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Fali kazánok

Family

Family Riello: intelligens kazán
memory funkcióval

A Riello Kutatóközpontjában készült az első Memory funkcióval ellátott
kazán, melyet úgy terveztek, hogy magas színvonalon lássa el mind
a fűtési, mind a használati meleg víz (HMV) előállítási feladatokat.
Family Riello – már a neve is kifejezi magas szintű adottságait:
Egyszerűség, megbízhatóság, biztonság, garancia és könnyű használat.

TERMÉKCSALÁD
A Family termékcsalád megfelel az ErP 2009/125/EK irányelvnek, és
alacsony fogyasztású (IEE ≤0,20) keringtetővel van felszerelve. Nyílt
égésterű, kombi változatban, 24 és 28 kW-os teljesítménnyel áll
rendelkezésre.

Termékcsalád - Technológia

Intelligencia: innováció és egyszerű használat

A Family egyesíti az új intelligenciát és az egyszerű használatot. Az
egyszerű és intuitív szimbólumokkal ellátott digitális kijelzőnek
köszönhetően, a Family megkönnyíti a felhasználó számára a működési
állapot leolvasásának, a beállításoknak és a kazán használatának általános
műveleteit (például a rendszer feltöltési műveletét). Ezenkívül a Family a
fali kazánok között egyedülálló, innovatív formatervezéssel rendelkezik.

FŰTÉSI KÉNYELEM

HMV KOMFORT

A Memory gombnak, a C.T.R. (fűtési hőmérséklet
szabályozása) funkciónak és a Hőszabályozásnak
köszönhetően a Family kazán jelentősen
csökkenti a lakótér hőingadozását, rövid időn
belül kielégíti a hőigényt, így garantálva a lakás
kényelmes felfűtését.

Nagy
mennyiségű
meleg
víz
ideális
hőmérsékleten, minimális várakozási idő és
főként kiváló teljesítmény / fogyasztás arány.
Ezt a kényelmet nyújtja a Family készülék a
használati meleg víz előállítására. A Memory,
Kényelem és Touch&Go funkciók számos
kombinációjának és a nagy teljesítménynek
köszönhetően a kazán működése minden
felhasználó igényéhez személyre szabható.

TAKARÉKOS: NINCS
GÁZPAZARLÁS

VÍZ-

ÉS

Family, a takarékos készülék: a kazán, azáltal,
hogy „megtanulja” (Memory gomb) a család
szokásait, csak akkor melegíti fel a használati
meleg vizet, amikor arra szükség van, vagyis a
vételezések előtt. Ezzel gáz- és vízmennyiség
takarítható meg, mivel megszűnik a várakozási
idő és nem tartja melegen a rendszer a vizet,
amikor arra nincs szükség. A „váratlan” melegvízhasználatot segíti a Touch&Go funkció, amely a
csap egyszerű megnyitása és elzárása révén
lehetővé teszi a felmelegítés elindítását.
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Family Riello: intelligens kazán Memory gombbal

INFÓ GOMB:
Általános információkat jelenít meg:
- Külső hőmérséklet (kültéri szonda csatlakoztatásával)
- Rendszernyomás
- Fűtéshez beállított hőmérséklet
- HMV-hez beállított hőmérséklet

INTELLIGENS TÖLTÉS A CSEPP GOMBBAL
A villogó ikon azt jelzi, hogy a rendszert fel kell tölteni, mielőtt a víz teljesen elfogy és a kazán leáll;
Family, a gomb egyszerű lenyomásával elindul az automatikus ciklus, és a Family készülék teljesen
biztonságosan és önállóan feltölti a rendszert.

MEMORY GOMB
Aktiválja a berendezés intelligenciáját.
-	
fűtési üzemmódban: az előremenő hőmérsékletet a Family kazán függetlenül kezeli, így csökken
a felfűtési idő és elkerülhető a radiátorok hőmérséklet-ingadozása.
-	HMV üzemmódban: a Memory gomb aktiválásával a rendszer eltárolja a HMV vételezési
szokásokat, így a Family csak akkor melegíti fel a vizet, amikor arra szükség van, nincs tehát
pazarlás.

Működés első hete
Példa
október 18., hétfő

vételezés

6,00

6,30

7,00

7,30

8,00
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9,00

9,30

10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

6,00

6,30

7,00
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8,00

8,30

9,00
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10,00

10,30

11,00

11,30

12,00

12,30

mentés
Működés második hete
Példa
október 25., hétfő

vételezés
mentés

vételezés

vételezés mentése

felmelegítés indul

Igény szerint minden nap más profil.

FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLET
SZABÁLYOZÓ GOMB

ÉS HA MEGVÁLTOZNAK A SZOKÁSAIM?
A Touch & Go funkciónak köszönhetően, a csap nyitása/zárása révén a kazán
„értesül” az azonnali meleg víz igényről. A Family készülék azonnal elrendeli a
felfűtést a következő vételezéshez. A csap újbóli megnyitásával a melegvíz néhány
pillanaton belül rendelkezésre áll*.
*Figyelembe véve a kazántól a vételezési helyig történő eljutás idejét.
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néhány
másodperc
múlva...*
nyitás/zárás

felfűtés

rendelkezésre
álló meleg víz

*a vételezést megelőző
hőmérséklet függvényében

idő

Technológia

KAZÁN BE/KI
RESET GOMB

A használati meleg víz hőmérsékletének növeléséhez/
csökkentéséhez nyomja meg a gombot és forgassa el
a szabályzót.
A fűtés ki/be kapcsolásához nyomja meg a gombot.
A fűtési kör hőmérsékletének növeléséhez/
csökkentéséhez nyomja meg a gombot és forgassa el
a szabályzót.

FŰTÉSI ÜZEMMÓD
BE/KI GOMB

Memory gomb

Kényelmi funkció gomb

HA MEGJELENNEK AZ ALÁBBI IKONOK A KIJELZŐN

A rendszer feltöltéséhez nyomja meg a Csepp gombot.
A ciklus végrehajtása automatikusan megtörténik.

MANUÁLIS GOMB
(A műszaki segítségnyújtáshoz)

RESET

Nyomja meg
a gombot

Automatikus
helyreállítás
folyamatban

R E S E T Hívja a

Szakszervizt

A Family termék használata valóban egyszerű, de a Riello, az
Ön kényelme érdekében, egy gyors használati útmutatóval is
megajándékozza Önt, mely adathordozón áll rendelkezésre.
Tartsa mindig a keze ügyében!

KÉNYELMI FUNKCIÓ GOMB: „NEM FAGYOS, NEM ÉGETI LE A KEZEDET”
A Kényelmi funkció gomb kiválasztásával, a Family Riello a zuhanyzáshoz éppen ideális hőmérsékletre
(40 °C) állítja be a vizet. A hőmérséklet 0,5 °C fokonként, 35 és 45 °C között állítható.

HMV HŐMÉRSÉKLET
SZABÁLYOZÓ GOMB

ENKÓDER
elektronikus szabályzó

ÉS HA HIRTELEN BEÁLL A HIDEG?
A gyári hőfokszabályozásnak köszönhetően, a külső hőmérséklet érzékelő (opcionális) csatlakoztatásával a Family gyorsan alkalmazkodik a külső
időjárási viszonyokhoz.
A külső hőmérséklet függvényében automatikusan változik a fűtési hőmérséklet, a hidegebb napokon melegebb, elő- és utószezonban
langyosabb hőmérsékletet ad, aminek köszönhetően javul a fűtési komfort és fűtőanyag takarítható meg.
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Family Riello: műszaki jellemzők

ÚJ HIDRAULIKUS EGYSÉG
A Family egy kompozit anyagból készült, innovatív hidraulikus egységgel rendelkezik. Az egyes
elemek frontoldalon történő elhelyezése és a gyors csatlakozások egyszerű karbantartást
tesznek lehetővé.
A távoli áramlásérzékelő, a nagyobb átmérőjű leeresztő, az új típusú három járatú motoros
szelep és az alacsony fogyasztású keringtető szivattyú (IEE ≤0,20) – csakhogy néhányat
említsünk az új Riello hidraulikus egységet jellemző újdonságok közül.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS
A berendezés tökéletesen csereszabatos a már telepített Riello modellekkel. Több mint 16 cm
a távolság a vízvezeték csatlakozások és a fal között, ami megkönnyíti a készülék bekötését. A
kazánhoz tökéletesen illeszkedő, gyári alsó burkolatnak köszönhetően a telepítés egyszerűen
kivitelezhető.

EGYSZERŰSÍTETT DIAGNOSZTIKA
A Family-vel a diagnosztika is egyszerű.
A készülék jelzi a felhasználónak, ha meg kell nyomnia a RESET GOMB-ot, vagy ha hívnia kell a
Szervízszolgálatot, egy esetleges, általa nem orvosolható hiba esetén.

TARTOZÉKOK
Tartozékok minden igényt kielégítő, széles skálája áll rendelkezésre.
Előszerelő sablon; Kültéri érzékelő; Fűtési rendszer csapkészlet; Fűtési rendszer csapkészlet
szűrővel; Nagy emelőnyomású keringtető készlet; Tágulási tartály, 10 l
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MŰSZAKI ADATOK

FAMILY
Kazán modell

24 KI

28 KI

Fűtési energetikai osztály

C

C

HMV energetikai osztály

B

B

Nyilatkozat szerinti terhelési profil

XL

XL

Égéstér

nyitott

nyitott

Tüzelőanyag

MTN | LPG

MTN | LPG

Névleges hőterhelés

kW

26,7

31,9

Névleges hőteljesítmény (80°–60°)

kW

24,0

28,7

Csökkentett hőterhelés

kW

10,7

14,0

Csökkentett hőteljesítmény (80°–60°)

kW

9,1

11,9

HMV
Névleges hőterhelés

kW

26,7

31,9

Névleges hőteljesítmény

kW

24,0

28,7

Csökkentett hőterhelés

kW

8,3

8,7

Csökkentett hőteljesítmény

kW

7,1

7,4

Hasznos hatásfok Pn max-on (80°–60°)

%

89,8

90,0

Hasznos hatásfok Pn min-on (80°–60°)

%

85,4

85,2

Hatásfok 30%-on

%

89,5

89,5

Égési hatásfok

%

91,1

91,2

Felvett elektromos teljesítmény

W

55,0

53,0

MTN HATÁSFOK

Tápfeszültség

Volt-Hz

230-50

230-50

Védelmi fokozat

IP

X5D

X5D

FŰTÉS
Max. nyomás

bar

3,0

3,0

Fűtési hőmérséklet tartomány

°C

40–80

40–80

Tágulási tartály méret

liter

8,0

8,0

HMV ELŐÁLLÍTÁS
Max. nyomás

bar

6,0

6,0

Meleg víz előállítás Δt+25 °C-kal

l/perc

13,7

16,5

Meleg víz előállítás Δt+30 °C-kal

l/perc

11,5

13,7

Meleg víz előállítás Δt+35 °C-kal

l/perc

9,8

11,8

Hőterhelés-korlátozó

l/perc

10,0

12,0

HMV hőmérséklet-tartomány

°C

35–60

35–60

HMV minimum hozam

l/perc

2,0

2,0

CSATLAKOZÁSOK
Gázbekötés

Ø

3/4’’

3/4’’

HMV belépés - kilépés B/K

Ø

1/2’’

1/2’’

Rendszer – előremenő/visszatérő RE/RV

Ø

3/4’’

3/4’’

Kéménycsatlakozás

Ø

130,0

140,0

A kazán méretei (MaxSzéxMé)

mm

740*x400x332

740*x450x332

Kazán nettó tömeg

kg

30,0

32,0

FÜSTGÁZKIVEZETÉS

MÉRET ÉS SÚLY

(*) magasság a csatlakozókat takaró burkolat nélkül (+65 mm)
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RIELLO S.p.A. - 37045 Legnago (VR)
tel. +39 0442 630111 - fax +39 0442 630371
www.riello.it

Mivel Vállalatunk elkötelezett a gyártás, az esztétikai és méretbeli jellemzők, a műszaki adatok, felszerelések és
tartozékok folyamatos tökéletesítése mellett, ezek változtatásnak lehetnek kitéve.
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