
 

 

Kezelési utasítás                   

 

 



 

 

1.  Általános figyelmeztetések 

 

 
 Kezelési utasítás 
 

2.1.  Bevezetés 

Tisztelt Vevőnk! 

A Bluehelix B35 jó hatásfokú, alacsony káros anyag kibocsátású, előkeveréses égőjű, mikroprocesszoros vezérlésű, 
kondenzációs, álló gázkazán, amely földgázzal és propánnal is üzemelhet. Hőcserélője rozsdamentes acél. Zárt 
égésterű készülék, mind beltéren, mind részlegesen védett kültéren is (EN297/A6) beépíthető -5 C°-ig, opcionális 
fagyvédő kit alkalmazásával -15 C°-ig is. A készülékhez indirekt HMV tároló csatlakoztatható (opció). A jelen leírásban 
a használati víztermelésre vonatkozó funkciók csak tartállyal való összekapcsolás esetén aktívak. 

 
 
 
 



 
 

 

  



 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 



 
 

 
 



   

    



 

 



 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



     

 

 

 ábra: 13 - Csőcsatlakozások 

7: gázbekötés ½” 

10: előremenő ¾” 

11: visszatérő ¾” 



 

Csatlakoztatás indirekt HMV tárolóhoz 

A kazán vezérlése kezeli a HMV készítést is. A csőcsatlakozások kialakítását a 14. ábra, az elektromos bekötést a 32. 
ábra mutatja. Használja az 1KWMA11W készletet, vagy a 3980911/0 kódszámú NTC-t. Az első begyújtáskor a 
vezérlés felismeri a tároló NTC-t, konfigurálja a HMV készítést és aktiválja a kijelzőt, valamint a vonatkozó 
nyomógombokat. A szükséges váltószelep 230V-os, rugóvisszatérítéses. 

 

14. ábra: külső tároló csatlakoztatása 

8. HMV kilépés 

9. Friss víz bekötés 

10. Fűtési előremenő 

11. Fűtési visszatérő 

95. Váltószelep 



 

 

 A kapocslécet (15. ábra) az előlap levétele után lehet elérni. Az egyes csatlakozási pontokat a 32. ábra is mutatja. 

15. ábra: hozzáférés a kapocsléchez 



  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. táblázat – koncentrikus csövekkel 

 



 

 

8. táblázat: bekötés külön csövekkel 

 



 

 

Bekötés gyűjtőkéménybe 

 

20. ábra: bekötési példák (    = levegő,  = füstgáz) 

 

 

 



9. táblázat: típusok 

 

Ha a Bluehelix B35-öt gyűjtőkéménybe vagy természetes huzatú egyedi kéményre kötik, akkor a kéményt 
szakembernek kell terveznie az érvényes szabványok betartásával úgy, hogy az feleljen meg a ventilátoros zárt 
égésterű készülék követelményeinek. 

 

 

21. ábra: kondenzátum elvezetés bekötése 

4. Szerviz és karbantartás 



4.1. Beállítások 

Átállítás más gázfajtára 

A készülék földgázzal és LPG-vel is működhet, gyárilag az egyikre (alapvetően földgázra) van beállítva, és ez fel van 
tüntetve a csomagoláson. Amennyiben más gázra kell átállítani, az alábbiak szerint járjon el:  

- kapcsolja le a feszültségről a kazánt és zárja el a gázcsapot 
- vegye le az előlapot és a zárt kamra fedelét (22. ábra) 
- vegye ki a rögzítő csavart és fordítsa el a vezérlés dobozát (22. ábra) 
- bontsa meg a C és E kötéseket és vegye ki a gázszelepet (23. ábra) 
- cserélje ki a B jelű eredeti fúvókát az átállító készletben lévő fúvókára, és helyezze el a D jelű tömítést (23. 

ábra) 
- szerelje vissza a szelepet és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét 
- az adattábla mellett tüntesse fel az átállítás tényét a cserekészletben található címkével 
- szerelje vissza a kamra fedelet és az előlapot 
- helyezze feszültség alá a kazánt és nyissa meg a gázcsapot 
- a menüben módosítsa a gázfajtát: 

 tegye a készüléket készenléti állásba 
 nyomja le a HMV gombokat (1. ábra 1. és 2.) 10 másodpercre, a kijelző „b01”-et ír ki villogva 
 a HMV gombokkal (1. ábra 1. vagy 2.) állítsa a paramétert: 00 = földgáz, 01 = LPG 
 nyomja meg a fűtési + gombot (1. ábra 4.), amíg „b06” nem villog a kijelzőn 
 a HMV gombok (1. ábra 1. vagy 2.) nyomásával a paramétert földgáz esetén 55-re, vagy LPG-nél 70-re 
 nyomja a HMV gombokat (1. ábra 1. és 2.) 10 másodpercig 
 a kazán visszatér készenléti üzemmódba 

- műszerrel vizsgálja meg a füstgáz CO2 tartalmát maximum és minimum teljesítményen, és bizonyosodjon 
meg arról, hogy megfelel a műszaki adatok táblázatában adott értéknek 

 

22. ábra 



 
23. ábra 

 

 
 

 
 



 

 
  
4.3. Karbantartás 
Az előlap levétele (Ld. 25. ábrát) 
Figyelem! Az előlap levétele előtt vegye le a feszültséget és zárja el a gázcsapot! 

 
 

25. ábra: előlap levétele 



 

   

 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 



5. Műszaki adatok és jellemzők 
Jelmagyarázat az 5. fejezethez 
7. gázbevezetés 
10. előremenő 
11. visszatérő 
14. biztonsági szelep 
16. ventilátor 
32. keringető szivattyú 
36. automata légtelenítő 
44. gázszelep 
56. tágulási tartály 
72. szoba termosztát (opció) 
74. feltöltő csap 
81. ion/gyújtó elektróda 
95. váltó szelep (230V, rugó visszatérítéses, opció) 
114. víznyomás kapcsoló 
138. külső hőmérséklet szenzor (opció) 
139. távvezérlés (opció) 
145. manométer 
154. kondenz elvezetés 
155. HMV tároló NTC (opció) 
186. visszatérő szenzor 
191. füstgáz szenzor 
193. szifon 
241. automatikus bypass 
256. moduláló szivattyú, jelfeszültség csatlakozás 
275. fűtési rendszer leürítő csonk 
278. kettős szenzor (fűtési+biztonsági) 
350. ventilátor/égő összeállítás 
A      ki/bekapcsoló (konfigurálható) 
 
5.1. Általános nézet, fő alkotórészek 
 
26. ábra: előlnézet                                                                27. ábra: oldalnézet 

                                    



 

28. ábra: hátulnézet                                   29. ábra: : felülnézet (levegő be = , füst ki =  

                
  

  
 
5.2. Vízkör 

 
  

30. ábra: Vízkör 



5.3. Jelleggörbe 
Keringető szivattyú emelőmagasság és nyomásesés 

 
31. ábra: szivattyú jelleggörbe/nyomásesés B35 

A=nyomásesés, B=szivattyú minimum fordulatszámon, C=szivattyú maximum fordulatszámon 
Figyelem! Korrekt moduláció érdekében a sebesség választó kapcsolót III.-ra kell állítani. 
5.4 Műszaki adatok táblázata 
Adat egység Bluehelix 35B Jelzés az adattáblán 

maximális hőterhelés kW 32 Q 
minimális hőterhelés kW 6,7 Q 
maximális fűtési teljesítmény                                      (80/60°C) kW 31,4 (P) 
minimális fűtési teljesítmény                                       (80/60°C) kW 6,6 (P) 
maximális fűtési teljesítmény                                      (50/30°C) kW 34,0  
minimum fűtési teljesítmény                                       (50/30°C) kW 7,2  
hatásfok Pmax-nál                                                         (80/60°C) % 98,0  
hatásfok Pmin-nél                                                          (80/60°C) % 97,8  
hatásfok Pmax-nál                                                         (50/30°C) % 106,1  
hatásfokPmin-nél                                                          (50/30°C9 % 107,5  
hatásfok 30%-os teljesítménynél % 108,8  
hatékonysági osztály 92/42EFC szerint - ****  
NOx emisszió osztály - 5 (NOx) 
gázcsatlakozás nyomás                                                          G20 mbar 20  
maximum gázfogyasztás                                                       G20 m3/h 3,38  
minimum gázfogyasztás                                                         G20 m3/h 0,71  
CO2 maximum G20 % 9,2  
CO2 minimum G20 % 8,7  
gázcsatlakozás nyomás G31 mbar 37  
maximum gázfogyasztás G31 kg/h 2,5  
minimum gázfogyasztás G31 kg/h 0,52  
CO2 maximum G31 % 10,7  
CO2 minimum G31 % 9,8  
fűtési rendszer maximum nyomása bar 3 (PMS) 
fűtési rendszer minimum nyomása bar 0,8  
fűtési rendszer maximum hőmérséklete °C 90 (tmax) 
fűtővíz tartalom l 2,1  
tágulási tartály térfogat l 10  
tágulási tartály előtöltés bar 0,8  
védettség IP X5D  
hálózati feszültség V/Hz 230V/50Hz  
felvett elektromos teljesítmény W 110  
üres tömeg kg 50  
készülék típus -  
  PIN CE    



ErP terméklap 
 
Model: Bluehelix B35 
Gyártmány: Ferroli 
Kondenzációs kazán: igen 
Alacsony hőmérsékletű kazán: nem 
B1 kazán: nem 
Kombinált fűtőkészülék: nem 
Többféle energiát adó készülék: nem 
Adatok szimbólum egység érték 
szezonális hatásfok osztály   A 
néveleges teljesítmény Pn kW 31 
szezonális hatásfok ɲs % 94 
leadott teljesítmény    
fűtési teljesítmény magas hőmérsékleten (*) P4 kW 31,4 
fűtési teljesítmény 30% teljesítményen, alacsony hőmérsékleten P1 kW 6,4 
hatásfok    
névleges teljesítményen, magas hőmérsékleten (*) ɲ4 % 88,3 
30%-os teljesítményen, alacsony hőmérsékleten (**) ɲ1 % 98,9 
elektromos fogyasztás    
teljes terhelésen elmax kW 0,068 
részterhelésen elmin kW 0,017 
készenléti állapotban PSB kW 0,003 
egyéb adatok    
hő veszteség készenléti állapotban Pstby kW 0,043 
gyújtó égő fogyasztás Pign kW 0,000 
éves energiafogyasztás QHE GJ 59 
zajszint LWA dB 56 
nitrogénoxid emisszió NOx mg/kWh 30 
 
(*) magas hőmérsékletű üzem 80/60°C 
(**) alacsony hőmérsékletű üzem kondenzációs kazánra 30 °C visszatérővel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Elektromos kapcsolás 
 

 
  
32. ábra: elektromos kapcsolás 
Megjegyzés: termosztát vagy távvezérlés csatlakoztatása előtt távolítsa el az áthidalást. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 


