfúvó bekapcsolásakor
1. Győződjön meg róla, hogy az áram- és
gázellátás működik a hőlégfúvóhoz.
Ellenőrizze, hogy a helyszíni vezérlések be
vannak kapcsolva, "ON" helyzetben vannak.
MEGJEGYZÉS: A termosztátot a környezeti
hőmérséklet fölé kell beállítani, ha működtetni
kívánja a hőlégfúvót.
2. A zöld fény kigyullad és az automatikus
gyújtási sorrend megkezdődik, ahogyan azt
a(z) 25. oldal 10. ábrája mutatja. A hőlégfúvó
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automatikusan működik a helyszíni vezérlésekkel. Hosszabb kikapcsolt időszakok után
a vezérlés reteszelhet. Lásd a(z) 28. oldal
12.3.2. fejezetet.
12.4.2 A hőlégfúvó kikapcsolásához
Állítsa a telepített távvezérlőket kikapcsolt, "OFF"
állásba.
Az égőfej azonnal leáll.
A ventilátor még néhány percig működni fog.
Újraindításhoz állítsa a fenti vezérlést "ON" állásba.
12.5 Egyszerű hibakeresés (minden modell)
Ha a hőlégfúvó nem működik, ennek okai lehetnek:
1. A gázellátás nincs bekapcsolva.
2. Az elektromos tápfeszültség nincs
bekapcsolva.
3. Az idő és/vagy hőmérsékletvezérlés nincs
bekapcsolva.
4. Esetleg működésbe léphettet a határérték-termosztát. Ezt a villamos betáplálás megszakadasa, illetve az elosztó-ventillátor hibája
okozhatta.
Ha a határérték termosztátok folyamatosan
működésbe lépnek, akkor olyan hiba van, amelyet
egy a gázüzemű berendezések telepítésében és
szervizelésében szakképzett vállalkozónak kell
megvizsgálnia.
12.5.1 Egyszerű hibakeresés (égőfej-hibák)
Ha az égőfej nem gyullad meg bármilyen okból,
akkor reteszelni fog. Ezt a hőlégfúvón vagy a
távvezérlésén (ha van) kigyulladó piros lámpa jelzi.
1. Nyomja meg és engedje el a reteszelés újraindítás gombot. Ha nincs távvezérlés, akkor ez a
gomb a hőlégfúvó hátlapján található.
Lásd a(z) 5. oldal 4.1. fejezetet.
A hőlégfúvó normál üzeme alatt nem következhet
be reteszelés. Ha mégis bekövetkezik, az azt jelenti,
hogy hiba lépett fel, amelyet ki kell javítani.

BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
ÉRDEKÉBEN
BIZTONSÁGA
Ha
gázszagot
észlel:
Ha gázszagot észlel:
1.
1. Nyissa
Nyissa ki
ki az
az ablakokat.
ablakokat.
2.
2. NE
NE próbáljon
próbáljon meggyújtani
meggyújtani semmit.
semmit.
3.
NE
használja
az
3. NE használja az elektromos
elektromos
kapcsolókat.
kapcsolókat.
4.
4. NE
NE használjon
használjon semmilyen
semmilyen telefont
telefont
az épületben.
az épületben.
5. Hagyja el az épületet.
5. Azonnal
Hagyja elhívja
az épületet.
6.
a gázszolgáltatót,
6. mihelyst
Azonnal elhagyta
hívja a gázszolgáltatót,
az épületet.
mihelystaelhagyta
az épületet.
Kövesse
gázszolgáltató
Kövesse
a
gázszolgáltató
utasításait.
utasításait.
7. Ha
nem tudja elérni a
7. gázszolgáltatót,
Ha nem tudja elérni
hívjaaa
gázszolgáltatót, hívja a tûzoltóságot.
tűzoltóságot.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Tűzveszély
Tûzveszély

tároljon vagy
vagy használjon
használjon benzint
benzint
Ne tároljon
más gyúlékony
gyúlékony gázt
gázt vagy
vagy
vagy más
folyadékot ezen
folyadékot
ezen és egyéb
egyéb berendezések
berendezések
közelében.
tárgy tüzet
tüzet foghat
foghat vagy
vagy
Néhány tárgy
ha holégfúvó
holégfúvó közelében
közelében
felrobbanhat, ha
el.
helyezik el.
figyelmeztetések be
A fenti figyelmeztetések
be nem
nem tartása
tartása
sérüléseket és
és anyagi
anyagi kárt
kárt
halált, sérüléseket
okozhat.
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13. FEJEZET: SZERVIZELÉS
13.1 Szervizutasítások
Üzembe helyezés után a hőlégfúvót évente
ellenőrizni kell. Ha a berendezést poros vagy
piszkos helyen használja, akkor gyakoribb
karbantartás is szükséges lehet.
A hőlégfúvó telepítését, szervizelését és éves
ellenőrzését csak a gázüzemű berendezések
telepítésében és szervizelésében szakképzett
vállalkozó végezheti.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély
Sérülésveszély
Kapcsolja
gázt és
és aafeszültséget
feszültségetkarbantartás
karbantartáselőtt.
elõtt.
Kapcsolja le
le a gázt
beindulhat
automatikusan.
AA ventilátor
ventilátorbármikor
bármikor
beindulhat
automatikusan.
Ezen utasítások
sérülést
vagy
Ezen
utasítások be
benem
nemtartása
tartásasúlyos
súlyos
sérülést
vagy
anyagi kárt okozhat.
anyagi
kárt okozhat.

1. MEGJEGYZÉS: Minden karbantartási és javítási
munka után ellenőrizze le a hőlégfúvót a(z) 24. oldal
11. fejezettőla(z) 27. oldal 11.9. fejezetig található
üzembe helyezési utasítások alapján, hogy
megbizonyosodjon afelől, hogy minden biztonsági
rendszer működik, mielőtt üzemeltetné a hőlégfúvót.
A kisebb hibákat a(z) 32. oldal 15. fejezettől a(z) 34.
oldal 15.4. fejezetig található hibaelhárítás
folyamatábrák alapján keresheti meg.
2. MEGJEGYZÉS: Ellenőrizzen minden
gázvezetékeket és csatlakozást, hogy nincs-e
repedés vagy szivárgás. A csöveken, illetve a
csatlakozókon lévő minden repedést meg kell
javítani.
3. MEGJEGYZÉS: Vizsgáljon meg minden
felfüggesztett alkatrészt és szerelvényt. Győződjön
meg róla, hogy jó állapotban vannak, megfelelően
rögzítettek és nem rozsdásak.
13.2 Égőfej-karbantartás
1. Nyissa ki a csuklópántos ajtót és távolítsa el az
égőfej borítását. Lásd a(z) 36. oldal 16.2.
fejezetet.
2. Tisztítsa meg a fő égőfejet a lerakódásoktól,
amelyek az égőfej injektoránál vagy venturi
csövénél keletkeztek. Lásd a(z) 36. oldal 16.2.
fejezetet.
3. Távolítsa el a gyújtó elektródát és a lángőrt.
Ellenőrizze azok állapotát. Távolítsa el a keletkezett lerakódásokat és ellenőrizze a kerámia
szigetelők állapotát. Szükség esetén cserélje.
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13.3 Ventilátor/motor karbantartása
(minden modell)
A ventilátor fő csapágyai zártak és nem szükséges
kenni őket. Tisztítás előtt zárja el a gáz- és
áramellátást. Távolítsa el a ventilátor(oka)t és
használjon kis ecsetet vagy rongyot a
ventilátorlapátok mindkét oldalának
megtisztításához. Majd helyezze vissza a
ventilátor(oka)t.
13.3.1 A CUHB és CUHC centrifugálventilátoros
modellek
A CTUB és CTUC modellek hővédelemmel ellátott,
háromfokozatú ventilátorokkal vannak szerelve. A
ventilátorok száma megtalálható a(z) 41. oldal 16.9.
fejezet az egyes modellekhez tartozó standard
légáram pedig a(z) 7. oldal 4.3. fejezet alapján.
A CTUC modelleknél a ventilátorok a bevezető
csőcsatlakozás rész tetején, alján vagy oldalán lévő
(igény szerint), levehető panelokon keresztül
érhetőek el. A Roberts-Gordonnal történt előzetes
konzultáció nélkül ne működtesse a ventilátorokat
nagyobb fordulatszámmal, mint az a hőlégfúvó
eredeti beállításában szerepelt.
A "MAGAS" fordulatszámú opció célja a normál
légáram biztosítása nagy statikus nyomás esetén
és nem tanácsos szabad fúvás üzemmódban vagy
alacsony ellenállású esetben használni. Ellenkező
esetben a ventilátorok túlmelegedés érzékelője
vagy a ventilátor termosztátja működésbe lép. A
hőlégfúvó összes ventilátorát ugyanolyan
fordulatszámon kell működtetni. Az 50-115-ös
modelleknél a ventilátorokat a hőlégfúvóba épített
ventilátor relé kapcsolja. Lásd a(z) 40. oldal 16.8.2.
fejezetet.
13.4 Hőcserélő-karbantartás
A hőcserélő tiszta marad, ha nincs probléma az
égéssel. Ellenőrizze a hőcserélőt. Keresse a
túlhevülés jeleit az első csöveken, amely az égőfej
túlzott égését jelenti vagy tartósan alacsony
légáramra utal.
13.5 Gázszabályozó-szelep karbantartása
(minden modell)
Ezek az eszközök nem igényelnek rendszeres
karbantartást. A gázszabályozó-szelepek
cseréjéhez, lásd a(z) 35. oldal 16.1. lépést és a 39.
oldal 16.5. fejezetet.
Ne javítsa vagy szerelje szét a gázszabályozószelepeket a helyszínen. A hibás gázszabályozószelepeket eredeti ROBERTS GORDON®
alkatrészekkel cserélje.
13.6 Füstcső ventilátor
A füstcső ventilátor nem igényel karbantartást.
Amennyiben azonban a légnyomáskapcsoló
reteszeli az égőfejet, távolítsa el a füstcső ventilátort
a szellőző szekrényből úgy, hogy kicsavarja a
kimeneti peremen és a füstcső ventilátor alaplapján
lévő csavart (Lásd a(z) 38. oldal 16.4. fejezetet).
Győződjön meg róla, hogy a ventilátor szabadon
futhat és a járókerék tiszta.
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14. FEJEZET: ÁTÁLLÁS MÁSIK GÁZRA
14.1 Általános
Más típusú gázra történő átálláskor az égőfej
injektorait és a gázszelepet kell újra üzembe
helyezni az új feltételeknek megfelelően.
14.2 Égőfej átalakítás
Az égőfej átalakítása egyik gázról a másikra
ugyanúgy történik minden hőlégfúvónál.
1. Távolítsa el az égőfej szekrényének borítását
a(z) 36. oldal 16.2. fejezet alapján.
2. Távolítsa el a csatlakozást a gázszelep kimenete és az elágazó csőelem között. Lásd a(z)
35. oldal 16.1. fejezetet a gázszelep
eltávolításához.
3. Távolítsa el az elágazó csőelemet az égőfej
szerelvényéről úgy, hogy kicsavarozza a felső
és alsó csavart. Lásd a(z) 36. oldal 16.2.1.
fejezetet.
4. Távolítsa el az égőfej injektorait.
5. Cserélje ki az injektorokat az új gázhoz valókra
és győződjön meg róla, hogy nem szivárog a
gáz.
6. Minden alkatrészt tegyen vissza fordított
sorrendben.
14.3 Gázszelepek
A CTU-kban lévő minden gázszelepen van
nyomásszabályozó, amely vagy földgázra vagy
LPG-re van állítva.
Az átállás úgy történik, hogy az égőfej nyomását az
üzembe helyezési adattáblázatban található értékre
kell állítani. Lásd a(z) 8. oldal 4.4. fejezetet.
Ellenőrizze, hogy a hőlégfúvó bemeneti
gáznyomása megfelelő az új gáz értékének és a
régi gáz maradványai el lettek távolítva a gázellátó
rendszerből.
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15. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS
15.1 Általános

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Robbanásveszély
Robbanásveszély
Csak
a gázüzemű
gázüzemûberendezések
berendezésektelepítésében
telepítésében
Csak bejegyzett,
bejegyzett, a
és szervizelésében
szervizelésében szakképzett
vagy
a
és
szakképzetttelepítő/vállalkozó
telepítõ/vállalkozó
vagy
vállalat
végezheti
a telepítést.
agázszolgáltató
gázszolgáltató
vállalat
végezheti
a telepítést.
Ezen utasítások
anyagi
Ezen
utasítások be
be nem
nemtartása
tartásahalált,
halált,sérülést
sérüléstésés
anyagi
kárt okozhat.
okozhat.
kárt

START
Be van kapcsolva a
gáz- és áramellátás?

Nem

Kapcsolja be azokat.

Igen

A 15.2 rész alapján
tesztelje a hőlégfúvót.

Telepítési szabályzat és éves felülvizsgálat:
ROBERTS GORDON® termékeinek
beszerelését és javítását kizárólag a RobertsGordon által forgalmazott fűtőberendezések
javításában és beszerelésében jártas
szakember végezheti. A munkának meg kell
felelnie a ROBERTS GORDON®
kézikönyvekben foglaltaknak, valamint a
beszerelés, javítás és üzemeltetés terén
illetékes hatóságok el?írásainak.
Az optimális teljesítmény és a biztonság
garantálása érdekében Roberts-Gordon
javasolja, hogy megfelelő szakemberrel
legalább évenként vizsgáltassa át ROBERTS
GORDON® termékeit, illetve szükség esetén
végeztesse el a javításokat, amelyekhez
kizárólag ROBERTS GORDON® alkatrészeket
használjon.

Igen

Ég a piros, reteszelést
jelző lámpa?

Nem
A bekapcsolt külső
szabályózókkal az égő
továbbra is ég?

Nem

Nem

Ellenőrizze az égőket a
15.2-ben leírtaknak
megfelelően.

Ellenőrizze a késleltető
kapcsolót. Van 230 V-os
Nem
betáplálás a barna és a kék
vezetékekben?

Ellenőrizze, hogy a
vezetékeket helyesen
telepítették-e.

Ellenőrizze a határértéktermosztátot, nullázza le.

Igen

Az elosztó-ventillátor
mőködik?

Nem

Igen
Cserélje le a késleltető
kapcsolót.

Igen

A hőlégfúvó
HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK Nem
VÉGE.

Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a
ROBERTS GORDONnal® a
+44(0)121 506 7709-as tel.
számon. www.rg-inc.com

Saját biztonsága és az optimális hőlégfúvó teljesítmény érdekében csak ROBERTS GORDON®
cserealkatrészeket használjon.
A(z) 24. oldal 11. fejezet alapján végezze el az üzembe helyezést.
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15.2 Hibaelhárítás automatikus gyújtású égőfejes rendszereknél
Kétfajta égőfej-vezérlést használunk: a Honeywell
S4563C-t és az S4565C-t. Mindkettőnek hasonló a
működési sorrendje. A láng áramerősségének
méréséhez csatlakoztasson egy 0-50 µA-es
egyenáramú mérőt a lángpróbával sorba. Ha a
mérő negatív értékeket mutat, cserélje meg a
vezetékeit.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Áramütés-veszély
Áramütés-veszély

START
Be van kapcsolva a
gáz- és áramellátás?

Ne érintse
Ne
érintse meg
megaagyújtás
gyújtásalkatrészeit.
alkatrészeit.
Nem

Ezen alkatrészek
magas.
Ezen
alkatrészekfeszültsége
feszültségenagyon
nagyon
magas.

Kapcsolja be azokat.

Ezen utasítások be nem tartása halált, sérülést és
Ezen
be nem tartása halált, sérülést és
anyagiutasítások
kárt okozhat.
anyagi kárt okozhat.

Igen

Ég a zöld lámpa?

Nem

Be vannak kapcsolva
külső vezérlések?

Igen

Nyomja meg a reteszelés
törlő gombot a hőlégfúvó
hátulján vagy (ha van) a
távvezérlő gombot.

Igen

Esetleg működésbe léphettet a
határérték-termosztát vagy az
égő hibás? Állítsa alapállapotba
vagy cserélje, ha szükséges.

Igen

Ég a piros, reteszelést
jelző lámpa?
Nem

Működik a füstcső
ventilátor?

Nem

Van 230 V tápfeszültség
a ventilátor kapcsain? Igen

Hibás a füstcső
ventilátor, cserélje.

Nem

Hibás az égőfej
vezérlése vagy a dugasz.
Javítsa meg vagy
Igen

Vált a nyomáskapcsoló? Nem

Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok
levegőbevezető vagy füstcső.
Ellenőrizze, hogy van-e eltömődés
az égéskörben. Ellenőrizze, hogy
hibás-e a nyomáskapcsoló. Lásd a
16.5 részt.

Igen

Várjon 30-40 mp-et.
Működik a gyújtás.

Nem

A HT vezetékek jók és
Hibás a gyújtás-vezérlés,
csatlakozatva vannak? Igen
cserélje. Lásd a 15.6
Jó a szikraelektróda?
részt.

Igen

Meggyullad a láng?

Nem

Működik a gázszelep? A
szelep teszteléséhez Nem Cserélje ki a szelepet.
lásd a 15.4 részt.

Igen

Ég a piros, reteszelést
jelző lámpa?

Igen

Keresse meg a hibát az
A láng áramerőssége
min. 1 µA (DC), mikor a Nem ellenőrző rendszerben.
Lásd a 16.3 részt.
láng ég?

Nem

A hőlégfúvó
HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK Nem
VÉGE.

Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a
ROBERTS GORDONnal® a
+44(0)121 506 7709-as tel.
számon. www.rg-inc.com

Saját biztonsága és az optimális hőlégfúvó
teljesítmény érdekében csak ROBERTS
GORDON® cserealkatrészeket használjon.
A(z) 24. oldal 11. fejezet alapján végezze el az
üzembe helyezést.
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15.3 Hibaelhárítás a lángőr rendszerben
START
Kössön sorba egy
egyenáramú mérőt a
lángérzékelővel.

Ég a zöld lámpa és van
min. 1 µA (DC) láng Nem
áramerősség?

Használja a 15.1 részt a
hiba megkereséséhez.

Igen

Van áram a lángérzékelő
körben miközben nem ég Igen
a láng?
Nem

Töténik "reteszelés"
miközben ég a láng?

Igen

Megsérült a vezeték?
Sérült a lángérzékelő
vagy hozzáér földelt
alkatrészhez?

Helyes az égőfej
bemeneti gáznyomása?
Jó a fázis és semleges
polaritás? Jó a
lángérzékelő köre?

Javítsa meg vagy
cserélje ki.

Igen

Hibás a vezérlőszekrény,
cserélje ki megfelelő
típusúra.

Nem

Javítsa meg vagy
cserélje ki.
Nem
Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a
ROBERTS GORDONnal® a
+44(0)121 506 7709-as tel.
számon. www.rg-inc.com

A hőlégfúvó
HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK
VÉGE.

A lángérzékelő által minimálisan érzékelhető áram 1 µA (egyenáram). Általában a lángellenőrzés
áramerőssége 3-5 µA (egyenáram).
15.4 Szolenoidszelepek hibaelhárítása
START
Van 230 V a szelep
kapcsain a megfelelő
időben?

Nem

A hiba máshol van.

A szelep bemeneti
gáznyomása megfelel
az adott gáznak?

Nem

A hiba máshol van.

Emelkedik a szelep kimeneti
gáznyomása, amikor a Nem
szelep bekapcsol?

Hibás a szelep.
Cserélje ki egy
megfelelőre.

Oui

Csökken vagy nulla lesz a
szelep kimeneti
Nem
gáznyomása, amikor a
szelep kikapcsol?

A szelep
HIBAELHÁRÍTÁSÁNAK Nem
VÉGE.
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Hibás a szelep.
Cserélje ki egy
megfelelőre.

Ha a probléma továbbra is
fennáll, lépjen kapcsolatba a
ROBERTS GORDONnal® a
+44(0)121 506 7709-as tel.
számon. www.rg-inc.com
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16. FEJEZET: ALKATRÉSZEK CSERÉJE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA
Lásd a(z) 30. oldal 13. fejezet a figyelmeztetésekért Csavarhúzóval fordítsa el a pántot 90°-kal. Lásd
és megjegyzésekért, mielőtt alkatrészt távolít el
a(z) 5. oldal 4. fejezetet.
vagy cserél a berendezésben.
Égőfej alkatrészek
Minden szervizelhető égőfej alkatrészt a hőlégfúvó
jobb oldalán található ajtón keresztül érhet el.

16.1 Gázszelep
Távolítsa el a gázvezetéket a hőlégfúvó
bemeneténél.

16.1.1 22-60-as modellek
távolítsa el a
rögzítőcsavart

húzza ki a
vezetékköteget

húzza ki a
vezérlést a
szelepből

gyújtásvezérlés

Leírás
Gázszelep VR4105A
Gyújtásvezérlés

Alkatrészszám
90033403
90434010

16.1.2 75-115-ös modellek
húzza ki az
elektromos
vezetéket
(egyenirányított
vezetékek)

2. lépés: Csavarja ki a szelepet az égőfej
elágazó eleméből vagy csavarja ki a
bemeneti és kimeneti perem
Leírás
Gázszelep VR4605
Gyújtásvezérlés

Alkatrészszám
90033404
90434020

1. lépés: Csavarja ki a
gázcsövet a szelep

16.1.3 Minden modell
Helyezze vissza fordított sorrendben. Győződjön
meg róla, hogy a gázáram iránya a szelepben
megfelelő. Használjon minimális mennyiségű
gáztömítést a menetes csatlakozón. Helyezze
vissza az O-gyűrű tömítéseket a kimeneti peremre,
ahol eredetileg voltak. Ellenőrizze, hogy egyik
csatlakozás sem szivárog. Indítsa újra a
gázszelepet. Lásd a(z) 26. oldal 11.4.2. fejezetet.

gyújtásvezér
FONTOS, HOGY CSAK AZ ADOTT MODELLNEK
MEGFELELŐ TÍPUSÚ GÁZSZELEP
HASZNÁLHATÓ A VEZÉRLÉSEK CSERÉJÉNÉL.
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16.2 Égőfej-szekrény
Az égőfej szekrénye egy
tömített rekesz. Minden
munka után újra
szigetelje le a szekrényt
úgy, hogy a gázcső
gumitömítését pontosan a
helyére igazítja és
minden csavart gondosan
visszahelyez és meghúz.

égőfej-szekrény borítása
lángőr
kémlelőnyílás a lángőrhöz
távolítsa el a flexibilis
légvezetéket a csatlakozóról
Gyújtáselektróda
kémlelőnyílás a
gyújtáselektródához
távolítsa el a szerelőlapot
gumitömítés

távolítsa el az összes csavart és vegye le az égőfej borítását

16.2.1 Égőfej injektorok
Győződjön meg az injektorok gázzáró
illesztéséről.
Győződjön meg a pontos elhelyezkedésről
az égőfejekhez képest.
Győződjön meg róla, hogy minden
tartó
csőcsatlakozás gázzáró.

égőfejek

távolítsa el az összes csavart a
tartóból és húzza ki a tartót

injektorok

tartó
csavarja ki az
injektorokat
Burner
venturi

égőfej-csavarok
jelzés

MODELL

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

Injektorok száma

5

5

6

7

9

11

12

14

15

17

Injektor mérete mm Ø

2.08

2.25

2.25

2.25

2.25

2.25

2.71

2.71

2.71

2.71

col Ø

0.0819

0.0886

0.0886

0.0886

0.0886

0.0886

0.1067

0.1067

0.1067

0.1067

Jelzés

45

225

225

225

225

225

36

36

36

36

Földgáz (G20) és (G25)

RG P/N

91930045 91930225 91930225 91930225 91930225 91930225 91930036 91930036 91930036 91930036

LPG gáz propán (G31) és LPG gáz bután (G30)
Injektor mérete mm Ø

1.25

1.40

1.40

1.40

1.40

1.35

1.51

1.51

1.51

1.51

col Ø

0.0492

0.0551

0.0551

0.0551

0.0551

0.0531

0.0594

0.0594

0.0594

0.0594

125

54

54

54

54

135

53

53

53

53

Jelzés
RG P/N

36

91930125 91930054 91930054 91930054 91930054 91930135 91930053 91930053 91930053 91930053
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16.3 Gyújtáselektródák és lángőr

égőfejek

Határérték
termosztát

lángőr

lángőr
távolítsa el az összes
csavart az égőfejszekrényből, majd
vegye le a szekrényt
és így láthatja az
"elölnézetet"

távolítsa el
a csavart

égőfej-szekrény elölnézet

gyújtáselektróda

gyújtáselektróda

.120
(3 mm)
szikrahézag
égőfejek

A gyújtáselektróda vagy a lángőr cseréjéhez távolítsa el az elektromos vezetékeket és csavarokat.
Húzza ki a szerelvényből. Helyezze vissza fordított sorrendben úgy, hogy az égőfejtől való távolság
megfelel az égőfej-szekrény elölnézeten láthatónak.
Leírás
Alkatrészszám
Szikraelektróda
90427411
Automatikus gyújtás lángőr
90439300
Égőfejek (minden modell kivéve a CTU-40-et)
92000000
Égőfejek - CTU-40
92000001
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16.4 Füstcső ventilátor
hátsó panel
füstcső-csatlakozó
a füstcső
ventilátorhoz csavarok

nyílás
szellőző
szekrény

szellőző
szekrény
csavarjai

kimeneti
tömítés

Távolítsa el az összes csavart,
amely a kimeneti peremet
rögzíti a füstcső-csatlakozóhoz.

füstcsőcsatlakozó

füstcső ventilátor
húzza ki az összes
elektromos
csatlakozót
szellőző
szekrény
szerelőlap

füstcső-csatlakozó
a füstcső
ventilátorhoz csavarok

tömítés

szerelőlap

szerelőlap a
füstcső
ventilátorhoz csavarok

levegő lemez

Távolítsa el az összes csavart,
amely a füstcső szerelőlapját
rögzíti a szellőző szekrényhez.
Távolítsa el a csavarokat,
amelyek a szerelőlapot rögzítik
a ventilátorhoz.
Helyezze vissza fordított
sorrendben.
Használjon új tömítéseket.
Győződjön meg róla, hogy a
csatlakozások nem
szivárognak.
Győződjön meg róla, hogy a
szerelőlap nyílása tiszta és
nincs rajta akadály.

MODELL

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

Füstcső ventilátor

Torin DSA
508-128
077272

Torin DSA
508-128
077272

Torin DSA
508-128
077272

Torin DSA
508-128
077272

Torin DSA
524-202
077273

Torin DSA
524-202
077273

AO Smith
JFIG098NS

AO Smith
JFIG098NS

AO Smith
JFIG098NS

Torin DSF
146-052
077274

RG P/N

90710430

90710430

90710430

90710430

90710440

90710440

90710001

90710001

90710001

90710450

Levegő mm Ø
Lemez in Ø

47.6
1.875

53.1
2.09

60.7
2.39

69.1
2.72

60.7
2.39

69.9
2.75

97.0
3.82

103.6
4.08

110.5
4.35

152.4
6

RG P/N

11011139

1101138

1101140

11011137

11011136

11011135

11011134

11011133

11011132

11011131

FONTOS, HOGY CSAK AZ ADOTT MODELLNEK MEGFELELŐ TÍPUSÚ FÜSTCSŐ VENTILÁTOR
HASZNÁLHATÓ AZ ALKATRÉSZEK CSERÉJÉNÉL.
A füstcső ventilátoron végzett munka vagy annak cserélése után végezzen üzembe helyezést. Lásd a(z)
28. oldal 12. fejezetet.
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16.5 Nyomáskapcsoló
Húzza ki a háromutas csatlakozót. Pattintsa ki a
szerelő keret műanyag kapcsait. Cserélje le a
modellnek megfelelő nyomáskapcsolóval. A
nyomáskapcsolók minden nyomásbeállításra
különböző színkóddal vannak ellátva.

A nyomáskapcsolón végzett munka vagy annak
cserélése után végezzen üzembe helyezést. Lásd
a(z) 24. oldal 11. fejezetet.

FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS

Szén-monoxid
veszély
Szén-monoxid veszély
Minden
modellheza amegfelelő
megfelelõ
nyomáskapcsolót
Minden modellhez
nyomáskapcsolót
használja.
használja.
AA nem
megfelelõnyomáskapcsoló
nyomáskapcsoló
használata
nem megfelelő
használata
veszélyes lehet.
veszélyes
lehet.
Ezen utasítások
tartása
halált
vagyvagy
komoly
Ezen
utasításokbe
benem
nem
tartása
halált
komoly
sérülést okozhat.
sérülést
okozhat.

Nyomáskapcsoló

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100 CTU-115

RG P/N

90439801 90439810 90439804 90439803 90439810 90439802 90439811 90439807 90439811 90439807

Színkód

rózsaszín

szürke

fehér

szürke

szürke

sárga

szürke

barna

szürke

barna

Beállítási
pont mbar

0.57

0.92

1.17

1.02

0.87

0.80

1.79

1.69

1.79

1.69

w.c.-ben

0.23

0.37

0.47

0.41

0.35

0.32

0.72

0.68

0.72

0.68
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16.6 Gyújtásvezérlés
FONTOS, HOGY CSAK AZ ADOTT MODELLNEK
MEGFELELŐ TÍPUSÚ GYÚJTÁSVEZÉRLÉS
HASZNÁLHATÓ EZEN ALKATRÉSZEK
CSERÉJÉNÉL.
16.6.1 S4565C 22-60-as modellek
Ezt a vezérlést a gázszelephez kell csatlakoztatni.
Húzza ki a 12 tűs elektromos csatlakozót. Húzza ki
a gyújtás- és a lángőr vezetéket, és jegyezze meg
helyzetüket. Csavarja ki a vezérlést a gázszelephez
rögzítő csavart. Helyezze majd vissza fordított
sorrendben. Győződjön meg arról, hogy a gyújtásés a lángőr vezetékek helyzete megfelelő.
Győződjön meg róla, hogy a földelés közvetlenül a
gázszelep földelő pontjára van kötve.
16.6.2 S4563C 75-115-ös modellek
Ez a vezérlés az elektromos szerelőlapon található.
Húzza ki a háromvezetékes csatlakozót, a gyújtás,
a gyújtás földelés és a lángőr vezetékét,
megjegyezve helyzetüket. Távolítsa el a csavarokat.
Helyezze vissza fordított sorrendben. Győződjön
meg arról, hogy a gyújtás- és a lángőr vezetékek
helyzete megfelelő.
16.7 CTUA axiálventilátor/védő/motor
szerelvény
A CTUA hőlégfúvó axiálventilátorát teljesen
összeszerelve és kiegyensúlyozva szállítjuk.
16.7.1 Ventilátor eltávolítása és cseréje

• Ellenőrizze, hogy a ventilátor lapátjai szabadon
elfordulhatnak, mielőtt bekapcsolja a ventilátort.
• Mindig vegye figyelembe a ventilátorvezetékek
színkódját a helyes működés biztosításához.
Lásd a(z) 16. oldal 10.3. fejezettől a(z) 17. oldal
10.4. fejezetig a huzalozási rajzokért.
• Csak eredeti ROBERTS GORDON®
alkatrészeket használjon.
16.8 CTUB és CTUC centrifugálventilátor/védő/
motor szerelvény
A CTUB és CTUC sorozat közvetlen hajtású
ventilátorát/ait összeszerelt egységként szállítjuk le.
Mielőtt lehúzza az elektromos csatlakozásokat a
terminálokról, gondosan jegyezze fel helyüket.
A CTUC változatoknál, amelyeken van bemeneti
csatlakozó szerelvény, a ventilátorok a bevezető
csőcsatlakozás rész tetején, alján vagy oldalán lévő
(igény szerint), levehető panelokon keresztül
érhetőek el.
16.8.1 Ventilátor eltávolítása és cseréje
20 mm x 5 mm ragasztható
tömítést kell a peremre helyezni

Távolítsa el a négy csavart és az alátéteket.

Leírás
Torin Fan DDC 270-270
Torin Fan DDC 241-241

Alkatrészszám
A047
A049

A ventilátort a rögzítőcsavarok kioldása után
távolítsa el úgy, hogy közben alátámasztja a
ventilátor súlyát (kb. 19 kg).

Leírás
Axiálventilátor 16"
Axiálventilátor 500 mm

Alkatrészszám
90710418
90710419

16.7.2 Ventilátorszerelvény cseréje
A ventilátorszerelvény cseréjéhez a fenti folyamatot
végezze el fordított sorrendben. Illessze a
gumialátéteket a védő részre a rezgés csökkentése
érdekében.
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16.8.2 Ventilátorszerelvény cseréje
Összeszereléshez a fenti folyamatot hajtsa végre
fordított sorrendben.
• Helyezzen új gumitömítést a ventilátor pereme
és a hőlégfúvó hátsó panelje közé.
• Illessze a hátsó panelhez megfelelő helyzetbe,
ahogy azt a(z) 41. oldal 14. ábrája.
• Mindig vegye figyelembe a ventilátorvezetékek
színkódját a helyes működés biztosításához.
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Lásd a(z) 18. oldal 10.5. fejezeteta(z) 20. oldal
10.7. fejezetig a huzalozási rajzokért.
• Csak eredeti ROBERTS GORDON®
alkatrészeket használjon.
A három fokozatú huzalcsatlakozások a
következőek:
Alacsony fokozat: Fehér semleges, piros fázis. A
másik két vezeték külön kapcson van.
özepes fokozat: Fehér semleges, kék fázis. A
másik két vezeték külön kapcson van.
Magas fokozat: Fehér semleges, fekete fázis. A
másik két vezeték külön kapcson van.
• Ellenőrizze, hogy a ventilátor lapátjai szabadon,
akadálymentesen elfordulhatnak, mielőtt
bekapcsolja a ventilátort.
• Minden ventilátort azonos fokozatra állítson.
14. ábra: Centrifugálventilátor helyzete

CTUB/C 22-40

CTUB/C 50-90

CTUB/C 100-115

16.9 Ventilátor adatai
MODEL

CTU-22

CTU-30

CTU-35

CTU-40

CTU-50

CTU-60

CTU-75

CTU-90

CTU-100

CTU-115

AxiálAxiálAxiálAxiálAxiálAxiálAxiálAxiálAxiálAxiálventilátor típusa AxiálCTUA modellek
ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor ventilátor
500 mm 500 mm
16"
16"
500 mm 500 mm
16"
16"
16"
16"
RG P/N

90710418 90710418 90710418 90710418 90710419 90710419 90710418 90710418 90710419 90710419

Mennyiség

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Ventilátor
teljesítmény
(watt per ventilátor)

160

160

160

160

370

370

160

160

370

370

Torin
241-241

Torin
241-241

Torin
241-241

Torin
241-241

Torin
241-241

Torin
270-270

Torin
270-270

Torin
270-270

Torin
270-270

Centrifugálventilátor
Torin
típusa CTUB/C
241-241
modellek
RG P/N

A049

A049

A049

A049

A049

A049

A047

A047

A047

A047

Mennyiség

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Normál ventilátor
teljesítmény
(watt per ventilátor)

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1200

1200

1200

1200

Magas fokozatú
ventilátor
teljesítmény
(watt per ventilátor)

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1700

1700

1700

1700
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Helyezze el ezt az információt a ROBERTS GORDON® hőcserélő mellett

A telepítés, üzemeltetés vagy szervizelés megkezdése előtt olvassa el alaposan a telepítési, üzembe helyezési, üzemeltetési és
szervizelési kézikönyvet.

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

1.
2.
3.
4.

ÁLLJ! Olvassa el az ezen a lapon található biztonsági utasításokat.
Nyissa meg a kézi gázszelepet a hőlégfúvó bemenő ágán.
Kapcsolja be a tápfeszültséget.
Állítsa a termosztátot a kívánt értékre (a helyiség hőmérséklete
fölé). Az automatikus indítási ciklus megkezdődik
MEGJEGYZÉS: Hosszabb kikapcsolt időszakok után a vezérlés
reteszelhet az indítási ciklusban. Nyomja meg az újraindítás
gombot az égés megindításához. Lépjen kapcsolatba a
szervizszolgálattal, ha továbbra is reteszelt marad a berendezés
(lásd a kézikönyvet további információkért).

HŐLÉGFÚVÓ KIKAPCSOLÁSA
1. Kapcsolja ki a termosztátot/időkapcsolót. Az égőfej azonnal
kikapcsol, de a ventilátorok még tovább hűtik a hőcserélőt,
ameddig a ventilátor termosztát ki nam kapcsol.

HA A HŐLÉGFÚVÓ NEM MŰKÖDIK,
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN KÖVESSE AZ
1.
2.
3.
4.

Állítsa a termosztátot a legalacsonyabb fokozatba vagy kapcsolja ki.
Kapcsolja le a tápfeszültséget.
Zárja le a kézi gázszelepet a hőlégfúvó bemenő ágán.
Hívjon bejegyzett, a gázüzemű berendezések telepítésében és
szervizelésében szakképzett telepítőt/vállalkozót.

Telepítési védőtávolságok

Tűzveszély
Néhány tárgy tüzet foghat vagy felrobbanhat, ha
túl közel kerül egy hőlégfúvóhoz.
Tartson minden gyúlékony tárgyat, folyadékot és
gőzt megfelelő távolságban a hőlégfúvótól.
Ezen utasítások be nem tartása halált, sérülést
és anyagi kárt okozhat.

Védőtávolságok gyúlékony anyagoktól

Tetőterminál

15 cm

Levegő
bemenet

15 cm

50 cm
Fali
terminál

50 cm**

3m

Füstcső

30 cm

60 cm
2.5 - 3.5 m*

**80 cm szükséges, hogy kiszolgálja a hőlégfúvót.
Roberts-Gordon LLC
Roberts-Gordon Europe Limited
Service Telephone: +44 (0)121 506 7709
1250 William Street
Unit A, Kings Hill Business Park
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P.O. Box 44
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E-mail: uksales@rg-inc.com
Buffalo, NY 14240-0044 USA
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Telepítési szabályzat és éves felülvizsgálat:
ROBERTS GORDON® termékeinek beszerelését és javítását kizárólag a Roberts-Gordon által forgalmazott fűtőberendezések javításában és beszerelésében jártas szakember végezheti.
A munkának meg kell felelnie a ROBERTS GORDON® kézikönyvekben foglaltaknak, valamint a beszerelés, javítás és üzemeltetés terén illetékes hatóságok előírásainak.
Az optimális teljesítmény és a biztonság garantálása érdekében Roberts-Gordon javasolja, hogy megfelelő szakemberrel legalább évenként vizsgáltassa át ROBERTS GORDON®
termékeit, illetve szükség esetén végeztesse el a javításokat, amelyekhez kizárólag ROBERTS GORDON® alkatrészeket használjon.
További információk: Alkalmazásokkal, gépekkel kapcsolatos információk, illetve rendszerekkel, beszereléssel és működéssel kapcsolatos további részletes útmutatók beszerezhetők a
ROBERTS GORDON® képviselőknél. Forduljon hozzánk, ha bővebb információra van szüksége, illetve beszerelési, működési és javítási kézikönyvet igényel.
Minden jog fenntartva. A Roberts-Gordon írásbeli engedélye nélkül tilos az ezen szerzi joggal védett anyag részeinek illetve egész terjedelmének bármilyen nem - grafikai© 2008 Roberts-Gordon LLC
elektronikus- vagy mechanikus másolása, beleértve a fénymásolást, felvétel készítést, szalagra rögzętést, szalagra rögzętést és az elektronikus információ tároló és lekérdez rendszereket is.

www.rg-inc.com
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