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1. TULaJDonSágoK ÉS aLKaLmaZáSI TERÜLET 

HagyományoS KaZánoK < 35 kW

Hagyományos rendszerÛ kombi gázkészülék 
led-es kijelzÕvel

a BS hagyományos rendszerû kombi gázkészülékeink fe-
dik le palettánk basic kategóriáját. a kéményes, illetve zárt 
égésterû változatban egyaránt elérhetõ 24 kW-os készülé-
kek a fûtési rendszer ellátása mellett a beépített szekunder 
hõcserélõn keresztül átfolyós rendszerben gondoskodnak 
a használati melegvíz-ellátásról is. 
a BS-re a letisztult formavilág éppúgy jellemzõ, mint 
a felhasználóbarát kialakítás. Emellett pedig könnyen 
felszerelhetõ, karbantartható.
a készülékre on/off rendszerû vagy programozható 
szobatermosztát köthetõ.
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2. áTTEKInTÕ BEmUTaTáS

bs 24 FF

energetikai jellemzõk
• zárt égésterû fali kazán fûtésre és használati-melegvíz 

azonnali elõállítására, beltéri beépítéshez
• 3 csillagos égési hatásfok a 92/42/CEE irányelv alapján
• 3-as nox osztály az UnI En 483 szabvány szerint
• névleges hõterhelés fûtés üzemmódban (max/min): 25,8 

/ 11 kW (24 FF)
• névleges hõterhelés használati-melegvíz üzemmódban 

(max/min): 28,7 / 12,2 kW (24 FF)
• hasznos hõteljesítmény fûtés üzemmódban (60/80°C) 

(max/ min): 24,2 / 8 kW (24 FF)
• hatásfok névleges hõterhelésnél (60/80 °C): 93,8 %  

(24 FF)
• hatásfok a névleges hõterhelés 30%-án (rit. 30 °C):  

93,6 % (24 FF)
• fûtési hõmérséklet szabályozási tartománya: 35–85 °C
• használati-melegvíz hõmérséklet-szabályozási tartomá-

nya: 36–60 °C

égési részegység
• kényszeráramoltatásos zárt égéstér
• ionizációs elektronikus gyújtás gyújtóelektródával és 

lángérzékelõvel
• önszabályozó szelep, elektronikus sebességmodulálás-

sal
• kontakt nTC szondák a primer elõremenõ és visszatérõ 

körön a hõmérséklet ellenõrzésére

Hidraulikai részegység
• keringetõ szivattyú integrált automata légtelenítõvel, 

kétsebességes modulációval a rendszer elõremenõ és 
visszatérõ hõmérséklete közötti különbségtõl függõen

• rozsdamentes acéllemezes használati melegvíz-
hõcserélõ

• tágulási tartály kapacitása 8 liter
• nTC merülõ szonda a vízhõmérséklet ellenõrzésére 

használati-melegvíz üzemmódban

BS

választható modellek:

kombi üzemû, átfolyós modell fûtésre és használati-
melegvíz elõállításra, zárt égésterû kivitelben

bs 24 FF (3300285)

Füstgázelvezetés
• mintavevõ helyek égéselemzéshez a füstelvezetõ 

gyûjtõcsõbe integrálva
• kéményseprõ funkció az égéselemzéshez

biztonság és ellenõrzés
• a keringetõ szivattyú és a primer kör védelme a vízhiány 

ellen, nyomásérzékelõ segítségével
• a primer kör védelme a víz keringetésének leállása ellen, 

elõremenõ és visszatérõ oldali hõmérsékletszondákkal
• a keringetõ szivattyú és a háromjáratú szelep beraga-

dását megakadályozó rendszer, amely a nem üzemelõ 
kazánnál 21 óránként mûködésbe lép

• utókeringtetõ rendszer a fûtõkörön
• automatikus by-pass
• vízkõmentesítõ rendszer a használati víz hõcserélõjén
• szûrõk a fûtõ- és a használativíz-körön
• két hõmérsékleti szinten mûködõ fagyvédelmi rend-

szer a fûtõkörön és a használativíz-körön (8°C = csak 
a keringetõ szivattyú kapcsol be; 3°C = bekapcsol az 
égõfej is)

• 3 bar-os biztonsági szelep
• IPX5D érintésvédelmi fokozat

elektronika
• mikroprocesszoros elektronikus kártya
• LED-kijelzõ a fûtési és használati-melegvíz hõmérsék-

letének kijelzésére
• önmûködõ diagnosztikai rendszer

szériatartozékok
• falra akasztáshoz kengyel és perforált minta a beépítés-

hez
• hidraulikai készlet (gázcsap, hidegvizes bemenet csapja, 

teleszkópos csatlakozódarabok a fûtõ- és a használati-
víz-rendszerhez)

• csatlakozásvédõ borítás

kombi üzemû, átfolyós modell fûtésre és használati-
melegvíz elõállításra, kéményes kivitelben

bs 24 CF (3300286)
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bs 24 CF

energetikai jellemzõk
• nyílt égésterû fali kazán fûtésre és használati-melegvíz 

azonnali elõállítására, beltéri beépítéshez
• 2 csillagos égési hatásfok a 92/42/CEE irányelv alapján
• 3-as nox osztály az UnI En 483 szabvány szerint
• névleges hõterhelés fûtés üzemmódban (max/min): 25,8 

/ 11,2 kW (24 CF)
• névleges hõterhelés használati-melegvíz üzemmódban 

(max/min): 28,7 / 12,4 kW (24 CF)
• hasznos hõteljesítmény fûtés üzemmódban (60/80°C) 

(max/ min): 23,7 / 9 kW (24 CF)
• hatásfok névleges hõterhelésnél (60/80 °C): 91,9 %  

(24 CF)
• hatásfok a névleges hõterhelés 30%-án (rit. 30 °C):  

91,2 % (24 CF)
• fûtési hõmérséklet szabályozási tartománya: 35–85 °C
• használati-melegvíz hõmérséklet-szabályozási tartomá-

nya: 36–60 °C

égési részegység
• kéményes készülék, mely mûködése során a telepítési 

helyiség levegõjét használja fel
• ionizációs elektronikus gyújtás gyújtóelektródával és 

lángérzékelõvel
• kontakt nTC szondák a primer elõremenõ és visszatérõ 

körön a hõmérséklet ellenõrzésére

Hidraulikai részegység
• keringetõ szivattyú integrált automata légtelenítõvel, 

kétsebességes modulációval a rendszer elõremenõ és 
visszatérõ hõmérséklete közötti különbségtõl függõen

• rozsdamentes acéllemezes használati melegvíz-
hõcserélõ

• tágulási tartály kapacitása 8 liter
• nTC merülõ szonda a vízhõmérséklet ellenõrzésére 

használati-melegvíz üzemmódban

biztonság és ellenõrzés
• füstgáz-érzékelõ 
• a keringetõ szivattyú és a primer kör védelme a vízhiány 

ellen, nyomásérzékelõ segítségével
• a primer kör védelme a víz keringetésének leállása ellen, 

elõremenõ és visszatérõ oldali hõmérsékletszondákkal
• a keringetõ szivattyú és a háromjáratú szelep beraga-

dását megakadályozó rendszer, amely a nem üzemelõ- 
utókeringtetõ rendszer a fûtõkörön

• automatikus by-pass
• vízkõmentesítõ rendszer a használati víz hõcserélõjén
• szûrõk a fûtõ- és a használativíz-körön
• két hõmérsékleti szinten mûködõ fagyvédelmi rend-

szer a fûtõkörön és a használativíz-körön (8°C = csak 
a keringetõ szivattyú kapcsol be; 3°C = bekapcsol az 
égõfej is)

• 3 bar-os biztonsági szelep
• IPX4D érintésvédelmi fokozat

elektronika
• mikroprocesszoros elektronikus kártya
• LED-kijelzõ a fûtési és használati-melegvíz hõmérsék-

letének kijelzésére
• önmûködõ diagnosztikai rendszer

szériatartozékok
• falra akasztáshoz kengyel és perforált minta a beépítés-

hez
• hidraulikai készlet (gázcsap, hidegvizes bemenet csap-

ja, teleszkópos csatlakozódarabok a fûtõ- és a haszná-
lativíz-rendszerhez)

• csatlakozásvédõ borítás

3. FÕ RÉSZEgySÉgEK

mEgnEVEZÉSEK
1 Égéstermék elvezetés 14 Leeresztõ szelep 
2 Presszosztát 15 HmV áramláskapcsoló
3 Kondenzátum gyûjtõ 16 Feltöltõ csap
4 main heat exchanger 17 Fûtés oldali szûrõ
5 Határoló termosztát 18 Keringetõ szivattyú
6 Fûtés elõremenõ  (nTC1) 19 Fûtés visszatérõ (nTC2)
7 Égõ 20 Váltószelep
8 gyújtó elektródák 21 Ionizációs elektróda
9 gyújtótrafó 22 Égõtér
10 gázszelep 23 Zárt égéstér
12 Biztonsági szelep (3b) 24 Tágulási tartály
13 Szekunder hõcserélõ 25 Ventilátor

26 mérõcsonk

bs 24 FF

1

4

3

5

6

7

8

9

10

12

13 14 15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

2

25

26



8

HagyományoS KaZánoK < 35 kW

9

BS

bs 24 CF

mEgnEVEZÉSEK
1 Kemény csatlakozó 14 Leeresztõ szelep 
2 Füstgáz szonda 15 HmV áramláskapcsoló
3 Füstgáz gyûjtõtér 16 Feltöltõ csap
4 Elsõdleges hõcserélõ 17 Fûtés oldali szûrõ
5 Határoló termosztát 18 Keringetõ szivattyú automata légtelenítõvel
6 Fûtésoldali elõremenõ hõmérsékletérzékelõ 19 Fûtésoldali visszatérõ hõmérsékletérzékelõ
7 Égõ 20 Váltószelep
8 Szikráztató elektródák 21 Érzékelõ elektróda
9 gyújtásvezérlõ 22 Égõtér szigetelõ panelek
10 gázszelep 23 Égõtér
12 Biztonsági szelep (3bar) 24 Tágulási tartály
13 másodlagos hõcserélõ
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mEgnEVEZÉSEK
1 Primer hõcserélõ 9 Fûtés oldali szûrõ
2 Légtelenítõ szelep 10 áramlás érzékelõ
3 Fûtési elõremenõ nTC 11 motoros váltószelep
4 HmV szekunder hõcserélõ 12 nyomásmérõ óra
5 HmV nTC 13 nyomásérzékelõ
6 By-pass 14 Keringetõ szivattyú
7 Biztonsági szelep, 3 bar 15 Tágulási tartály
8 Leeresztõ csap

4. HIDRaULIKaI RaJZ
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6. LEVEgÕBESZÍVáS / ÉgÉSTERmÉK ELVEZETÉS

elvezetési módok

égésilevegõ-beszívás a telepítési helyiségbõl történik

b22

Füstgáz-elvezetés 
az épület kémény-
rendszerén keresztül, 
égésilevegõ-beszívás a 
helyiségbõl

b32

Füstgáz-elvezetés 
az épület kémény-
rendszerén keresztül, 
égésilevegõ-beszívás 
kéményrendszeren ke-
resztül a helyiségbõl

égésilevegõ-beszívás a telepítési helyiségtõl független

C12
Füstelvezetés és 
levegõbeszívás falon 
keresztül, azonos nyo-
mástartományon belül

C32

Kültéri égési levegõ/
füstgáz-elvezetõ 
csõvezeték tetõn 
keresztüli függõleges 
végelemmel, azonos 
nyomástartományon 
belül

égésilevegõ-beszívás a telepítési helyiségtõl független

C42
Füstgáz-elvezetés és 
égésilevegõ-beszívás 
az épület kéményrend-
szerén keresztül 

C52

Kültéri égési levegõ/
füstgáz-elvezetõ 
csõvezeték tetõn 
keresztüli függõleges 
végelemmel, eltérõ 
nyomástartományban 

C62
Füstgáz-elvezetés és égésilevegõ-beszívás külön 
tanúsított és forgalmazott rendszerhez való csatla-
koztatásra alkalmas

C82
Füstgáz-elvezetés és 
égésilevegõ-beszívás 
szétválasztott rendsze-
ren keresztül 

5. mÉRETEK ÉS HIDRaULIKaI CSaTLaKoZáSoK

 mEgnEVEZÉSEK
a Fûtés elõremenõ – 3/4"
B HmV elõremenõ – 1/2"
C gáz – 3/4"
D HmV bejövõ – 1/2"
E Fûtés visszatérõ 3/4"



12

HagyományoS KaZánoK < 35 kW

13

BS

7. BEÉPÍTÉSI aDaToK

a méretek mm-ben értendõk.

bs24FF

Koaxiális elvezetés

Égéstermék-elvezetõk mérete: (� mm) 
F1: 60/100–80/125 (indítóidom cikkszáma: 3318008 – 60/100; 3318040 – 80/125)
F2: 80/80 (indítóidom cikkszáma: 3318367, 65104710 –  80/80) a méretek mm-ben ben értendõek.

Szétválasztott elvezetés

Füstgázelvezetés módszere

Csõhossz (m)

Csõátmérõ
(mm)

bs 24 FF

Csõszûkítõ � 44 nem csõszûkítõ

min max min max

Koaxiális rendszer

C12  
C32   
C42

0,5 0,75 0,75 4
� 60/100

B32 0,5 0,75 0,75 4

C12  
C32   
C42

0,5 3 3 11
� 80/125

B32 0,5 3 3 11

Szétválasztott rendszer

C12  
C32   
C42

S1 = S2
� 80/80

0,5/0,5 9/9 9/9 21/21

C52   
C82

1 + S2
� 80/80

1/0,5 1/23 1/23 1/44

B22 0,5 23 23 45 � 80

S1 – levegõ beszívás  S2 – égéstermék-elvezetés

bs 24 CF



14

HagyományoS KaZánoK < 35 kW

15

BS

8. ELEKTRomoS KaPCSoLáSI RaJZ ÉS a VEZÉRLÕPanEL

bs 24 FF

bs 24 CF

mûszerfal

mEgnEVEZÉSEK

1 Hõmérséklet- és hibajelzõ sárga lámpák 6 nyári/téli üzemmódválasztó kapcsoló – 
fûtési hõmérséklet szabályzó tekerõgomb

2 on/oFF gomb 7 Használati melegvíz beállító gomb

3 BE/KI zöld lámpa 8 Programóra

4 nyomásmérõ 9 Piros lámpa  – a kazán mûködési hiba miatti 
leállását jelzõ lámpa

5 Füstgázelvezetési rendellenességet jelzõ sárga 
lámpa 10 Reset gomb / kéményseprõ funkció

11 Túlmelegedés-jelzõ piros lámpa
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9. TaRToZÉKoK ÉS REnDSZERmEgoLDáSoK

a BS készülékek beltéri szabályozása a következõ szabá-
lyozó tartozékok használatával érhetõ el: szobai érzékelõvel 
vagy programozható szobatermosztáttal (ez utóbbi veze-
ték nélküli – wireless – változatban is kapható).

szobai érzékelõ 
(cikkszám: 3318331)

Programozható 
szobatermosztát 

(cikkszám: 3318239)

a BS készülékkel egy közvetlen magas hõmérsékletû zóna vezérlése oldható meg. a Clima manager alkalmazásával 
lehetõség nyílik arra, hogy a készülék mûködésérõl bõvebb információt kapjunk. 

Fogadóegység vezeték 
nélküli, programozható 

szobatermosztáthoz  
(cikkszám: 3318240)

Programozható 
szobatermosztát, 

vezeték nélküli kivitel 
(cikkszám: 3318241)

10. mÛSZaKI aDaTTáBLáZaT

áLTaLánoS InFoRmáCIó

modell bs 24 FF bs 24 CF

CE iktatási szám 1312BR4793 1312BR4794

Kazán típusa C12 C32 C42 C52 C62 
C82 B22 B22p B32 B11bs

TULaJDonSág

névleges hõterhelés max/min (PCI) kW 25,8/11 25,8/11,2
névleges hõterhelés max/min (PCS) kW 28,7/12,2 28,7/12,4
névleges maximális teljesítmény max/min kW 24,2/8,2 23,7/9,1
Égõtér hatásfok % 94,5 93
névleges hatásfok (60/80°C) Hi/Hs % 93,8/84,5 91,9/82,8
Hatásfok:30% ; 47°C  Hi/Hs % 93,6/84,3 91,2/82,1
Hatásfok minimális teljesítményen Hi/Hs % 89,2/80,3 90,2/81,2
Hatásfok csillagokkal (92/42/EEC irányelv) *** **
Sedbuk osztály % D D
maximális fûtési veszteség (∆T=50°C) % 0,4 1,1
Égõtér veszteség mûködés alatt % 5,5 7
Égõtér szivárgási nagysága % 0,4 0,4

EmISSZIó

minimális depresszió mbar 1,0 3
Égéstermék hõmérséklet  (g20) °C 105 118
Co2 mennyiség (g20) % 6,5 5,8
Co mennyiség (0%o2) ppm 50 53
o2 mennyiség % 8,8 10,1
nox osztály n° 3 3
maximum égéstermék mennyiség(g20) kg/h 56,8 63,7
Légfelesleg tényezõ  % 72 93

FÛTÉSI KöR

Tömegáram veszteség (max) ∆T=20°C mbar 200 200
a rendszer letiltási nyomásértéke bar 0,25 0,25
Tágulási tartály elõtöltési nyomása bar 1 1
Fûtés oldali maximális nyomás bar 3 3
Tágulási tartály kapacitása liter 8 7
Fûtési hõmérséklet:max/min °C 85/35 85/35

HmV KöR

HmV szabályozási tartomány °C 60/36 60/36
Fajlagos vízszállítás HmV üzemmódban (10 perc; ∆T=30°C) liter/perc 11,3 11,3
HmV mennyiség  ∆T=25°C liter/perc 13,6 13,6
HmV mennyiség  ∆T=35°C liter/perc 9,7 9,7
HmV komfortfokozat csillagokkal (En13203) ** **
minimum HmV mennyiség liter/perc 1,7 1,6
HmV nyomás max / min bar 7/0,4 7/0,4

VILLamoS ÉS TömEg 
aDaToK

Tápfeszültség / Frekvencia V/Hz 230 / 50 230 / 50
Villamos teljesítmény W 106 76
Villamos védettség P X5D X4D
minimum szobahõmérséklet °C 5 5
Tömeg kg 30 30
méretek (Szélesség x magasság x mélység) cm 400x770x315
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bs 24 FF

11. TanÚSÍTVányoK
bs 24 CF
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