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Biztonsági tudnivalók és jelmagyarázat 1
1 Biztonsági tudnivalók és jelmagyarázat

1.1 Az Ön biztonsága érdekében
Telepítés és üzemeltetés

A telepítést és az üzembe helyezést szakképzett 
szerelővel végeztesse el.
A kifogástalan működés érdekében vegye 
figyelembe az ebben az utasításban leírtakat.
A kazánt csak rendeltetésszerűen használja. 

Karbantartás
Javaslat az ügyfelek részére: Kössön felügyeleti/
karbantartási szerződést egy engedéllyel 
rendelkező szakcéggel és a fűtőberendezés 
karbantartását évenként végeztesse el.
A kazán biztonságos és környezetkímélő 
működéséért az üzemeltető felelős (Szövetségi 
kibocsátási törvények, illetve az adott ország helyi 
előírásai).

Olvassa el és vegye figyelembe a biztonsági 
előírásokat és a viselkedési szabályokat:

Gázszag esetén robbanásveszély
Zárja el a gázcsapot.
Nyissa ki az ablakokat.
Ne használjon semmilyen elektromos kapcsolót.
A nyílt lángot oltsa el.
Kívülről: hívja fel a gázszolgáltatót és az 
engedéllyel rendelkező szakcéget.

Füstgáz-szag esetében mérgezésveszély
A fűtőberendezést kapcsolja ki (10. oldal).
Nyissa ki az ablakokat, ajtókat.
Értesítse az engedéllyel rendelkező szakcéget.

Mérgezésveszély a nem kielégítő levegő bevezetés 
miatt, nyílt égésterű üzemmód esetén

Az ajtókon, ablakokon, falakon található levegő 
bevezető/elvezető nyílásokat ne zárja vagy ne 
szűkítse le. Egyébként a kazán nem üzemeltethető 
tovább.

Égésveszély robbanásveszélyes és gyúlékony 
anyagok miatt

Könnyen lángra lobbanó anyagokat vagy 
folyadékokat (papír, hígítók, festékek, stb.) ne 
használjon és ne tároljon a kazán közelében.

Figyelmeztetés: fagy
Ha a kazán nem üzemel, akkor a benne lévő víz fagy 
esetén megfagyhat:

A kazánt hagyja állandóan bekapcsolva.
Zavar esetén: a hibát haladéktalanul hárítsa el vagy 
hívja fel a szakcéget.

Vigyázat: rendszerkárok
Az égési-/helyiség levegő legyen agresszív 
anyagoktól mentes (halogén-szénhidrogének, pl. 
szórófejes dobozokban, oldó- és tisztítószerek, 
festékek, ragasztók). Így a korrózió elkerülhető.
Kerülje az égési-/helyiség levegő erős 
szennyeződését, porral, egyéb repülő 
szennyeződésekkel, stb.
A felállítási helyiségben ne teregessen száradó 
ruhákat.

Vigyázat: környezeti károsodás olajszivárgás miatt
Ha Ön tüzelőanyagnak olajat használ: egy 
szakcéggel azonnal hárítsa el az olajszivárgást.

1.2 Jelmagyarázat

Jelszavak jelölik azoknak a veszélyeknek a súlyát, 
amelyek akkor lépnek fel, ha nem történik intézkedés a 
kár elkerülése érdekében.
– Vigyázat azt jelenti, hogy kismértékeű anyagi kár 

következhet be.
– Figyelmeztetés azt jelenti, hogy könnyebb személyi 

sérülés vagy komolyabb anyagi kár keletkezhet.
– Veszély azt jelenti, hogy komoly személyi sérülés 

történhet. Különösen komoly esetben életveszély áll 
fenn.

A tudnivalók olyan esetekben szolgálnak fontos 
információkkal, amelyekben az embert vagy a 
készüléket nem fenyegeti veszély.

A szövegben a biztonsági tudnivalókat  
egy figyelmeztető háromszöggel és 
kerettel jelöltük.

Tudnivalókat a szövegben ezzel a jellel 
jelöltük. Vízszintes vonalak találhatók 
felette és alatta.
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Adatok a készülékhez2
2 Adatok a készülékhez 

2.1 Termékáttekintés
A kazán a DIN EN 303 szabvány szerint olaj- vagy 
gáztüzelésű alacsony hőmérsékletű kazán, folyamatos 
kazánvíz hőmérséklet szabályozással, minimális 
visszatérő hőmérséklet igény nélkül.
A Logano GE615 túlnyomásos kazán fő alkotóelemei:
– A kazánblokk továbbítja az égő által termelt hőt a 

fűtővíz felé.
– A kazánköpeny és a hőszigetelés csökkenti az 

energiaveszteséget.
– A szabályozókészülék szolgál a kazán összes 

elektromos berendezésének felügyeletére és 
irányítására.

1. ábra Logano GE615 túlnyomásos kazán
1 Kazánköpeny (burkolat)
2 Hőszigetelés
3 Kazánblokk
4 Szabályozókészülék

2.2 EG-Megfelelőségi nyilatkozat

2.3 Rendeltetésszerű használat
A Logano GE615 túlnyomásos kazán fűtővíz 
melegítésére alkalmas. Minden, az EN 267 vagy 
EN 676 szerint bevizsgált olaj- vagy gázégővel 
összeépíthető, ha annak működési tartománya a kazán 
műszaki adataival összeegyeztethető.
Más felhasználás nem számít rendeltetésszerűnek. Az 
ebből származó károk a felelősség alól kizártak.

Ez a termék szerkezetét és üzemi 
viszonyait tekintve megfelel a rá vonatkozó 
európai irányelveknek és adott esetben a 
kiegészítő nemzeti követelményeknek. A 
megfelelőség igazolt. A megfelelőségi 
nyilatkozat rendelkezésre áll az Interneten, 
a www.heiztechnik.buderus.de oldalon, 
vagy igényelhető a megfelelő Buderus 
kirendeltségen.
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Előírások 3
3 Előírások

3.1 Felállítási helyiség

3.2 A fűtővíz minősége
A fűtési rendszerben a hőhordozó közeg víz. A 
felhasználási cél alapján a víz elnevezése 
különbözőképpen történik.
– Fűtővíz:

Az a víz, amely az Ön rendszerében található.
– Feltöltő víz:

Az a víz, amellyel az első üzembe helyezés előtt a 
rendszer feltöltése történik. 

– Pótvíz:
Az a víz, amellyel a rendszer egy esetleges 
vízveszteség után újra feltöltésre kerül.

Minden víz tartalmaz olyan anyagokat, 
pl. Ca(HCO3)2 -t (kalcium-hidrokarbonátot), amelyek a 
fűtési rendszer működését befolyásolhatják. Ezek 
korrózióhoz, vízkő képződéshez vagy lerakódáshoz 
vezethetnek.
Annak érdekében, hogy az Ön fűtési rendszere 
hosszútávon gazdaságos, működőképes és 
üzembiztos legyen, azt javasoljuk, hogy a feltöltő- és 
pótvíz minőségét ellenőrizze és adott esetben 
végezzen vízelőkészítést.

Vigyázat: Kazánkárok
a szennyezett égési levegő miatt.

Soha ne használjon klórtartalmú 
tisztítószert vagy halogén-
szénhidrogént (pl. szórófejes 
dobozokban lévő anyag, oldó- és 
tisztítószerek, festékek, ragasztók).
Kerülje az erős porszennyeződést.

Vigyázat: rendszerkárok
a víz miatt.

Akkut árvízveszély esetén a kazánt 
időben, még a vízbelépés előtt helyezze 
üzemen kívül tüzelőanyag és 
áramellátás oldalon.
Vízbelépés után az újbóli üzembe 
helyezés előtt vizsgáltassa meg a 
kazánt egy fűtéstechnikai szakcéggel. 
Azokat a szerelvényeket, szabályozó- 
és vezérlő berendezéseket, amelyek 
vízzel érzintkeztek, cseréltesse ki egy 
szakcéggel.

Vigyázat: Rendszerkárok
korrózió vagy vízkőképződés miatt, olyan 
feltöltő- és pótvíz felhasználásának 
következtében, amely nem felel meg a 
készülék követelményeinek.

Érdeklődje meg a Ca(HCO3)2-
koncentrációt (kalcium-hidrokarbonát) 
az Ön szolgáltatási területén a 
fűtéstechnikai szakcégnél, vagy az 
illetékes vízszolgáltató társaságnál.
Ha a feltöltő- és pótvíz nem felel meg a 
készülékspecifikus előírásoknak, akkor 
azt elő kell készíteni. Ebben az esetben 
forduljon a fűtéstechnikai szakcéghez.

Az Ön fűtéstechnikai szakcége bevezeti az 
üzemelési naplóba a feltöltő víz 
mennyiségét és minőségét. Az üzemelési 
napló a műszaki dokumentáció része és a 
szakcég vezeti.
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Előírások3
3.3 A megfelelő tüzelőanyag
A zökkenőmentes üzemeltetés érdekében a 
fűtőberendezésnek a megfelelő típusú és minőségű 
tüzelőanyagra van szüksége. 

3.4 Karbantartási intervallum
A fűtési rendszereket a következő okok miatt kell 
rendszeresen karbantartani:
– a magas hatásfok és a fűtési rendszer takarékos 

üzemeltetése (alacsonyabb tüzelőanyag 
felhasználás) érdekében,

– a nagyobb üzembiztonság elérése érdekében,
– a környezetkímélő égés magas szinten tartása 

érdekében.

Vigyázat: Rendszerkárok
nem megfelelő tüzelőanyag miatt.

Kizárólag a megadott tüzelőanyagot 
szabad használni.

Kérjen tanácsot a fűtéstechnikai 
szakcégétől, ha Ön a fűtőberendezését az 
alábbiaktól eltérő tüzelőanyagra szeretné 
átállítani, vagy más jellemzőkkel bíró 
tüzelőanyaggal szeretné működtetni. Az 
Ön fűtéstechnikai szakcége beírja az 
alábbi 2. táblázatba, hogy milyen 
tüzelőanyag használható az Ön 
fűtőberendezéséhez.

Berendezés

Megfelelő 
tüzelőanyagok

Fűtőolaj EL 
(DIN 51603 
szerint)

Ausztiában: 
Fűtőolaj L 
("Schwechat 2000" 
Könnyű fűtőolaj) 1)

Földgáz, 
Folyékony gáz
Típus:

Alkalmazott 
tüzelőanyag 

Dátum/Aláírás

1. tábl. Megfelelő tüzelőanyag és alkalmazott tüzelőanyag

Vigyázat: rendszerkárok
az elmaradt vagy hiányos tisztítás és 
karbantartás miatt.

A fűtőberendezés ellenőrzését, 
tisztítását és karbantartását évente 
egyszer végeztesse el egy szakcéggel.
Azt javasoljuk, hogy az éves 
ellenőrzésre és az igény szerinti 
karbantartásra kössön szerződést.
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Üzembe helyezés és üzemeltetés 4
4 Üzembe helyezés és üzemeltetés

4.1 Bekapcsolás előtt
A bekapcsolás előtt bizonyosodjon meg arról,
– hogy az üzemi nyomás és a feltöltöttségi szint 

megfelelő, 
– a tüzelőanyag hozzávezetés nyitva van és
– a fűtési vészkapcsoló be van kapcsolva.

4.2 Üzemi nyomás ellenőrzése
4.2.1 Mikor kell az üzemi nyomást ellenőrizni?
A frissen feltöltött fűtővíz az első napokban sokat veszít 
a mennyiségéből, mert még jelentős a kigázosodás. 
Emiatt légbuborékok keletkeznek és a fűtővíz kotyogni 
kezd.

Új fűtési rendszer esetén az üzemi nyomást naponta 
kell ellenőrizni, szükség esetén fűtővizet utántölteni 
és a fűtőtesteket légteleníteni.
Később az üzemi nyomást havonta kell ellenőrizni, 
szükség esetén fűtővizet utántölteni és a 
fűtőtesteket légteleníteni.

4.2.2 Az üzemi nyomás ellenőrzése 
(zárt rendszerek)

A fűtéstechnikai szakcég a manométer piros mutatóját 
a szükséges üzemi nyomásra (legalább 1 bar 
túlnyomás) állította be.

Ellenőrizze, hogy a manométer mutatója a zöld 
jelzésen belül áll-e.
Ha a manométer mutatója a zöld jelzés alatt van, 
vizet kell utántölteni.

2. ábra Nyomásmérő zárt rendszerekhez
1 Piros mutató
2 Manométer mutató
3 Zöld jelölés

4.2.3 A feltöltési szint ellenőrzése 
(nyitott rendszerek)

A fűtéstechnikai szakcég a nyomásmérő zöld mutatóját 
a szükséges feltöltési mennyiségre állította be.

Ellenőrizze, hogy a nyomásmérő mutatója a piros 
jelzésen belül áll-e.
Ha a nyomásmérő mutatója a piros jelzés alá kerül, 
töltsön utána fűtővizet.

3. ábra Nyomásmérő nyitott készülékhez
1 Nyomásmérő mutató
2 Zöld mutató
3 Piros jelzés

���������	��
��
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Üzembe helyezés és üzemeltetés4
4.2.4 Fűtővíz utántöltése és légtelenítés
A fűtéstechnikai szakcég mutassa meg Önnek, hogy a 
fűtőberendezésen hol található a fűtővíz utántöltésére 
szolgáló kazán töltő- és ürítőcsap. Ez a csap kizárólag 
a fűtési rendszer fel- és utántöltésére szolgál.

Csatlakoztasson egy tömlőt a vízcsaphoz. A vízzel 
telt tömlőt dugja a kazán töltő- és ürítőcsap 
tömlővégéhez, tömlőbilinccsel rögzítse, majd nyissa 
meg a kazán töltő- és ürítőcsapot.
Lassan töltse fel a fűtési rendszert. Eközben figyelje 
a mutatókat (manométer/nyomásmérő).
Zárja el a vízcsapot és a kazán töltő- és ürítőcsapot, 
ha elérte a kívánt üzemi nyomást (pl. 1,5 bar) vagy 
feltöltési szintet.
Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő 
légtelenítő szelepeken.
Ha az üzemi nyomás a légtelenítés során lecsökken, 
akkor újra töltsön utána vizet.
Vegye le a tömlőt a kazán töltő- és ürítőcsapról.
A kiegészítő vízmennyiségeket és -minőséget 
vezesse be az üzemelési naplóba.

Vigyázat: Rendszerkárok
Amennyiben a fűtési rendszert annak 
meleg állapotában tölti fel, a hőmérséklet 
különbség okozta feszültség 
következtében repedés keletkezhet. A 
kazán emiatt tömítetlenné válik.

A fűtési rendszert csak annak hideg 
állapotában töltse fel (az előremenő 
hőmérséklet maximum a 40 °C–t 
érheti el).
A fűtési rendszer az üzemelés során 
nem a kazán töltő- és ürítőcsapján át, 
hanem kizárólag a fűtési rendszer 
csőrendszerében (visszatérő) lévő 
töltőcsapon keresztül tölthető.

Vigyázat: rendszerkárok
Gyakori utántöltés esetén a vízminőségtől 
függően a fűtőberendezés károsodhat 
korrózió és vízkőképződés miatt.

Ha gyakran kell fűtővizet utántöltenie, 
akkor értesítse a fűtéstechnikai 
szakcégét.
Adott esetben szükséges a víz 
előkészítése (lásd az üzemelési naplót).
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Üzembe helyezés és üzemeltetés 4
4.3 A kazán üzembe helyezése a 
szabályozón keresztül

A kazánvíz hőmérséklet szabályozót állítsa 
"AUT" -ra.
Kapcsolja be az üzemi kapcsolót ("I" állás).
A teljes fűtési rendszer bekapcsol.
Ellenőrizze, vagy állítsa be a következő jellemzőket 
a szabályozókészüléken:
– automatikus üzemmód
– kívánt helyiség hőmérséklet
– kívánt használati melegvíz hőmérséklet
– kívánt fűtési program

4. ábra A fűtőberendezés bekapcsolása
1 Kazánvíz hőmérséklet szabályozó
2 Üzemi kapcsoló

A kezelésre vonatkozó információkat 
megtalálja a szabályozókészülék 
dokumentációiban.
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Üzemen kívül helyezés5
5 Üzemen kívül helyezés

5.1 A fűtőberendezés üzemen kívül 
helyezése

A szabályozókészüléken kapcsolja ki az üzemi 
kapcsolót ("0" állás). 
Ezáltal a kazánt az összes elemével együtt (pl. égő) 
kikapcsolja
Zárja el a tüzelőanyag főelzáró szerelvényt.

5. ábra A fűtőberendezés kikapcsolása
1 Üzemi kapcsoló

5.2 A kazán üzemen kívül helyezése 
fagyveszély esetén

Amennyiben szükséges, hogy a kazán hosszabb ideig, 
akár fagyveszély esetén is üzemen kívül legyen, akkor 
a fűtési rendszert le kell üríteni.

A szabályozókészüléken kapcsolja ki az üzemi 
kapcsolót ("0" állás). 
Ezáltal a kazánt az összes elemével együtt (pl. égő) 
kikapcsolja
Zárja el a tüzelőanyag főelzáró szerelvényt.

A fűtő- és ivóvíz vezetéket a legmélyebb ponton 
ürítse le. A fűtési rendszer legmagasabb pontján az 
automata légtelenítőnek vagy a legmagasabban 
lévő fűtőtest légtelenítő szelepének ekkor nyitva kell 
lennie.

5.3 Teendők vészhelyzet esetén
Vészhelyzetben, pl. egy tűz esetén az alábbiak szerint 
járjon el:

Soha ne sodorja magát életveszélyes helyzetbe. A 
személyes biztonság mindig fontosabb.
Zárja el a tüzelőanyag főelzáró szerelvényt.
Áramtalanítsa a fűtési rendszert a fűtési 
vészkapcsolóval vagy a megfelelő házi biztosítékkal.

Vigyázat: rendszerkárok a fagy miatt
Az üzemen kívüli fűtési rendszerben lévő 
víz fagy esetén megfagyhat.

A fűtőberendezést hagyja mindig 
bekapcsolva.
A fűtő- és ivóvíz vezetékeket ürítse le a 
legmélyebb ponton, hogy megvédje a 
kikapcsolt fűtési rendszert a 
befagyástól. 
10

A műszaki javítások miatti változtatások jogát fenntartjuk!

Kezelési utasítás Logano GE615 túlnyomásos kazán • Kiadás 02/2006



Zavarok 6
6 Zavarok
A kazán zavarai a szabályozókészülék kijezőjén 
megjelennek. A zavarjelzésekről további információk a 
mindenkori szabályozókészülék szervizutasításában 
találhatók. 

Égőzavarok
Égőzavar esetén kiegészítésként az égőn lévő 
zavarjelző lámpa is jelez.

Az égőzavar elhárítása:
Nyomja meg az égő zavarmentesítő gombját.

Vigyázat: Rendszerkárok a fagy miatt
Ha a fűtőberendezés egy zavar miatti 
lekapcsolás okán nem működik, akkor a 
benne lévő víz fagy esetén megfagyhat.

A hibát haladéktalanul hárítsa el és 
helyezze újra üzembe a 
fűtőberendezést.
Amennyiben ez nem lehetséges: a fűtő- 
és ivóvíz vezetékeket a legalacsonyabb 
ponton ürtíse le. 

Vigyázat: Rendszerkárok
A zavarelhárító gomb túl gyakori 
megnyomása károsíthatja az égő 
gyújtótrafóját.

A zavarelhárító gombot ne nyomja meg 
egymás után háromnál többször.
Amennyiben a zavar a harmadik 
próbálkozás után sem hárítható el: 
próbálja meg behatárolni a hibát az égő 
gépkönyve alapján, szükség esetén 
értesítse a szakcéget. 
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