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BIOCOM kezelési útmutató

Inf  ormációk a kezelési útmutatóhoz  BC-00-00-00-01-BAHU

Kérjük figyelmesen olvassa át ezt a dokumentációt!

Ez  hivatkozásul  szolgál  Önnek  és  fontos  információkat 
tartalmaz a fűtési  berendezés  felépítéséhez,  biztonságához, 
kezeléséhez, karbantartásához és gondozásához.

Termékeink és dokumentumaink folyamatos javításán 
fáradozunk. Megjegyzéseit és ötleteit előre is köszönjük.

GUNTAMATIC Fűtéstechnikai GmbH
a Georg Fischer Csoport tagja

Bruck 7

A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0

Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email:     info@guntamatic.com  

Azokat  a  megjegyzéseket,  melyeket  saját 
érdekében mindenképpen figyelembe kell vennie, 
a továbbiakban ezekkel az ábrákkal jelöljük!

Ezen dokumentum teljes tartalma a GUNTAMATIC valamint 
az ÖkoValentia Kft. tulajdonát képezi  és szerzői  jogvédelem 
alatt  áll.  Mindennemű  sokszorosítása,  harmadik  félnek 
továbbadása  vagy  bármilyen  más  célú  felhasználása  a 
tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül tilos.

A technikai változtatások és a nyomdai hibák jogát fenntartjuk.
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1       Bevezetés BS-01-00-00-00-01-BAHU

A GUNTAMATIC terméke jó választás volt az Ön részéréről.

A GUNTAMATIC termékeit sok-sok év tervezési, gyártási, és 
üzemeltetési  tapasztalat  ötvözi.  A  GUNTAMATIC  cég 
szeretné,  hogy  vásárlói  a  faelgázosító  kazán  működésével 
tökéletesen  elégedettek  legyenek,  és   a  termék  minden 
előnyét élvezzék.
Az  alábbi  leírás  arra  szolgál,  hogy  a  kezelésben  és  a 
karbantartásban  váljék  az  Ön  hasznára.  Kérjük,  gondoljon 
arra, hogy a legjobb kazánnak is szüksége van ápolásra és 
karbantartásra, ezért olvassa el a kezelési útmutatót pontosan 
és  bízzon  meg  egy  a  GUNTAMATIC  által  felhatalmazott 
szakembert  a  berendezés  első  üzembehelyezésével. 
Különösen fontos, hogy a 2. fejezetben olvasható biztonsági 
előírásokat kövesse.

1.1. Rövid leírás BC-01-01-00-00-01-BAHU

A BIOCOM tüzelőberendezés kazán egy modern biomassza 
tüzelésű kazán 30, 40, 50, 75, vagy 100kW teljesítménnyel. A 
tüzelőanyagot egy tárolóhelyiségből szívókitároló berendezés 
szállítja.

1.2. Típusmeghatározás BS-01-02-00-00-01-BAHU

A BIOCOM az ÖNORM EN 303-5 (CEN/TC7/WG 1 – Dok. N 
36-D)  15.12.1996  (=Osztrák  Szabványhivatal  besorolása) 
meghatározásai alapján, valamint az osztrák megyék (az Art. 
15a  BVG,  az  osztrák  tűzvédelmi-  és  biztonságtechnikai 
előírások,  valamint  a  CE  alapján  és   a  kisméretű 
tüzelőberendezések  biztonsági  előírásairól  és  a  tüzelő 
berendezésekről  szóló) megegyezése alapján a 3. osztályba 
tartozik.  Az  engedélyezési  határozatot  (LGBI.  33/1992) 
Steiermark  tartomány adta ki.  Az eredeti  típusbesorolási  és 
megfelelőségi  dokumentumok  (BLT  Wieselburg,  TÜV,  IBS 
Linz) a gyártónál megtekinthetők.

A kazán kialakítása megfelel az MSZ EN 303-5  szabványnak

1.3. További információk BS-01-03-00-00-01-BAHU

A berendezés dokumentációja a következő kötetekből áll:

• Tervezési megjegyzések
• Beszerelési mellékletek
• Kezelési útmutató

Kérdésével kérem, hívja technikai információs vonalunkat!
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2   Fontos megjegyzések BS-02-00-00-00-01-BAHU

A tüzelő berendezés a technika legújabb állása szerint és az 
elismert  biztonságtechnikai  előírások  alapján  készül.  Ennek 
ellenére  a  helytelen  kezelés,  a  nem  engedélyezett 
tüzelőanyagok  használata,  vagy  egy  szükséges  javítás 
elhagyása személyi sérüléshez, vagy anyagi kárhoz vezethet. 
Elkerülheti a veszélyes helyzeteket, ha a tüzelő berendezést 
csak  arra  használja,  amire  készült,  szakszerűen  kezeli, 
tisztítja  és  tartja  karban.  Csak  akkor  helyezze  üzembe,  ha 
biztonságtechnikai szempontból kifogástalan állapotban van!!!

2.1 Felhasználási terület BS-02-01-00-00-01-BAHU

A tüzelő  berendezés központi  fűtésként fűtővíz melegítésére 
szolgál, és központi fűtésre való.

2.2 Fűtőberendezés működtetése BS-02-02-00-00-01-BAHU

A fűtőberendezést  csak  bizonyítottan  iskolázott  személy 
(ellenőrző  lista  szerint)  üzemeltetheti  be  és  tisztíthatja. 
Gyerekek,  feljogosítatlan  személyek  vagy  szellemileg 
akadályozott  személyek  a  fűtő  helyiségbe  csak  az  arra 
feljogosított  személy  jelenlétében  léphetnek  be.  Felügyelet 
nélkül a fűtő helyiséget ill. fűtőanyag raktárat be kell zárni, és 
a kulcsot úgy kell elrakni, hogy ezek a személyek ne férjenek 
hozzá.

2.3 Garancia és felelősség BS-02-03-00-00-01-BAHU

A  jótállás  és  a  felelősség  személysérülés  vagy  anyagi  kár 
esetén kizárt, ha ezek az alábbi okok egyikére, vagy közülük 
többre visszavezethetők:

• A kazán nem megfelelő használata

• A dokumentációban megadott megjegyzések figyelmen 
kívül hagyása

• A kazán nem megfelelő üzembehelyezése, kezelése, 
karbantartása és javítása

• A kazán működtetése hibás biztonsági berendezések 
mellett

• Önhatalmú szerkezeti változtatások a kazánon.
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Figyelem: Ne használja a fűtőkazánt hulladék 
elégetésére!

A hulladékégetés erős 
környezetszennyezéshez vezet, a masszív 

korrózió a kazán élettartamának 
csökkenéséhez vezet!

Figyelem: A karbantartási- és javítási munkákat csak az 
arra feljogosított szakcégek végezhetik el!
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2.4 Biztonsági figyelmeztetések BS-02-04-00-00-01-BAHU

Sérülések megelőzése érdekében ne engedje  gyermekeit  a 
kazánházba bemenni és felügyelet nélkül ne hagyja őket ott! 
Vegye  figyelembe  az  alábbi  biztonsági  figyelmeztetéseket! 
Ezekkel  sérülést  előzhet  meg  és  elkerülheti  a  kazán 
meghibásodását is.

Főkapcsoló BS-02-04-00-01-01-BAHU

Hálózati dugalj BS-02-04-00-02-01-BAHU

Javítási munkák BS-02-04-00-03-01-BAHU

Vészhelyzet: Áramütés esetén az áramellátást azonnal meg 
kell szakítani (fűtés főkapcsoló, biztosíték), 
elsősegélyt kell nyújtani és mentőt kell hívni

Zavar elhárítás BS-02-04-00-04-01-BAHU

Kazán kezelési mód BS-02-04-00-05-01-BAHU
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Fontos: A kazánon lévő főkapcsolónak üzemszerűen 
mindig felkapcsolva kell lennie, csak a kazán 

esetleges hosszabb üzemszünete esetén 
szabad lekapcsolni!

Veszély: Áramütés életveszély!

A kazán az áramellátását ezen a 
vezetéken keresztül kapja. Ez a csatlakozó 
akkor is feszültség alatt marad, ha a 
kezelőfelületen kikapcsolja a főkapcsolót! 

Veszély: A javítási munkákat csak arra   
felhatalmazott szakember végezheti

Feszültség alatt levő elemek érintése 
életveszélyes! A hálózati kapcsoló „KI” (AUS) 
állása esetén egyes alkatrészek feszültség 
alatt vannak. A javítási munkák esetén ezért 
szükséges a „hálózati dugalj” vagy biztosító 
automata (kismegszakító) segítségével a 

fűtőberendezés áramellátását megszakítani!

Fontos: Hiba esetén a hibaüzenet elolvasását 
követően (F.) először az okot kell 
megszüntetni, majd ezt követően lehet a 
hibát a „Quit.“ gombbal nyugtázni.

Figyelmeztetés: Ne hajtson végre nem tervezett 
változást a beállításokon és átalakítást a 
berendezésen!

Szavatosság és garanciavesztés!
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Karbantartás BS-02-04-00-06-01-BAHU

Hamuürítés BS-02-04-00-07-01-BAHU

Kazántisztítás BS-02-04-00-08-01-BAHU

Füstgáz ventilátor BS-02-04-00-09-01-BAHU

Tömítések BS-02-04-00-10-01-BAHU

Vészhelyzetben:  Füstmérgezés  esetén  az  áldozatot 
azonnal friss levegőre kell vinni és mentőt kell hívni!

Égési levegő ellátás BS-02-04-00-11-01-BAHU

Figyelem:  Ha  több  tüzelőberendezés  üzemel  egy 
helyiségben, ügyelni kell a megfelelő égési levegő ellátásról!
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Megjegyzés: Végezze el a karbantartást rendszeresen, 
vagy vegye igénybe ügyfélszolgálatunkat! 

Karbantartás alatt az áramellátást meg kell 
szakítani!

Figyelem:           A maradék parázs tüzet okozhat!
A hamut üríteni a kazánból és tárolni csak 

nem éghető edényben szabad!

Figyelem:      A forró felületek érintése égési 
sérüléshez vezethet!

A kazán tisztítását csak a teljes kihűlést 
követően szabad megkezdeni! 
(Füstgázhőmérséklet < 50°C).

Vigyázz: A forgó rész sérülést okozhat!

A ventilátort csak áramtalanítás után 
(kikapcsolt állapotban) szabad megérinteni!

Figyelem: Tömítetlenségek esetén füstgázok 
juthatnak a kazánhelyiségbe!

A füstgáz mérgezés életveszélyes!

A tömítéseket rendszeresen ellenőrizni kell!
 A hibás tömítések cseréjét csak arra    

           felhatalmazott szakember végezheti!

Figyelmeztetés:    Fulladásveszély léphet fel oxigén 
hiányos környezetben!

Az oxigén hiány életveszélyes!

Mindig biztosítani kell a megfelelő 
mennyiségű égési levegőt!
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Kéményhuzat szabályozó BS-02-04-00-12-01-BAHU

Biztonsági távolságok BS-02-04-00-13-01-BAHU

Tüzelőanyag raktárba való belépés BS-02-04-00-14-01-BAHU

Raktárhelyiség töltése BS-02-04-00-15-01-BAHU
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Figyelmeztetés: Bellobbanási veszély!

Egy robbanócsappantyúval ellátott 
huzatszabályzó (légbeszívó berendezés) 

beépítése szükséges!

Figyelem: Figyelem tűzveszély!

A kazán közelében gyúlékony anyag tárolása tilos!

A helyi tűzbiztonsági előírásokat be kell 
tartani!

Veszély: Figyelem, életveszély!

Mint minden biogén anyag esetében, a pellet 
tárolása esetén is gázok keletkezhetnek a 
tárolóban. Ezért a raktárhelyiségbe csak üres 
tároló-tér (max. 1/5 maradék tartalom) 
esetén, és annak legalább 2 órán keresztüli 
szellőztetése után szabad. A nagy töltöttségű 
raktárhelyiségbe csak kizárólag felhatalma-
zott szervíztechnikus előzetes levegőminőség 
mérése alapján szabad belépni.

Veszély:      A tárolóhelyiségbe csak a berendezés 
kikapcsolt állapota mellett szabad 
belépni! Belépés előtt az áramellátást 
meg kell szakítani!

A helyiség ajtaját mindig zárva kell tartani!Az 
ajtóra figyelmeztető táblát kell helyezni!

Figyelem: A tüzelőanyag tároló feltöltése 
tartálykocsival vagy ventilátorral történik . A 
berendezést ki kell kapcsolni! (Prog. 
KI).Ennek megszegése esetén gyúlékony 
és mérgező gázok kerülhetnek a 
tárolóhelyiségbe!
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Fagyvédelem BS-02-04-00-16-01-BAHU

Tűzoltó készülék BS-02-04-00-17-01-BAHU
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Tanács: Tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani!

Tanácsos tűzoltó készüléket tartani a tároló 
helyiség előtt

Fontos: Fagyvédelmi funkció!

A rendszer csak akkor képes fagyvédelmi 
funkcióban üzemelni, ha elegendő tüzelőanyag 
áll rendelkezésre, és nincs zavar!
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3    A kazán részei BS-03-00-00-00-01-BAHU

3.1 A BIOCOM metszete BC-03-01-00-00-01-BAHU
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1.) Tűztér ajtó
2.) Lépcsős rostély – primer levegő
3.) Égőkamra
4.) Tűznyelv
5.) Örvény fúvóka - szekunder levegő
6.) Reakciós cső
7.) Tisztító fedél
8.) Turbulátorok
9.) Csőköteges hőcserélő 
10.) Szívóventilátor
11.) Hőcserélő tisztító
12.) Füstcső
13.) Lambda-szonda
14.) Füstgáz érzékelő
15.) Tisztító ill. rostély hajtómű
16.) Hamucsiga
17.) Gurítható hamutartály
18.) Menüvezérlés 
19.) Készlettartály
20.) Szívótömlő
21.) Pellet tároló helyiség
22.) Pellettartály (textil doboz)

19

20

22
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4    Biztonsági berendezések BS-04-00-00-00-01-BAHU

Hogy  a  kazán  túlmelegedését  elkerüljük,  a  szabályozás 
csökkenti a fűtőteljesítményt. Ha ennek ellenére túlmelegedés 
fenyegeti  a  kazánt,  a  szabályozás  több  biztonsági  szintet 
különböztet meg.

1-es biztonsági szint BS-04-00-00-01-01-BAHU

15°C a kívánt kazánhőmérséklet felett
A hajtómotor megállítja a tüzelőanyag behordást és a 
füstgázventilátor megáll.

2-es biztonsági szint PH-04-00-00-01-01-BAHU

Kazán hőmérséklet 90°C felett

Az összes fűtő szivattyú és tároló töltő szivattyúja a hő 
elszállítására aktiválódik.

3-as biztonsági szint BS-04-00-00-03-01-BAHU

Kazán hőmérséklet 100°C felett

A biztonsági  hőmérséklet korlátozó (STB) reagál és minden 
kazánfunkciót  leállít,  a  szivattyúvezérlés  aktív  marad!  A 
berendezés  kikapcsolva  marad,  akkor  is,  amikor  a  kazán 
hőmérséklete  90°C  alá  csökken.  A  rendszert  csak  akkor 
szabad újra üzembe helyezni, ha az összes lehetséges zavart 
megszüntettük és a kazánt átvizsgáltuk.

Áramkimaradás BS-04-00-00-04-01-BAHU

A  vezérlés,  a  füstgáz  ventilátor  és  az  összes  keringető 
szivattyú kikapcsolnak elektromos energia híján. A rostélyon 
lévő  parázs a természetes kéményhuzattal  tovább ég. Mivel 
ez  az  állapot  nem  a  legkedvezőbb,  nagy  hamuképződés 
marad  a  rostélyon.   Mihelyt  az  elektromos  energia  újra 
rendelkezésre  áll,  a  rendszer  automatikusan  elindul.  A 
szabályzás azután átveszi újra a tüzelés ellenőrzését.

Hamuláda vagy a tűztér ajtó kinyitása: PH-04-00-00-02-01-BAHU

•••• A hajtómotorok megállítják a tüzelőanyagbehordást;

•••• A füstgáz ventillátor 100%-os fordulatszámra emelkedik;

•••• A tűztér ajtó vagy  a hamuláda visszacsukása az üzem 
folytatását indítja meg;
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5   Kapcsoló mező leírása BS-05-00-00-00-01-BAHU

A  berendezés  egy  nagy  érintő  képernyős  kezelőfelületű 
menüvezérléssel rendelkezik. Minden beállítási lehetőség és 
lekérdezés a nagy display-en jelenik meg. Az érintő display-en 
lévő  „gombok”  megnyomásával  minden  beállítás  könnyen 
elvégezhető. A lehetséges megjegyzések és hibák a display-
en jelennek meg.

PH-05-00-00-01-01-BADE

1

2

3

Hálózati kapcsoló(1) BS-05-00-00-02-01-BAHU

Normál esetben mindig be van kapcsolva. A főkapcsolót csak 
üzemen kívüli állapotban szabad kikapcsolni!

STB (2) BS-05-00-00-03-01-BAHU

Túlmelegedésnél  (kb.  100°C)  a  takaró  fedél  alatt  lévő  (2) 
biztonsági  hőmérséklet  korlátozó  kiold;  → a  berendezés 
üzemelése megszakad; → felmelegedés után a hiba okát meg 
kell  szüntetni  és  az  STB-t  (gombot)  egy  hegyes  tárggyal 
mélyen be kell nyomni!

Érintő-képernyő (3) BS-05-00-00-04-01-BAHU

A gombokat az ujjunk hegyével könnyen meg tudjuk nyomni, 
így  érhetjük  el  a  szinteket,  menüket  és  almenüket.  Minden 
beállítást az érintő-képernyőn keresztül érhetünk el.
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Figyelem:    A berendezést csak azután szabad ismét 
üzembehelyezni, ha minden hiba el lett 
hárítva, és a kazán felülvizsgálata 
megtörtént! Szükség esetén szakembert kell 
hívni!

Figyelem: Javítás vagy karbantartási munkák alatt 
hálózati csatlakozó segítségével is áramtalanítani kell!

Figyelem:  Az érintő-display használatához ne 
használjunk hegyes dolgokat, mint pl.:  golyóstoll és 
hasonló tárgyak!



BIOCOM kezelési útmutató

6    Menük és szintek áttekintése (Menüfa) BC-06-00-00-00-01-BAHU

Hiba oldal

Információk
KI

Információ kazán/Puffer
Normal

Információ állapot
Meleg víz

Információ kazán
Fűtés

Információ puffer tartály
Csökkentés

Információ  szabályzás 
MK0

Csökkentés –ig
Információ  szabályzás 

MK1
HMV-utántöltés

Felhasználói szint
Kézi üzem

Szerviz szint
Információ  szabályzás 

MK2
Paramétermenü

▼

Rostély tisztítás ▼

▼

Felhasználói szint

Szerviz szint KÓD Fűtőkör 0

Paramétermenü KÓD Reset adatok Fűtőkör 1

Kazán paraméter Hiba lista Fűtőkör  2
▲

Üzemeltetői szint
Tesztprogram Fűtőkör 3

Üzembe helyezés Fűtőkör 4

Paraméter FK0 Fűtőkör 5

Paraméter FK1 Fűtőkör 6

Paraméter FK2 Fűtőkör 7

Paraméter FK3 Fűtőkör 8

Paraméter FK4 Meleg víz 0

Paraméter FK5 Meleg víz 1

Megjegyzés:

• A szaggatott vonallal keretezett menük csak akkor 
jelennek meg, ha azok üzembe helyezéskor aktiválva 
vannak!

• A szerviz és paraméter szintekben csak 
akkor változtathat, ha azokat korábban a 
GUNTAMATIC jóváhagyta!

Paraméter FK6 Meleg víz 2

Paraméter FK7 Puffer szivattyúHP0

Paraméter FK8 Kazán lkaskád

Paraméter HMV0 Felhasználói menü

Paraméter HMV1 Részlet leírások

Paraméter HMV2 Dátum/Idő

Paraméter HP0

Berendezés beállítása

Az érintő képernyős kezelőfelület felépítése BS-06-00-00-01-01-BAHU

Fejléc Görgető fogás Görgető gombok

Szimbólumok Kiválasztó gomb

A fejléc fontos információkat tartalmaz a kiválasztott menükről ill. szintekről. A kiválasztó ablakban a 
rendszer üzemi állapotát, érzékelő értékeket és kapcsolási állapotokat kérdezheti le. A különböző 
gombokkal pl: beállításokat tud megváltoztatni, raktározni vagy meghatározott szintek és menük között 
lépkedni. Úgy tud a szintek és menük között lépkedni, ha direkt a mindenkori display-en szereplő gombot 
nyomja meg.
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BIOCOM kezelési útmutató

6.1 Információs szint   (felhasználó) BC-06-01-00-00-01-BAHU

A  gombok  segítségével  „LE”  (DOWN)  és  „FEL”(UP)  tud  az 
információs szintben le ill. fel lépkedni.

Zavar → legfelsőbb prioritás

A világosan meghatározott hibajelentéseket megmutatja és eltárolja a hiba 
fellépésének idejét és dátumát

A hiba nyugtázását a „Quit“ gombbal tudja megtenni

1) Információs szint → csak akkor mutatkozik, ha a „Csökkentés –ig” program aktiválva van

A tárolt idő lejáratakor feloldódik.

Az idő előtti deaktiválást a „Quit“ gombbal tudja megtenni

Információs sz  int - állapot   → kijelzi a kazán állapotát

Kazánhőmérséklet kijelzése
Kazán üzemi állapotának kijelzése
Programválasztás kijelzése
Kazán teljesítmény kijelzése

1) Külső hőmérséklet kijelzése → zárójeles érték = átlaghőmérséklet

Információs szint - kazán → kazán adatainak kijelzése

Füstgáz hőmérséklet kijelzése
CO2 érték kijelzése
Hatásfok kijelzése
A hamuürítés figyelmeztetésig hátralevő idő
Tüzelőanyag beállítás kijelzése

Információs szint - szabály  zás 0   → fűtőköri  szabályozó 0 (HKR 0)

Meleg víz hőmérséklet és a tartály 0 üzemi státuszának kijelzése
Fűtőkör 0 üzemi státuszának kijelzése
Fűtőkör 1 üzemi státuszának kijelzése
Fűtőkör 2 üzemi státuszának kijelzése

1) ▼ Információs szint 1-es szabályozó → fűtőköri  szabályozó 1 (HKR 1)

1) ▼ Információs szint 2-es szabályozó → fűtőköri  szabályozó 2 (HKR 2)

2) Információs szint – puffer tartály → puffer adatainak kimutatása

Puffer felső hőmérsékletének kijelzése
Puffer alsó hőmérsékletének kijelzése
Pufferszivattyú üzemállapotának kijelzése
A töltésprogram kijelzése

1) Csak akkor jelenik meg, ha egy vagy több fűtőköri szabályzás aktiválva van!

2) Csak akkor jelenik meg, ha egy puffertartály van a rendszerbe építve!
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6.2 Üzemeltetői szint   (felhasználó) BC-06-02-00-00-01-BAHU

Minden fűtési program és menü kilistázva le van írva:

Fűtési üzem és melegvíz-készítés ki van kapcsolva → Fagyvédelmi funkció aktív

Fűtési üzem és melegvíz-készítés időbeállítás szerint
Melegvíz-készítés időbeállítás szerint: HMV-nyár  → Fűtési üzem kikapcsolva

Fűtési üzem → Éjjel és nappal (melegvíz-készítés időbeállítás szerint)

Csökkentett üzem → Éjjel és nappal (melegvíz-készítés időbeállítás szerint)

Csökkentett üzem egy meghatározott időpontig → HMV időbeállítás szerint

HMV-készítés a programozott töltési idő kivételével → max. 90 percig tart

3) Tartós fűtési üzem kazán kívánt hőmérsékletre → Beállítások a felhasználói menüben

3) A rostély tisztítási funkciója
3) → Felhasználói szintre jutás

3) → Szerviz szintre jutás → kód szükséges

3) → Paraméter menübe jutás → kód szükséges

3) Óvatosan megérintve a gombokat a mindenkori programhoz, ill. szinthez juthat

6.3 Felhasználói szint   (felhasználó) BC-06-03-00-00-01-BAHU

A berendezés konfigurációjától és a berendezés kialakításától 
függően tudja a menüt és almenüket különböző  tartalommal 
jelölni.

4) Felhasználói menü → Ügyfélbeállítások

Menü Fűtőkör 0 → idővezérléses Fűtőkör szivattyú FKS 0-ra

Menü Fűtőkör 1 → idővezérléses kevert Fűtőkör FKS 0-ra

Menü Fűtőkör 2 → idővezérléses kevert Fűtőkör FKS 0-ra

Menü Meleg víz 0 → FKS 0-ra

5) Menü Pufferszivattyú HP0 → Pufferbeállítások

Menü Kazánkaszkád → A kazánbekapcsolások beállítása
6) Menü Részletek kimutatása → Kazánadatokat és üzemi állapotot mutat
7) Menü Dátum-Idő

4) Fontos beállítási lehetőségek a felhasználói menüben

5) Puffer és töltőprogrambeállítások

6) Üzemi állapot lekérdezési lehetősége, érzékelő értékek és kapcsolási állapotok a részlet leírások menüben

7) Dátum és idő lekérdezése, ill. beállítása a dátum/idő menüben
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6.3.1. Menü fűtőkör   (felhasználó) BS-06-03-01-00-01-BAHU

A  fűtőkör  menüben  beállításokat  tud  végrehajtani  a 
mindenkori fűtőkörre vonatkozóan.

8) Fűtőköri szabályozás státusza
Beállítási lehetőség fűtés- és csökkentett fűtés időre

9) Nappali parancsolt hőmérséklet beállítási lehetősége
10) Éjszakai parancsolt hőmérséklet beállítási lehetősége
11) Helyiségbefolyás ill. termosztátfunkciók beállítási lehetősége

12) Fűtési jelleggörbe beállítási lehetősége
13) Csökkentett módról „éjszakai parancsolt üzemre” váltás
14) Fűtéskör külső hőmérsékletének kikapcsolása

8) Kiválasztás  → Auto a fűtőkört az igénytől és időprogramozástól függően KI/BE kapcsolja

→ Ki a fűtőkör ki van kapcsolva

→ Tartós a szivattyú folyamatosan működik; kevert fűtőkörnél nincs keverési igény.

9) A „parancsolt nappali hőmérsékletre” való szabályzás csak egy analóg vagy digitális távvezérlővel összeköttetésben 
lehetséges; a parancsolt hőmérséklet emelésével, ill. csökkentésével a fűtés görbét párhuzamosan el lehet tolni

10) A „parancsolt éjszakai hőmérsékletre” való szabályzás csak egy analóg vagy digitális távvezérlővel összeköttetésben 
lehetséges; plusz a menüpont „éjszaka ki AT” alatt beállított külső hőmérséklet alatt kell maradnia (Hiszterézis 2°C)

11) Kiválasztás  → 0% nincs helyiségbefolyás programozva

→ 25% helyiség hőmérséklet szabályzás 25%-ra a helyiség hőmérséklet szerint és 75%-ra a külső 
hőmérséklet szerint

→ 50% helyiség hőmérséklet szabályzás 50%-ra a helyiség hőmérséklet szerint és 50%-ra a külső 
hőmérséklet szerint

→ 75% helyiség hőmérséklet szabályzás 75%-ra a helyiség hőmérséklet szerint és 25%-ra a külső 
hőmérséklet szerint

→ 100% helyiség hőmérséklet szabályzás 100%-ra a helyiség hőmérséklet szerint
→ T 1°C a kötelező helyiség hőmérséklet 1°C-kal történő túllépésekor a fűtőkör szivattyú kikapcsol

→ T 2°C a kötelező helyiség hőmérséklet 2°C-kal történő túllépésekor a fűtőkör szivattyú kikapcsol

→ T 3°C a kötelező helyiség hőmérséklet 3°C-kal történő túllépésekor a fűtőkör szivattyú kikapcsol

12) Egy magasabb fűtésgörbe érték ugyanolyan külső hőmérsékletnél emeli a előremenő hőmérsékletet 

13) Ha a csökkentett program közben a beállított hőmérséklet alatt marad, akkor a „kötelező éjszakai hőmérséklet” tartja

14) Ha fűtési program közben a beállított hőmérsékletet meghaladja, a fűtőkör kikapcsol

6.3.2. Menü meleg víz   (felhasználó) BS-06-03-02-00-01-BAHU

A meleg víz menüben végre tudja hajtani a mindenkori meleg 
víz kör beállításait.

15) Meleg víz készítés státusza
16) Meleg víz készítési idő beállítási lehetősége
17) Nyári meleg víz készítési idő beállítási lehetősége

Meleg víz parancsolt hőmérséklet beállítási lehetősége
18) Meleg víz előnykapcsolás beállítási lehetősége

15) Kiválasztás  → Auto a töltő szivattyút a követelménytől és programozástól függően a KI/BE kapcsolja

→ Ki a töltő szivattyú ki van kapcsolva

→ Tartós a töltő szivattyú folyamatosan üzemel

16) Minden „meleg víz időprogramban” beállított töltési idő aktív, ha a programban a „normál” beállítás szerepel

17) Minden „HMV nyári időprogramban” beállított töltési idő aktív, ha a programban „meleg víz” beállítás szerepel

18) Kiválasztás  → Nem a meleg víz töltés alatt a fűtőkört is engedélyezi 

→ Igen a meleg víz töltés alatt a fűtőkört nem engedélyezi (gyári beállítás = ajánlott)
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6.3.3. Menü Puffertartály   (felhasználó) BS-06-03-03-00-01-BAHU

A puffertartály HP0 menüben végre tudja hajtani a mindenkori 
puffermanagement beállításait.

19) A HP0 külön kimenetének állapota
20) A puffertöltés programjának beállítási lehetősége
21) Puffer töltéseinek időprogramja 

Puffer kívánt hőm. beállításának lehetősége →  a puffer felsőérzékelőre hat (T3)

Puffer minimum hőm. beállításának lehetősége → a puffer felsőérzékelőre hat (T3)

19) Kiválasztás  → Auto a pufferszivattyút a követelménytől és programozástól függően a KI/BE kapcsolja

→ Ki a pufferszivattyú ki van kapcsolva

→ Tartós a pufferszivattyú folyamatosan üzemel

20) Kiválasztás  → Tele a puffert teljesen feltölti -
töltés ki,0 ha a puffer kíván hőmérsékletet a T3 eléri, és a T2 puffer kívánt hőmérséklet mínusz a 
Plent-Kki paraméter(10°C) eléri.

→ Rész a pffertartályt részben tölti fel -
töltés ki, ha a puffer kíván hőmérsékletet a T3 eléri (= parameter Pfent-Kki) eléri.

21) A puffertartály töltése csak a „puffer időprogram“-ban megadott töltési időtartamban.

6.3.4. Menü kazánkaszkád   (felhasználó) PH-06-03-03-00-01-BAHU

A paraméterek/Kazánkaszkád  menüben (csak  az  „A“  kazánon 
látható)  állíthatók  be  a kazánkapcsolások.  A kaszkád második 
kazánja = kazán „B“, harmadik kazánja = kazán „C“ stb. Az „A“ 
kazánt a Transportmodulon „0“-ra kell megcímezni, a „B“ kazánt 
1-re,  a  „C“  kazánt2-re  stb.  A  Transportmodulon  való  átcímzés 
után a kazánokat az összes pólusukkal áramtalanítani kell! Csak 
ezután aktiválódnak a kazánon a beállítások.

Kazánváltás időzítésének megadása →  0h = nincs kazán csere

A 2 kazán bekapcsolásának időkésleltetési beállítási lehetősége.
Az 1 fok. min. teljesítménye a 2. fok. bekapcsolásához az időkésleltetés után
Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához.
A 3 kazán bekapcsolásának időkésleltetési beállítási lehetősége.

Az összes fok. min. telj. a 3. fok. bekapcsolásához az időkésleltetés után
Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához.
A 4. kazán bekapcsolásának időkésleltetési beállítási lehetősége.
Az összes fok. min. telj. a 4. fok. bekapcsolásához az időkésleltetés után
Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához.

A külső (EXT) kazán bekapcsolásának időkésleltetési beállítási lehetősége.
Az összes fok. min. telj. a külső fok. bekapcsolásához az időkésleltetés után
Az összes fok. max. telj. az utoljára bekapcsolt fok. lekapcsolásához.
A külső kazánfokozat leállítási lehetősége → KI = külső kazánfokozat lekapcsolása

22) A külső kazánfokozat kikapcsolási hiszterézisének beállítási lehetősége.

22) Példa 1:       Kazánkaszkád egy biomassza kazánnal és egy külső kazánnal;

→ 10% A külső kazán lekapcsol, amint a biomassza kazán az 100 %-os összteljesítményének a 90 %-ával üzemel.

→ 50% A külső kazán lekapcsol, amint a biomassza kazán az 100 %-os összteljesítményének a 50 %-ával üzemel.

Példa 2:    Kazánkaszkád két biomassza kazánnal és egy külső kazánnal;

→ 10% A külső kazán lekapcsol, amint a biomassza kazánok a 200 %-os összteljesítményének a 180 %-  ával 
üzemelnek (a biomasszakazánok lehetséges össztelj. = 200% mínusz 2 x 10% a két kazánra = 180%).

→ 50% külső kazán lekapcsol, amint a biomassza kazánok a 200 %-os összteljesítményének a 100 %-ával 
üzemelnek (a biomasszakazánok lehetséges össztelj. = 200% mínusz 2 x 50% a két kazánra = 100%).
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6.3.5. Menü felhasználói szint   (felhasználó) BC-06-03-04-00-01-BAHU

A  berendezés  konfigurálásától  függően  tudja  a  menüket 
különböző tartalommal megtölteni.

Hamuláda ürítve menüpont → a hamutartály ürítése után „Igen“-nel (JA) nyugtázni

A hamuürítésig való időmaximum → 0 h = hamuürítés deaktiválásat

Kazánengedélyezés kiválasztása
23) Csiga töltés kézzel→ G1

Szívóberendezés töltés kézzel → a folyamat automatikusan leáll

24) Füstgázmérés aktiválása
Kihordás zárási idő beállítási lehetősége → készlettartály nem töltődik

Nyelv kiválasztása

23) Kiválasztás  → AUTO Kazán indítása annak kapcsolótábláján lévő 22/23-as indítókapcsoló állása függvényében 
(Indítókapcsoló zárva > az égő igény szerint aktív, fűtőkör vezérlés aktív)
(indítókapcsoló nyitva > az égő  kikapcsolva, fűtőkör vezérlés aktív)

→ KI Kazán nem indul a 22/23-as indítókapcsolótól függetlenül 
(indítókapcsoló zárva > az égő kikapcsolva, fűtőkör vezérlés aktív)
(indítókapcsoló nyitva > az égő kikapcsolva, fűtőkör vezérlés aktív)

→ TARTÓS Folytonos működés a 22/23-as kapcsolótól függetlenül
(Indítókapcsoló zárva > az égő igény szerint aktív, fűtőkör vezérlés aktív)
(indítókapcsoló nyitva > az égő  kikapcsolva, fűtőkör vezérlés aktív)

24) Kiválasztás  → KI Égéstermék mérő funkció kikapcsolva

→ BE Égéstermék mérő funkció bekapcsolva

6.3.6. Menü részletek kimutatása   (felhasználó) BS-06-03-05-00-01-BAHU

A  „részlet  kijelző”  menüben  a  készülék  minden  lehetséges 
üzem állapotát, érzékelő értékét és a berendezés kapcsolási 
állapotát  le  tudja  kérdezni.  Ebben  a  menüben  semmilyen 
beállítást nem tud végrehajtani. Ez a menü főleg a lehetséges 
hibaforrás  telefonos  felderítéséhez  szolgál  és  segít  a 
GUNTAMATIC szakemberének a hibaelhárításban.

6.3.7. Menü Dátum/Idő   (felhasználó) BS-06-03-06-00-01-BAHU

A „dátum/idő” menüben a dátumot és időt tudja ellenőrizni, szükség 
esetén beállítani.
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6.4 Szerviz szint   (szakember) BS-06-04-00-00-01-BAHU

Kód megadása szükséges!

Beállítások vagy változtatások csak a GUNTAMATIC-kal való megállapodás 
útján vagy a GUNTAMATIC szakembere által hajthatók végre!

Szerviz menü beállítások törlése
Szerviz menü hibaoldal → hibatárolás

Szerviz menü teszt program → minden berendezés tartozék működésének tesztje

Szerviz menü üzembe helyezés → minden berendezés tartozék aktiválása

Szerviz menü FK0 paraméter→  paraméterek FK0-hoz

Szerviz menü FK1 paraméter→ paraméter FK1-hez

Szerviz menü FK2 paraméter → paraméter FK2-höz

Szerviz menü HMV0 paraméter → paraméter meleg víz tárolóhoz 0

Szerviz menü HP0 paraméter → paraméter HP0 külön kimenethez

Szerviz menü berendezés beállítások→ berendezés paraméterei

6.4.1. Szerviz menü resetadatok   (szakember) BS-06-04-01-00-01-BAHU

Figyelem: A szervizmenü hibás kezelése esetén lehet, hogy 
az egész készülék újra konfigurálása szükséges.

A tárolt felhasználói adatok szükség esetén beolvashatók.
Tárolja a felhasználói adatokban a berendezés konfig. változtatásait.

25) Csak az új Software-Verzió változtatott paraméterei kerülnek betöltésre.
Az üzem óraszámlálóját 0 órára állíthatjuk
A szerviz időszámlálót 0 órára állíthatjuk.

26) Gyári beállítások betöltődnek→ a berendezést újra kell konfigurálni!!!

Minden lambda-szonda csere után a kalibrálást resetálni kell!

25) Software verzió váltás után, csak azok a paraméterek lesznek betöltve, amik az új verzióban lettek megváltoztatva vagy újra be 
lettek programozva;

26) Figyelem  : → minden rendszerbeállítás beleértve üzemórák- és szervizidő számláló állapot, elvesznek;

→ a vezérlés újra indítása után a berendezés a szállítási (gyári) állapotban lesz;

→ a berendezést újra kell konfigurálni

6.4.2. Szerviz menü hiba oldal   (Szakember) BS-06-04-02-00-01-BAHU

A tisztán megállapított hibajelentéseket a berendezés megmutatja és kijelzi a 
hiba fellépésének dátumát és idejét

20



BIOCOM kezelési útmutató

6.4.3. Szerviz menü üzembehelyezés   (Szakember) BC-06-04-03-00-01-BAHU

Az  üzembe  helyezés  szervizmenüben  minden  rendelkezésre  álló 
berendezés komponenst be lehet programozni és aktiválni.

Kazán típus beállítása

Kazán teljesítményének beállítása → a típus jelzésen felismerhető
Kihordás típus beállítása
Automatikus hamukihordás aktiválása → optionálisan elérhető

27) 0-s fűtőköri sza aktiválása → belső szabályzás vagy külső falikészülék lehetséges

0 meleg víz tároló aktiválása

HMV-töltő idő programozása tároló 0 → NORMÁL programhoz

HMV-töltő idő programozása tároló 0 → MELEGVÍZ programhoz
HMV-parancsolt hőmérsékletének beállítása, tároló 0

HMV-előnykapcsolás beállítása, tároló 0

28) Fűtőkör 0 aktiválása
28) Fűtőkör 1 aktiválása

Fűtőkör 1 engedélyezési hőmérséklete
Fűtőkör 1 maximális előremenő hőmérsékletének beállítása

Fűtőkör 1 fűtési jelleggörbe beállítása

Fűtőkör 1 fűtési idejének beállítása
29) Fűtőkör 1 analóg vagy digitális távvezérlő aktiválása
28) Fűtőkör 2 aktiválása

Fűtőkör 2 engedélyezési hőmérséklet

Fűtőkör 2 maximális előremenő hőmérsékletének beállítása

Fűtőkör 2 fűtési jelleggörbe beállítása

Fűtőkör 2 fűtési idejének beállítása
29) Fűtőkör 2 analóg vagy digitális távvezérlő aktiválása
30) Kiegészítő funkció aktiválása 0
27) Fűtőköri szabályzó 1 aktiválása → külső fali készülék

1 meleg víz tároló aktiválása

HMV-töltő idő programozása tároló → NORMÁL programhoz

HMV-töltő idő programozása tároló  → MELEGVÍZ programhoz

HMV-parancsolt hőmérsékletének beállítása, tároló
HMV-előnykapcsolás beállítása

28) Fűtőkör 3 aktiválása
28) Fűtőkör 4 aktiválása

Fűtőkör 4 engedélyezési hőmérséklet

Fűtőkör 3 maximális előremenő hőmérsékletének beállítása
Fűtőkör 3 fűtési jelleggörbe beállítása

Fűtőkör 4 fűtési idejének beállítása
29) Fűtőkör 4 analóg vagy digitális távvezérlő aktiválása
28) Fűtőkör 5 aktiválása
31) Távvezeték funkció aktiválása az FKS 1-re
30) Kiegészítő kimenet aktiválása az FKS 1-re

27) Fűtőköri szabályzó 2 aktiválása → külső fali készülék
32) HP0 szivattyú kimenet aktiválása
33) Pufferérzékelők hozzárendelése

Szívótömlő hosszának beállítása
Az első készlettartály feltöltés aktiválása → a folyamat automatikusan leáll

Az adagoló csiga kézi feltöltése
A berendezés konfigurálás után a felhasználói paraméterek tárolása
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27) Kiválasztás  → Nem a fűtésszabályozás nincs aktiválva

csak FKS 1-2 -nél → Igen a fűtésszabályozás aktiválva → külső fűtésszabályozó (fali készülék)

csak FKS 0 -nál → CAN-Bus a fűtésszabályozás aktiválva → külső fűtésszabályozó (fali készülék)

csak FKS 0 -nál → SY-Bus a fűtésszabályozás aktiválva → belső szabályozó

28) Kiválasztás      →  Nincs a fűtőkör deaktiválva van

→ Szivattyú a fűtőköri szivattyút az óra programon keresztül lehet időre vezérelni

→ Keverő a fűtőköri szivattyút és a keverőt az óra programon keresztül lehet időre vezérelni

29) Kiválasztás      → Nincs nincsen távvezérlő csatlakoztatva

→ RFF analóg helyiség készülék csatlakoztatva van

→ RS-Tele digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetőség az összes fűtéskörre)

→ RS-FK digitális helyiség készülék van csatlakoztatva (beállítási lehetőség csak az arra kijelölt fűtéskörökre)

30) * belső fűtésszabályozás A „kiegészítő 0“ -t a belső fűtésszabályozón csak akkor lehet aktiválni, ha a 0 fűtőkör funkció 
nélkül „Nincs“-re van programozva.

* külső fűtésszabályozás A „kiegészítő 0“ -t a külső fűtésszabályozón csak akkor lehet aktiválni, ha a 0 fűtőkör nem mint 
„Keverő kör“ programozva.

Kiválasztás → Nincs Funkció deaktiválva
→ HMVSZ Egy további meleg víz-tartály aktiválva

→ Külső Egy külső fűtőkazánt (pl. olaj/gázkazán) tud a kazánkaszkád funkcióval kezelni

31) Kiválasztás  → ZUP a távvezeték szivattyút mint tápszivattyút vezérli (beállítást ld. séma)

→ PUP a távvezeték szivattyút mint pufferszivattyút vezérli  (beállítást ld. séma)

→ LAP a távvezeték szivattyút mint töltőszivattyút vezérli  (beállítást ld. séma)

32) Kiválasztás  → Z-szivattyú HP0 szivattyú mint Z-Szivattyú vezérelve (csak fűtőkörszabályzóval aktiválható)

→ Puffersziv. HP0 szivattyú mint puffer szivattyú vezérelve (csak puffertartállyal aktiválható)
→ Szivattyú HP0 szivattyú mint szivattyú vezérelve (csak fűtőkörszabályzó nélkül aktiválható)

33) Kiválasztás  → Kazán a puffer HP0 érzékelői a kazánalaplapra vannak bekötve

→ HKR 0 a puffer HP0 érzékelői a 0  fűtésszabályozóra vannak bekötve (külső fali-készülék)

→ HKR 1 a puffer HP0 érzékelői a 1  fűtésszabályozóra vannak bekötve (külső fali-készülék)
→ HKR 2 a puffer HP0 érzékelői a 2  fűtésszabályozóra vannak bekötve (külső fali-készülék)

6.4.4. Szervíz menü fűtőkör/esztrich program   (Szakember) BS-06-04-04-00-01-BAHU

A  fűtőkör  és  esztrich  program  paramétereinek  beállítási 
lehetőségei:

A fűtőkör üzemi állapota
Beállított távvezérlőkészülék
Keverő futásidő beállítása
Minimális előremenő hőmérséklet beállítási lehetősége
Maximális előremenő hőmérséklet beállítási lehetősége

Kazán túlfűtés beállítása → a kívánt hőmérséklethez adja hozzá = Kazán kívánt hőm.

Engedélyezési hőmérséklet az 1-es fűtőkörhöz
Fűtési görbe párhuzamos eltolásának lehetősége

34) esztrichprogram aktiválása
esztrichprogram → előremenő hőm. növekedésének beállítási lehetősége

esztrichprogram  → Idő beállítási lehetősége a következő hőm. emelkedésig
esztrichprogram → Minimális előremenő hőmérséklet beállítási lehetősége
esztrichprogram → Maximális előremenő hőmérséklet beállítási lehetősége
esztrichprogram  → Minimális előremenő hőm. tartási idejének beáll. lehetősége
esztrichprogram → esztrichprogram kezdete

Figyelem: Az esztrichparaméter beállításait meg kell beszélni a 
padlózat lerakójával!
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A  meghatározott  kívánt  hőmérséklet  betartása  alapvetően 
nem  a  direkt  üzemben  lehetséges,  hanem  csak  az 
automatikus keverővel. Az előírt kívánt hőmérséklet betartása 
nem  garantálható  100%-osan  –  különböző  biztonsági 
kapcsolásokon és speciális kazán funkción keresztül kivételes 
esetben  lényeges  hőmérséklet  túllépés  jöhet  létre 
Amennyiben  ez  építészeti  oldalról  problémát  jelent,  az 
esztrichfűtést kézzel kell szabályozni!

34) Az esztrichprogram aktiválása után kiszélesedik a menü esztrichprogram paraméterként.

6.4.5. Szervíz menü meleg víz paraméterei   (Szakember) BS-06-04-05-00-01-BAHU

Meleg víz paraméter menü beállítási lehetőségei:

Meleg víz kör üzemi állapota
35) A meleg víz hiszterézis beállítási lehetősége → Meleg víz utántöltés

Tartály töltőszivattyú engedélyezési hőmérséklete → SLP 0

Kazán túlfűtés beállítása → a kívánt hőmérséklethez adja hozzá = Kazán kívánt hőm.

35) A meleg víz tartályban 10°C-ot esik a hőmérséklet (hiszterézis) a kívánt hőmérséklet alá, a meleg víz tartály újra felfűtődik, 
ehhez előfeltétel, hogy a töltési idő engedélyezése legyen a meleg víz menü óraprogramjában.

6.4.6. Szervíz menü HP0 paraméterei   (Szakember) PH-06-04-06-00-01-BAHU

HP0 külön kimeneti paramétereinek beállítási lehetőségei:

HP0 külön kimenetének üzemi állapota
HP0 kimenet engedélyezési hőmérséklete

36) Puffer fenti töltés BE bekapcsolása
37) Puffer fenti töltés KI beállítása
38) Puffer lenti töltés KI beállítása

Távvezeték hőmérséklet veszteségének beállítási lehetősége
A kazán és a puffertartály lenti hőmérsékletei között különbség beállítása
A HP0 puffer puffertartály érzékelőjének hozzárendelése

36) Funkc  ió   P fent-töltés  BE A kazán elindul, ha a pufferhőmérséklet lent a fűtőköri szabályozó legmagasabb kívánt 
hőmérséklete mínusz a „P fent-töltés  BE“ paraméter beállított érték alá csökken;

Példa: fűtőköri szabályozó legmagasabb kívánt hőmérséklete = 55°C
„P fent-töltés  BE“ paraméter =   6°C

a kazán (T3) puffer fent hőmérséklet 49°C-nál indul

37) Funkció   P fent-töltés  KI A kazán a résztöltés programnál leáll, ha a puffer kívánt hőmérséklet plusz a „P fent-töltés  KI“ 
paraméter beállított értéket a puffertartály fennt (T3) eléri;

Példa: puffer kívánt hőmérséklete = 70°C
„P fent-töltés  KI“ paraméter beállítás =   5°C

a kazán (T3) puffer fent hőmérséklet 75°C-nál leáll

38) Funkció   P lent-töltés  KI A kazán a teljestöltés programnál leáll, ha a puffer kívánt hőmérséklet lent (T2) csak a „P lent-
töltés  KI“ paraméterben beállított értékkel kisebb, mint a puffer fent (T3) hőmérséklet;

Példa: pufferhőmérséklet fent (T3) =  70°C
„P lent-töltés  KI“ paraméter beállítás = -10°C

a kazán (T2) pufferlent  hőmérséklet 60°C-nál leáll
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6.4.7. Szerviz távvezeték paraméterei ZUP   (Szakember) PH-06-04-08-00-01-BAHU

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni!

31) A távvezeték funkció üzemállapota
A távvezeték hőmérséklet veszteségének beállítási lehetősége

6.4.8. Szerviz távvezeték paraméterei PUP   (Szakember) PH-06-04-09-00-01-BAHU

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni!

31) A távvezeték funkció üzemállapota
A távvezeték engedélyezési hőmérséklet beállítási lehetősége

36) A puffer-fent-töltés-be hőmérséklet beállítási lehetősége
37) A puffer-fent-töltés-ki hőmérséklet beállítási lehetősége
38) A puffer-lent-töltés-ki hőmérséklet beállítási lehetősége

A távvezeték hőmérséklet veszteségének beállítási lehetősége
Kazán – puffer lent hőmérséklet különbség beállítási lehetősége

6.4.9. Szervíúiz távvezeték paraméterei LAP   (Szakember) PH-06-04-10-00-01-BAHU

A távvezeték funkció helyes kiválasztását a kapcsolási sémák 
szerint kell alkalmazni!

31) A távvezeték funkció üzemállapota
A távvezeték engedélyezési hőmérséklet beállítási lehetősége

36) A puffer-fent-töltés-be hőmérséklet beállítási lehetősége
37) A puffer-fent-töltés-ki hőmérséklet beállítási lehetősége
38) A puffer-lent-töltés-ki hőmérséklet beállítási lehetősége

Az ellátó puffer beállítási lehetősége (forráspuffer)
A távvezeték hőmérséklet veszteségének beállítási lehetősége
Kazán – puffer lent hőmérséklet különbség beállítási lehetősége
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6.4.10. Szervíz menü berendezés beállításai   (Szakember) BC-06-04-07-00-01-BAHU

Speciális kazán és készülék paraméter beállítási lehetősége:

Készülék típus beállítási lehetősége → a típusjelzésen felismerhető

Kazán típus beállítási lehetősége → a típusjelzésen felismerhető

A kihordás típusának beállítási lehetősége
Az automatikus hamukihordás aktiválási lehetősége
Tűznyelv aktiválása/deaktiválása

Kazánkaszkád aktiválási lehetősége→ Kazán követő vezérlés

Rostélymeghajtás típusának  beállítási lehetősége
Füstgázventilátor szabályozásának beállítási lehetősége
0-ás fűtőköri szabályzó beállítási lehetősége
1-es fűtőköri szabályzó beállítási lehetősége

2-es fűtőköri szabályzó beállítási lehetősége
Külső hőmérséklet érzékelő aktiválása/deaktiválása
Lambda-szonda típus beállítási lehetősége

39) Lambda-szonda fűtés vezérlés beállítási lehetősége
Lambda-szonda kalibrálás aktiválása

Lambda-szonda korrekció beadása kézzel
Lambda-szonda jelleggörbéjének beállítási lehetősége → csak az üzem alatt

TK korrekciós értéke beállítási lehetősége
40) Számítógépes ellenőrzés aktiválása

Lehetőség SD kártyára adatokat elmenteni

Lehetőség SD kártyáról adatokat beolvasni
Gyártó felismerésének lekérdezése
A hálózat aktiválási lehetősége
A készlettartály első feltöltésének indítása
A szivattyúk heti egyszeri aut. elindításának aktiválása a beállított időre

A kazán vagy puffer hőmérséklet túllépésekor → minden fűtőkört elindít

HP0 szivattyú  tovább fut, amíg a kazánhőm. az adott  hőm. alá csökken
Ha a külső hőm az adott érték alá csök. „FKSZ fagy KH“ elindítja az FKSZ-t
„FKSZ fagy EH“ = előremenő hőmérséklet→ csak „KI“ programban

A kazán hőmérséklete nő, amíg az STB megszakítja → csak „szabályozás“ üzemben

Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson!

Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson!

Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson!

Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson!

Hibaüzenet aktiválása/deaktiválása → FIGYELEM – ne változtasson!

▼
A hibaüzenet leírásait a Figyelmeztetések- / Hibajelentések fejezetben 
találja

39) Kiválasztás  → Auto a lambda-szonda fűtés minden üzemállapot esetén ki vagy bekapcsol

→ Tartós a lambda-szonda fűtés tartósan be van kapcsolva
(csak akkor kapcsol ki a lambda-szonda fűtés, ha a kazán tovább, mint  50 óra ki van kapcsolva)

40) Kiválasztás  → Terminal adatok lekérdezése Windows Hyper terminálon keresztül/ megjelenítés

→ DAQ adatok lekérdezése online írón keresztül (csak gyári megoldásban alkalmazható)
→ GSM-Modul adatok lekérdezése, jelentések és kazánszabályzás GSM-modulon keresztül
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7    Felhasználói beállítások BS-07-00-00-00-01-BAHU

7.1 Fűtési program aktiválása BS-07-01-00-00-01-BAHU

Menjen  végig  lépésről  lépésre  az  alábbi  pontokon,  hogy a 
„NORMÁL” programot aktiválni tudja:

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetői szint“   

Az aktuális programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható

2) → Érintse meg a gombot „Normál“

Az újabb kiválasztott programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható

3) → Érintse meg a gombot „Info

4) → A program „Normal“ csak az információ „státusz”-ban lesz látható!

A „NORMAL” fűtőköri program aktiválása után ellenőrizzék a 
kiválasztó  ablakban  (információ  státusz)  a 
programkiválasztást! Mihelyst hőre lesz szükség, és elegendő 
energia  van  a  puffertartályban,  a  fűtőkör  teljesen 
automatikusan elindul.
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7.2 Fűtési program deaktiválása BS-07-02-00-00-01-BAHU

Menjen végig lépésről lépésre a következő pontokon, hogy a 
„NORMÁL” programot kikapcsolja:

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetői szint“   

Az aktuális programválasztás „Normál“ a fejlécben lesz látható

2) →  Érintse meg a gombot „Ki“ 

Az új kiválasztott programválasztás „Ki“ a fejlécben lesz látható

3) → Érintse meg a gombot „Info

4) → A program „Ki“ a „státusz” információban látható.

A  „NORMÁL”  program  deaktiválása  után  ellenőrizzük  a 
kiválasztó  ablakban  a  (információ  státusz) 
programválasztását.
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7.3 Időprogram beállításai BS-07-03-00-00-01-BAHU

Csak  időprogramban megadott időben lehet a fűtőköröket ill. 
a töltőszivattyúkat működtetni.

Az  itt  megmutatott  példa  szerint  így  lehet  az  1-es  fűtőkör 
időprogramját beállítani:

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetői szint“   !

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint !

3) → Érintse meg a gombot „Fűtőkör 1“   !

4) → Érintse meg a gombot „Időprogram 1“   !

5) → Érintse meg a megváltoztatandó hétköznap gombját!
6) → Érintse meg a megváltoztatandó bekapcsolási időt  „BE” ill. „KI”!

7) → Ezekkel a gombokkal   és    állítsa be az időt!

8) → Mentéshez érintse meg a gombot   !

7.3.1. Tömbprogramozás BS-07-03-01-00-01-BAHU

A  tömbprogramozás  segítségével  a  hét  összes  napjára 
ugyanazt a be - ill. kikapcsolási időt be tudja állítani.

A tömbprogram aktiválásához érintse meg 2x egymás után ugyanannak a 
napnak a gombját; minden nap ki lesz jelölve így egyszerre be tudja állítani 
ugyanazt az időt.
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7.4 Fűtési jelleggörbe megváltoztatása BS-07-04-00-00-01-BAHU

Csak  időprogramban megadott időben lehet a fűtőköröket ill. 
a töltőszivattyúkat működtetni.

Az itt megmutatott példa szerint így lehet az 1-es fűtőkör fűtési 
jelleggörbéjét megváltoztatni:

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetői szint“   !

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint !

3) → Érintse meg a gombot „Fűtőkör 1“   !

4) → Érintse meg a gombot „Fűtési jelleggörbe 1 !

5) → A gombokkal   lehet a fűtési görbét megváltoztatni.

Fűtési diagram
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7.5 Meleg víz parancsolt hőmérséklet megváltoztatása BS-07-05-00-00-01-BAHU

A meleg víz menüben a meleg víz kívánt hőmérsékletét lehet 
megváltoztatni.

Az itt bemutatott példa szerint így lehet a 0-s meleg víz tároló 
parancsolt hőmérsékletét megváltoztatni:

1) → Érintse meg a gombot „Üzemeltetői szint“   !

2) → Érintse meg a gombot „Felhasználói szint !

3) → Érintse meg a gombot „Meleg víz 0 !

4) → Érintse meg a gombot „HMV parancsolt hőm. 0 !

5) → A gombokkal   meg tudja változtatni a hőmérséklet 
normáját.

6) → Mentéshez érintse meg a gombot  !

30



BIOCOM kezelési útmutató

7.6 Analóg távvezérlő BS-07-06-00-00-01-BAHU

Ha  a  berendezés  az  időjárás  által  vezérelt 
fűtőkörszabályzóval  ellátott,  akkor  igény  szerint  minden 
fűtőkört  a  rendszeren,  egy-egy analóg  helyiség  készülékkel 
szerelhet fel, és a helyiség hőmérsékletére állíthat.

A  helyiség  távvezérlőn  lehetősége  nyílik  a  szoba 
hőmérsékletét beállítani a tekerőgombbal. A „+” ütközésnél a 
szobahőmérséklet 3°C-kal emelkedik, a „-„ ütközésnél 3°C-kal 
csökken. 

Figyelem:  Ezzel  a  beavatkozással  a  részletes  nézetben 
mutatott  szobahőmérséklet  meghamisítódik.  A 
tényleges  szobahőmérséklet  csak  a  kézi 
szabályzó középső állásánál lép érvénybe.

Üzemmódok

C  sökkenés  : Csökkentett  mód →  Amint a külső  hőmérséklet 
„KH éjszaka ki” paraméterben beállított érték alá 
süllyed, a „Parancsolt hőm. éjszaka” szabályzás 
lép érvénybe.

N  ormál  : Fűtőüzemmód időzítés szerint.

Fűtés: Folytonos fűtés a „Parancsolt hőm. nappal”-ig.

Szerelési hely A  távirányítót  1m-1,5m  magasságban  kell  egy  belső  falra 
szerelni!  Célszerű  olyan  helyiségbe  telepíteni,  amelyben  a 
lakók  a  legtöbb  időt  töltik  el.  Ebben  a  helyiségben  a 
radiátorokra nem szabad termosztátfejes szelepeket szerelni 
(szelepet teljesen ki kell nyitni)! 

Figyelem: Ne telepítse a helyiség távvezérlőt  napsütötte felületre, vagy 
cserépkályha  közelébe.  A  lényeg,  hogy  a  tényleges 
szobahőmérséklet legyen mérvadó.

Bekötés Húzza ki a tekerőgombot, oldja ki a rögzítőcsavart, majd 
vegye le a dobot!
A szobapanelt kösse az 1-es és 2-es kapocsra!

7.7 Digitális távvezérlő BS-07-07-00-00-01-BAHU

A távvezérlő használati utasítása mellékelve van.

A berendezésre legfeljebb 3 távvezérlő köthető. 

A kapcsolat a CAN-Bus-on keresztül történik.
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8    A fűtőberendezés működése BS-08-00-00-00-01-BAHU

8.1 Üzembehelyezés / berendezés leállítás BS-08-01-00-00-01-BAHU

BS-08-01-00-01-01-BAHU

Első üzembe helyezés Az első  üzembe helyezést  és  az  alap  beállításokat  csak a 
GUNTAMATIC szakmai személyzete  vagy  a  GUNTAMATIC 
partnere végezheti el.

BS-08-01-00-02-01-BAHU

Újra üzembe helyezés Az őszi/téli bekapcsolást megelőzően a szabályozó és a fűtési 
rendszer biztonsági elemeinek működését ellenőrizni kell (pl. 
biztonsági szelep, tágulási tartály)!  Ajánlott  a fűtésszerelővel 
vagy  a  márkaszervizzel  karbantartási  szerződést  kötni  a 
rendszeres,  évente  legalább  egy  alkalommal  történő 
átvizsgálás céljából. 

BS-08-01-00-03-01-BAHU

Napi üzemeltetés Tisztítsa  a  kazánt  pontosan  a  tisztítás/ápolás  előírások 
alapján (9. fejezet). A tisztítási igény erősen függ attól, hogy 
milyen  a  felhasznált  tüzelőanyag  minősége,  a  gyengébb 
minőségű fűtőanyag felhasználása gyakoribb tisztítást kíván.

BS-08-01-00-04-01-BAHU

Berendezés kikapcsolása A fűtőberendezés kikapcsolása csak a fűtési szezon végén, 
hiba  esetén  vagy  az  üzemanyag  tároló  utántöltése  esetén 
szükséges. Ehhez a „KI“ programra állítsa a berendezést és 
várjon kb. 120 percet, hogy kihűljön! Utána kapcsolhatja ki a 
berendezést.

Hosszabb  üzemszünet  esetén  (nyár)  kiegészítésképpen 
válassza  le  a  fűtőberendezést  a  hálózati  csatlakozóval  a 
hálózatról, hogy a szükségtelen villámkárokat elkerüljük!

8.2 Fűtőberendezés ellenőrzése BS-08-02-00-00-01-BADE

BS-08-02-00-01-01-BAHU

Rendszer nyomásának ellenőrzése Az üzemi nyomás normál esetben 1 bar és 2,5 bar között van. 
Alacsony nyomás hibához vezethet. Ha szükséges, fűtővizet 
kell utána tölteni.

Figyelem A rendszer teljes feltöltését vagy leürítését, vagy 
fagyállóval  ill.  kezelt  vízzel  feltöltött  rendszerek 
utántöltését  bízza  szakemberre  (szerelő, 
technikus vagy mérnök)!

Fűtővíz utántöltése

•••• Utántöltést  csak  lehűlt,  40°C  vízhőmérséklet  alatti 
rendszerbe szabad végezni!

•••• A  vizet  lassan  kell  betölteni,  amíg  a  kívánt  nyomás  a 
barométeren megjelenik!

•••• A fűtési rendszert légtelenítsük!

•••• A nyomást még egyszer  ellenőrizzük, és ha szükséges 
töltsünk még hozzá vizet!

SY-08-02-00-01-01-BAHU

Termikus lefolyás biztosító A piros gombot a lefolyó szelepen hosszan be kell nyomni; → 
túlmelegedés  esetén  lehűti  a  kazánt  a  házi  vízrendszerből 
való hideg vízzel; → hibás funkció esetén vagy tömítetlenség 
esetén, szerelőt kell hívni!

32



BIOCOM kezelési útmutató

BS-08-02-00-02-01-BAHU

Biztonsági szelep A piros fordítható gombot a biztonsági szelepen elfordítani; → 
a tömítettséget és funkciót vizsgálni; → hibás funkció esetén 
vagy ha nem tömített, szerelőt kell hívni!

BS-08-02-00-03-01-BAHU

Tágulási tartály Nagy nyomás ingadozásnál  meleg és hideg fűtési  rendszer 
között  a  levegő  előnyomását  tágulási  tartályban   ellenőrizni 
kell; →  hibás funkció vagy tömítetlenség esetén szerelőt kell 
hívni!

BS-08-02-00-04-01-BAHU

Fűtőhelyiség szellőztetése Ellenőrizni kell, hogy az égési levegő bevezetése 
akadálymentes-e!

8.3 A tüzelőanyag tulajdonságai BS-08-03-00-00-01-BAHU

A problémamentes fűtés érdekében, csak megfelelő minőségű 
tüzelőanyagot szabad használni!!

Minőségbiztosítások BS-08-03-00-01-01-BADE

Auszria: Mindig az ÖNORM M 7135 szerinti pelletet 
rendelje!

Németország: Mindig a DIN 51731szerinti pelletet rendelje!

Svájc: Mindig az SN 166000 szerinti pelletet 
rendelje!

Magyarországon az  ÖNORM M 7135 és a DIN 51731 
szabványok alapján készült pelleteket kell keresni!
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Figyelem: A porkibocsájtás a tüzelőanyagban lévő por 
mennyiségével függ össze!
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 8.4   Tüzelőanyag BS-08-04-00-00-01-BAHU

8.4.1. Pellet BS-08-04-01-00-01-BAHU

Pellet  használatakor  néhány  dolgot  figyelembe  kell  venni, 
hogy a minőség megfelelő  legyen.  Csak jó minőségű  pellet 
használat  biztosít  megbízható  és  zavartalan  működést  a 
kazán, valamint a szállító berendezés számára. Ezért erősen 
ajánlott, hogy csak minőségbiztosított termékeket használjon 
és erre a gyártó garanciáját igényelje. Mint a kazán gyártója, 
azt  tanácsoljuk,  hogy csak  az  ÖNORM M7135,  DIN 51731 
vagy  az  SN  166000  Label  Swisspellets-nek  megfelelő 
termékeket használjon!

Fontos minőségi követelméynek

•••• Lehetőleg alacsony portartalmú legyen!

•••• A felületnek fényesnek és keménynek kell lennie!

•••• Ne tartalmazzon adalék és kötőanyagot!

•••• A 20 mm hosszúság az optimális!

Az  árat  mindig  a  minőségi  követelmények  után  kell 
meghatározni!  Ha  a  megfelelő  minőségi  követelmények 
nincsenek  kielégítve,  az  tüzeléstechnikai  vagy  behordási 
problémákhoz,  megnövekedett  kopáshoz  és 
pelletfogyasztáshoz vezetnek. Ne fogadjon el  olyan pelletet, 
mely a fenti követelményeket nem elégíti ki!

Tulajdonságok
Fűtőérték 4,9 kWh/kg
Ömlesztett súly >650 kg/m³
Pelletnagyság (hossz) 5 – 30 mm
Pellet átmérő 5-6 mm
Nedvesség tartalom 8 – 10 %
Megmaradó hamu < 0,5 %

8.5 Tüzelőanyag raktározás BS-08-05-00-00-01-BAHU

Szabály szerint  a pelletet  abszolút  száraz tárolóhelyiségben 
kell tárolni. A tárolóhelyiséget befúvó és elszívó csatlakozóval 
(Type A/110/DIN14309/G4 ½ “)is el lehet látni, vagy egy töltő 
nyílással  kell  ellátni,  mely  EI  90  tűzállósági  osztályba 
sorolható. A tűzvédelmi ajtót egy kivehető fa deszka borítással 
kell  védeni!  A  befúvó  nyílással  szemközti  falat  egy  gumi 
lemezzel  kell  védeni!  Alternatívaképpen a pelletet  egy textil 
tárolóban is lehet tartani.
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Figyelem: Ha a pelletet nedvesség vagy víz éri, 
felduzzad és szétesik.

Ezért a tárolóhelyiségnek száraznak kell lennie!
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8.6 Tüzelőanyag töltése/újratöltése BS-08-06-00-00-01-BAHU

BS-08-06-00-01-01-BAHU

BS-08-06-00-02-01-BAHU

Szívórendszer A tárolóhelyiségnek teljesen száraznak kell lennie, különben a 
tüzelőanyag  nem  tárolható.  Az  első  feltöltéskor  és  minden 
teljes kiürítés után a tüzelőanyag tárolót nem szabad teljesen 
feltölteni.  A  kihordó csigát  a  tároló  helyiség  teljes  feltöltése 
előtt  a  teljes  csigaberendezés  felett  kb.  10  cm  magasan 
pellettel fel kell tölteni! Utána a a tárolóhelyiség maximálisan 
megengedhető magasságig feltölthető.

Szükség utántöltés

Amennyiben  a  pellet  készlettartályba  való  feltöltése 
valamilyen hiba miatt nem lehetséges, a készlettartályt kézzel 
is fel lehet „vész-tölteni“.

Előtte azonban kísérelje meg az „Üzemzavar elhárítás“ fejezet 
szerint  vagy a  „Figyelmeztetések-  /  Hibajelentések“ fejezet 
szerint a hiba okát orvosolni!

Eljárás:

Állítsa a berendezést a „KI“ programra, és várjon, amíg a „KI“ 
üzembe  jut!  Utána  állítsa  a  kezelő  felületen  levő  hálózati 
kapcsolót „0“-ra! Csavarozza le a készlettartály tetejét (fent) 
és  zsákkal  töltse  föl!  Végül  a  tartály  tetejét  tömören  zárja 
vissza, a hibaüzenetet nyugtázza, a fűtés-programot állítsa be 
és ismét helyezze üzembe a készüléket!

Maximális ömlesztési magasság

Pellet max. 2,5 m magasság
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Figyelem: A tüzelőanyag tároló töltése előtt

legalább egy órával fűtőberendezést a „KI”

programmal le kell állítani

A tüzelőanyag tárolót semmiképpen sem

Szabad üzemközben tölteni

Figyelem: A kihordó csigát 3 évente legalább maradék-
talanul ki kell üríteni(ki kell porszívózni)!
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8.7 Az égési levegő beállítása BC-08-07-00-00-01-BAHU

Minden  tüzelőanyagcserénél  vagy  hosszabb  üzemszünetek 
után ellenőrizni kell az égési levegő beállításait, illetve újra be 
kell állítani.

Az  égési  levegő  beállító  karja  jobb  oldalt  a  jobb  oldali 
hamudoboz felett található. (lásd a lenti ábrát).

A  kazán  típus  függvényében  evvel  a  karral  lehet  a 
levegőarányt (primer/szekunder) állítani.

Biocom 30 Pellet 6-os állás(CO2 10–12% 100% telj-nél)
(Rudazat a 30-as furaton)

Biocom 40 Pellet 7-es állás(CO2 10–12% 100% telj-nél)
(Rudazat a 40-es furaton)

Biocom 50 Pellet 7-es állás(CO2 10–12% 100% telj-nél)
(Rudazat a 40-es furaton)

Biocom 75 Pellet 5-ös állás(CO2 10–12% 100% telj-nél)

Biocom 100 Pellet 5-ös állás(CO2 10–12% 100% telj-nél)

A légtolattyúk beállítása a kazán elején jobbra a kis hamutartó 
felett.
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8.9    Hamu ürítés PH-08-08-00-00-01-BAHU

Az  eltüzelt  tüzelőanyag  mennyiségének,  minőségének  és 
fűtőértékének függvényében néhány naponta ki kell üríteni a 
hamudobozokat – minimum 2 hetente. Növekvő hamurésszel 
rövidül  az  ürítési  időszak.  Ez különösen érvényes  alacsony 
minőségű  pelletek  esetében,  melyeknek  nagy  a  por-  vagy 
kéregtartalmuk.  A  keletkező  hamu  természetesen  a 
tüzelőanyag  koncentrált  maradványa.  Ha  csak  kifogástalan 
tüzelőanyagot használ, akkor a rácshamuból nagy értékű talaj 
tápláló lesz.

Eljárás
Kapcsolja a berendezést a „KI” programra, és várja meg, amíg 
az kikapcsol. Nyissa ki a reteszt a bal oldali hamudoboznál és 
húzza ki a dobozt! Így kényelmesen elviheti a dobozt az ürítés 
helyére,  amennyiben  a  fogantyút  felcsapja.  A  kijelzőn 
megjelenik  a  figyelmeztetés  „Tüzelő  ajtó  vagy  hamudoboz 
nyitva (F01)”.

A rostély hamu ürítésénél  mindig  ellenőrizze  a szálló  hamu 
dobozát is a hőcserélő tisztítónál a jobb oldalon. 

Kiürítés  után  helyezze  vissza  mindkét  hamudobozt  és 
reteszelje  le  ezeket!  A  kijelzőn  kialszik  a  figyelmeztetés 
„tüzelőajtó  vagy  hamudoboz  nyitva  (F01)”:  Ügyeljen  a 
megfelelő záródásra és tömítettségre!

Állítsa  a  berendezést  a  menüben  a  kívánt  fűtőprogramra, 
(normál, fűtés, stb.) és a berendezés újra indul. 

Hamufigyelmeztetés visszaállítása Ha a figyelmeztetés aktív,  vissza kell állítani.  Ehhez nyomja 
meg a menü gombot, nyissa meg a ”felhasználói szintet”. Az 
almenüben  állítsa  a  „hamu  kiürítve“  pontot  „igen”-re,  majd 
igazolja  a  „OK”  gombbal.  Ezzel  nullázta  az  órát  és  a 
következő figyelmeztetés csak a beállított üzemórák elteltével 
jelenik meg újra. A figyelmeztetés megjelenése a tüzelőanyag 
függvényében  előre  beállított,  és  a  menü  –  felhasználói 
szinten igazítható.
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Vigyázat: Tűzveszély a maradék parázstól!

A forró hamut ne ürítse ill tárolja éghető 
anyagú edényben!
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9   Tisztítás és karbantartás BS-09-00-00-00-01-BAHU

BS-09-00-00-01-01-BAHU

BS-09-00-00-02-01-BAHU

Tisztítás Az  automatikus  tisztítórendszernek  köszönhetően  a 
GUNTAMATIC fűtőberendezéseknél  lényegesen  csökkentett 
időigénye van a tisztításnak. Bár a hamutartókat néha üríteni 
kell.

A szokott karbantartási időkben a füstcsövet, a füstgáz dobozt 
és a hőcserélőt a kazán felső részén a szállóhamutól meg kell 
tisztítani.

A szennyezettség mértékétől  függően,  ami nagy mértékben 
függ a tüzelőanyag fajtájától és minőségétől, köztes tisztítások 
is  szükségesek  lehetnek,  amik  a  „Köztes  tisztítás“  című 
fejezetben vannak leírva.

A  berendezés  kihasználtságától  függően  fél  évente,  de 
legalább évente kell elvégezni teljes körű tisztítást, aminek a 
lépései az „Általános tisztítás“ című fejezetben vannak leírva.  

Szokatlanul magas igénybevétel mellett gyakoribb tisztítás is 
szükséges lehet.

BS-09-00-00-03-01-BAHU

Ápolás Ha  szennyeződések  lépnek  fel  a  burkolaton  vagy  a 
kezelőfelületen,  távolítsa  el  ezeket  puha,  nedves  ronggyal. 
Csak lágy,  hígítómentes tisztítószereket használjon. Alkohol, 
mosóbenzin  vagy  hígító  nem  használható,  mert  ezek 
megtámadják a berendezés felületét.

9.1 Az üzemanyag tároló tisztítása BS-09-01-00-00-01-BAHU

A kihordó csigát és az üzemanyag tárolót 3 évenként legalább 
maradéktalanul  ki  kell  üríteni  (kiszívni),  ezzel  a  kihordó 
rendszerben a porlerakódás miatti zavarokat ki lehet zárni!
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Figyelem:

Biztonsági okokból csak kihűlt állapotban és 
kikapcsolt, hálózatról leválasztott 
berendezésen végezhetők tisztítási és 
karbantartási munkák
Ha be kell mászni a tárolóhelyiségbe, vagy 
bunkerbe, ezt egy második személy 
felügyelete mellett tegye, aki a tárolón kívül 
tartózkodik!
Egy esetleges szénmonoxid mérgezés az 
életét veszélyeztetheti!

Különösen vegye figyelembe a 2. fejezetben 
levő biztonsági utasításokat!
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9.2 Köztes tisztítás PH-09-02-00-00-01-BAHU

A köztes tisztítást az elégetett tüzelőanyag fajtája, minősége 
és a szennyeződés mértéke függvényében kell kb. 1 hét és 3 
hónap  közötti  időszakokban  az  alábbi  lépések  szerint 
elvégezni:

1. Kapcsolja  a  berendezést  (ld.  „Felhasználói  beállítások”) 
„KI“ állapotba és hagyja legalább egy órát hűlni!

2. A  rostélyról  (A)  távolítsa  el  a  hamut  a  salaktalanítóval 
(piszkavassal)!

3. A felhasználói szint menüben indítsa el a „rostély tisztít“ 
almenüben és hagyja néhány percig,  hogy a rostély (A) 
néhány percig tisztítsa magát!

4. A  rostély  légnyílását  (D)  tisztítsa  meg  a  tüzelőanyag 
maradékaitól  egy  kicsi  lapos  eszközzel,  pl.  kisebb 
csavarhúzó (E)!

5. Ellenőrizze  a  felső  légnyílásokat  (B)  (csak  >  50  kW-os 
berendezéseknél), és adott esetben tisztítsa meg!

6. Ellenőrizze a tűznyelvet (C), hogy könnyedén működik-e 
(többször állítsa fel és le)!

7. A bal-  (F) és jobboldali  (G) hamudobozokat húzza ki és 
ürítse ki!

8. Helyezze vissza a hamudobozokat és reteszelje le őket!

9. Csavarozza ki a tisztítónyílást (H) és távolítsa el a hamut 
a rostély alól!

10. Zárja vissza a tűztér, a hamudobozok és a tisztítónyílások 
ajtajait légzáróan!

11. Aktiválja a „NORMÁL” programot! 
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Figyelem:    Sérülésveszély mozgó alkatrészek miatt!
Ne kezdjen egyéb tisztítási 

műveletekbe, amig  a  „rostély tisztítás”menü 
aktív!!!
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9.3 Általános tisztítás PH-09-03-00-00-01-BAHU

A berendezés terheltségétől függően félévente, de legalább 
évente általános tisztítást kell végrehajtani. 

Minden  a  „köztes  tisztítás“  pont  alatt  leírt   lépést  el  kell 
végezni!  Ezen  felül  az  alábbi  lépéseket  végezze  el  az 
általános tisztítás során:

1. Kapcsolja a berendezést a „KI“ programra és legalább 2 
óráig hagyja kihűlni.

2. Kapcsolja ki a huzatventilátort (G), emelje meg a borítását 
(H)  és  vegye  le!  Csavarja  le  a  szárnyas  anyákat  a 
füstgázdobozról és vegye le a ventilátort (G)! Emelje meg, 
és vegye le a füstcső doboz terelőlemezét (I)! Ellenőrizze 
a ventilátor lapátkerekét, hogy van-e rajta szennyeződés 
és ha szükséges, tisztítsa meg! 

3. Vegye  le  a  biztosítószeget  (J)  a   turbolátor  mozgató 
rögzítőjéről, és húzza ki az alsó keverők zárólemezét (L) 1 
cm-re! Nyissa ki a hőcserélő fedelét a kazán felső részén, 
és szedje ki a keverőket (M) felfelé!

4. Tisztítsa  meg  a  hőcserélő  csöveit  (N)  a  tartozékként 
szállított  csőkefével,  majd tisztítsa  meg szállóhamutól  a 
hőcserélő felső részét (O) és a füstgázdobozt (K)! 

5. Húzza  ki  a  füstgáz  érzékelőt  (Q)  a  füstcsőből,  tisztítsa 
meg, és helyezze vissza!

6. Porszívózza  le  a  lambda-szondát  (P)  a 
füstcsőcsatlakozásnál belülről,  tisztítsa meg egy ecsettel 
és  újra  porszívózza  le!  Ellenőrizze  egy  22-es 
villáskulccsal  a lambda-szondát  a füstcső  külső  oldalán, 
hogy  az  szorosan  illeszkedik-e,  nem  szabad  lazának 
lennie. Ha mégis laza, finoman húzzon utána!

7. Szerelje  vissza  a  leszerelt  kazán  alkatrészeket  és 
ügyeljen,  hogy  a  tisztítónyílás  mindegyike  100%-osan 
tömített legyen! 

8. Aktiválja a „NORMÁL” programot!

9.4 Tisztítás a fűtési szezon végén PH-09-04-00-00-01-BAHU

Ha a nyári hónapokban hosszabb időre kikapcsolja a kazánt, 
akkor  egy  általános  tisztítást  kell  elvégeznie  az  előzőek 
szerint.

Ha  a  takarítással  végzett,  minden fém tárgyat  a  tűztérben, 
hőcserélőben  és  füstgáz  dobozban  fújjon  be  konzerváló 
(olajos) sprayvel!
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10 Üzemzavar elhárítás BC-10-00-00-00-01-BAHU

 Hiba Ok /Funkció Elhárítás

Nem lehet 
bekapcsolni a 
kezelőfelületet

Áramellátás megszakítva

Biztosíték hibás

Ellenőrizze a külső hálózati csatlakozót 
és/vagy az áramellátást szolgáló kábelt 
a lemezbugák között! 

Ellenőrizze a biztosítékot a tápkábelnél és a 
kapcsolótáblán!

Füstgáz szivárgás a 
fűtő helyiségben

A füstcső nem tömített.
A kazán huzatszabályzó rosszul van 
felszerelve.
A kémény nem szabad, vagy nincs 
elég huzat.

Szüntesse meg a tömítetlenséget!
Vegye fel a kapcsolatot a kémény építőjével!

Ellenőrizze a kéményt!

Alacsony 
fűtőteljesítmény

A kazán erősen szennyezett.
A fűtőrendszernek elégtelenek a 
beállításai.
A bojler elsőbbsége aktív.

A kéményhuzat túl kicsi.

Végezzen általános tisztítást!
Végezze el a megfelelő beállításokat! 
Várjon, míg a bojler elsőbbsége véget ér, 
vagy deaktiválja azt!

Adott esetben növelje a kéményhuzatot!

Lassú égés Lassú égés csak túltöltött égéstér 
esetén fordulhat elő. 

Végezze el az általános tisztítást, vagy adott 
esetben hívjon szakembert!

A teljesítményt 
nehezen lehet 
csökkenteni

A kéményhuzat túl nagy.
Erős ingadozások a hőigényekben.

Állítsa be a kéményhuzat szabályzóját!
A hőmennyiségeket ossza fokozatokra 
időbeállítások alapján!

Túlhevülés 
Hibajelentés F04
STB kioldott

Az előállított hőmennyiséget nem 
lehet elszállítani – lehet, hogy kiesett 
egy fűtőpumpa vagy nem futott még 
ki. 

Biztosítsa a hő elszállítását avval, hogy 
bekapcsolja a pumpákat, kinyitja a keverőt, 
vagy eltávolít meleg vizet!
Állapítsa meg a túlhevülés okát (gyakori 
előfordulásnál hívjon szakembert)!
Ellenőrizze a kazánlemezen a biztosítékokat!

A meghajtás túl 
hangos

Hangátvitel jelentkezik. Állítsa a berendezés csavarlábait 
gumialátétekre. 

A ventilátor túl 
hangos

A ventilátor elszennyeződött.
A ventilátor, vagy a szárnyai lazák.
Hangképződés kanyarokban, vagy 
merev füstcsőbetorkollásoknál a 
kéménybe.
A ventilátor csapágyai 
tönkrementek.

Tisztítsa meg a ventilátort!
Szüntesse meg a hiba okát!
Szigetelőt/karmantyút építsen be!

Rendeljen cseremotort!
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11 Figyelmeztetések- / Hibajelentések BC-11-00-00-00-01-BAHU

Sz. Kategória Kiváltó ok Jelentés Nyugtázás Lehetséges okok

F01 Figyelmezte
tés

TKS1 bemenet hosszabban 
mint „t bizt“ nyitva (Ajtó 

érintkezéskapcsoló)

Tűztérajtó vagy 
hamudoboz nyitva.

(F01)
automatikus

Az ajtó érintkezéskapcsoló 
elromlott, vagy ennek bekötése 
nem megfelelő, az ajtó vagy a 

hamudoboz nyitva van.

F03 Üzemzavar CO2-ellenőrzés: a 
"szabályozás"-ban, 

időparaméter szerint 
"t utánéget" ha tovább mint "t 
bizt.min" CO2  < "CO2 bizt"

Égési zavar a 
tüzelőanyagnál, rostély,
légtolattyút ellenőrizni!

(F03)

Quit. gombbal 
nyugtázni!

Nincs tüzelőanyag, rossz 
levegőbeállítás, rossz 

kéményhuzat, a lambda-szonda 
elromlott.

F04 Üzemzavar Kazán hőmérséklet
TKist > „KTW“

Kazán hőmérséklet túl 
magas. Kéményhuzatot és 
kazán érzékelőjét 
ellenőrizni (F04)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Zavar a kazán- vagy pumpák 
működésében, kazán érzékelője 

elromlott.

F05 Üzemzavar Füstgázellenőrzés a 
„Szabályozásban", idő 

paraméter szerint "X25"ha 
hosszabban, mint "t bizt.min" 
RGT  +0,5xTK  < "RGTk" - 

"RGT bizt" 
(zw. P=30-100%)

Égési zavar a 
tüzelőanyagnál, rostély,
légtolattyút ellenőrizni.

(F05)
Quit. gombbal 

nyugtázni

Nincs tüzelőanyag, rossz 
levegőbeállítás, rossz 

kéményhuzat, a lambda-szonda 
elromlott.

F06 Üzemzavar Tűznyelv hosszabb, mint 
param. "T szok" "BE" állapotban

Tűztér túltöltött, 
hamudobozt, tűznyelvet 

ellenőrizni. (F06)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Megtelt a hamudoboz, Tűznyelv 
szorul, a lambda-szonda 

elromlott.

F07 Üzemzavar A "t utógyújt" időintervallumban 
a szabályozás kezdetétől 2 

utógyújtás mellett egy további 
utógyújtási feltétel áll fenn

Gyújtás nem lehetséges! 
Ellenőrizze a 

tüzelőanyagot!

(F07)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Nincs tüzelőanyag, 
gyújtófúvóka elromlott, 

levegőbeállítás rossz, lambda-
szonda elromlott, csatlakozás 

hibás.

F08 Figyelmezte
tés

A hamu kiszívó berendezés 
töltés állapota a csiga „LZ G1 

min“futási idő után nem elérhető 

A töltésállapot szenzor 
nem reagál.

(F08)
nincs

A töltésállapot szenzor 
elkoszolódott, vagy tönkrement.

(csatlakozás 28-30)

F09 Figyelmezte
tés

A tárolóhelyiség töltöttségi 
szintje adott szint alá esett 

(választható)

Ellenőrizze a tüzelőanyag 
raktárt!

(F09)
Automatikus 

Töltöttség érzékelő (választható) 
elromlott, nincs érintkezés a 28-

30 bekötésnél.

F10 Üzemzavar A tűzcsappantyú nem nyílik a „t 
tűzcsappantyú” ideje alatt

Tűzcsappantyú nem nyílik

Ejtőaknát ellenőrizni!

(F10)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Ejtőkamra eltömődött, 
tűzvédelmi motor elromlott 

(Ellenőrizze a tesztprogramban!)

F11 Üzemzavar Nincs visszajelzés az A1 tisztító 
motor érzékelőjétől a „t bizt. A1” 

időparaméterben

A tisztítómotor nehezen 
megy, vagy megszorullt.

(F11)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Megtelt a hamudoboz, tisztító 
blokkolva, rostély blokkolva, 

motor, vagy kábel elromlott ( a 
tesztprogramban ellenőrizni).

F12 Üzemzavar Nincs visszajelzés az G1 tisztító 
motor érzékelőjétől a 

"tbizt" időben

G1 hajtómotor

megszorult.

(F12)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Az ejtőakna túltelített, az 
adagolócsiga megszorult, A 

csatlakozások nincsenek 
rendben.

F13 Üzemzavar Túltöltöttségi fedél hosszabban, 
mint „t bizt.” a "KI"-programban: 

A1=0%

Kiszállítócsiga túltöltött, 
bukóaknát ellenőrizni

(F13)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Tűzcsappantyú zárva, bukóakna 
túl van töltve.

F14 Üzemzavar A töltöttségi szenzor az ejtő-
aknában G1>0 -nál hosszabb 
mint„t lent“  „Be“ -n

Az ejtőakna túltelitődött.

(F14)
Quit. gombbal 

nyugtázni

F15 Üzemzavar Tűzcsappantyú nem zár a „t 
bizt” idő alatt

nyílás szöge > 5%

Tűzcsappantyú nem zár. 
Bukóaknát ellenőrizni!

(F15)
Quit. gombbal 

nyugtázni

Bukólépcső eltömődött, 
tűzvédelmi motor elromlott (a 
tesztprogramban ellenőrizni).

F16 Üzemzavar STB kioldott Figyelem, túlmelegedés, 
STB kioldott 

(F16)

STB –t 
megnyomni! 

Quit. gombbal 
nyugtázni

Kazán- ill. szivattyú funkciók 
nem jók, biztosítékokat 

ellenőrizni, 
STB tesztelni
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F17 Üzemzavar Nem aktív

F18 Üzemzavar Nem aktív

F19 Figyelmezte
tés

Param. „O2-szondakorr.“ ill. 
korrigált érték a paraméter 

határai felett. „mv fent" ill. "mV 
lent"

Lamda-szonda érték a 
határ felett! Lambda-

szondát tesztelni!

(F19)

Quit. gombbal 
nyugtázni

A lambda-szonda 
szennyeződött, vagy elromlott. 
Tesztelje a lambda-szondát, 

tisztítsa meg a szondát!

F21 Üzemzavar A lambda megállási ideje 
hosszabb, mint "t Stop"

Időtúllépés a lambda-stop-
ban

 Lambda-szondát tesztelni!

(F21)

Quit. gombbal 
nyugtázni

A lambda-szonda értéke rossz, 
Bekötés nem megfelelő,. 

(Tesztelje a lambda-szondát!) 
Ellenőrizze a kéményhuzatot 

(füstgázhőmérséklet túl 
alacsony)!

F22 Üzemzavar A töltöttség a „Kihordás max.“ 
időn belül nem jön létre

A töltöttség nem jön létrre!
Szívóberendezést 

ellenőrizni kell!

 (F22)

Quit. gombbal 
nyugtázni

Nincs fűtőanyag, a 
töltésérzékelő hibás, 

szívóvezeték eltömődött, 
szívóvezeték tömítetlen, 
szívóventilátor hibás, a 

kihordómotor blokkolva van.

F23 Üzemzavar A hamudoboz nem lett kiürítve 
a beállított tisztítási időben: 

Zavar deaktiválva=0h 
(beállítható a berendezés 

beállításaiban)

Hamudobozt ürítse ki!

 (F23) Quit. 
gombbal 
nyugtázni

Nem ürítette ki a hamudobozt, 
vagy nem állította vissza a 
számlálót az ürítés után.

F24 Üzemzavar Adagoló feltét hőmérséklet 
magasabb, mint   "T Stoker"

Adagoló feltét 
hőmérséklet túl magas

Ellenőrizze a bukóaknát!

(F24)

Quit. 
gombbal 
nyugtázni

A tűzcsappantyú nem 
légmentesen lezárt, a 

szervízfedél nem légmentesen 
zár a bukóaknánál.

F25 Üzemzavar Hamudoboz tele van, vagy a 
kiszállító motor blokkolt

Hamucsiga nehezen 
megy, vagy megszorult.

(F25)

Quit. 
gombbal 
nyugtázni

A hamudoboz megtelt, idegen 
test blokkolja a hamucsatornát.

F26 Üzemzavar A hamudobozban magasabb a 
hőmérséklet, mint „T max 

tároló“

Túlmelegedés a 
hamudobozban! 

Ellenőrizze a 
hamudobozt!

(F26)

Quit. 
gombbal 
nyugtázni

Parázs van a hamudobozban, 
vagy a hamuürítő rendszer 

nem szigetelt (tároló, 
szívócsövek, ellenőrző 

nyílások).

F27 Üzemzavar Nem aktív

F28 Üzemzavar Nem aktív

F29 Üzemzavar Nem aktív

F30 Üzemzavar Nem aktív

F31 Üzemzavar Nem aktív

F32 Üzemzavar Nem aktív

F33 Üzemzavar Nem aktív

F34 Üzemzavar Nem aktív

F35 Üzemzavar Nem aktív
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12 Biztosítékcsere BS-12-00-00-00-01-BAHU

Hogy melyik komponens melyik biztosítékkal van biztosítva, a 
mindenkori  elektromos  kapcsolótervben  a  berendezés 
útmutatóban elérhető. A berendezés útmutató és a használati 
utasítás a kazánhoz mellékelve van.

Biztosíték csere
1. A készüléket a programban „KI“-re állítsuk, legalább 

10 percig hagyjuk hűlni!

2. A  munkálatok  előtt  a  hálózati  kapcsolót  „0“-ra 
kapcsoljuk és a kazán hátoldalán kívül lévő hálózati 
csatlakozót  összes  pólusával  a  hálózatról 
leválasztjuk!

3. A  vezérlés  fedelét  kibiztosítani,  megemelni  és 
levenni!

4. A szerelési  útmutatóban  szereplő  kapcsolási  séma 
alapján a meghibásodott biztosítékot meg kell keresni 
és ki kell cserélni!

5. A  biztosíték  tartót  egy  közepesen  nagy 
csavarhúzóval  2-3mm-t  benyomni,  egy  félfordulatot 
balra fordítani és a biztosíték tartót oldani! Ezáltal a 
biztosítéktartó  a  biztosítékkal  egy  pár  mm-t  kijjebb 
húzódik.

6. A meghibásodott  biztosítékot  kivenni  és  egy újat  a 
helyére rakni!

7. A  biztosítéktartót  visszarakni,  2-3  mm-t  benyomni, 
egy fél fordulatot jobbra fordítani és újra rögzíteni!

44

Veszély: A javítási munkákat csak arra   
felhatalmazott szakember végezheti

Feszültség alatt levő elemek érintése 
életveszélyes!

  A hálózati kapcsoló „KI” (AUS) állása esetén   
  egyes alkatrészek feszültség alatt vannak. A 
  javítási munkák esetén ezért szükséges a 
  „hálózati dugalj” vagy biztosító automata 
  (kismegszakító) segítségével a fűtőberendezés 
  áramellátását megszakítani!
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13 Ellenőrző könyv BS-13-00-00-00-01-BAHU

KONTROLKÖNYV

AUTOMATIKUS FAELTÜZELŐ BERENDEZÉSEKHEZ

A H118-as megelőző tűzvédelmi előirányzatok szerint

A berendezés kezelője: ……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………....

A berendezést telepítette: ……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………....

……………………………………………………………………....

Tüzelőberendezés:

Gyártmány:   ……………………………..………………………………………….

Típus:   ……………………...……………………………………………………….

Gyártási év:   ……….……………………………………………………………….

Teljesítmény   ……………………………………………………………………….

45



BIOCOM kezelési útmutató

Az üzemeltetőnek a következő ellenőrzéseket kell elvégeznie a tüzelőberendezésen 
rendszeresen a használati idő alatt:

13.1 Heti szemrevételezés:

Heti egyszeri alkalommal a teljes berendezést beleértve a tüzelőanyag tárolót át kell nézni. Az 
észrevett hibákat azonnal meg kell szüntetni!

13.2 Havi ellenőrzés:

Havonta a következő ellenőrzéseket kell elvégezni és a kontrolkönyvbe vezetni:

� A füstgázelvezetés tisztasága (Füstgázhuzat a fűtőkazánban, csatlakozás és 
füstbefogás).

� A vezérlés és szabályozás rendes működése.

� A hibaüzenetek működése / figyelmeztető berendezés(ek)

� Az égési levegő- és huzatventilátorok rendes működése.

� A tűztér megfelelő állapota.

� A hordozható tűzoltókészülék állapota és bevethetősége.

� A hamutárolás rendes működése.

� A fűtőhelyiségben nincs-e éghető anyag, vagy ennek lerakódása.

� A tetőn nincsenek-e lerakódva éghető anyagok.

� Tűzzárók állapota (Tűzvédelmi ajtók – maguktól záródnak-e).

13.3 Karbantartás:

A fűtőberendezést a helyi, regionális, vagy országos előírásoknak megfelelően  kell karban 
tartani.

Tanácsos,  hogy  az  éves  karbantartást  egy  erre  felhatalmazott  szakember  (Céges 
ügyfélszolgálat, betanított szervízpartner, vagy telepítő) végezze el. 
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Év:
…………………………….

Üzembentartó:
……………………………………............................................

őőőőFelügyel :
……………………………………………………………………………………………..

őőőőHavi ellen rzés Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.
Szept

.
Okt. Nov. Dec. Megjegyzések

Visszaégés csappantyú

Oltóberendezés

Füstgázutak

Vezérlés

őFigyelmeztet  
berendezés(ek)

Ventilátorok

űT ztér

űHordozható t zoltókészülék

Hamutárolás

ű őTárolás a f t helyiségben

őLerakódások a tet n

űT zgátló lezárások

Év:
…………………………….

Üzembentartó:
……………………………………............................................

őőőőFelügyel :
……………………………………………………………………………………………..

őőőőHavi ellen rzés Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug.
Szept

. Okt. Nov. Dec. Megjegyzések

Visszaégés csappantyú

Oltóberendezés

Füstgázutak

Vezérlés

őFigyelmeztet  
berendezés(ek)

Ventilátorok

űT ztér

űHordozható t zoltókészülék

Hamutárolás

ű őTárolás a f t helyiségben

őLerakódások a tet n

űT zgátló lezárások
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Év:
…………………………….
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……………………………………............................................
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űT zgátló lezárások

Év:
…………………………….
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……………………………………............................................
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Év:
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……………………………………............................................
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……………………………………............................................
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……………………………………............................................
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……………………………………............................................
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Év:
…………………………….

Üzembentartó:
……………………………………............................................
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A további berendezés könyv oldalakat másolni kell!
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BS-E-00-00-00-01-BADE

ÖkoValentia Kft.

1225 Budapest, Fáy Ferenc utca 27/b.
Tel.:  1/207-6062
Fax.: 1/207-6061

mobil: 20/571-9256
Email: boronkai.miklos@okovalentia.hu
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