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A Bosch tippekben található 

adatok és információk csak 

tájékoztató jellegűek és nem 

helyettesítik a műszaki 

tervezést. 

 

Minden jog fenntartva. A Bosch 

tippekben található szövegek és 

képek szerzői jogvédelem és 

más vonatkozó törvények 

védelme alatt állnak. 

 

Ismerje meg szakmai tippjeinket! 

 

      

 

    

 
 

 
HMV cirkulációs vezeték csatlakoztatása termosztatikus keverőszelep alkalma-
zásakor 
 
Egyre gyakoribb megoldás a napkollektoros HMV rásegítés akár családi házak, akár 
intézmények esetén. A napenergia minél jobb kihasználása érdekében a lehető leg-
több hőenergiát kell betárolni a szolár tárolókba, ami viszont a vízhőmérséklet emel-
kedésével járhat. A használati melegvíz hőmérsékletét ebben az esetben korlátozni 
kell a forrázás elkerülésének érdekében, amire termosztatikus keverőszelepet alkal-
mazunk (pl. Bosch: TWM 20). Amennyiben azonban cirkulációs vezeték is ki van 
építve, a termosztatikus keverőszelep miatt az alábbi kapcsolás szerint kell kialakítani 
annak csatlakoztatását. A cirkulációs vezetékből egy átkötőszakasszal biztosítani kell 
a víz hozzávezetést a termosztatikus keverőszelep hidegvíz csatlakozásához akkor 
is, ha nincs vízelvétel a csapolókon keresztül és ezáltal a hidegvíz vezetékből nincs 
víz bekeverés. Ennek elmulasztása károkat okozhat a cirkulációs szivattyúban vagy a 
keverőszelepben. 
 
 
 
A rajzon lévő jelölések a következők: 
 
AV: elzáró szerelvény 
ZP: HMV cirkulációs szivattyú 
RV: visszacsapó szelep 
TWM: termosztatikus keverőszelep HMV-re 
KW: hálózati hidegvíz 
WW: használati melegvíz 
Z: cirkulációs vezeték 
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Komplett szolár hőközpont 0,36 m2 alapterületen? 
 
Nem tévesztettük el a tizedesvesszőt! A Bosch új kondenzációs hőközpontja minimá-
lis helyigénnyel, maximális komfort mellett szolgálja a magas igényű vásárlókat. Az új 
Condens 5000 FM solar típusú kondenzációs hőközpont 22 kW teljesítménnyel és 
210 literes rétegtárolóval rendelkezik. A készülék hallatlan előnye, hogy a tároló szol-
ár csőkígyóval rendelkezik, illetve a kazán burkolata alatt mindent megtalálunk ami a 
szolár melegvíz-készítéshez szükséges. A Condens 5000 FM solar burkolata alatt az 
alábbiakat találjuk: 
- kondenzációs kazán 
- 210 literes rétegtároló 
- szolár állomás 
- szolár tágulási tartály 
- előre huzalozott szolár kapcsoló modul  
 
A készülékhez már csak a kollektorokat, és a csővezetéket kell megvásárolni, ezzel a 
hőközpontunk tulajdonképpen működésre kész. A kazán működéséhez a Bosch 
időjáráskövető szabályozó rendszereit ajánljuk. 
 
A kazánról bővebb információt honlapunkon találhat! 
 
 
 

 
Csőkötési módok szolár rendszerekben 
 
Napkollektoros rendszerek esetén a szolár folyadék esetlegesen magas hőmérsékle-
te, glykol tartalma és a fűtési rendszerekhez képest nagyobb nyomása miatt a fűtési 
rendszerektől eltérő csőkötési módot igényel. Elsősorban réz vagy acél csöveket ja-
vaslunk. Műanyag vagy un. ötrétegű csövek használata tilos, az ezekkel szerelt nap-
kollektoros rendszer nem üzemelhető be! Réz csőanyag esetén a csőkötések kemény 
forrasztással vagy préskötésekkel alakíthatóak ki. Prés kötések esetén un. szolár 
gyűrűt kell alkalmazni a szolár folyadék glykol tartalma és magas hőmérséklettarto-
mánya miatt. Mivel stagnálási állapotban a napkollektor akár 200 °C fölé is meleged-
het, így a lágyforrasztással szerelt csővezeték nem üzemelhető be! 
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Kondenzációs kazán szolár előtétfűtéssel 
 
A szolár rendszer nemcsak az új rendszerek építőinek kiváltsága, hanem a felújítást 
végzők lehetősége is. A beépített tárolós vagy kombi kazánt használók a szolár elő-
téttartály segítségével a hideg hálózati víz helyett előmelegített vizet vezetnek a ka-
zán hidegvíz csonkjára, így jelentősen csökken a rendszer gázfogyasztása. Az így ki-
alakított rendszer közel 50%-kal kevesebb gázt fogyaszt melegvíz-készítésre, mint a 
hagyományos kialakítású rendszer. 
Fontos eleme a rendszernek a termosztatikus keverő csap, ami egyrészt a kazánt vé-
di a magas bejövő vízhőmérséklettől, másrészt a felhasználót védi a forrázástól. A 
rendszer méretezésénél körültekintően kell eljárni, fontos, hogy a tároló térfogathoz 
megfelelő számú kollektort alkalmazzunk. 

 
 
 
 

 
Füstgázelvezetéshez 
 
Új, kétfokozatú füstgázventilátorral ellátott készülékeink (Gaz 5000 
WT, Gaz 7000 W) és modulációs füstgázventilátorral ellátott ké-
szülékünk (Gaz 7000 WT) alacsony modulációs tartományban ala-
csonyabb ventilátorfordulattal üzemelnek. Ennek következtében a 
függőleges füstgázelvezetésben már rövid elvezetési hossz esetén 
is kialakulhat kondenzátum, amit el kell vezetni. 
Erre szolgál az AZ 402 kondenzátum elvezető adapter, amely pl. 
az Nr. 432 típusú kombinált lefolyótölcséren keresztül köthető a le-
folyóba. Az Nr. 432 előnye, hogy speciális csatlakozásai lehetővé 
teszik több elvezetés bekötését is (pl. készülék biztonsági szelepe, 
kondenzátum elvezetés, tárolóval egybeépített kazánok HMV biz-
tonsági szelepe).  
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Cseppvíz elvezetés profiknak 
 
Néhány Bosch fűtő készülék olyan komplex 
feladatokat lát el, ahol több cseppvíz elve-
zetésre van szükség. Beépített tárolós ka-
zánoknál találhatunk pl. fűtési biztonsági le-
fúvató, kondenzátum elvezető, ivóvizes tá-
gulási vezetéket is, melyek biztonságos el-
vezetéséről gondoskodnunk kell. A Bosch 
erre is megoldást kínál a Nr. 432-es tölcsér-
szifonjával, ahol a több vezetéktől érkező 
cseppvíz elvezetés is megoldható, egy töl-
csér kiállás kialakításával. 
 
 
 

 
Minden egy helyen 
 
Tudta-e, hogy a Bosch kondenzációs kazánjaihoz széles 
tartozékválaszték áll rendelkezésre?  
Ezekkel a tartozékokkal olyan szerelési helyzetekben is 
komplett rendszert adhat át, ahol pl. kevés a hely, a meg-
rendelő igényei magasak. Ilyenkor ritkán megoldható a 
kazánon kívüli tágulási tartály elhelyezés. 
A Condens 7000 WT beépített fűtési tágulási tartályt tar-
talmaz, így erre már az esetek nagy részében nem kell 
külön figyelmet fordítani (nagy vízterű rendszerek eseté-
ben szükség lehet kiegészítő tágulási tartályra). 
Fontos azonban az ivóvíz oldalról is gondoskodnunk, 
hogy a felmelegítéskor táguló víz ne jelentsen folyamatos 
veszteséget. Erre ad megoldást az Nr. 1190-es beépíthe-
tő ivóvizes tágulási tartály.  
 
 
 

 
Füstgázelvezetés 30 m-ig 
 
Tudta-e, hogy a Bosch mind a hagyományos zárt 
égésterű, mind a kondenzációs kazánjaihoz komp-
lett égéstermék elvezető rendszert kínál, melyek a 
készülékekkel együtt tanúsított rendszert képez-
nek? Az így kialakított égéstermék elvezetési rend-
szer hossza akár 30 m* is lehet. 
 
* A megadott hossz a Condens 7000 W, ZWBR 35-
3 A típusú kazán szétválasztott elvezetésére vonat-
kozik. 
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Kompakt cirkuláció 
 

 
Tudta-e, hogy a Condens 7000 WT típusú beépített rétegtárolós kazán tárolótöltő szi-
vattyúja cirkulációs szivattyúként is használható? 
Ehhez nem kell mást tennie, mint az Nr. 1191-es cirkulációs csatlakozót beépítenie a 
rajz szerint. Ezzel a cirkulációs készlettel versenyképesebb lehet, mert a beruházás 
költsége csökkenthető, hiszen nem kell újabb drága szivattyút vásárolnia. 
 
 
 

 
Napkollektorok térfogatárama 
 
A maximális szolárhozam elérése érdekében fontos a helyes tér-
fogatáram beállítása. Ha a napkollektorokat egymás mellé szere-
lik fel (párhuzamosan csatlakoznak egymáshoz), akkor a térfo-
gatáramok összeadódnak. 
Bosch kollektorok esetén a szükséges térfogatáram 50-100 l/óra. 
Megfelelő térfogatáram beállítása a szivattyúállomáson történhet 
l/min skálabeosztású térfogatáramszabályozó (Rotaméter) segít-
ségével.  
 
 
 

 
Kondenz elvezetés a turbós készülékeknél 
 
Alacsony ventilátor fordulat esetén nagy kondenzációs veszély! 
Függőleges elvezetés esetén indító adapter: AZ 402 (ex. AZ 375) 
 

 



 

 

 

 

Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág   2010. július 

 

 

      

 

    

Oldal 6  /  16 

 

A Bosch tippekben található 

adatok és információk csak 

tájékoztató jellegűek és nem 

helyettesítik a műszaki 

tervezést. 

 

Minden jog fenntartva. A Bosch 

tippekben található szövegek és 

képek szerzői jogvédelem és 

más vonatkozó törvények 

védelme alatt állnak. 

 

 
Folytótárcsa kiválasztás és beépítés 
 
A folytórárcsát a füstgázcsövek beépítésekor kell 
beszerelni 
 

 
 
Folytótárcsa kiválasztása függőleges elvezetésnél (példa): 

 
 
A megfelelő folytótárcsa a lenti táblázatból választható ki a füstgázelvezetési mód 
szerint: 
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Füstgázelvezetés - A Bosch füstcsövek a készülék-
kel együtt minősítettek! 
 
 
Ne feledje! Bizonyos szolgáltatói területeken a gyári 
füstgázelvezető rendszerrel szerelt Bosch készülékek 
átadása egyszerűbb és olcsóbb! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„FW” szabályozók elhelyezésének lehetőségei: 
 
Az FW szabályzók: 

 a készülék előlapjába építhetőek, melynek nagy előnye, hogy nem kell külön 
vezetékezni,  

 de igény esetén a falra is szerelhetőek. 
 
 
 
Az FW 200 szabályzóról jó tudni, hogy 

 FW 200-hoz maximum 2 db IPM 2 és 1 db 
IPM 1 csatlakoztatható (max. 4 kevert kör 
és 1 tároló töltés) 

 3. és 4. fűtőkör számára kötelező az FB 100 
távvezérlő 

 és 2. fűtőkörhöz opcionálisan használható 
az FB 10 vagy FB 100 
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FX szabályozók esetén alkalmazható vezetékhossz és keresztmetszet 
 
BUS vezeték esetén: 
 

 
 
Külső hőmérséklet érzékelő esetén: 
 

 
 
 
 

 
Termékváltozás: DWM..-2 és SM 3-1 keverőcsap 
és állítómotor 
 
Fontos információk: 

 Új kialakítás, egyszerűbb összeállítás 
 Az új SM 3-1 állítómotor használható a régi 

DWM ..-1 keverőcsapokhoz is 
 A régi SM 3 állítómotor NEM illeszkedik az 

új DWM ..-2 –höz 
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Kombi kazán bekötése, csatlakozások 
 

1. Fűtési előremenő 
2. HMV 
3. Gáz 
4. Hidegvíz 
5. Fűtési visszatérő 
 
 
 
 
 
 
Szerelőpanel csatlakozásai 
 
 
 

 
 
 

 
Fűtő kazán bekötése, csatlakozások 

 
 
1. Fűtési előremenő 
2. Tároló fűtés előremenő 
3. Gáz 
4. Tároló fűtés visszatérő 
5. Fűtési visszatérő 
6. Összekötő cső (Nr. 508) 
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Hagyományos HMV tárolók bekötése 
 
Fontos tudni, hogy 

 a kazántól érkező előremenőt alulra 
kötve átfűthető a teljes térfogat, 

 a biztonsági szerelvény kötelező, ga-
ranciális feltétel, 

 a tágulási tartály javasolt és 
 ST 120-2E és ST 160-2E esetén cirku-

lációs merülőcső javasolt  ZL 102/1. 
 
 
 

 
Szolár tárolók bekötése 
 
Fontos tudni, hogy 
 

 a szolár előremenő felülre kötésével 
a hő gyors hasznosítása érhető el és 

 figyeljünk rá, hogy a szolár visszatérő 
ne melegedjen fel. 

 
 
 
 
 
 

 
Kombi puffer (WST SP 750-1) 
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Kombi puffer (WST SP 750-1) szolárral és szilárd tüzelésű kazánnal 
 
 

 
 
 
 

 
TWM 20 termosztatikus keverőszelep beépítése cirkuláció esetén 
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Külső hőigény kiszolgálása (pl. medence, légtechnika) 
 

 
 
 
 

 
Amire szolár szerelés során figyelni kell! 
 

 Kollektor hőfokérzékelő az elmenő oldalon legyen 
 Csövek anyaga és kötésmódja megfeleljen a magas hőfoknak 
 Csövek vezetése olyan legyen, hogy a kollektor le tudjon ürülni stagnálás 

esetén 
 Tágulási tartály helyes méret meghatározása 
 Mikrobuborék leválasztót be kell építeni, ha a szivattyú állomás nem tartal-

mazza (pl. AGS 5E esetén) 
 
 
 

 
Rendszer kialakítási kérdések 
 

 Mire szeretnénk használni? (HMV, fűtés, medence) 
 HMV igény mekkora (létszám, vízigény)? 
 Fűtésrásegítésnél alacsonyhőmérsékletű-e a rendszer (padló-, fal-, mennye-

zetfűtés, fancoil)? 
 Hol helyezhető el a kollektor (tetőn, tetőben, sík felületen)? 
 Elfér a tetőn a kívánt mennyiség? 
 Ferde tető esetén milyen a borítás (cserép, zsindely, hullámlemez)? 
 Ha gázkazánnal közös rendszert alakítunk ki, milyen a kazán szabályozása, 

tudja-e fogadni a szolár rendszert? 
 Nyáron a kollektorok takarása ponyvával megengedett 
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Stagnálás kialakulása 
 
A stagnálás természetes állapot, aminek lépései a következők: 
 

 A szolár rendszer nem tudja leadni a hőt 
 120 °C-os kollektor-hőmérséklet esetén a szolár szivattyú leáll  
 A szolár folyadék a kollektoron belül tovább melegszik 
 Kb. 130 °C-nál vízgőz képződik (2,5 bar a rendszer nyomás!) 
 A keletkező vízgőz kitölti a kollektort, a maradék szolár folyadékot kinyomja a 

tágulási tartály felé 
 A kollektor tovább melegszik egy, a kollektor típusra jellemző maximális hő-

mérsékletig: 
 FKT-1: 202 °C 
 FKC-1: 188 °C 
 FKB-1: 163 °C 

 
 
 

 
Helyes kötésmód 
 

 
 

 



 

 

 

 

Robert Bosch Kft. Termotechnika üzletág   2010. július 

 

 

      

 

    

Oldal 14  /  16 

 

A Bosch tippekben található 

adatok és információk csak 

tájékoztató jellegűek és nem 

helyettesítik a műszaki 

tervezést. 

 

Minden jog fenntartva. A Bosch 

tippekben található szövegek és 

képek szerzői jogvédelem és 

más vonatkozó törvények 

védelme alatt állnak. 

 

 
Előtét tartály alkalmazása 
 
A tartály feladata megvédeni a tágulási tartály 
membránját a magas hőmérséklettől, mivel a folya-
dék hőmérséklete akár 120 °C is lehet, de a memb-
ránon csak 70 °C a megengedett. 
 

 Alkalmazása elsősorban relatív rövid cső-
hossz esetén fontos 

 Beépítése a tágulási tartály elé történik 
 Előtét tartályt a biztonsági szerelvénycso-

port elé csatlakoztassuk a bizt. szelep és a 
szivattyúállomás védelmében 

 VSG 5 (5 literes), VSG 12 (12 literes) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Központi puffertároló alkalmazása FW 500 szabályozóval 
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Méretezési alapok - HMV 
 
HMV igény: 50 liter/fő/nap (közepes vízigény) 
HMV tároló: kb. 1,5 x napi igény 
Kollektor felület HMV tárolónak megfelelően (kb. 65%-os fedezet mellett) ábrából: 
 
 

 
 
 
 

 
Méretezési alapok – Csőméretek 
 
 

 
 
 
A csöveket min. 20 mm falvastagságú szolár szigeteléssel ajánlott ellátni! 
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Méretezési alapok – Tágulási tartály 
 

 


