SUPRALINE
6 720 604 921 H (99.03) OSW

KN 15-8 E/EC..
KN 23-8 E/EC..
KN 30-8 E/EC..
KN 36-8 E..
KN 42-8 E..
KN 48-8 E..
KN 54-8 E..

BIZTONSÁGI ELŒÍRÁSOK
– Tartsa be a felszerelési és a kezelési
utasításban foglaltakat. A berendezés
kifogástalan mæködését csak így lehet
biztosítani.

Gázszag észlelése esetén:
– Zárja el a gázcsapot,
– nyissa ki az ablakot,
– villanykapcsolóhoz se be-, se kikapcsolásra ne
nyúljon,
– az esetleges nyílt lángot oltsa el,
– egy másik helyiségbœl azonnal értesítse a
gázszolgáltató vállalatot vagy az üzembe
helyezœ szervizt.

Figyelem: Az égési levegœt elœlrœl kell a kazánhoz
juttatni.
A porral szennyezett levegœ az égœ
beszennyezœdéséhez, ennek következtében
meg nem engedhetœ mértékæ CO-képzœdéshez
vezet. Ezért arra az idœre, amíg a
kazánhelyiségben por keletkezik, például
építések során, vagy a fætœhelyiség
tisztításakor, a kazánt ki kell kapcsolni.

Égéstermékszag észlelése esetén:

Karbantartás

– Helyezze üzemen kivül a berendezést,
– Nyissa ki az ajtókat és ablakokat.
– Értesítse a megfelelœ szakembert.

– Az érvényes törvények értelmében a
berendezés üzemeltetœje felel a berendezés
biztonságáért és környezetvédelmi
tulajdonságaiért.
– Az üzemeltetœ köteles a berendezés rendszeres
karbantartásáról gondoskodni, hogy az
megbízhatóan és biztonságosan mæködjön.
– A berendezésen évente egyszer kell
karbantartási munkákat végrehajtani.
– Javasoljuk, hogy az üzemeltetœ kössön
karbantartási szerzœdést egy erre engedéllyel
rendelkezœ márkaszervizzel.

Felállítás, változtatások
– A berendezést csak egy erre engedéllyel
rendelkezœ márkaszerviz helyezheti üzembe,
vagy hajthat azon végre változtatásokat.
– Az égéstermékelvezetœ alkatrészeken nem
szabad változtatásokat végrehajtani.

Robbanásveszélyes és gyúlékony
anyagok
– Gyúlékony anyagokat (papír, higítószerek,
festékek, stb.) nem szabad a berendezés
közelében tárolni, vagy használni.

Égési levegœ
– A korrózió megelœzésére az égési levegœnek
nem szabad agresszív anyagokat tartalmaznia.
Az erœsen korróziókeltœ anyagok közé tartoznak
többek között a halogénszénhidrogének, mint
például a klór és a flór, amelyek például
oldószerekben, festékekben
ragasztóanyagokban, hajtógázokban és
háztartási tisztítószerekben találhatók.
– Ha a helyiségbe utólagosan hézagmentes ajtók,
vagy ablakok kerülnek beépítésre, akkor
gondoskodni kell arról, hogy az égéshez
szükséges levegœ elegendœ mennyiségben
álljon rendelkezésre.
– Az ajtókon és a falakon található
szellœzœnyílásokat sem lezárni, sem leszækíteni
nem szabad.
– A megfelelœ mennyiségæ égési levegœ
beáramlásának biztosítására a berendezéssel
azonos helyiségben található, falon kivülre
vezetœ csatornával felszerelt
szívóventillátorokat (például szárítógépes
mosógépek, szagelszívók) fel kell szerelni egy
reteszelœvel.
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Üzembehelyezés
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1.1 A berendezés kezelœszervei
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Tájékoztató: Ha a fætésszabályozáshoz egy
STB AUTO
TEST

kapcsolóóra is alkalmazásra kerül, akkor az a
kazán kikapcsolásakor szintén kikapcsolódik.
Ezért a kapcsolóórát a járási idœtartalék letelte
után újra be kell állítani.
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1 ábra
1 Üzemmód-átkapcsoló
2 Kazánhœmérséklet kijelzés
3 Hibajelzések és a reteszelés feloldása a
gáztüzelœ automatánál
4 Be- és kikapcsoló
5 Kazántermosztát
6 Nyári/téli üzem közötti átkapcsoló
7 Késleltetett kioldású 3,15 A biztosíték
8 A biztonsági hœmérsékletkorlátozó által
bekapcsolt reteszelés feloldása
9 A külön tartozékok (SVM 1, TA 120 E1 vagy
TA 122 E2) beépítésének helye

1.2 Üzemkész állapot
– Kapcsolja be a kazán áramellátását.
– A be-/kikapcsolóval (4) kapcsolja be a kazánt ("I"
helyzet).
A kapcsolóban található ellenœrzœ lámpa ekkor
kigyullad.
– Állítsa be a kazántermosztáton (5) a kazán
kívánt hœmérsékletét.
• Beállítási tartomány: 30 - 90 °C
• A gyárban beállított korlát: 40 - 75 °C (1-E)
A görbe felszálló ága kb. 40 °C-nál kezdıdik,
minden egyes további osztás kb. 10 °C-os
hœmérsékletemelkedésnek felel meg..
– Kapcsolja az üzemmódbeállító kapcsolót (1) az
"AUTO" helyzetbe és a nyári/téli üzem közötti
átkapcsolót (6) a "❆" helyzetbe.
– Állítsa be a saját használati utasításában
leírtaknak megfelelœen a fætésszabályozót.
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Üzemen kivülre helyezés

– Állítsa át a kazántermosztátot (5) az "1"
helyzetbe.
– Ha a berendezést hosszab idœre üzemen kivül
akarja helyezni, zárja el a gázelzárócsapot.
– A be-/kikapcsolóval (4) kapcsolja ki a kazánt
("O" helyzet).

Üzemzavarok

Ha az égœ a hœigény vétele ellenére nem
lép üzembe:
A hiba oka: A biztonsági hœmérsékletkorlátozó vagy
a tüzelœautomata ellenœrzœ egysége lekapcsolt,
vagy bekapcsolta a reteszelést.
– Vegye le a sapkát (8) és nyomja be az alatta
található gombot.
– Ha a hibakijelzœ lámpa (3) ég, kb. 15 másodperc
elteltével nyomja meg a hozzátartozó gombot.
A hibakijelzœ lámpának ilyenkor ki kell aludnia.

Tájékoztató: Ha ez a hiba megismétlœdik, akkor
egy szakemberrel kerestesse meg a hiba pontos
okát.

Zaj észlelésekor, vagy ha a fætœtestek nem
melegednek:
A hiba lehetséges oka: Légzárványok a
fætœhálózatban.
– Az érintett fætœtesteket, illetve a berendezést
légteleníteni kell, majd szükség esetén fel kell
tölteni vízzel.

Bármilyen más hiba, üzemzavar, vagy
gázszag észlelése esetén:
– A berendezést a fætœhelyiség elœtt elhelyezett
vészkapcsolóval azonnal kapcsolja ki.
– Zárja el a gázvezetéket és értesítse a
berendezést üzembe helyezœ szervizt.
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Feltöltés és légtelenítés

Figyelem: Forró kazánt semmiképpen sem
szabad hideg vízzel feltölteni. A feltöltés elœtt
hagyja a kazánt elegendœ ideig hülni.
– A berendezésben uralkodó nyomás a
vizállásmutatónál illetve a manométernél
rendszeresen ellenœrizni kell.
Zárt fætœberendezéseknél a nyomás a
hœmérséklettœl függœen ingadozhat.
– Ha szükséges: töltse fel a berendezést az
üzembehelyezœ által megadott nyomásra.
1. A töltœtömlœt a légtelenítéshez töltse meg
vízzel.
2. Csatlakoztassa a töltœtömlœt a töltœcsaphoz.
3. Nyissa ki a kazán töltœcsapját.
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Karbantartás és javítás

Javasoljuk, hogy az üzemeltetœ kössön egy
karbantartási szerzœdést egy erre engedéllyel
rendelkezœ márkaszervizzel. Így Ön biztos lehet
abban, hogy a berendezés zavarmentesen
mæködik és hosszú élettartamú lesz.
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Égési levegœ

Figyelem: A helyiség méreteit, beosztását utólag
megváltoztatni tilos. Hézagmentes ajtókat és
ablakokat beépíteni tilos, a meglévœ ajtók és
ablakok hézagait utólag eltömíteni tilos.
– Gondoskodjon arról, hogy a kazánnak mindig
elegendœ égési levegœ álljon rendelkezésre.
– A szellœzœberendezések légutaiba akadályokat
tenni, azokat elzárni, vagy megváltoztatni tilos.

A berendezést üzembe helyezœ tölti ki:
A gázarmatúrán
beállított égœnyomás (mbar)

Figyelem: A berendezésbe csak erre engedéllyel
rendelkezœ szakemberek nyúlhatnak. Ez
különösen vonatkozik a berendezés gáz- és
égéstermékvezetœ részeinek kinyítására és
leszerelésére.
– Minden körülmények között tartsa be a
karbantartási utásításokat.
– A berendezés mæködését évente egyszer egy
szakemberrel meg kell vizsgáltatni és a
berendezést szükség esetén ki kell tisztíttatni.
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A fætœhelyiség
tisztántartása

– A fætœhelyiséget szabaddá kell tenni a
megmaradt építœanyagoktól és durvább
szennyezœdésektœl.
– A fætœhelyiségben végzendœ tisztítási munkák
megkezdése elœtt mindig kapcsolja ki a kazánt.
– Kerülje el a porkeletkezést.

Teljesítmény (kW)
Üzembe helyezés
dátuma

Kivitelezœ cég

Karbantartó cég
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