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1) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, ALAPOK

A "carlo" TSE egy fűtőbetét csempézett kályhákhoz. 
A "carlo" TSE csak száraz beltéri használatra alkalmas. Telepítésekor üzemeltetés
és karbantartás esetén kövesse ezt az utasítást. A "carlo" TSE-t csak szakember
telepítheti és javíthatja. A nem megfelelő javítások jelentős kockázatot jelenthetnek
a felhasználó számára. 

A "carlo" TSE samott fűtőlemezei, amelyek rozsdamentes acél tartószerkezetekre
vannak felfüggesztve. Villamos energiával (közvetlen fűtés) melegítsük a levegőt a 

csempézett falon (hipokauszt elv). A kályha zárt, és kényszerszellőztetéssel is 
üzemeltethető. A történelmi kályhák gyengéd temperálására is alkalmas. A zárt rendszerű kályhában a legelőnyösebb. 

Fontos! 
Az ilyen kályha építésekor az alábbi elvek érvényesek: 

 A csempét nem szabad izolálni vagy kisamottozni a maximális hő elérése érdekében,
 Maximális teljesítmény 600-650W négyzetméterenként a kályha falán. 
 Max. 2,5 kW teljesítmény: egyfázisú csatlakozás (1 x 230 V = fényáram)
 Teljesítmény: 2,5 kW felett a kapcsolat háromfázisú (3 x 400/230 V = háromfázisú áram) 
 A fűtőlemezek minimális távolsága a csempe felületétől: 100 mm

A carlo TSE-T száraz helyen kell tárolni a beépítésig, az oxidáció és meghibásodás elkerülése érdekében. 

Figyelem! 
A carlo TSE  építése során figyelembe kell venni a helyiségben lévő tárgyak távolságát, hogy a kályha üzemi
hőmérséklete során azok ne tudjanak meggyulladni, megolvadni. A legkisebb távolságokat be kell tartani (lásd a 4. 
pontot). A távolságokat nem lehet csökkenteni! 
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2) Előkészítés

A telepítési helyet úgy kell kiválasztani, hogy a max. ne lépje túl a hőmérsékletet a fali
vezérlődobozban és az 50 ° C-os tápvezetékeknél. Minden kábelt elektromos szerelési
tömlőkbe kell vezetni a fali kapcsolószekrénybe, a szabad kábel hossza kb. 250 mm.
Figyelem! 
Csak az előírt, megfelelő minőségű anyagokat szabad felhasználni a kályha építésekor! A
rossz minőségű, helytelen alkatrészek a fűtőtest károsodásához vezethet! 

3) ELÉRHETŐ ELEMEK

A "carlo" TSE alapvető összetevője és szíve a WSK fali doboz. Mindent tartalmaz: Terminálok, 
hőmérsékletszabályozás, túlmelegedés elleni védelem és terhelés relé külső kiegészítő vezérléshez (pl. Szoba
termosztát). A fali kapcsolókeret nélküli telepítési változatok nem megengedettek!

1. Samott fűtőlap vízszintesen adott esetben 250W vagy 500W 
2. Samott fűtőlap függőlegesen adott esetben 250W vagy 500W 
3. Rozsdamentes acél váz vízszintes. 263 x 230 x 150 mm (HxWxD) 
4. Rozsdamentes acél váz függőleges 448 x 230 x 150 mm (HxBxT)
5. Érzékelő védőcsőben

6. Földelő csatlakozás sárga / zöld kábel 700 mm hosszú, két lapos csatlakozóval a tartókeretek között 
7. Földelő csatlakozás Sárga / zöld kábel 1500 mm hosszú és lapos csatlakozóval a támasztókeret

csatlakoztatásához a fali vezérlődobozhoz 
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8. Fali kapcsolószekrény beépített hőmérsékletérzékelővel, terhelés relével, túlmelegedés elleni védelemmel és
csatlakozó kapcsokkal, 160x160x80 mm, fém védőtömlő 1 m hosszú 

Figyelem!  

Még akkor is, ha további vezérlőkomponensek, pl  Szobahőmérséklet-szabályozót használnak, a fali doboz az első
vezérlőelem, aminek a hőmérséklet-monitor funkcióját használjuk!

4) Építési hely: A "carlo" TSE-t nem szabad éghető építőanyagokból (pl. Fa, Heraklith stb.) készült falakhoz
csatlakoztatni. Ilyen esetekben a "carlo" TSE-nek szabadon kell állnia, és minimális távolságban kell lennie, 250 mm
vízszintes irányban és 500 mm függőleges irányban. Ha összetevők legalább tűzálló kialakításúak akkor vízszintesen
elegendő a 150 mm-es távolság és 200 mm függőleges irányban.                                                                                    

Figyelem! 

A helyileg alkalmazható épület- és tűzoltósági előírások 
 (Tűz-rendőrségi rend, épület-technológiai rendelet, műszaki irányelvek, 
megelőző tűzvédelem stb.). Ellenkező esetben alkalmazza  a cserépkályha
építésének vonatkozó irányelveit (pl. kivitelezés)  és padok gyártása fából,
hátsó rácsok felszerelése stb

4.1) Alapozás 

Az alapot kályha és az elektromos tároló kályha ellentétben a "carlo" TSE súlya (max. 14 kg) elhanyagolják. A
padlónak vagy alépítménynek csak az alap és a talp súlyát kell tartania.Ez szinte minden hagyományos építési típusra
és mennyezeti konstrukcióra igaz (még magas épületekben is). A legtöbb esetben nem szükséges egy stabil alap
létrehozása. 
Ha a "carlo" TSE éghető padlóra van helyezve, akkor a padló teteje és a padlólemez vagy a légtér között legalább 100
mm-es szabadon áramló légtér szükséges. Emellett egy nem éghető vagy tűzálló padlóburkolat szükséges közvetlenül a 

"carlo" TSE alatt (lásd 4.2. pont) 
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4.2) Padlóburkolat 

Természetes kőből, mesterséges kőből, kerámiaanyagból vagy azzal egyenértékű anyagból készült alátétek
szükségesek, ha a padló nem tűzálló (pl. fapadló, laminált, szőnyeg, PVC padló stb.) 

5) Alapkészítés, padlóburkolat

Téglalapos talapzattal ellátott verziókban a termosztát általában az alaplapon van
telepítve (lásd a 6. pontot). 

5.1 Tiszta sugárzó cserépkályha tervezése 

A zárt szellőztető rendszer van. Sem a burkolólap, sem az alépítmény nem tartalmaz
bemeneti vagy kimeneti nyílást. A szervízeléshez és a karbantartáshoz azonban
lehetséges egy szerelőnyílás kialakítása. A samott lapokat a rozsdamentes acél
tartókeretekkel közvetlenül a falazatra (gőzbetonból vagy téglából) vagy szigetelt fém
alaplemezre helyezik. Minden szabadon hozzáférhető fém alkatrészt megfelelő
nyomásálló szigetelőanyaggal kell burkolni (pl. kálcium-szilikát vagy kerámia
szőnyegek). A maximális megengedett felületi hőmérséklet 105 ° C
(Szobahőmérséklet + 85K hőmérséklet-emelkedés). 
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5.2 Levegő kimeneti nyílásokkal ellátott változat 
A helyiség levegőjének gyorsabb felmelegítése érdekében (például nyaralóházakban), illetve a kályhában
nagyobb teljesítmény beszereléséhez zárható füleket vagy rácsokat 

szerelnek fel a csempe burkolatába és az alépítménybe. Ez lehetnek pl. Légcsillapítók, zárható rácsos rács vagy
légcsúszás. Fontos, hogy ezek a részek, különösen a szellőző 150 ° C-ig terjedő hőmérsékletre alkalmasak legyenek.
Zárt szárnyakkal a rendszer olyan, mint egy tiszta sugárzó kályha. Csak a szellőző kinyitása után a forró levegő egy
része közvetlenül az élettérbe áramlik, és így gyors fűtéshez vezet. Az alap- vagy alaplapterület összes hozzáférhető
fémrészét úgy kell megtervezni, hogy ne lépje túl a 105 ° C feletti hőmérsékletet. Ellenkező esetben további
intézkedések, például védőrács, szükséges.  

5.3 Változat kényszerszellőztetéssel 

Ez egy speciális típus, beépített ventilátoron keresztül kényszerített szellőzéssel. Ezt célszerűen a fém alaplemezbe
telepítjük. Annak érdekében, hogy a forró levegő a ventilátor kikapcsolásakor már ne áramoljon az élettérbe, a
kialakítás során szokás, hogy a fúvócsatornát a padlólapra telepítsék. A forró levegőt ezután egy tisztítócsatornán át
vezetjük, pl. a talapzat kosár íjában, kiégve. Figyelem: A speciális tervezés elengedhetetlen! 6) Kapcsoló  A
kapcsoló vagy a csatlakozódoboz úgynevezett fali kapcsoló dobozként (termosztát) van kialakítva (lásd még a 3. 
pontot). A termosztát készen áll a csatlakoztatásra és elő huzalozásra. A termosztátot szárazon kell tárolni és a 
nedvességtől védeni kell, hogy elkerülhető legyen az oxidáció és az elektromos alkatrészek károsodása!  

A termosztátot a "carlo" TSE oldalára vagy az alatta lévő falra
vakolják a falazatba, és a felső szélével egybeesik. A telepítési
helyet úgy kell kiválasztani, hogy a hőmérséklet a fali
vezérlődobozban és a tápvezetékeken és a falakon nem haladhatja

meg az 50 ° C-ot. A termosztát alján egy 1m hosszú fém spiráltömlő van. Ezt a kábelt arra használják, hogy kivezesse
a kábeleket a kályhából a termosztát csatlakozási területére, és tartalmazza a beépített szabályozó / korlátozó
kombináció két kapilláris csőérzékelőjét is. A telepítési változattól függően a fém spiráltömlő a termosztát hátoldalán
is felszerelhető. Ehhez először óvatosan húzza ki a kapilláris csöveket a szonda patronokkal a spirálcsőből. Ezután
lazítsa meg a tömlő csavaros csatlakozását, szüntesse meg a WSK hátulján lévő előre lyukasztott lyukat, és rögzítse a
csövet a csavaros csatlakozással. Óvatosan helyezze be az érzékelő patronokat - ne alkalmazza a kapilláris csöveket.
Figyelem! 



Carlo TSE építési útmutató 

www.hibridkalyha.hu Hibridkalyha
Kereszturi Éva, Annus Zoltán         

Zalaszentmihály, Kossuth Lajos u. 2.  

Tel.: +3630-277-1154, +3630-222-4538  

                                                                                                                                   hibridkalyha@gmail.com

A fém spiráltömlő megfelelő szerszámmal (pl. Oldalvágóval) kívánt esetben rövidíthető. A kapilláris csöveket
azonban nem szabad megrongálni vagy meggyengíteni, különben a hőmérséklet-szabályozó / korlátozó kombináció
megsemmisül. A kapilláris csőérzékelők nem bővíthetők. Ha az érzékelő megszakad, vagy az érzékelő szakadt, a
biztonsági hőmérséklet-korlátozó folyamatosan kikapcsol, és a komplex vezérlőegységet az érzékelővel együtt ki kell
cserélni. A termosztát helyét úgy kell megválasztani, hogy a fém spiráltömlőből kiálló érzékelő patronok könnyen
beilleszthetők legyenek a kijelölt érzékelő védőcsőbe (a "carlo" TSE belsejében). 6.1 A vezérlődobozba telepítve
vannak: 

Hőmérséklet-szabályozó / korlátozó kombináció 2 kapilláris csőérzékelővel, beállító tengely és rejtett reset gomb (lásd 
"RESET") | Relé kártya zöld tápellátással | Terminálok HT áramhoz (ellátás) Csatlakozó kapcsok fűtőlemezekhez |
Külső vezérlőberendezés tápcsatlakozói (opció) | A külső vezérlőegység nélküli működtetés.  

7) Szenzor védőház 

7.1  Az érzékelő védőcső szerelése 

A rozsdamentes acél érzékelő védőcsövet a WSK melletti rozsdamentes acél tartószerkezet vagy a fém spiráltömlő
szája (ha még nem gyárilag szerelt) mellé kell szerelni a rögzített csavar segítségével. A felső keresztkötésen minden
egyes támasztó kereten furat van kialakítva. Kicsit később (lásd a 10. pontot) mindkét érzékelő patron egymás után
kerül be az érzékelő védőcsőbe.   

F i g
y e l
em!

A hőmérsékletszabályozó / korlátozó kombináció és a két kapilláris cső érzékelő egy egység. Hiba esetén a szabályzót
az érzékelőkkel kell kicserélni.  Javasolt egy szerelő nyílás beépítése, amin keresztül javítani lehet. Javasolt a nyílást
gipsz dugóval ellátni.   

8) A Carlo TSE hőszigetelése

A tervezéstől és a konstrukciótól függően szükség lehet pl. a fém alaplemez vagy egy szerelőfal szigetelésére.  
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8.1 Hőszigetelés 

A padlóburkolatot nyomásálló szigetelőanyaggal kell szigetelni. A kályha falait ásványszálas anyaggal is lehet
szigetelni.

Figyelem! A szigetelőanyagokat külön kell rendelni! 

8.2 Padlóburkolat szigetelés ( lásd 5. pont) 

8.3.Kályha fal szigetelése 

A "carlo" TSE kályha falai szigeteltek és / vagy szellőztetettek. Ez megakadályozza a nem kívánt hő veszteséget a

falazatban. Minimálisan egy 40 mm-es ásványgyapotból készült hőszigetelés alumínium bevonattal. 9) Csempe

bevonata samottal

A csempét a csempe gyártója által előírt módon készítik. Egyéb anyagok, például A tűzálló vagy öntött  samott
lemezeket a gyártó utasításai szerint dolgozzák fel.  A csempéket samottal béleljük, így a rendszer gyors reakcióideje
nem veszik el. Változatokkal úgynevezett részleges vagy inga-tároló fűtés az "kisamottozással 3 - 4 órás tárolással
lehetséges. Ez azonban lassabb fűtési idővel is várható.  

Figyelem! A csempét más szigetelőanyaggal NEM lehet bélelni!  
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Tipp: Javasoljuk szerelőnyílás
(szervízajtó) beépítését!  

10) Carlo TSE telepítése (
példákat az utolsó oldalon
talál)

FONTOS! Annak
érdekében, hogy a hő és a
nedvesség ne érje el a
termosztátot, a fém
spiráltömlő nyílásának
szigetelőanyaggal (szigetelő
közeg vagy kerámia) kell
eltömődnie. A nedvesség
behatolása kondenzálódik és
szigetelési hibákhoz vagy
hibás működéshez vezet. 

A tűzhely kialakítása
bármikor lehetséges, ha a csempe falait samottal beburkoltuk.   Előkészítő munkaként a fali dobozt már be kell szerelni
a szerelőfalba vagy az alapba.  
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Most az egyes rozsdamentes acél tartókereteket a sárga-zöld védővezeték csatlakozóvezetékekkel kell összekötni(ha
nem gyári). 
Biztosítani kell, hogy a (már felszerelt) érzékelő védőcsővel ellátott tartószerkezet (lásd
még a 7.1. Pontot) a fali kapcsolószekrényhez vagy a fém spiráltömlő szájához legközelebb
legyen. A támasztókereten a csavarozott érzékelő védőcsővel és a védővezeték
csatlakozóvezetékével a támasztó keret és a termosztát  között csatlakozni kell.   

Ezt követően a
támasztókereteket a kívánt
helyre helyezzük az alapra
vagy az alsó lemezre. A
tartószerkezetek minimális
távolsága a csempe falához
vagy a szigetelt hátsó falhoz
100 mm. Az egyes
rozsdamentes acél
tartókeretek a lyukakon
keresztül is csavarozhatók.  

Most a samott fűtőlapokat a
rozsdamentes acél
tartószerkezetek felső keresztkötéseihez kell csatolni a csatolt felfüggesztő horog
segítségével. Óvatosan helyezze be az  

üvegszálas szigetelt vezetékeket és a védővezető csatlakozóvezetéket a tartókeret és a
termosztát közé a fém spiráltömlőn keresztül a termosztát csatlakozóterületére.  
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Figyelem: Ne dörzsölje a kábel üvegszálas szigetelését! 

Ezután a hőmérséklet-szabályozó / korlátozó kombináció két, a fém spiráltömlőből kiálló érzékelőpatronját egymás
után kell behelyezni az érzékelő védőcsőbe. A fém spiráltömlő nyílását szigetelőanyaggal (szigetelő közeg vagy
kerámia) kell eltömni, hogy megakadályozzák a termosztát légáramlását.  

Figyelem: Az üvegszálas szigetelésű kábelek nem érinthetik a fűtőlemezeket. Ezzel az elektromos szigetelési
hibát elkerüljük. 

A munka befejezése után beállítható a csempe burkolat. Minden nyílást és minden levegőnyílást úgy kell megtervezni,
hogy ne érjen hozzá elektromos alkatrész.  

Figyelem: Minden hőálló tápvezetéket és a samott fűtőlapot védeni kell a
nedvességtől. A nedves vonalak szigetelési hibákhoz vezetnek. A kályhát a
lehető legszárazabbra kell állítani, vagy az épület nedvességének el kell
párolognia. Továbbá a termosztátot úgy kell telepíteni, hogy védve legyen a
nedvességtől, hogy azt ne befolyásolja az építési nedvesség.  

11) Levegőztetés

Egy tiszta sugárzókályha esetében, amelyben a carlo TSE zárt csempe héjban
helyezkedik el, nem kell szellőztetni.

Ha a carlo használat hő beviteléhez szükséges csempe felülete nem elegendő (ha
a fajlagos teljesítmény nagyobb, mint 650 W / m² csempe terület), konvenciós nyílások alakíthatók ki rácscsempék
vagy szellőzőnyílások és hasonlók formájában (lásd 5.2 pont). Ez lehetővé teszi, hogy akár 1500 W teljesítményt is
telepítsenek.  

A kályha túlmelegedése még a zárt nyílásokkal sem lehetséges, mivel a beépített hőmérséklet-szabályozó / korlátozó
kombináció automatikusan megszakítja a tápellátást a szobahőmérsékleten legfeljebb 150 ° C-os hőmérsékleten, vagy
további túlmelegedés esetén 200 ° C-on aktiválja a határolót.  

Figyelmeztetés:  

A szellőzőnek alkalmasnak kell lenniük legfeljebb 150 °C hőmérsékletre!  
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12) Termosztát bekötése

A WSK már gyárilag teljesen elő vezetékes. Csak a HT tápvezetéket és az egyes fűtőlemezeket csatlakoztassa a
villanyszerelő a bekötési rajz szerint.  
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13) Elektromos csatlakozás FONTOS:

Az elektromos csatlakozást csak szakember végezheti. A munka során be kell tartani a mellékelt elektromos

szerelési utasításokat és áramköri rajzokat!

13.1 Kiegészítő vezérlőváltozatok (pl. Szoba termosztát)  

A szabványos beépített terhelési relé miatt további vezérlőkészülékek bármikor,
még később is kombinálhatók. Csak a huzalcsatlakozót kell eltávolítani az 1. és 2. 
vagy 4. és 5. kapcsok között (lásd a kapcsolási rajzot) és a vezérlőegységet az
áramköri diagramnak megfelelően csatlakoztatni.  

14) Első üzembe helyezés

A "carlo" TSE az E-kapcsolat befejezése után azonnal üzembe helyezhető; Kivéve, ha van más előírás a sütő szett részén
a habarcs száradási idejével kapcsolatban.  

A kályha nedvességének kiégetése érdekében a "carlo" TSE-t "fűteni kell" közvetlenül a cserépkályha befejezése után 

14.1 Szárazra fűtés 

Vastagabb cserépből vagy nagyon sűrű fugával épített kályhát célszerű szárítani, mielőtt lezárná a kályhát. Ehhez
forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával megegyező irányba, és hagyja a maximális helyzetben.
Állítson be minden szoba termosztátot a legmagasabb értékre. Zárt rendszerekben a teljes száradás hosszabb időt vesz
igénybe a falakon keresztül.   Figyelem: A "száraz fűtés" elkerüli a nedvesség és a kondenzátum által okozott
szigetelési hibákat és  
meghibásodásokat. Ezért megfelelő ideig kell végrehajtani. A nedvesség vagy a páralecsapódás okozta károsodásra 
nincs garancia!  

15) Garancia A TSE kemence tervezéséhez, telepítéséhez és üzembe helyezéséhez be kell tartani a helyi
tűzvédelmi és építési előírásokat, az összeszerelési utasításokat és a kezelési utasítást. A megfelelő utasítások
elmulasztása elengedi a garanciát és a felelősséget az esetleges károkért. A következményes károk minden
esetben kizárásra kerülnek.  

A szállított alkatrészek hibás anyagi feltételeinek és célszerű végrehajtásának érdekében a legutóbbi kiadás az osztrák
villamos- és elektronikai ipar általános szállítási feltételeinek megfelelően biztosítjuk a jogi garanciát.  
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A hálózati csatlakozást csak felhatalmazott elektromos szakember végezheti. A vonatkozó ÖVE, VDE és EN
előírásokat és szabványokat be kell tartani. A helyi RU szabályokat be kell tartani. Az elektromos csatlakozás
elvégzése előtt a hálózati feszültséget össze kell hasonlítani a  kályha adattábláján szereplő adatokkal. Minden szállítást
egy elektromos diagram kísér. A csatlakozási rajz a vezérlődoboz fedelének belső oldalán található. A jelenlegi
előírásoknak megfelelően a "carlo" TSE sütőnek legalább 3 mm-es érintkezőnyílással (pl. Csavarozott biztosítékkal, FI
vagy hasonlóval) rendelkeznie kell egy teljes pólusú leválasztóval, rögzített hálózati csatlakozás esetén.  

2) Előkészítő munka Általában a szükséges csatlakozó- és vezérlővezetékek üres csővezeték behúzása  már

megtörtént a "carlo" TSE építése előtt. A csatlakozóvezetékeket a fali vezérlődobozhoz (termosztát) kell vezetni.

Ezt a kályha falában vagy a kályha aljánál találjuk.   

Figyelem! 

A csatolt "carlo" TSE variánsokkal nem lehet kábeleket (továbbá telefon-, antenna- és vezérlőkábeleket) helyezni a
gipszre vagy annak alá a kályha területén. Ezeket a hő rongálhatja, sőt kábeltüzet okozhat.  

3) Fali kapcsoló A "carlo" TSE elektromos csatlakozása a termosztátban (WSK-ban) történik. A kapcsolódobozok
csak további vezérlőváltozatokhoz használhatók pl. szoba termosztát, felületi hőmérséklet-szabályozó, időzítő
szükséges.A fémből készült lakkozott vezérlődoboz fedelét a dugaszolható védővezető csatlakozással (sárga / zöld)
kell bekapcsolni a védő intézkedésbe! A WSK-ban a hőmérséklet-szabályozás, a terhelés relé, a túlmelegedés elleni
védelem és a csatlakozókapcsok már telepítve vannak.  

4) Különböző szabályos variációk

A szabványos beépített terhelő relének köszönhetően a vezérlőegységek bármikor kombinálhatók a kályha kimenetétől
függetlenül. Ehhez távolítsa el a vezetékhüvelyt az 1. és 2. vagy 4. és 5. kapcsok között, és csatlakoztassa a
vezérlőegységet az áramköri diagramnak megfelelően. Ha a terminálok közötti kapcsolat megszakad, a "carlo" TSE
nem melegszik fel!  

4.1 Szoba termosztát: Minden szoba termosztát használható. Az órajelekkel ellátott változatokhoz külön kell megadni
a feszültséget, és a kapcsoló kimenetet potenciálmentes érintkezésként kell kialakítani.  

4.1.1 A szoba termosztát telepítési helye: A szoba termosztát egy szabad belső falon van, körülbelül 1,5 m
magasságban a gyártó utasításai szerint. A közvetlen hősugárzást, a külső hőt, a huzatot és a rejtett berendezést el kell
kerülni, és befolyásolni kell a vezérlés pontosságát. 
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4.2 Felületi hőmérsékletérzékelő: Elektronikus felületi hőmérséklet-szabályozó használható a csempe felületi
hőmérséklet pontos hőmérséklet-szabályozására. A hőmérsékletet egy távérzékelővel mérik, melyet a kályha falában
lévő érzékelő védőcsőbe szerelünk. Az elektronikus felületi hőmérséklet-szabályozót a gyártó utasításai szerint kell
felszerelni és rögzíteni (általában egy süllyesztett dobozban).  

Vezetékek

Az általános csatlakozási rajz és a kályha kimenetének, valamint a mellékelt vezérlőváltozatoknak megfelelően egy
vagy több külön vezetéket kell vezetni a termosztáthoz. Ezen kívül védőintézkedéseket kell végrehajtani a felelős
energiaellátó vállalat utasításainak megfelelően.  

5.1 Fűtő áramkör: A vezeték keresztmetszetét a kályha kimenetének és a csatlakozó kábel hosszának megfelelően kell
kiválasztani. A 2,5 kW-os teljesítmény 230 V-ra van bekötve, a 2,5 kW feletti  3x400 / 230V (3NPE ~) tápellátás
szükséges. Max. Biztonsági mentés: 16A, minimális keresztmetszet: 1.5mm² CU  

5.2 Ellenőrző kábelek: A kiegészítő vezérlőváltozat típusától függően legalább 3-magos vezérlőkábel szükséges.
Minimális keresztmetszet: 1,5 mm² Cu (lásd még a 4. pontot).  

6) Fűtőlap bekötés

6,1 Osztrák verzió: A teljesítménytől függően az egyes fűtőlapok már gyárilag üvegszálas szigetelésű kábelekkel
vannak összekötve. 2,5 kW-os csatlakozási teljesítmény esetén az egyfázisú csatlakozás (1x230V). Ebben az esetben a
kék jelzésű csatlakozóvezeték az N jelű kimeneti csatlakozók egyikéhez van csatlakoztatva, és a jelöletlen
csatlakozóvezeték opcionálisan a 7-9 kapcsokhoz csatlakozik.

A 2,5 kW teljes teljesítmény felett a kapcsolat háromfázisú (3 x 400 / 230V). Ebben az esetben a három kék jelzésű
csatlakozóvezetéket az N jelű három kimeneti csatlakozó egyikéhez kell csatlakoztatni. A három jelöletlen csatlakozó
kábel csatlakozik a 7, 8 és 9 kimeneti kapcsokhoz (a sorrend nem számít). Mindkét csatlakozási változatnál a sárga /
zöld nyomtatott kábelt csatlakoztatni kell a védővezető terminálhoz. A kapcsolatot a villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

6.1 Német verzió: Egy vezérlődobozban (WSK) legfeljebb 5 csatlakozóhoz csatlakoztatható fűtőlap csatlakoztatható.
A csatlakoztatott terhelés maximum 2,5 kW. A kapcsolat mindig egyfázisú (1x230V). Itt a kék jelzésű
csatlakozóvezetékek az N3-tól N7-ig jelzett kimeneti kapcsokhoz és a 3–7-es kapcsok jelzés nélküli csatlakozó
kábeléhez csatlakoznak. A sárga / zöld nyomtatott kábelt a védővezeték csatlakozójához kell csatlakoztatni. A
kapcsolatot a villanyszerelőnek kell elvégeznie.  
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7) Működési teszt

Az elektromos szerelés után ellenőrizze:   

1) Csatlakozásokat, kábeleket, biztosítékokat  

2) A túlmelegedés elleni védelem megerősítése: A "carlo" TSE hőmérséklet-szabályozó / korlátozó
kombinációval van felszerelve. A kezdeti üzembe helyezés előtt elengedhetetlen a „Reset” jelzésű rejtett reset
gomb (pl. Csavarhúzóval vagy hasonlóval) működtetése. Szükség esetén fordítsa el a vezérlő tengelyt előre és
hátra. Ok: Ez a vezérlőegység rendelkezik egy érzékelő-megszakító biztosítékkal, és nem csak a
túlmelegedésnél vált ki. -5 ° C alatti hőmérsékleten (például a szállítás miatt) a túlmelegedés elleni védelem
kikapcsol, ezért elővigyázatossággal kell elismerni.  

3) A kiegészítő vezérlőberendezések működése, ha rendelkezésre áll ilyen (pl. szoba termosztát) 4) Bemenet  

5) A védelmi intézkedés vizsgálata  

6) Szigetelések  

Fontos! A kályha szerkezetén (nedvesítő habarcs, stb.) Átfolyó nedvesség miatt a szigetelési értékek kezdetben
alacsonyak lehetnek. Ezért a "carlo" TSE-t "szárazon kell melegíteni" a lehető leghamarabb, lehetőleg a végső
befejezés előtt (lásd az összeszerelési útmutatót, 14.1.  

8) NYILATKOZAT ÉS FUNKCIÓS LEÍRÁS

A "carlo" TSE felhasználóját ismertetni ellenőrző és biztonsági berendezések működéséről és működéséről.
Továbbá az összes áramköri diagramot és eszközleírást át kell adni.
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A műszaki változtatások, valamint a mondat és nyomtatási hibák lehetőségét fenntartjuk! 
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1)Általános

A "carlo" TSE (Tagstrom-Schamotte-Elektroheizeinsatz) egy cserépkályhák
fűtőbetéje, amelyet a kályhás szakemberek telepítenek a kályhacsempe köpenyen
belül. A "carlo" TSE csak száraz beltéri használatra alkalmas. A telepítés,
üzemeltetés és karbantartás során ezt az utasítást be kell tartani. A "carlo" TSE-t
csak szakember telepítheti és javíthatja.  
A nem megfelelő javítások jelentős kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.
Ezért kérjük, hogy adja át az utasítást az új bérlőnek vagy tulajdonosnak a
lakóhelyváltáskor.  

Figyelem!  • A kályhacsempe felületi hőmérséklete üzem közben 80 ° C

fölé emelkedhet. Figyelem - A termék egyes részei nagyon forróvá válhatnak és égési sérüléseket

okozhatnak. Különös gondosságra van szükség a gyermekek és a kiszolgáltatott személyek jelenlétében  

 A "carlo" TSE-t nem szabad olyan helyiségekben üzemeltetni, ahol mindenféle robbanásveszélyes anyag,
például gázok, gőzök vagy por van, még ideiglenesen is. Ez vonatkozik az öntapadó gőzökre vagy
folyékony oldószerekre is (pl. Nitro, aceton, stb.). Ilyen esetekben győződjön meg róla, hogy a "carlo"
TSE kályha szobahőmérsékletre hűl, és be van-e kapcsolva.  

 A 3 évnél fiatalabb gyermekeket ne hagyjuk egyedül, kivéve, ha folyamatosan figyelik őket. A 3 éves és 8
év alatti gyermekek csak akkor kapcsolhatják be és ki a berendezést, ha felügyelték vagy utasították a
berendezés biztonságos használatát, és megértették az ebből eredő veszélyeket, feltéve, hogy a berendezést
a szokásos használati helyzetbe helyezik, vagy telepítve vannak. A 3 éves és 8 év alatti gyermekek nem
helyezhetnek be olyan dugót, amely a foglalatban lehet, ne szabályozza a berendezést, ne tisztítsa meg a
berendezést és / vagy ne végezzen karbantartást a felhasználó által előírt módon se!  

 A "carlo" TSE alapváltozatban nincs felszerelve a szobahőmérséklet szabályozására alkalmas eszköz.
(tartozékként kapható). Szoba termosztát nélkül a "carlo" TSE nem lehet kis helyiségben illetve olyan
szobában felépíteni, amelyeket olyan személyek laknak, akik önmagukban nem hagyhatják el a szobát,
kivéve, ha folyamatos ellenőrzés biztosított.  

 A "carlo" TSE hőmérséklet-szabályozó / korlátozó kombinációval rendelkezik. A védelmi

hőmérsékletkorlátozó 200 ° C-os belső kályhahőmérsékleten kikapcsol, és manuálisan kell állítani.  
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 Mindazonáltal biztosítani kell, hogy: - elkerülhető legyen a hő felhalmozódása (nem fedezi);  A kályha
mögött levő elemeket el kell távolítani (szabadon álló kályhák esetében); - a legkisebb távolságokat az
éghető tárgyakhoz (pl. bútorok) fent kell tartani. Ezeket nem lehet lógó vagy eső tárgyakkal csökkenteni:  

oldalirányú minimális távolság 250 mm, minimális távolság 500 mm; - gyúlékony vagy gyúlékony
anyagok. A függönyök, a papír, a spay flakonok stb.  

 Ne tegyen be elemeket a "carlo" TSE-be. Ez meghibásodáshoz vagy az épület gyújtásához vezethet  
 A por felhalmozódásakor a "carlo" TSE változatokat kényszerített megoldással csak a kikapcsolt

ventilátorral lehet üzemeltetni.  

1,1 Működés  

A "carlo" TSE kiváló minőségű tűzálló fűtőlapokból áll, amelyek rozsdamentes acél tartókereteken vannak.  

Ezeket csempe burkolatba helyezik és Tagstrom-mal (fényáram vagy normál áramerősség) melegítik. A
fűtőlemezek melegítik a csempefalon belül a levegőt. A cserépkályha kialakításától függően a hő csak a
csempe felületén vagy levegőnyílásokon keresztül szabadul fel. Általában a "carlo" TSE-t további tárolási
tömeg nélkül hajtják végre, ahol a közvetlen fűtés rövid válaszidővel érhető el.  

2) Első üzembe helyezés

A "carlo" TSE azonnal üzembe helyezhető az E-kapcsolat befejezése után.  

Az épület nedvességének kiégése érdekében a "carlo" TSE-t már "szárazon kell melegíteni" annak befejezése
vagy közvetlenül azt követően.  

2.1 Száraz fűtés: A száraz fűtést általában a kályha építője vagy az elektromos vállalat végzi. Ha ez még nem
történt meg, javasoljuk ezt a fűtési szezon kezdete előtt megtenni.  
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Forgassa el a fali vezérlődoboz (termosztát) forgó gombját az óramutató járásával megegyező irányban a
maximális pozícióig, és hagyja ott. Állítson be minden szoba termosztátot vagy további vezérlést a
legmagasabb szintre. A termosztát zöld jelzőfénye világít. A "carlo" TSE most felmelegszik.  

Az építési módtól és az épület nedvességének magasságától függően a száraz fűtés 1-2 napot vesz igénybe. A  
"carlo" TSE válaszidejét a száraz fűtés jelentősen lerövidíti, és a kondenzációból adódó esetleges
meghibásodások elkerülhetők.  

3) Üzemeltetés

A "carlo" TSE alapfelszereltsége a hőmérséklet-szabályozó / korlátozó kombináció. Ezt a fali dobozba
(termosztát) szerelték fel, és szabályozza a cserépkályha belső hőmérsékletét. A csempe fal hőmérséklete a
kályha szerkezetétől és a belső levegő hőmérsékletétől függ. A beltéri levegő a hőmérséklet-szabályozóval 0
és 150 ° C közötti tartományban fokozatosan állítható. A kapcsoló fordulási tartománya egy háromnegyed
körből áll (270 fok), és egy lenyűgöző Schwellkreis képviseli. Ez a szabályozás megakadályozza a
túlmelegedést a maximális beállítás esetén is.  

A középső beállítás (a hüvelykujjával ellentétben a működési lámpával) kb. A maximális pozíció kb. 80 ° -os
csempehőmérsékletet jelent (az építménytől függően különböző értékek).  

A termosztát vezérlése az alapszabályozás (a szobahőmérséklet figyelembevétele nélkül). Ez mindig egy
további vezérlőváltozattal működik. A zöld működésjelző fény azt jelzi, hogy a "carlo" TSE ténylegesen
melegszik.  

A "carlo" TSE-ben az ideiglenes repedéshangok a meglévő hőmérséklet miatt nem kerülhetők el teljesen.  
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3.1 A kályha kimenetétől független további vezérlőelemek bármikor tartalmazhatnak
további vezérlőelemeket, pl. A "carlo" TSE-ben a szobatermosztátot, az időzítőt, a
felületi termosztátot, a telefon távirányítóját stb. Használják. A telepítés később is
lehetséges, mivel az összes előkészítés már a gyárban megtörtént. Csak a szükséges
vezérlőkábeleket kell elhelyezni.  

3.1.1 Szoba termosztát  
A szoba termosztátot a villanyszerelő már telepítette egy megfelelő falon, egy belső falon. Annak érdekében,
hogy ne befolyásolja a vezérlési pontosságot, be kell tartani a szoba termosztát készülék leírásában
meghatározott minimális távolságokat. A kívánt szobahőmérséklet (például 20 ° C) a skálán és
állítsa a kapcsolót ON állásba.  

A kívánt hőmérséklettől függően a WSK forgó gombjának a középső és a maximális érték
között kell lennie. A "carlo" TSE be- és kikapcsolható a szoba termosztáton keresztül, valamint a
"carlo" TSE forgó gombján keresztül.  

3.1.2 Időzítő  
Időzített fűtési műveletekhez, pl. Az éttermekben, irodákban, orvosi rendelőkben stb. Ajánlott időzítő vagy
szoba termosztát kombinációja. A kívánt fűtési időket be kell programozni, és a WSK forgatógombját a
kívánt sütőhőmérsékletre kell állítani.  

3.1.3 Felületi termosztát  
A WSK forgó gombjával történő alapvető vezérlés csak a csempe felületi hőmérsékletének közvetett
vezérlését teszi lehetővé. A pontos hőmérsékletszabályozáshoz vagy a hőmérséklet korlátozásához
(óvodákban, ápolási otthonokban stb.) Elektronikus felületi hőmérséklet-szabályozó használható
távérzékelővel. Az érzékelőt a kályhás a védőcsőbe szereli a csempe felületén.  
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Ezen a rendszeren keresztül lehetséges a pontozási hőmérséklet pontosságának beállítása és szabályozása.
Állítsa a WSK forgatógombját a maximális értékre, és állítsa be a kívánt csempe fal hőmérsékletét a felületi
termosztáton.  

3.1.4 Telefon távirányítás  

A telefon távirányító modulja pl. a vezérlőszekrénybe szerelve. SMS-ben, hívás vagy kód bevitele esetén a
fűtés be- és kikapcsolható. A "carlo" TSE telefonos bekapcsolásához azonban a WSK forgó gombját be kell
kapcsolni (ajánlása: középső pozíció).  

4) Carlo TSE kikapcsolása

A fűtési szezon után  a "carlo" TSE ki van kapcsolva a termosztát forgó gombjával.
Ehhez forgassa el a forgatógombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg
meg nem áll. Az is lehetséges, hogy a "carlo" TSE-t csak a kiegészítő  
vezérlőegységen letiltjuk. A fűtési időszak végén azonban meg kell szakítani a fali 
vezérlődoboz tápellátását is.  

Ez pl. a "carlo" TSE áramkör biztosítékának kikapcsolásával vagy kicsavarásával lehetséges a fő- vagy
alelosztóban.  

5) Karbantartás

A carlo TSE kevés karbantartást igényel. Azonban folyamatosan figyelni kell, hogy nem esett-e semmi éghető
a kályha mögé, illetve az éghető berendezési tárgyak (bútorok, függöny stb.) megfelelő távolságra legyenek.
(lásd 1.pont)  

A levegőnyílással ellátott termékek esetében ezeket időnként tisztítani és porszívózni kell.  
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A fűtési szezon kezdete előtt ellenőrizni kell a vezérlő- és biztonsági eszközök működését. A kályhacsempe
felületeket a csempe gyártójának utasításai szerint kell tisztítani és karbantartani.  

6) Meghibásodás-mit tegyünk? Ha a "carlo" TSE-n hiba lép fel, kérjük, vegye figyelembe az alábbi megjegyzéseket.

Ha nem tudja meghatározni a hiba okát, hívja fel a felelős villanyszerelőt. Ismertesse a lehető legpontosabban a

problémát, és készítse elő a telepítési utasításokat és a vázlatokat  

6.1 Kisebb hibák kijavítása  

Ha hiba lép fel, gyakran csak kisebb meghibásodások  
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6.1.1 A carlo TSE nem meleg  

 Ellenőrizze a "Carlo" TSE biztosítékát a főelosztóban, és szükség esetén cserélje ki, vagy kapcsolja be

újra. Forgassa el a termosztát gombját az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a
"carlo" TSE bekapcsoljon.  

 Távolítsa el a termosztát fedelét és nyomja meg a reset gombot (csak akkor, ha a biztosíték ki van
kapcsolva!). A RESET gomb megnyomásával a túlmelegedés elleni védelem felismerhető. Ez 200 ° C
magas belső kemencehőmérsékleten vált ki. Hasonlóképpen ezt az első üzembe helyezés előtt kell
működtetni. Ez egy csavarhúzóval történik, amíg a RESET nyomógomb egyértelműen nem hallható. Ha
a túlmelegedés elleni védelem bekapcsol, lépjen kapcsolatba a villanyszerelőjével.  

 Ellenőrizze a kiegészítő vezérlőelemek beállításait  

 Még nedves a kályha, nem történt meg a száraz fűtés  

6.1.2 A carlo TSE túl meleg  

 Forgassa el a termosztát forgatógombját az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a

kívánt hőmérsékletet a kályhacsempe.   

 Ellenőrizze a kiegészítő vezérlőelemek beállításait  

7) Biztonság, ismeretség, megfeleltség

A "carlo" TSE megfelel az elektromos berendezésekre vonatkozó megfelelő biztonsági előírásoknak, ha
megfelelően vannak felszerelve. A felhasználót tájékoztatni kell minden a kályhával kapcsolatos
teendőkről, továbbá át kell adni a teljes dokumentációt, beleértve a bekötési rajzokat és a felhasználói
kézikönyvet.  

7.1 CE-megfelelőség  

CE jelölés a 2006/95 / EK EK alacsonyfeszültségű irányelv

szerint 8) Garancia

A "carlo" TSE kályha tervezéséhez, telepítéséhez és üzembe helyezéséhez be kell tartani helyi tűzvédelmi
és építési előírásokat, a telepítési utasításokat és a használati utasítást. A megfelelés elmulasztása elengedi
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a garanciát és a felelősséget az esetleges károkért. A következményes károk minden esetben kizárásra
kerülnek.  

A szállított alkatrészek hibás anyagi feltételeinek és célszerű végrehajtásának érdekében a legutóbbi
kiadás az osztrák villamos- és elektronikai ipar általános szállítási feltételeinek megfelelően biztosítjuk
a jogi garanciát.  
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A TSE CSATLAKOZÁS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ MÉRÉSI PROTOKOL 

_________________________         _____________________________   Beépítési helyszín            Telepítő
cég 

___________________________        ____________________________   Használt vezérlők            Kivitelező 

___________________________  ____________________________ 

Kapcsolat rendszer  Dátum, Aláírás 

Szemrevételezés 

Megjegyzés 

TSE      ________________________________________________ Kapcsolatok   

________________________________________________ 
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Megszüntetés   ________________________________________________ 

Termosztát  ________________________________________________ 

Termosztát beállítás  ________________________________________________ 

A műszaki változtatások, valamint a mondat és nyomtatási hibák lehetőségét fenntartjuk! 


