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Útmutató a KV2 kazánházi fűtés- és hűtésvezérlő
szereléséhez (20081210)

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 kazánháznak arra a falfelületére szerelje a vezérlőt, amelyet a felhasználó

könnyen elér, amikor a feszültségmentesítést vagy az üzemmód átkapcsolást végzi.

A becsatlakozó kábelek egyszerű és rövid nyomvonalon érkezzenek ide.

Ne  felejtse  el  visszatenni  a  felerősítő  csavarok  tömítő  kupakjait,  csak  így

biztosítható a freccsenő víz elleni védettség.

Becsatlakozó kábelek

A kábelek  nyomvonalának  kitűzésekor  vegye  figyelembe  azt,  hogy  melyik

tömszelence melyik kábel bevezetésére szolgál, mert a dobozon belül kevés a hely a

vezetékek  keresztezésére.  Hasonlóan fontos az ajánlott  kábel  típus  alkalmazása,

mert  vastagabb  kábel  a  tömszelencékbe  nem  vezethető  be.  Bekötés  után  a

tömszelencék megszorításával biztosítható a freccsenő víz elleni védettség.

Felső tömszelencék

● OSZTÓVEZÉRLŐ
FŰT az osztóvezérlő fűtést kiválasztó áramköre
HŰT az osztóvezérlő hűtést kiválasztó áramköre
F/H az osztóvezérlő fűtést/hűtést aktiváló áramköre
N hálózati nulla vezető

Balról, maximum öt tömszelence fogadja az OV2 típusú osztóvezérlőktől 
érkező 4x0,5 (pl. NYSLY számozott) kábeleket. Ha az osztóvezérlőhöz csak 
fűtő zónák tartoznak, akkor HŰT vezetőre nincs szükség. Az osztóvezérlők 
sorrendje felcserélhető.

● VÁLTÓ SZELEP
HŰT (hűtésre átváltó áramkőr)
FŰT (fűtésre átváltó áramkőr)



N (hálózati nulla vezető)
VF (hálózati védő vezető)

A jobb szélső tömszelence fogadja a váltó szeleptől az 4x0,5 kábelt.

Alsó tömszelencék

● 230V BETÁP (fázis, nulla, védőföld)
6 A kismegszakítóval védett, 230 V hálózati feszültség ellátás MTK 3x0,5 
kábellel.

● KAZÁN TÁP (fázis, nulla, védőföld)
A kazán állandó 230 V-os tápfeszültség ellátása MTK 3x0,5 kábellel.

● FŰTÉS HATÁROLÓ TERMOSZTÁT
A kazán határoló csőtermosztátjától MTK 2x0,5 kábel. A kazán fűthet, ha e 
termosztát áramköre zárt.

● FŰTÉS BEKAPCS
A kazán fűtést bekapcsoló áramköre MTK 2x0,5 kábellel. (kontaktus zárás 
vagy 230 VAC kimenet)

● HŰTÉS HATÁROLÓ TERMOSZTÁT
A folyadékhűtő határoló csőtermosztátjától MTK 2x0,5 kábel. A hűtő hűthet, ha
e termosztát áramköre zárt.

● HŰTÉS BEKAPCS
A folyadékhűtő hűtést bekapcsoló áramköre MTK 2x0,5 kábellel. (kontaktus 
zárás vagy 230 VAC kimenet)

● CIRKULÁLTATÓ SZIVATTYÚ (fázis, nulla, védőföld)
A cirkuláltató szivattyú tápellátása MTK 3x0,5 kábellel.

● SZEKUNDER BEKAPCS
Kimenet MTK 2x0,5 kábellel, ami akkor aktív, ha a FŰTÉS BEKAPCS vagy a 
HŰTÉS BEKAPCS kimenetek valamelyike aktív. (kontaktus zárás vagy 230 V 
AC kimenet)

● FŰTÉS SZIVATTYÚ (fázis, nulla, védőföld)
A fűtéskor működő szivattyú áramköre MTK 3x0,5 kábellel.

● HŰTÉS SZIVATTYÚ (fázis, nulla, védőföld)
A hűtéskor működő szivattyú áramköre MTK 3x0,5 kábellel.

● HŰTÉSI VEZÉRTERMOSZTÁT
A hűtés vezértermosztáttól MTK 2x0,5 kábel. A hűtést az egész rendszerben 
tiltja, ha e termosztát áramköre megszakít.

● FŰTÉSI VEZÉRTERMOSZTÁT
A fűtés vezértermosztáttól MTK 2x0,5 kábel. A fűtést az egész rendszerben 
tiltja, ha e termosztát áramköre megszakít.

● SZEKUNDER SZIVATTYÚ (fázis, nulla, védőföld)
A fűtéskor is és a hűtéskor is működő szivattyú áramköre MTK 3x0,5 kábellel.
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