
a
5643 191 – 12/93 H

Gondosan ó́rizzük meg !

Kezelési utası́tás
BFB távvezérlés

Altalános szempontok
A távvezérlés különbözó́ funkciókkal rendelkezik.
Ezeket a felszerelés során a fú́téstechnikai szakem-
ber állı́tja be a szervizutası́tás alapján.

y A fürdó́szoba távvezérlése csak a nyári
üzemmódban mú́ködik. A téli üzemmódban a
fürdó́szoba helyiséghó́mérsékletét a termosztát-
szelepekkel állı́thatjuk be.

y A helyiséghó́mérséklet érzékeló́jének kifogásta-
lan mú́ködése céljából abban a helyiségben,
amelyben a távvezérlés, illetve a kihelyezett helyi-
séghó́mérséklet érzékeló́ van a nyári üzemmód
során minden termosztát szelepnek állandóan
teljesen nyitva kell lennie.

A fürdó́szoba helyiséghó́mér-
sékletének beállı́tása
A szabályozó csak akkor engedi meg a fürdó́szoba
fú́tését, ha a szabályozóban a fürdó́szobai szabá-
lyozó kör aktiválva van.

y Nyomjuk meg aa gombot.
A zöld szı́nú́ ellenó́rzó́lámpa világı́t, ha teljesülnek
a bekapcsolás feltételei.

y A a tolókát állı́tsuk be a kı́vánt fürdó́szoba
hó́mérsékletre.

Vı́zmelegı́tés
Allı́tsuk a z beállı́tó tolókát a kı́vánt melegvı́z
hó́mérsékletre. Beállı́tási tartomány 40 hC – 60 hC.

A fürdó́szoba
helyiséghó́mérsékletének

beállı́tó tolókája

A melegvı́z
hó́mérsékletének
beállı́tó tolókája



A nyomógombok rendeltetése
A nyomógombokkal különbözó́ funkciókat lehet
mú́ködtetni.

y = nyomógomb keringtetó́ szivattyú
Felszerelt keringtetó́ szivattyú esetén gombnyo-
mással üzembe helyezhetjük ezt a funkciót úgy,
hogy a csapokon azonnal rendelkezésre áll a
melegvı́z.

A nyomógomb mú́ködtetése után a keringtetó́
szivattyú 3 percig mú́ködik.

A zöld szı́nú́ ellenó́rzó́lámpa világı́t, amikor a kering-
tetó́ szivattyú mú́ködik.

Ismételt gombnyomással megszakı́thatjuk a kering-
tetó́ szivattyú mú́ködését.

Ezen kı́vül a keringtetó́ szivattyút mozgásjelzó́vel,
vagy ajtóérzékeló́vel is üzembe helyezhetjük és ezt
követó́en 30 percig zárva van.

Ismételt gombnyomással itt is bármikor leállı́tható a
keringtetó́ szivattyú.

a = nyomógomb nyári fú́tési üzemmód

a nyomógomb megnyomásával elérhetjük a
beállı́tott fürdó́szoba helyiséghó́mérsékletre
történó́ egyszeri felfú́tést.

A szabályozó csak akkor engedi meg a fürdó́szoba
fú́tését, ha a szabályozóban a fürdó́szobai
szabályozókör aktiválva van és a berendezés nyári
üzemmódra van kapcsolva.

A zöld szı́nú́ ellenó́rzó́lámpa világı́t, ha a bekap-
csolás feltételei teljesülnek.

Ismételt gombnyomással a felfú́tés idó́ eló́tt
leállı́tható.

z = nyomógomb vı́zmelegı́tés
Az nyomógomb segı́tségével az eló́re beprog-
ramozott vı́z melegı́tési idó́szakokon kı́vül is
elérhetjük a egyszeri vı́z felmelegı́tését.

A zöld szı́nú́ ellenó́rzó́lámpa villog, ha a vı́z
melegı́tését nyomógombbal aktiváltuk.

A nyomógomb ismételt megnyomásával a vı́z
melegı́tés bármikor leállı́tható.



Csak a szakembernek !
. A ltalános szempontok
Abban az esetben, ha a fürdó́szobában termosztá-
tos fú́tó́test-szelepek találhatók, ezeket teljesen ki
kell nyitni.

A távvezérlést nem szabad külsó́ hó́források
közvetlen hatásának kitenni.

Elvileg a helyiséghó́mérséklet érzékeló́ be van
épı́tve a távvezérlésbe. Ettó́l függetlenül fennáll
annak a lehetó́sége, hogy azt a távvezérléstó́l
elkülönı́tve helyezzük el (beszerzett alkatrész).

A csatlakozó aljzaton találhatók a fú́tó́berendezés-
hez történó́ illesztést szolgáló kapcsolók, amelye-
ket feltétlenül meg kell vizsgálni, illetve be kell
állı́tani.

2. BFB távvezérlés beépı́tett
helyiséghó́mérséklet érzékeló́vel

2. A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai
Szabályozókártya

A távvezérlés kapcsai

2.2 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai
Szabályozókártya

A távvezérlés
kapcsai

Mozgásérzékeló́
feszültségmentes
érintkezó́vel, vagy
ajtóérintkezó́
(kereskedelemben
beszerezhetó́k)

2.3 A csatlakozó aljzat beállı́tása
S 1 kapcsoló:
S 2 kapcsoló:

nincs funkciója

Fürdó́szobai kapcsoló: zárva;
gyárilag beállı́tva

Külsó́ NTC kapcsoló: zárva, beépı́tett
helyiséghó́mérséklet érzékeló́nél; gyárilag beállı́tva

Ha a külsó́ NTC kapcsoló zárva van, nem
lehet külön helyiséghó́mérséklet érzékeló́t
csatlakoztatni.

3. BFB távvezérlés külön elhelyezett
helyiséghó́mérséklet érzékeló́vel

3. A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai
Szabályozókártya

A távvezérlés
kapcsai

Helyiséghó́mérséklet
érzékeló́

3.2 A HS 4201 szabályozó készülék kapcsai
Szabályozókártya

A távvezérlés
kapcsai

Helyiséghó́mérséklet-
érzékeló́

Mozgásérzékeló́
feszültségmentes
érintkezó́vel, vagy
ajtóérintkezó́
(kereskedelemben
beszerezhetó́k)

3.3 A csatlakozó aljzat beállı́tása
S 1 kapcsoló:
S 2 kapcsoló:

nincs funkciója

Fürdó́szobai kapcsoló: zárva;
gyárilag beállı́tva

Külsó́ NTC kapcsoló: zárva, beépı́tett
helyiséghó́mérséklet érzékeló́nél; gyárilag beállı́tva
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Buderus Heiztechnik GmbH – D-35573 Wetzlar A változtatás jogát fenntartjuk !


