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Figyelmeztetés

Ennek  a  berendezésnek  az  üzembe  helyezése  és  javítása  230  V-os

hálózati  villanyszereléssel  jár,  ezért  ezt  csak  erre  a  tevékenységre  jogosult

szakember végezheti!

A munka megkezdése előtt győződjön meg a hálózat feszültségmentes

állapotáról!

Megfelelő elhelyezés

A FOV összevont fűtésvezérlő  falon kívüli  és falba süllyesztett  kivitelben is

készül.  Elhelyezése az osztó-gyűjtő felett  célszerű,  olyan távol  attól,  hogy a zóna

szelepek  szelepmozgatóinak  becsatlakozó  kábelei  toldás  nélkül  beköthetők

legyenek.

Az  átlátszó  dobozfedél  levétele  után  kiemelhető  a  feliratos  előlap,  és  így

hozzáférhetők  a  felerősítő  csavarok  helyei,  valamint  a  nyomtatott  áramkör

sorkapcsai. Ne felejtse el tömíteni a felerősítő csavarok környékét, és bekötés után

megszorítani  a  tömszelencéket,  mert  csak  így  biztosítható  a  freccsenő  víz  elleni

védettség.



A kábelek bekötése

A nyomtatott áramkör bal felső sarkán a  230 V feliratú sorkapocs fogadja a

működtető hálózati tápellátást. Áramvédelem után a fázist is és a nullát is leválasztó

kapcsolóval kell csatlakoztatni a hálózathoz.

F hálózati fázis vezető (fekete vagy barna)

N hálózati nulla vezető (kék)

Itt közösíthető a rendszer egy másik osztóvezérlőjének hálózati tápellátása is, és ide

érkezik annak a vezérlő jele is.

FŰT fűtés igényt jelző jel egy másik OV2F osztóvezérlőtől F/H jele)

A 230 V feliratú sorkapocs alatt a SZIV BE feliratú kimenetről (230 VAC max.

200 W) keringtető szivattyú hajtható meg, amikor valamelyik zóna fűtés igényt jelez.

F 230 V fázis

N nulla

A nyomtatott áramkör felső szélén, másodiknak a FŰTÉS BE feliratú kimenet a

kazán  bekapcsoló  jelét  adja,  amikor  valamelyik  zóna  fűtésigényt  jelez.

Ez beköthető kontaktust záró vagy 230 VAC-t kiadó típusra is.

A nyomtatott áramkör felső szélén a hat darab kettes sorkapocs a helyiségek

termosztátjainak a vezetékeit fogadja  ZÓNA TERMOSZTÁT felirattal. A termosztát

zárja a két vezetéket, ha fűtésigényt jelez.

A nyomtatott  áramkör  alsó  szélén  a  hat  darab négyes  sorkapocs  a  zónák
kimenetei.  Ezek  a  zóna  szelepeinek  (esetleg  zóna  szivattyúnak)  a  csatlakozó
vezetékeit fogadják a következő jelölésekkel: ZÓNA KI N és F a megfelelő
zóna  szelepeinek  meghajtása  230  VAC-tal.  Zónánként  két-két  szelepre  van
előkészítve, de több is párhuzamosan beköthető.
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