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 GYÁRTÓI MEGFELEL ŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

kiadva a Törvénytár 264/1999 sz. törvény 12.§. 3.  
bekezdése a) betűje és az EC 97/23 alapján. 

 
 
Mi,    VIMAR    Vigaš Pavel 
 
 
 
 
Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy az alábbi termékek megfelelnek 
a műszaki előírásoknak a termékek az előírások által meghatározott használati 
feltételek szerint biztonságosak és elfogadtunk minden olyan intézkedést, mellyel 
biztosítjuk az alábbi termékek megfelelőségét a műszaki dokumentációval és az 
illetékes kormányrendeletek követelményeivel. 
 
Termék:     VIGAS Melegvízkazán 
 
Tipus:        VIGAS 25, VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS UD 29. 
 
Gyártó:      VIMAR  Vigaš Pavel 
  M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica, 
  SLOVENSKO 
 
A fenti termékek megfelenek az alábbi szabványoknak: 
  STN 07 0240, STN 07 0245, STN 07 7401, STN 73 4210, STN 06 1610, 

STN 03 8240, STN 69 0010, STN 44 1352, STN 06 1008, STN EN 303-
5, STN EN 287-1, STN EN 287-2, STN EN 50081-1:1995, STN EN 
50082-1:2002, STN EN 61000-3-2:2000+A1:2001+A2:2001, STN EN 
61000-3-3:2000. 

 
Kiegészítő adatok: Certifikátumok 
A10.1/01/0362/1/C/C03 számú, kelt 2001.12.11. 
A10.1/01/0363/1/C/C03 számú, kelt 2001.12.11. 
4502 A/03/0095/1/C/C03 számú, kelt 2003.03.31. 
TGM VA HL 7043 kelt 2004.02.26. Ausztria 
TGM VA HL 7042 kelt 2004.02.27. Ausztria 

 
 
Kiadási hely:  Banská Bystrica                                                              Név: Vigaš Pavel 
 
Kelt:  2004.05.01.                                                                        Tisztség: tulajdonos 
 
                                                                                                                            Aláírás: 

M. Čulena 25 
974 11 Banská Bystrica 

SZLOVÁKIA 
Adószám: SK 1020548001 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
A VIGAS 25, 40, 60, 80 melegvízkazánok száraz faanyag, fűrészpotról kezdve 
maximálisan 20 cm átmérőjű és az adagoló kamra hosszától függő hosszú fahasábok 
tüzelésére alkalmasak. A fűrészport, gyaluforgácsot, aprítékot, szél- és oldalhulladékot 
hasábokkal együtt szükséges tüzelni. A VIGAS UD 29 tipusú melegvízkazán 
barnaszén tüzelésére alkalmas, mint póttüzelőanyag száraz fa is használható. 
A kazánok 4 és 6 mm vastagságú lemezacélból hegesztett szerkezetek. A kazánok 
belső lemezei, melyek a füstgázokkal kerülnek érintkezésbe 6 mm a többi 4 mm 
vastagságúak. A hőcserélő 57x5 mm csövekből hegesztett szerkezet. A külső 
lemezburkolat 0.8 mm vastag lemezből készült. A kazán hőszigetelését 20 és 40 mm 
vastag NOBASIL szigetelő anyag alkotja. A füstgázokat egy 160 mm vagy 196 mm 
átmérőjű acélcső vezeti el. 
A kazán belső térségét egy töltő kamra alkotja, melyben  a fa és fahulladék szárítása és 
gázosítása történik. A keletkezett fagáz egy tűzálló betonfúvókán át az égéstérbe kerül, 
ahol a másodlagos levegő segítségével ég. 
A  hőcserélő az áthaladó füstgázokat hatékonyan hűti. A maradék, nem elégett 
hulladékot az égéstérből ki kell söpörni. A befűtéshez a kazán egy befűtő 
csappantyúval van ellátva, melynek kezelése a kazán elülső részén elhejezett rúddal 
történik. 
A kazán az igénytelen kezelés érdekében egy AK 2000 irányító rendszerrel van 
felszerelve amely a kazán felső részén van elhelyezve. Ez az irányító rendszer 
lehetővé teszi  többféle tüzelőanyag hatékony tüzelését. 
Az AK 2000 szabályozó rendszer  lehetővé teszi és biztosítja: 

• a fúvóventillátor folyamatos és automatikus működtetését a szükséges 
teljesítmény és tüzelőanyag változata szerint 

• a cirkulációs szivattyú bekapcsolását 
• a kazán bekapcsolását és az ezt követő működtetését a térbeli hőmérséklet 

szabályozóval 
• a füstgázokat elszívó ventillátor bekapcsolását 
• a  központifűtés egyes körfolyamatait  szabályozó kibővíett vezérlés 

bekapcsolását (EXPANDER) 
• a felhevítés módszerének beállítását (TURBO, EKO) 
• a hőmérséklet és fűtési idő beállítását 
• a teljesítmény beálítását a temperálás folyamán, a temperálási idő beállítását 
• 10 program beállítását, a hét egyes napjaihoz sorolását 
• a nap és reális idő beállítását 
• a szöveg nyelvváltozatának  beállítását a display-egységen 
• „A kazán leállítása“ – megjelenítését a display-egységen 
• „Kif űtött térség“ - megjelenítését a display-egységen 

A kazánok hőbiztosítékkal vannak felszerelve, melye biztosítja  a kazán 95º C feletti 
túlhevítésének esetében a fúvóventillátor kikapcsolását. Biztonsági hűtő hőcserélővel 
az STN EN 303/5-nek megfelelelően az „S“ által megjelölt kazánoik vannak 
felszerelve. 
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Műszaki adatok Melegvíz kazánok 
VIGAS 25 40 60 80 UD 29 
 Névleges teljesítmény                                  kW 25 40 60 80 29 
A kazán EN 303-5 szerinti osztálya 3 3 3 3 3 
Legnagyobb  üzemelési nyomás                    bar 3 
Tüzelőanyag fa, legnagyobb nyirkosság 20% Barna szén 
Teljesítmény tartomány                                 kW 5-31 8-41 15-72 25-92 8-35/8-29/* 
Névleges teljesítményi tüzanyag fogyasztás Kg/h 7,6 11,2 19 25 7,8/8,0/* 
Hatékonyság                                                     % 85 84 82 82 88/83/* 
Helyettesitő tüzelőanyag Hulladékfa,apríték, fűrészpor, fűrészporbrikett, (UD 29 ben 

maximálisan 20% nedvességű fa is) 
Kéményhuzat                                                mBar 0,15-0,20 
Beállítható hőmérséklet tartomány                 °C     40-90 
Tömeg                                                              kg 430 460 760 930 430 
Magasság a szabályozó berendezéssel        A mm 1120 1370 1420 1120 
Kiáramló víztorok magassága                     B mm 1045 1310 1410 1045 
Beáramló víztorok magassága                    C mm 115 125 215 110 
Tápszelep magassága                                  D mm 60 70 135 55 
Kéménynyílás magassága                           E mm 890 1110 1170 890 
Szélesség a húzórúddal                               F mm 645 785 645 
Burkolat szélessége                                    G mm 590 760 590 
Mélység                                                      H mm 1070 1260 1650 1070 
Kiáramlóvíztorok                                        I mm 240 520 240 
Elszívó nyílás átmérője                               J mm 159 194 159 
Hátulsó éltávolság                                       K mm 305 880 1210 230 
Csőköz                                                         L mm 402 70 350 
Befolyónyílás átmérője                              G/ mm 2“ 
Kifolyónyílás átmérője                               G/mm 2“ 
Töltő szelep átmérője                                     G ½“ ¾“ ½“ 
Víztöltelék térfogata                                        l 75 93 180 205 75 
Füstgáz hőmérséklet névleges teljesítménynél °C 
Legkissebb teljesítménynél                              °C 

240 
150 

Töltő kamra méretei 
Mélység                                                         mm 
Magasság                                                       mm 
Szélesség                                                        mm 

 
560 

 
750 

 
1150 

 
490/440 

490 750 730 500 
440 575 440 

Töltő nyílás méretei (szélesség-magasság)    mm 435-255 575-318 435-255 
Tüzelőanyag legnagyobb tömege                    kg 30 48 80 150 30 
Töltő kamra térfogata                                        l 120 185 315 483 105 
Zaj                                                                   dB 45,5 47,7 51,4 54,2 45,5 
Legnagyobb teljesítményfelvétel                    W 70 70 140 140 70 
Feszültség/frekvencia                                    V/Hz 230ACV/50 
Víznyomás veszteség 
∆t 10°C- nál                                                  mBar 
∆t 20°C- nál                                                  mBar 

 
9,75 
1,05 

 
10,48 
2,55 

 
12,77 
3,19 

 
11,83 
2,96 

 
9,97 
1,15 

Égés idő tartama névleges teljesítménynél    óra 4,20 4,30 4,20 4,20 4,10(5,60) 
Hűtő hőcserélő 
Befolyóvíz hőmérséklete                              °C 
Befolyóvíz nyomása                                        bar 

 
4-15 

min. 1 – max. 2 
HONEYWEL TS 130 hűtő hőcserélő kieresztő 
szelepe 

 
Nyitó hőmérséklet 95°C 

Átáramló füstgázok súlya                kg/másodperc 0,034-0,047 
 *fára vonatkozó adatok 
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Biztonsági hűtő hőcserélő: 
A biztonsági hőcserélőhűtő és a Honeywell TS 130  eresztő szelep  túlhevítés ellen 
védi a kazánt a villamos energia kimaradása esetében. A kényszer vízkeringés 
szivattyúja  leál, ezáltal megszünik a központifűtésrendszer  vízkeringése. Olyan 
esetben, amikor nincs bebiztosítva az automatikus átmenet a gravitációs keringésre, 
vagy legkevesebb 5 kW hőelvétel az állandó izzítás a kazán túlhevítését idézheti elő. 
A biztonsági hűtő hőcserélő kazánhozkapcsolása: 
A biztonsági hűtő hőcserélő a VIGAS 60 és VIGAS 80 típusú kazánok standard 
felszerelése. A VIGAS 25, 40, UD 29 típusú kazánokat csak a vevő megrendelése 
alapján gyártjuk biztonsági hűtő hőcserélővel.A Honeywell TS 130  eresztő szelepet 
külön szükséges megrendelni, díjpótlék ellenében. 
A Honeywell TS 130  eresztő szelep szerelése: 
Az  egyikére a ¾ “ csatlakozó tölcsérre  rácsavarjuk a TS 130 szelepet  úgy, hogy az 
eresztő szelep zárja el a víz befolyását. A biztonsági hőcserélőben ne legyen víz. 
A másik csatlakozó tölcsért a csatornába vezetjük. A hőmérő fejet rácsavarjuk a ½“ 
csatlakozó tölcsérre, amely a két ¾ “ csatlakozó tölcsér  között van elhelyezve. 
Figyelmeztetés: A szelep és hőmérőfej szerelését a központi fűtésrendszer vízzel 
való feltöltése előt ajánljuk elvégezni. 
Működési elv: 
Az eresztő szelepet a kazánból kimenő víz hőmérséklete irányítja. Ha a kimenő víz 
hőmérséklete eléri a 95° C, a szelep kinyíl. A vízhálózatból átfolyó víz elnyeli 
a kazánban lévő hőt, így  korlátozza a kazán túlhevítését, megkárosodását. 
A kazán STN EN 303/5 szerinti védelmi rendszere. 

     

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Honeywel TS 130 ¾“ eresztő szelep 
2. Búvár tokk páros  hőmérő fejjel 
3. Biztonsági hűtő hőcserélő  
4. Elvezetés a csatornázásba 
5. VIGAS kazán 
6. Hidegvíz bevezetés 
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Méret vázlat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Védőalátét elhelyezésének példája gyúlékony padlón  
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AK 2000 elektronikus szabályozás leírása. 
 

■ Biztonsági utasítások 
 
▪ a hálózati zsinór betolása előtt ellenőrizze a védő burkolatlemezek teljességét 
▪ ügyeljen , hogy  a hálózati zsinór neérintkezzen  a kazán forró részeivel (pld. füstcső) 
▪ ügyeljen, hogy a kazán felső szigetelése alá nekerüljen víz (villamos  rövidzárlat 
veszélye) 
▪ neerőltesse a hálózati zsinórt erőszakos húzással 
▪ a kazán üzemelése folyamán ne távolítsa el a védő burkolatlemezeket.(főleg 
a ventillátorról) 
▪ ellenőrizze, hogy megfelel e a hálózati feszültség a cimkén kijelölt feszültségnek  
▪ ügyeljen a biztonságos üzemelés szabályainak betartására 

■ A hálózathoz kapcsolás 
 

Az AK 2000  elektronikus szabályozás a VIGAS kazánok nélkülözhetetlen része. A 
kazánt a  hálózati zsinór  220/230 V dugaljba  betolásával kapcsoljuk a hálózathoz. 
A hálózati zsinór bekapcsolását követően aktivizálódik a display-egység az 
alapkijelzéssel. 
 

■ Üzemelési feltételek 
Az AK 2000 automatikus szabályozó üzemelési térség környező 
hőmérséklettartománya +5° C től + 45° C . A berendezést óvni kell a nedves 
környezet és a közvetlen napsugárzás ellen. 
 

■ Az AK 2000 karbantartása 
A berendezést tartsa tiszta és pormentes környezetben. Az acélburkolaton és 
a kapcsolótábla-mezőn lévő szennyet és port nedves, vagy antisztatikus rongyal 
tisztítsa. 
 

■ Kapcsolótábla 
A kapcsolótábla, nyomó gombok, helyzet szimbólumok és a display-egység az 
automatikus szabályozás részei. Részletesebb információkat ezen utasítás további 
részei tartalmazzák. 
 
 
 

 

Kapcsolótábla 
3. ábra
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a kazán be- és kikapcsolása,  
kilépés a menüből 

 
■ A nyomógombok leírása 
Az  egyes nyomógombok működése egyesítet, a display-egységen kijelölt kiserő 
szövegtől függnek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Szimbólumok 
 
 A kazán szabályozása négy szimbólumot tartalmaz. A szimbólum része egy LED 
dióda, amely jelzi a kazán állapotának egyes adatait 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

belépés a menü funkciójába, a megválasztott                      
funkció megerősítése 
 

felfelétovábbítás a redőnymenübe, a kívánt érték   
emelése, az égéstér  füstgázelszívó   ventillátor  
bekapcsolása (90 s).   

A sárga LED dióda két állapotot jelez. 
A display-egységen megjelen: 

1. leállított  kazán 
2. tüzelőanyag ellenőrzés 

A sárga LED dióda jelzi a termosztát  áramkörének 
félbeszakítását.                        
A display-egységen gjelen:    Kifűtött térség 

lefelétovábbítás a redőnymenübe, a kívánt érték   
csökkentése, a  az égésteret gázmentesítő  fúvó- 
ventillátor bekapcsolása ( 15 s) 

nyomógombok szerepe: 

A vörös dióda jelzi az üzemzavart. A display 
gységen megjelen a megállapított üzemzavar: 
ÜZEMZAVAR Megkárosodott termosztát 
ÜZEMZAVAR Maximális hőmérséklet 
ÜZEMZAVAR  P02   Biztosíték 
ÜZEMZAVAR  Hőmérő  
ÜZEMZAVAR  SLEEP 

 
 

A sárga LED dióda jelzi a szivattyú műkö ését. SZIVATTYÚ                         

ÜZEMZAVAR 

TÜZELŐANYAG 

TERMOSZTÁT                       

 

nyomógombok szerepe: 

nyomógombok szerepe: 

nyomógombok szerepe: 
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■ Diszplay-egység 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A diszplaz-egység jelzi a VIGAS  kazán pillanatnyi 
állapotát és beállítását. 

■ A diszplay-egység ábrázolása                                                                      

A hálozati zsinór a 220/230 V dugaljba tolását követően a disuplay-egségen megjelen két 
sorban az alap kiírás: 
1.sor : A kazán állapota ( Leállított kazán) 
2.sor:  A kazán hőmérséklete...°C. Beállított program S. Kazán teljesítménye..%. Nap, óra 
 

Kikapcsolt  kazán, kazán hőmérséklete 
-  A kazán le van állítva. 
-  A diszplay-egység a tényleges hőmérsékletet jelzi 0 - 150°C 

Beállítva az S program 
-  A szabályozás 10 program, 1-től 9-ig és S állandó  fűtés 
program beállítását teszi lehetővé. Részletesebb információk a „ 
Programok beállítása“ részben találhatók. 
 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

Kikapcsolt  kazán 
Beállilott Prog S 

Kikapcsolt  kazán 
Capacity          __% 

Nap, óra 
- A menü funkcióba be lehet állítani az aktuális napot és pon  tos 
időt, ( dd – nap, hh – óra,  mm – perc).  
 

A kazán teljesítménye  %          
- A kazán teljesítményét folyamatosan változtatja az elektronikus  
szabályozás a hőmérséklet és a tüzelőanyagtól függően. 
A teljesítménytartomány  0 – 100 %-ig 10%-ként fokozott. 
A leállítot kazán 0%. 

Kikapcsolt  kazán 
dd   hh: mm 
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■ Kikapcsolt  kazán          
 
 
 
 
 
 
■ TURBÓ  Szétfütés 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
■  EKO  Szétfütés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyomja meg a nyomógombot. 
Ezt követően az AK 2000 a „leállított kazán“ álapotból 
a „TURBO felhevítés“-be kerül. A kazán „TURBO 
Szétfütés“ állapotban a kazán leállítási Tleál.+ 5 °C 
hőmérséklet eléréséig marad. A kazán leállítási
hőmérséklete választható a konfigurációban. A gyárban 
beállított leállítási hőmérséklet 50°C. A „TURBO 
Szétfütés“ állapotban a fúvó ventillátor fordulatszámai 
nem szabályozottak és a kazán teljesítménye 100% van 
beállitva. A T+5°C hőmérséklet elérését követően 
a display-egységen  „Fűtés ..°C“, vagy „Temoerálás °C“ 
jelkép jelen meg aszerint, melyik program van beállítva. 
Részletesebben a Programok beállítása részben. 
 

 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

TURBO Szétfütés 
Kazán hof.   __ 0C 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

EKO Szétfütés 
Kazán hof.   __ 0C 

Nyomja meg a nyomógombokat. 
A „leállított kazán“ állapotból az „EKO Szétfütés“ 
állapotba nyomógombok  megnyomása  által jutunk. Az „ 
EKO Szétfütés állapotban (gazdaságos felhevítés) 
a kazán a kazán leállítási Tleál.+ 5 °C hőmérséklet 
eléréséig marad. Az „EKO Szétfütés“ állapot folyamán 
a kazán teljesítménye a kazán hőmérsékleti gradiens 
görbéjének alakulása szerint 
szabályozódik.A teljesítmény folyamatosan 0 – 100% 
artományban szabályozandó. A gazdaságos felhevítés 
előnye abban van, hogy nagyon apró és száraz 
tüzelőanyag tüzelése folyamán, ill. alacsony hőelvétel 
esetében a gázosítás folyamat folyamatos csökkenése. 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

A kazán üzemelése folyamán az AK 2000 elektronikus 
szabályozzás a display-egység 1. sorában a kazán 
pillanatni üzemmódját jelképezi. A kazán az alábbi 
álapotokban lehet: Az első sorban a „leállított kazá“ 
jelen meg. A fúvó ventillátor ki van kapcsolva. 



 

12 
 

 
■  Fűtés  ezén  __0C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Piheny  __% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■  Füstgázelszívás. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fűtés ezén   __0C 
Kazán hof.   __ 0C 

Az „EKO felhevítés“ vagy „TURBO Szétfütés“és a kazán
 Tleállítá + 5 °C leállítási hőmérséklet elérését követően 
a displayegységen megjelen „Fűtés ezen __°C“ vagy 
„Temperálás ..%“ az szerint, a kazán melyik programja van 
éppen beállítva. Részletesebben a Programok beállítása részben. 
A „Fűtés ezén°C“ állapotban a kazán igyekszik elérni és tartani 
a beállított Tb hőmérsékletet. A kazán teljesítménye 
a hőmérsékleti gradiens görbéjénk alakulása szerint 
szabályozandó. A teljesítmény szabályozása folyamatos 0 –
100% tartományban. A fűtési hőmérséklet a „Fűtés beállítása“ 
menüben 65-85°C tartománybean szabályozható. 

Az elektronikus szabályozás lehetővé teszi a füstgázokat elszívó ventillátor 
bekapcsolását és vezérlését. Az elszívó ventillátor a füstgázokelszívását végzi 
tüzelőanyag pótlása folyamán a gázosítótérbe. A ventillátor nem tartozik a kazán 
felszereléséhez. 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

A nyomoógomb megnyomását követően 90 mpercig 
működni kezd az elszívó ventillátor. További lenyomást 
követően hozzászámítódik további 90 mperc. 
A ventillátor maximális működési ideje 300 mperc. 
A ventillátor működése folyamán pótolható a 
tüzelőanyag. 

Piheny          __% 
Kazán hof.   __ 0C 

Az „EKO Szétfütés“ vagy „TURBO Szétfütés“ állapotot 
követően amikor a kazán eléri a Tleáll. +5°C leállítási 
hõmérsékletet a display-egységen megjelen a “Fűtés °C” vagy
“Piheny __%”  a kazán teljesíményéből aszerint, melyik 
program van éppen beállítva. A “Piheny __%” állapotban a 
kazán teljesítménye állandó és a kazán csak a Tbeál+8°C 
hőmérséklet túlhaladását követőn ál le. A teljesítmény a 
temperálás folyamán 20-tól 40% tartományban változtatható.  A 
“Temperálás..%” üzemmódban a kázán időnként növeli a 
teljesítményét mivel csökkenti az emissziókat, a nemkívánt 
kátrány keletkezését a töltő térségben, az alacsony hőmérsékletű 
korrózió hatásátés növeli a kazán életttartamát.A ventillátor 
fordulatszámának növekedését az elektronikus vezérlés 
szabályozza. 
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■  Gázmentesítés  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Tüzelőanyag ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■  A kazán leállítása 
 
 
 
 
 
■  Kif űtött térség 
 
 
 
 
 
 

A tüzelőanyag gázosítótérbe berakása folyamán   a kamara gázmentesítéséhez 
használható a standard ventillátor. 

Kikapcsolt  kazán          
Kazán hof.   __ 0C 

A nyomógomb megnyomását követően az elszívó 
ventillátor     15 mpercig működik. Ismételt lenyomást 
követően hozzászámítódik további 15 mperc. Az elszívó 
ventillátor működési idejének lejáratát követően 
megkezdődik a 75 mperc. időleszámí tás. Megjelenik a 
„Rárakás“ jelkép. Ez idő lejáratát követően a kazán a 
„Leállított kazán“ álapotba kerül. Ha a tüzelőanyagot a 
„Fűtés..°C“ vagy „Piheny __%”  üzemmódban pótolja és 
a tüzelőanyagot a ○ nyomógomb lenyomását követően 75 
mperc. belül pótoljuk a kazán visszatér abba az 
üzemmódba, amelybe a tüzelőanyag pótlása előtt 
működött. 
 

Shut down 
Kazán hof.   __ 0C 

  Világít a sárga dióda a display-egységen megjelen „ 
Kazán leállítása“kiírás. A kazán akkor van leállítva, ha 
a hőmérséklete a leállítási hőmérséklet alá csökken. 
A leállítási hőmérséklet a konfigurációban választható 35-
80°C tartományban.A kazán leállítása végleges állapot. 
A kezelőnek „Gyújtás“utasítást kell ujból beadni. 

Kifütött helység 
Kazán hof.   __ 0C 

Világít a sárga dióda a display-egységen megjelen a „ 
Kif űtött térség“ felirat. A „Kifűtött helység“ állapotba 
a kazán csak abban Az esetben kerül, hogy ha térség 
hőmérsékletszabályozója helyesen  van rákapcsolva az 
elektronikus szabályozásra. A felirat megjelenése és a 
LED dióda világítása jelzi termosztátkörének 
szétkapcsolását. 

Shut down 
Kazán hof.   __ 0C 

Világít a sárga LED dióda, a display-egységen megjelen 
„Tüzelőanyag ellenőrzés“ felirat. Hogy ez az állapot 
megtörténjen, a következő két feltételnek kell teljesülni:  

1. A kazán hőmérsékletének 12°C kell alacsoinyabnak 
lenni, mint a beállított hőmérséklet. 

2. Az első feltétel teljesítését követően kezdődik a 20           
perces idő leszámítás. Ha a kazán hőmérséklete 20 
percen belül nem növekedik a display-egységen 
megjelen a „Tüzelőanyag ellenőrzés“ felirat. A felirat 
megszün, ha a kazán ujból eléri aTbeál.-11°C 
hőmérsékletet. 
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■  Zárttér hőmérsékletszabályó működésének leírása. 
( szobatermosztát) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
■  Szivattyú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Az AK 2000 elektronikus szabályozás alapkivitelezése lehetővé teszi a VIGAS  kazán 
bekötését és vezérlését  szobatermosztáttal. Ha szobatermosztát be van kötve a kazán 
elektronikusszabályozásába, mindig a kazán fölérendelt tagja. A termosztátkör 
szétkapcsolásának esetében ( a térség ki van fűtve a beállított hmérsékletre) világítani 
kezd a LED dióda a termosztát szimbólumával. A display-egység 1. sorában megjelen a 
„Kif űtött térség“ felirat. 
A termosztátkör szétkapcsolását követően a kazán teljesítménye FA égetésénél az első 
20 perc folyamán 10%. Ekkor a szivattyú következőképen működik: Ha a kazán 
hőmérséklete alacsonyabb mint Tbeál. + 4°C (Tbeál. a fűtés beállított hőmérséklete) 
a szivattyú 10% teljesítménnyel műköfik. Ha a kazán hőmérséklete magasabb mint 
Tbeál.+10°C a szivattyú 100 % teljesítménnyel működik. E két hőmérséklet között 
a szivattyút a kazán elektronikája vezérli.  
Ha 20 perc múlva kapcsolódik be a termosztát a kazán teljesítménye 0% csökken. 
A szivattyú abeállított hőmérséklet alatt ki van kapcsolva. Tbeál.+4°C hőmérsékletig 
a teljesítménye 10%, +10°C a beállított hőmérséklet felett a teljesítménye 100%. E két 
hőmérséklet között a szivattyút a kazán elektronikája vezérli. 
A termosztát ismételt bekapcsolását követően a kazán vezérlése átmegy a beállított 
hőmérsékletnek és programnak megfelelő üzemmódba. A display-egység első sorában 
a következő feliratok közül megjelenik az eggyik: „ Fűtés ..°C“, „Temperálás ..°C“ 
vagypedig „Felhevítés TURBO“, „Felhevítés EKO“. Ha a kazán 0% teljesítménye 1 
óránál tovább tart, minden óra elmúlta után a parázs fentartása céljából a bekövetkezik a 
kazán átfujtatása. 

Az AK 2000 elektronikus szabályozás alapkivitelezése lehetővé teszi egy cirkulációs 
szivattyú bekötését. A szivattyú működését az elektronikus szabályozás ütemes 
üzemmódban vezérli a kazán hőmérsékletétől és pillanatnyi állapotától  függően. Az 
ütemes üzemmód csökkenti a nemkívánatos kátrány keletkezését a töltő térségben, 
a tüzelőanyag fogyasztását, az alacsonyhőmérsékletű korrózió hatását és növeli a kazán 
élettartamát. A szivattyú teljesítménye 0 –100% -ig szabályozható. A szivattyú 
működését a LED dióda jelzi a vezénylőtáblán. 

A hőmérő meghibásodásánál a szivattyú állandóan be van kapcsolva! 



 

15 
 

MENÜ  FUNKCIÓJAI  
 
■  Belépés az alapmenübe 
 
 
 
 
 
 
 
 

■  Az alapmenü elhagyása 
 
 
 
 

■  A fűtési hőmérséklet beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■  Teljesítmény  beállítása  temperálás folyamán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kikapcsolt  kazán         
Kazán hof.   __ 0C 

Az alap állapotból az „Alap menü“ üzemmódba 
a nyomógomb megnyomása által jutunk. Az alapmenü 
a következő funkciókat tartalmazza: 

1. Hőmérséklet beállítása 
2. Program beállítása 
3. Idő beállítása  
4. Konfiguráció 

Alap menű 
Höffok beállítása             

A menü előző szinvonalára a nyomógomb megnyomása 
által  térünk. 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Höffok beállítása             
Kazán hof.   __ 0C        

Kazán hof. 
Fűtés           __0C             

Nyomja meg nyomógombot 

Nyomja meg a nyomógombot 

Erősítse meg a nyomógomb által. Az eredeti hőmérséklet
 villogni kezd 

nyomógombok által választja meg a kívánt hőmérsékletet 
Aa „Fűtés __°C“ üzemmódban 65 – 85°C tartományban. 

Erősítse a nyomógomb által 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Höffok beállítása             
Kazán hof.   __ 0C 

Nyomja meg a nyomógombot 

Nyomja meg a nyomógombot 

Kazán hof. 
Fűtés            __0C                 

Nyomja meg a nyomógombot 
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■  Programválasztás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ KF 1, KF 2, Háztartási melegvíz, medence, extern kazán 
beállítása. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kazán hof. 
Piheny          __% 

Erősítse a  nyomógomb által. A teljesítmény eredeti 
értéke villogni kezd. 

Nyomógombok által válastja ki a kívánt hőmérsékletet 
a „Piheny __%“ üzemmódban 20-40% tartományban. 

Erősítse a nyomógomb által 

A hét mindegyik napjához mellérendelhető az egyik a tíz programból, melyek szerint 
a kazán mőködni fog. Részletesebb információk a „Programok beállítása“ részben. 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Höffok beállítása             
Kazán hof.   __ 0C         

0

Kazán hof. 
Fűtés           __0C                 

Kazán hof. 
Programozás 

Programozás                       
Hetfő    Prog _S 

Nyomja meg a nyomógombot 

Nyomja meg a nyomógombot 

Nyomja meg a nyomógombot 

Választja kia „PROGRAM“ feliratot. 

Nyomja meg a nyomógombot 

Nyomja meg a nyomógombot. A nyomógomb 
lenyomását követövetően villogni kezd  a“PROG  __ „ 
felirat.. A „ +“, illetve „-„ nyomógombok által 
hozzárendeljük a hétfői naphoz a kiválasztott 
programot. A nyomógombáltali megerősítést követően 
automatikusan átjut a  a következő napra. Így minden 
naphoz hozzárendelheti a kívánt programot. 

Az elektronikus vezérlés pótdíj ellenében bővíthető a további központifűtési 
körfolyamatok műkodtetéséhez szükséges tartozékkal, (únv. EXPANDER). Az 
expander bekötése után minden körfolyamatban be lehet állítani a kívánt 
hőmérsékletet, szerinte működtetni a szivattyúkat, a szervomotorral ellátott keverő 
szerelvényt vagy a kétállású elektromos szelepet. Az egyes körfolyamatok 
megjelölése: KF 1, KF 2, háztartási melegvíz (TÚV), medence, extern kazán stb. 
Részletesebb információk, hidraulikus és villamos bekötés vázlatrajzai a gyártótól 
vagypedig  www.VIMAR.sk internett címen megszerezhetők. 
Az EXPANDER szerelését a gyártó, vagy a szerelőcégek  szakszerűen oktatott 
szerelői végzik a megrendelőnél 

Kazán hof. 
Piheny __% 
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■ Programok beállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elektronikus szabályozás  az alapmenüben 10 fűtési program beállítását teszi 
lehetővé az 1.-től a 9.-ik programig és S állandó fűtési programot. Az 1 , 2 és 
S program előválasztottak ,ezeket nem lehet változtatni. A táblázatban találhatók. A 3. 
– 9. programok a gyártás folyamán előválasztottak az állandó fűtésre, de 
változtathatók. A megválasztott fűtési programok hozzárnedelhetők a hét egyes 
napjaihoz, vagy szabájozhatók általuk az egyes fűtési körfolyások ( KF 1, KF 2, 
háztartási melegvíz, medence stb.), extern kazán és más. A feltüntetett központifűtéses 
körfolyások csak olyan esetben irányíthatók, ha be van kötve a bővítő elektronika 
(EXPANDER).    

Alap menű 
Höffok beállítása             

Programbellitás 
Prog S             

Programbellitás 
Prog 3 

Prog 3 
0:00 Fűtés  

Az „Alap menü“ állapotban nyomja meg a nyomógombot. 

Rögzítse a nyomógomb által. 

Nyomógombok által válastsa ki azt a programot, 
amelyiket megakarja változtatni (pld. 3. számú 
program). 

Erősítse a nyomógomb megnyomása által. 
 

Nyomógombok által álítsa be az időt 30 percenként, 
amelyben a temperálást kívánja. Ezt a nyomógombot 
a fűtésről a temperálásra változtatásra vagy fordítva 
alkalmazza. A 30 perces időbeállításhoz a „+“ vagy 
a“-„ nyomógombot nyomja meg. 

A program táblázatban 10 program van bemutatva. Az S, az álandó fűtés programja, 
ami azt jelenti, hogy ha a fűtési hőmérsékletet pld. 75 °C állította be, a kazán ezt 
a hőmérsékletet 24 folyamán tartani fogja. A temperálás ideje alatt a csökkentett 
teljesítmény nem lessz kihasználva. Ha az 1. számú programot választotta a kazán 
22:00 órátó 4:00 óráig temperál  (fűtés a megválasztott csökkentett teljesítménynél), 
ezt követően  4:00 órától 8:00 óráig  a választott hőmérsékletre fűt, ezután következik 
a temperálás 8:00 órától 14:00 óráig. 14:00 órától a kazán 22:00 óráig ismét fűteni 
fog. 
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Idő Prog S Prog 1 Prog 2 Prog 3 Prog 4 Prog 5 Prog 6 Prog 7 Prog 8 Prog 9 
00:00 Fűtés Piheny Piheny Fűtés Fűtés Fűtés Fűtés Fűtés Fűtés Fűtés 
00:30 Fűtés Piheny Piheny           

01:00 Fűtés Piheny Piheny        

01:30 Fűtés Piheny Piheny        

02:00 Fűtés Piheny Piheny        

02:30 Fűtés Piheny Piheny        

03:00 Fűtés Piheny Piheny        

03:30 Fűtés Piheny Piheny        

04:00 Fűtés Fűtés Piheny        

04:30 Fűtés Fűtés Piheny        

05:00 Fűtés Fűtés Piheny        

05:30 Fűtés Fűtés Piheny        

06:00 Fűtés Fűtés Piheny        

06:30 Fűtés Fűtés Piheny        

07:00 Fűtés Fűtés Piheny        

07:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

08:00 Fűtés Piheny Fűtés        

08:30 Fűtés Piheny Fűtés        

09:00 Fűtés Piheny Fűtés        

09:30 Fűtés Piheny Fűtés        

10:00 Fűtés Piheny Fűtés        

10:30 Fűtés Piheny Fűtés        

11:00 Fűtés Piheny Fűtés        

11:30 Fűtés Piheny Fűtés        

12:00 Fűtés Piheny Fűtés        

12:30 Fűtés Piheny Fűtés        

13:00 Fűtés Piheny Fűtés        

13:30 Fűtés Piheny Fűtés        

14:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

14:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

15:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

15:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

16:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

16:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

17:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

17:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

18:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

18:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

19:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

19:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

20:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

20:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

21:00 Fűtés Fűtés Fűtés        

21:30 Fűtés Fűtés Fűtés        

22:00 Fűtés Piheny Piheny        

22:30 Fűtés Piheny Piheny        

23:00 Fűtés Piheny Piheny        

23:30 Fűtés Piheny Piheny        

■  Program táblázat                                                      
2. tabella
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■ Idő beállítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Nyelv konfiguráció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elektronikus szabályozás az alap menüben  lehetővé teszi az aktuális időt 
beállítását. Ez az udő  a display-egység alsó sorában jelen meg, ahol tekercsel 
a további adatokkal. A kazán állapotai „Fűtés __°C“ és „Piheny __%“ a beállított 
aktuális idő által működnek.  
Figyelmeztetés! Ügyeljen a helyes idő beállítására! A v illamosenergia szolgáltatás 
félbeszakítása esetében az időt a tartalék forrás cca 240 percig fenntartja. 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Időbeállitás 
nap   óra : perc 

Nyomja meg kétszer a nyomógombot. 

Erősítse meg a nyomógombok által. Ezt követően 
villogni kezd a “nap“. 
Nyomógombok által választja a napot. 

Erősítse meg a nyomógomb által. Ezt követően villog az 
„óra“ 

Nyomógombokkal választja az aktuális órát. 

Erősítse meg a nyomógomb által. Ezt követően 
villoga“perc“. 

Nyomógombok által  választja meg  az aktuális percet 

Az elektonikus vezérlés lehetővé teszi a  kijelölt szöveg többféle nyelvváltozatát. 
A program verziója szerint a következő nyelvekből vállaszthat: ( szlovák, angol, 
német, lengyel, olasz,orosz, dán, magyar, lett, litván, stb.). 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Konfiguráció 
Szlovák nyelv                                 

Nyomja meg a nyomógombot 

Erősítse a nyomógomb által. 

A nyomógomb lenyomását követően villog „szlovák  
nyelv“. 
Nyomógombok által választja kia kívánt nyelvet 

A kiválasztott myelvet erősítse meg a nyomógomb által 
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■ A kazán leállítási hőmérséklet konfigurációja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
■ VÁLTOZAT konfiguráció  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Az elelktronikus vezérlés lehetővé tezi a szervizszám ábrázolását, amely szerint a szerviztechnikus 
megállapítja  az elektronikus szabályozási program változatát. 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Konfiguráció 
Pr01FW31HW05SW30 

Nyomje meg a nyomógombokat 

Anyomógomok megnyomását követően a display-
egységen megjelen a szervizszám. Ez a szám minden AK 
2000 elektronikus szabályozás változatánál más. 
 

Alap menű 
Höffok beállítása             

Konfiguráció 
Szlovák nyelv                                 

Konfiguráció 
Kazán leállítása 50 0C             

A kazán leállítási hőmérséklete az a hőmérséklet, melynél bekövetkezik a ventillátor és 
a szivattyú leállása. A „ Kazán leállítása“ irreverzibilis állapot. A kazán ismételt 
bekapcsolása a   nyomógomb megnyomásával történik. A nemmegfelelően  
választott  leállítási hőmérséklet a kazán korai leállítását, vagy a ventillátor túl hosszú 
működési idejét okozza. Az optimális leállítási hőmérséklet 20°C alacsonyabb, mint 
a beállított fűtési hőmérséklet . A kazán  leállítási hőmérséklet korrigálása 
a központifűtésrendszer  cirkulációs módjától függ. A kényszercirkulációs rendszernél 
a leállítási hőmérsékletet a fűtési hőmérséklethez közelebb választhatjuk, a gravitációs 
rendszernél célszerű alacsonyabb leállítási hőmérsékletet választani. 

Nyomja meg a nyomógombot 

Potvrďte tlačidlom. 

Erősítse meg a nyomógomb által 

Erősítse a nyomógomb által 

Nyomja meg a nyomógombokat 

A nyomógomb megnyomását követően az érték  villogni 
kezd. A nyomógombok által választja meg a kívánt 
értéket 35-től  10°C –ig a beállított hőmérséklet alatt. 
Figyelmeztetés: A kívánt fűtési hőmérséklet 
csökkentésénél a leállítási hőmérséklet automatikusan 
20°C-al leszáll a beállított fűtési hőmérséklet alá. A fűtési 
hőmérséklet növekedésénél a leállítási hőmérséklet 
automatikusan nem változik.    
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ÜZEMELÉSI EL ŐÍRÁSOK  
■  A felhevítés előtt szükséges: 
 
 
 
 
 
 

■ Befűtés a kazánba -  tüzelőanyag – FA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■ Üzemfenntartás és teljesítmén szabályozás 

■ A tüzelőanyag pótlása a tárolóba 
 
 
 
 
 
 
 

■ Fontos figyelmeztetés !!! 
 
 
 
 
 

� megismerkedni az elektronikus szabályozás kezelésével 
� ellenőrizni a központifűtés rendszer víznyomását 
� ellenőrizze a kazán bekapcsolását a villamos hálózatra 
� ha a központifűtés rendszer kényszercirkulációs, ellenőrizze a szivattyú 

működőképességét 
� ellenőrizni a samott idomtéglák beágyazását az égéstérben 

� beállítjuk a fűtési hőmérsékletet 
� beállítjuk a teljesítményt a temperálás folyamán 
� a hét egyes napjaihoz hozzárendeljük a kiválasztott programokat 
� az elektronikus szabályozást beállítjuk a „Kikapcsolt kazán“ üzemmódba  
� a felső ajtón át a hőalóbetón fúvókára papírt, forgácsot, kisseb hasított 

fahasábokat 
� helyezünk és a fenmaradott térségbe tüzelőanyagot rakunk. 
� ellenőrizzük a kéménycsappantyú kinyitását  
� kinyitjuk az alsó ajtót és a tüzelőanyagot cca 20 percig hagyjuk égni. 
� 20 perc után bezárjuk az alsó ajtót és a kéménycsappantyút 
� a          nyomógombal elindítjuk a „TURBO“ vagy „EKO“ üzemmódot. 

Az égés folyamán a tüzelőanyag önmagától lefelé tolódik a hőallóbetón fúvóka felé. 
A kazán szabályozása automatikusan működik a kilépő víz beállított hőmérséklete 
szerint. Hosaszabb ideig tartó villamosenergia szolgáltatás hiányában, vagypedik az 
automatikus szabályozás meghibásodása esetében a következőképen lehet fűteni ( ez 
csak a gravitációs rendszerre érvényes): Kinyitjuk a kémény csappantyút és nyitva
hagyjuk az alsó ajtót. Ennél a fűtési módnál gyakrabban kell ellenőrizni a kimenő 
hőmérsékletet és kevesebb tüzelőanyagot kell pótolni. A tároló teletöltse esetében 
könnyen túlhevülhet a kazán. 
 

� a húzórúd által kinyitjuk a kéménycsappantyút 
� gázmentesítjük a töltő kamrát ( lásd „Gázmentesítés“ vagy „Füstgázelszívás“ ). 
� kinyitjuk a felső ajtót 
� a felső ajtót és a kéménycsappantyút 
� a felső ajtón át pótoljuk a szükséges tüzelőanyag mennyiségét 
� bezárjuk a            nyombáltal visszatérünk a kazán eredeti állapotába   

� A  tüzelőanyag pótlásánál arra kell ügelni, hogy a karima és kéménycsappantyú 
közé ne kerüljön tüzelőanyag, ami gátolná a csppantyú tökéletes lezárását. 

� A tüzelőanyagot úgy helyezzék a kazánba, hogy ne akadályozza a felső ajtó 
bezárását 

� A kazán felügyeletével az üzemelés feltételei szerint javasoljuk 18 éven felül 
személlyt    
megbízni.
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■ A kazán tisztítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A fa optimális égésénél és a visszaforgatott víz minimális  60°C hőmérsékletének 
betartásánál a gázosítókamra, égéstér és a hőcserélő minimálisan szennyeződnek. 
Nyirkos tüzelőanyag tüzelésével a vízgőz lecsapódik a gázosító kamara falaira és 
a felületen kátránybevonat keletkezik. 
♦  A gázosító térség tisztítása 
A kátrányt a gázosítókamrából hetente egyszer szükséges eltávolítani ellenőrzött 
égetéssel, nyitott felső ajtónál és kéménycsappantyúnál. Tekintetel arra, hogy 
a kazán belső falai allumínium bevonattal vannak kezelve, emiatt nem ajánlatos 
a kátrányt mechanikusan lekaparni ( ez csak a VIGAS 25, 40 és UD 29 típusokra 
vonatkozik). 
Ha a tároloó térségében mértéktelen mennyiségű pernye van amely nem esett át 
a fúvókán (9) 4. ábra a samottos égéstérbe ezt szükségszerűen el kell távolítani. 
Ezzel megnagyobbíthatja a tároló térségét az eredeti nagyságára  és megkönnyebbíti  
a primer levegő áteresztését a gázosítókamrába.. Ellenőrizze a primer levegő 
bevezetésnyílásainak áteresztőképességét. 
♦  Az égéstér tisztítása. 
Az égéstérbe hullott hamut és port kaparóvassal távolítjuk el. A hamuport, amely 
égéstérben rakódik le, elegendő szükség szerint egyszer kitisztítani 3-5 nap alatt. 
♦  Hőcserélő tisztítása. 
A hőcserélőt 1x havonta szükséges kitisztítani tárcsás kaparóval. A hőcserélő 
tisztításnál szükséges eltávolítani a (15) 4. ábra fedőt, így hozzáférhetünk a hőcserélő 
csöveihez. 
Ajánlat:  Abban az esetben, ha a hőcserélőt idejében nemtisztította ki és nagyon a 
szennyes  a kátrány eltávolításához ne használjon semilyen oldószert. A kazánt 
meleg állapotban kell tisztítani. A nyitott kémény csappantyún es a felső ajtón át 
hevítse cca 80 °C –ra (ventillátor nélkül). Ezután a csappantyút és az ajtót zárja be. 
Óvatosan (kesztyűben) nyissa ki a hőcserélő fedelét. A kitisztítás után zárja be 
a hőcserélő fedelét és a kazánt hagyja égni gázosító eljárással cca 5 órán át 
a maximális teljesítményen, hogy égjen el a maradék kátrány. 
Figyelmeztetés: A tisztítás folyamán a kazánházat alaposan szellőztesse.  
♦  Légvezetékrendszer tisztítása 
A légvezetékrendszer áteresztő képessége a kazán helyes égésének feltétele. Ha főleg 
fűrészporral tüzel, szükséges legalább egyszer a fűtő idény folyamán áttisztítani 
a légvezeték rendszert. A ventillátor (8) 4. ábra és a légvezeték rendszer burkolat 
leemelését követően hozzáfér két csővezetékhez.  
Ezekből a helyekből legegyszerűb porszívóval elszívni a hamut és port és ezt 
követően ellenőrizze az áteresztő képességet. 
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■ A kazán karbantartása és javítása 
 
 
 

 
■ Az ajtók tömörsége: 
 
 
 
 
 

■ A kéménycsappantyú tömörsége: 
 
 
 

■ A ventillátor működése 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIGYELMEZTETÉS: Miel őtt a kazánt a nyári idény előtt leálítja, tökéletesen 
kitisztítsa ki a gázosító kamrát úgy, hogy ne maradjon benne kondenzált 
nedvesség és hagyja nyitva az alsó ajtót és a kémény csappantyút.     

Az üzemeltető kÇtelessége a kazán folyamatos ellenőrzése és karbantartása. A kazán 
üzemelése folyamán szükséges ellenőrizni a vízoszlop nyomását, az ajtók- , 
kéménycsappantyú- hőcserélőfedél- és  füstcső tömörségét a ventillátor helyes 
működését. 

Az ajtók három pontban stabilizáltak, két forgócsapon és egy elzáráson. Az ajtók 
tömörtelenségének esetében a forgó elzáráson kívül a további illesztés a pánt 
oldaláról lehetséges. Az anyák meglazítását és behúzását követően a pánt csavarát el 
lehet fordítani és  az ajtót eltolni a szükséges irányba. 

A hőcserélő tisztításánál ügyelni kell a kéménycsappantyú illeszkedési felületeinek  
tisztaságára. Az esetleges tömörtelenség a kazán teljesítményét csökkentheti. 

A  pormentes és tiszta környezet a ventillátor zavarmentes működésének  
alapfeltétele. A ventillátort szükséges rendszeresen ellenőrizni és gondozni. 

♦ VIGAS UD 29 típusú kazán tisztítása 
Abban az esetben, ha barna szénnel tüzel a kazánt úgy szükséges tisztítan mint a fa 
tüzelésénél. A tároló tisztítását egyszerűsítése érdekében a tisztító csappantyú (12) 5. 
ábra és a hamurekesz (31) 5. ábra segítségével az alábi folyamat szerint végezzük: 
 

1. Kinyitjuk  (15) alsó ajtót 5. ábra, betoljuk a hamurekeszt és bezárjuk az ajtót. 
2. Kinyitjuk a tisztító cappantyút és a felső (2) ajtót 5. ábra 
3. A szállított tartozékok által a hamut a tároló térségéből a hamurekeszbe 

helyezzük 
4. Rövid ideig várunk, kinytjuk az alsó ajtót, kiemeljük a rekeszeket és bezárjuk. 

 

FIGYELMEZTETÉS:  A kazán üzemelése folyamán a hamurekesz nem maradhat 
betolva a kazánba. 
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■ A nehézségek megoldása 

Nehézség Ok/megoldás 
A fával való fűtésnél a kazán teljesítménye 
kisseb, mint  ujkorába 

- Áttisztítani a légvezetés rendszert 
- Kitisztítani a ventillátorlapátokat 
- Túl nyirkos a tűzrevaló 

A kéménycsappantyú bezárása után a kazán 
egy ideig ég, azután csak füstöl 

- Kevés primerlevegő 
- Áttisztítani a primerlevegő légvezetésrendszerét 
-Ellenőrizni, nyílik e a ventillátor mögötti  csappantyú 

Az égéstérben nagyob darab nem eléget 
tűzrevaló található 

-A fúvóka nyílásának megnagyobbodása 
- Váltsa ki a fúvókát 
-A szekunder levegőt beállítani a következőké 
helyzetbe: csappantyú 3 fordulattal visszafelé az elzárt 
helyzetből 

Az ajtók bezárása után a tömítésen át 
szivárog a füst. 

- Beilleszteni az ajtót, ellenőrizni a tömítést 
-Kiemelni a tömítőzsinórt és megfordítani 
- Váltsa a tömítőzsinórt 

Nem lehet kinyitni a kéménycsappantyút - A kéménycsappantyú beragadása a kátránytól 
- Emelni a kazán üzemelési hőmérsékletét 
- Száraz tüzelőanyagot használni 
- Emelni a kazán leállítási hőmérsékletét 

A felső ajtó és kéménycsappantyú kinyitása 
után befüstölődik a kazánház 

- Alacsony kéményhuzat 
- A kémény átmérőjé nagyobb kell hogy legyen mint 
a kazánból kivezető füstcső 
- A 25,40UD kémény magassága minim. 8 m legyen, és 
a 60, és 80 Kw kazánoknál min. 12 m legyen 
- Elszívóventillátor szerelése 
- Utólagosan meghosszabítani a kémény magasságát 

Hőállóbetónfalazás repedezése - Nem hiba 
- Az égésteret választja el a gázosító kamrától 

Nemforog a ventillátor. Kézzelvaló 
megforgatás után elindul 

-Hibás az indító kondenzátor 
-Váltsa ki a kondenzátort 

A kazán felhevítés állapotban a kazán leáll - Helytelenül választott leállítási hőmnérséklet. Lásd a 
„Leállítási hőmérséklet konfigurációja“ fejezetet. 
 

A kazán le van állítva, de a ventillátor 
állandóan működik 

- A ventillátor nullás kábelja a földelő kábellal 
érintkezik.A ventillátor meghibásodott kábelvezetéke 

A szivattyú működik akkor is, ha a LED 
dióda nem jelzi a működését 

- A szivattyú nullás kábelje a földelő kábellal 
érintkezik. A szivattyú meghibásodott 
kábelvezetéke 

Figyelmeztető indikációk és jelentések Ok/megoldás 
A csaatlakozó zsinór hálózathoz kapcsolását 
követően  a display-egység nem világít 

- Nincs tápfeszültség 
- P 01 biztosíték meghibásodása 

A csaatlakozó zsinór hálózathoz 
kapcsolásához követően villog a    
simbólum. A nyomógomb lenyomását 
követően megjelen a kiírás: Feszültség 
kiesés-ellenőrizze az időt. 

- A menü funkciójába szabályozza be a helyes időt.  
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Villog        Űzemzavar – vésztermosztát - A kazán 95°C felett van túlhevítveA kazánnak 30°C 
kell lehülni, hogy az indikáció szünjön meg. 
- a az indukáció a lehülé után sem szünik, ellenőrizze 
a vésztermosztát táp kábeleit+a ventillátor kábeleit 
-Váltsa ki a vésztermosztátot. 
- Váltsa ki a teljes  kábelezést. 

Villog  Űzemzavar – ERR max. 
hőmérséklet 

- A kazán 98 °C feletti hõmérsékletet ért el. 
- Hiba a vízáramlásba 
- Ellenőrizze a szivattyú működőképességét 
- Légtelenítse a KF rendszert 
- Ellenőrizze a szerelvények kinyitását. 

Villog  Űzemzavar – Biztosíték P02 - Hibás P02 biztosíték. Értéke 1A. 
-A biztosíték a szivattyút és a szobatermosztátot  
biztosítja.Allenőrizze, hogy a szivattyú teljesítmény-
felvétele megfelel e az 1 A biztosításnak. Ha nem, 
a szivattyút motorvédőkapcsolóval szükséges 
működtetni 
- Ha igen, ellenőrizze a szivattyút és a csatlakozó 
kábelt- Soha nehasználjon 1A feletti biztosítékot. 
Teljesen megkárosodott az elelktronika. 

Villog  Űzemzavar – Hőmérő meghi-
básodása. 

- A hőmérséklet kiírás helyett az ERR jelenik meg. 
- Hibás a hőmérő érzékelő, ki kell  váltani 

Villog  Űzemzavar - SLEEP - Komunikációs hiba a display-egység és az erő egység  
- nyomtatott áramkörei  között. Hibásak lehetnek a: 
komunikációs kábel, a display-egxség vagy erőegység 
nyomtatott áramkörei. 

 
■ Garancia- és garancián túli javítók jegyzéke. 

 
 
 
 

A szállított tartozékok jegyzéke:  
� tárcsástisztító  
� kaparóvas  
� tisztítókampó 
� tápszelep 
� (31) hamurekesz 5. ábra csak a VIGAS UD 29 kazánra vonatkozik 

Gyorsan elhasználódó pótalkatrészek jegyzéke: 
� hőállóbetón fúvóka 
� ajtók tömítése 
� kéményfedél tömítése 
� égéstér idomtéglái ( P4 samott téglák) 

A minőség és az üzemelési biztonság fenntartása érdekébe szükséges, hogy 
a kazán javításait kizárólag  a gyártó: VIMAR, Príboj 796, Slovenská Ľupča, tel. 
048/41 87 022 -  által mebgízott személyek végezzék. 
 
Az elárúsító és szerviz helyek jegyzéke a www.vimar.sk internet lapon található. 
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4. ábra

 
 

 

VIGAS 25 típusú kazán vázlatrajza 
 

1. AK 2000 szabályozás 17.Felső hátulsó burkolat 
2. Felső ajtó 18.Kilépővíztorok 
3. Kéménycsappantyú       húzórúdja    19.Felső elülső burkolat 
4.Tároló térsége. 20. Hőmérő 
5. Primer levegő vezeték 21.Hőbiztosíték 
6. Ventillátor csappantyúja 22.Hőcserélő csövezet. 
7. Ventillátor 23.Hőállóbetón falazat  
8. Ventillátor burkolat 24.Sekunder levegő 
9. Hőállóbetón fúvóka 25. Ěgéstér 
10.Sekunder levegő retesz 26. Füstgáz áramlás iránya 
11.Ajtózár 27.Visszaforgatottvíztorok 
12.Samott téglák 28.Töltőtorok 
13.Alsó ajtó 29. Tisztító tárcsa 
14.Kéménynyílás 30. Kaparó tisztító 
15.Hőcserélő fedele 31.Tisztító kampó 
16.Befűtő csappantyú  
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VIGAS 29 UD típusú kazán vázlata 
 
1. AK 2000 szabályozás 18.Befűtő csappantyú 
2. Felső ajtó 19. Felső hátulsó burkolat 
3. Kéménycsappantyú       húzórúdja    20.Kilépővíztorok 
4.Tároló térsége. 21.Hőbiztosíték 
5. Primer levegő vezeték 22.Hőmérő 
6. Ventillátor csappantyúja 23.Felső elülső burkolat 
7. Ventillátor 24.Hőcserélő csövezet 
8. Ventillátor burkolat 25.Hőállóbetón falazat 
9. Hőállóbetón fúvóka 26.Sekunder levegő 
10.Sekunder levegő retesz 27.Samott téglák 
11. Terciális levegő nyílások 28.Füstgáz áraklás iránya 
12. Tisztító csappantyú 29.Visszaforgatottvíztorok 
13. Ajtózár 30.Töltő torok 
14.Égéstér 31.Hamuretesz 
15. Alsó ajtó 32.Tisztító tárcsa 
16. Kéménytorok 33.Kaparó tisztító 
17. Hőcserélő fedele 34.Tisztító kampó 

 

 

5.ábra
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■ Szerelési előírások 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Az AK 2000 szabályozó rendszer alapbekapscolási vázlata. 

▪A kazánt csak olyan központifűtés rendszerbe szerelhető, melynek a hőkapacitása megfelel 
a kazán teljesítményének. 
▪ A kényszercirkulációs rendszer alkalmazása esetében a központifűtés rendszert úgy 
szükséges módosítani, , hogy a villamos energia szünetelése esetében ( a kazán és szivattyú 
leállításánál) legyen bebiztosítva a kazán teljesítményéből legalább 5 kW hőelvétel. Ezt 
a kazánba beszerelt védő spirál és Honeywell TS eresztőszelep biztosítják. ( a Honeywll 
szelepet külön szükséges megrendelni, nem része a szállított kazánnak). 
▪ A kazánt a legrövideb úton és helyesen szükséges a kéménybe kapcsolni. Más fogyasztót 
tilos a kéménybe kapcsolni. A kéménynyílást a STN 734201 és STN 734210 szabványok 
szerint szükséges méretezni. 
▪ Nem ajánlatos az állandó vízvezetékre kapcsolás a tápszelepen át, mivel a szelep 
tömörségének meghibásodása esetében a rendszerben bekövetkezhet a tilos nyomás 
emelkedés. A legnagyobb megengedett túlnyomás 0,3 MPa. 
▪ A kazán helységében elégséges mennyiségű levegő bevezetést szükséges bebiztosítani. 
▪ A kazán installációját kizárólag szakmai szerelőcégek szakemberei végezhetik. 
▪ A kazánt kizárólag szakszerűen kioktatott szerviztechnikus helyezheti üzembe. 
▪ A kazán elhelyezésére nem szükséges szilárd alap. 
▪ A visszaforgatott víz legalacsonyabb hőmérséklete a kazán bemenetén  60°C.  
▪ A kazánházat szükséges állandóan szellőztetni. A levegő bevezetéséhez és elvezetéséhez 
legalább 0,025m² felületű nyílás szükséges. A levegőt be-  és  kivezető nyílások megköze-
lítőleg egyenlők legyenek. 
▪ A kazánt egyszerű,  az STN 33 0300 szerinti alap környezetben szükséges beszerelni. 
▪ A munkabiztonság és higiénia szempontjából szükséges betartani a Szlovák Köztársaság 
Törvénytárának  UBP SR 74/1966 sz. törvénye szerint és a későbbi módosítások és 
kiegészítések  érvényes rendeletek alap adatait.   

6. ábra

További bekapcsolási vázlatok 
változatai a www.vimar.sk internet 
címen találhatók. 

1 – VIGAS kazán 
2 – biztonsági szelep 
3 – szoba termosztát 
4 – cirkulációs szivattyú 
5 – háztartási melegvíztároló 
6 – négyutas keverő 
7 -  fűtőtest 
8 – tágulási tartály 
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■  Tűzvédelmi biztonsági intézekdések. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VIGAS kazán villamos berendezéseinek vezérlési és karbantartási 
tevékenységgel összefüggő biztonsági előírások. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kazán szerelésének összhangban kell lenni az érvényes tűzvédelmi szabályokkal, 
szabványokkal és a STN 92 0300 ( Törvénytári 84/1997 hirdetmény) szabvánnyal. A szerelésnél  
szükséges betartani a szabvány által meghatározott biztonsági távolságokat a gyúlékony 
anyagoktól és tárgyaktól. Az 50 kW-ig terjedő teljesítményű melegvizes kazánok szabvány által 
meghatározott legrövidebb biztonsági távolsága a  B, C1 és C2 fokozatú gyúlékony anyagoktól  
200 mm a C3 fokozatnál 400 mm. A biztonsági távolság a felére csökken nem égő hőszigetelő 
lemez elhelyezésével ( minimálisan 5 mm vastagságú azbeszt lemez), 25 mm távolságban 
a védett gyúlékony anyagtól. A hőszigetelő lemez átfedése a hőfogyasztó körvonalainak 
a füstcsővel együtt minden oldalon legalább 150 mm és a fogyasztó felső felületénél legalább 
300 mm legyen. Tájékoztatásul ismertetjük az STN 73 0823 szabványból kiírt gyúlékony 
építkezési anyagokat: 
A fokozat: nem gyulladékony építkezési anyagok ( azbeszt, beton, habarcs, tégla,üveg, samott 
stb.) 
B fokozat: nagyon nehezen gyulladékony anyagok (gipszkarton) 
C1 fokozat: nehezen gyulladékony anyagok ( lignit lapok, fűrészpor lapok) 
C2 fokozat: közepesen gyulladékony anygok (tölgyfa, égerfa, vörösfenyő, forgácslemezek) 
C3 fokozat: könnyen gyulladékony anyagok: ( fenyőfa, bükkfa, kőrisfa, nyárfa, farostos lapok, 
fóliák, polisztirol, polietilén, bitumenes lemezek, cellulóz anyagok, rétegelt falemezek) 
Átmeneti tűzveszély keletkezés esetében, pld. gyúlékony gázok vagy gőzök behatolása 
a kazánház térségébe a kazánt ilyen veszély keletkezése előtt idejében le kell állítani (eloltani 
a tüzet). 
 

A kazán vezérlése folyamán a kezelő köteles betartani a kezeléssel összefüggő előírásokat és 
szabványokat, főleg aSTN 34 1010 szabványt és az alábbi elveket: 
1. A kazán üzemelése folyamán tilos a kazán villamos berendezésein és felszerelésén 
akármilyen beavatkozást elvégezni, mint pld.: 
- eltávolítani a villamos berendezések burkolatát, pld. a kazán elektronikájáról, ventillátorró, 
termosztátról 
- biztosítékok cserélése 
- a meghibásodott vezetékek szigetelésének javítása 
2. Olyan karbantartási és javítási munkákat, amelyeknél szükséges a kazán elektromos részeinek 
feltárása  a Törvénytár 74/1996 sz. hirdetménye szerint csak ilyen munkára jogosított személy 
végezhet. 
3. A kazánról  vagy a kazánhoz kapcsolt  akármelyik villamos berendezés burkolatának 
eltávolítása előtt a hálózati kábelok  kihúzásával ki kell kapcsolni a kazánt és berendezéseit a 
hálózatról.  A hálozathoz kapcsolás csak a burkolatok visszahelyezése után történhet. 
4. A kazán villamos berendezése vagy felszerelése meghiásodása estében: 
- tilos érinteni a kazánt 
- a kazánt azonnal le kell kapcsolni a hálózatról a kábel kihúzása álatal 
szerviztechnikust szükséges hivatni a hiba elhárításához. 
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7. ábra

A kazán szokásos kezelésén kívül szigorúan tilos: 
� akármilyen beavatkozást elvégezni ha a kazán feszültség alatt van 
� érinteni a megkárosodott elektromos berendezéseket és felszerelést, főleg kábelek 

szigetelését 
� a kazánt eltávolított burkolattal üzemeltetni  
� üzemeltetni a kazánt a villamos berendezésen és felszerelésen lévő akármilyen hibával 
� a kazán meghibásodott villamos berendezéseinek javításat a gyártóval nem jogosított 

személyek által. 

 
 
 
 
 
 
 
■  Villamos bekötési vázlat 

 
 
 
 

 

Garancia- és garanciántúli javítások bejegyése 
Dátum Javítási jegyzőkönyv 

száma 
Szerviztechnikus 

neve 
Bizonylat száma Szerviztechnikus 

aláírása 
     
     
     
     
Bejegyzés  villamos berendezések bekötéséről (szivattyú, elszívó ventillátor, térségi 
hőmérséklet szabályozó, expander és stb. 
Dátum Berendezés Szerviztechnikus 

neve 
Bizonylat száma Szerviztechnikus 

aláírása 
     
     
     
     

Elszívó  
ventillátor Vésztermosztát 

Szivattyú, max. 
200W 

Ventillátor Hőmérő  

Szoba- 
termosztát 

Tápvezeték TN-S 
230V, 50Hz 
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VIGAS  kazán üzembehelyezésének igazolása 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termék VIGAS                       kW 

Gyártási szám/gyártási év: 

Értékesítés ideje                                                                                    Üzembehelyezés ideje 

Értékesítő pecsétje, aláírása                                                                 Szerviztechnikus aláírása 

Használó neve, címe 

 

Üzembehelyezés folyamán elvégzett műveletek    

� A vevő részletes ismertetése a kazán kezeléséről 
� A kazán ellenőrzése a befűtés előtt 
� Befűtés 
� Az adatok bejegyzése a garancia lapba. 

A kazánt üzemelő aláírása 

                       Kérjük megerősíteni és a gyártónak eljuttatni 
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GARANCIA LAP 
Min őségi és hiánytalansági bizonylat 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termék          VIGAS        

Gyártási szám: 

Ezen garancia lap hehyettesíti a termék minőségi és hiánytalansági bizonylatát. 
A gyártó igazolja, hogy a kazán megfelel a STN 07 0240, STN 07 0245, STN 92 
0300, STN EN 303-5  
STN EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 
61000-3-3:2000, STN E 61000-3-2:2000+A1+A2:2001 szabványoknak. 

Ellenőrizte:                                      

Értékesítés ideje:                                                                            

                                                                    

Dátum: 

Üzembehelyezés 
ideje: 

 Értékesitő pecsétje, aláírása 

Utasítások a vevő részére, garancia feltételei. 
� A szállítmány hiánytalanságát a Kereskedelmi és a Polgárjogi törvények 

rendelkezésie szerint a gyártónál érvényesítendők 
� A szállítás folyamán keletkezett károkat, meghibásodásokat a vevő az árú átvétel 

folyamán a szállítónál érvényesíti. 
� A garancia 24 hónap az értékesítés idejétől. 
� A garancia abban az esetben érvényes, ha a kazán üzembehelyezését szakszerűen 

oktatott szerviz technikus végezte. 
� A garancia abban az esetben érvényes, ha a valamennyi villamos berendezés bekötését 

a szabályozáshoz szakszerűen oktatott szerviz technikus végezte és be lettek jegyezve 
a tartozékok bekötéséről szólo jegyzékbe. 

� A garancia a szerkezetre, felhasznált anyagra és a teljes gyártmányra vonatkozik. 
� A szervzitechnikus kiutazási költségei nincsennek bevonva a garancialis javításba, 

ezek a megrendelőt illetik. 
A garancia nem vonatkozik: 

� A használati anyagra: ajtó tömítések, hőcserélő fedőre, a ventillátor alatti tömítésre, 
hőállóbetón fúvókára, hőállóbetón falazásra, samott téglákra. 

� Olyan hibákra, amelyeket a vevő okozta. 
� Olyan hibákra, melyek a szerelési utasítások mellőzéséből, helytelen kezelésből és 

karbantartásból, roszz és szakszerűtlen bánásmódból erednek, vagy abból, hogy 
a terméket nem a meghatározott módon és célra használta.  

� A garanciára a Polgárjogi törvény rendelkezései vonatkoznak. 
� A gyártó fentartja jogait a változásokra melyeket a termék innováció folyamán 

létesített. 
 


