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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 vezérlőt a fűtő elemek villamos bekötésére használt zárt elosztó szekrénybe

kell szakszerűen beszerelni. A vezérlő 200x130 mm felületű nyomtatott áramköri lap.

Az  alkatrészek  részére  a  lap  felett  legalább  50  mm  magas  hely  szükséges.

A felerősítő csavaroknak nyolc darab 3,1 mm átmérőjű furat van előkészítve a lapon.

A felerősítő furatok előkészítésében a mellékelt jelölő mintalap segíthet.

Hűtő szellőzés

Maximum 6 VA hőveszteség keletkezhet az alkatrészeken. Ezért helytelen kis

méretű  zárt  dobozba  helyezni  a  vezérlőt.  A  nagy  elosztó  szekrényben  a  laza

kábelezés között van hely, hogy a hőt szellőzés elvezesse.

Sorkapcsok a felső szélen

A nyomtatott  áramköri  lap  felső  szélén  van  a  nyolc  zónabemenet.  A 2-es
sorkapcsok  a   1TERM ...  8TERM  felirattal  vannak  jelölve.  Ide  csatlakoznak  a
szobatermosztátok. Ha fűtési igény van, ezek zárják a bemenetet. (24 VDC 2,5 mA)

Sorkapcsok az alsó szélen

A nyomtatott áramköri lap alsó szélén balra van a TAP feliratú 2-es sorkapocs.
Ide kell bekötni a vezérlés saját 230 VAC tápellátását, teljesen függetlenül a fűtések
nagy áramú tápjától.

A további 2-es sorkapcsok a nyolc zónakimenet. Ezek a   ZONA1 ... ZONA8   
felirattal  vannak  jelölve.  Ide  csatlakoznak  a  fűtő  áramkörök  az  egyes  hálózati
fázisoktól a fűtő elemek felé. (230 VAC, maximum 16 A)



Beállítások első bekapcsolás előtt

1. Be kell állítani, hogy melyik zóna melyik hálózati fázisról kap energiát. Ezt a
JP1  ...  JP8 jumper  sorok  1.  és  2.  átkötésével  végezhetjük  el  a  zónakimenetek
bekötésének megfelelően. Például az 1. zónára a következők szerint:

JP1/1 nyitva és JP1/2 nyitva = ez a zóna használaton kívül
JP1/1 zárva és JP1/2 nyitva = ez a zóna az L1 fázist terheli
JP1/1 nyitva és JP1/2 zárva = ez a zóna az L2 fázist terheli
JP1/1 zárva és JP1/2 zárva = ez a zóna az L3 fázist terheli

2. Be kell állítani, hogy melyik zóna milyen súlyú (milyen fontos a hőmérséklet
tartása).  Ezt  a  JP1  ...  JP8 jumper  sorok  3.  és  4.  átkötésével  érhetjük  el  az
épületgépészeti terveknek megfelelően. Például az 1. zónára a következők szerint:

JP1/3 nyitva és JP1/4 nyitva = ez a zóna a legfontosabb
JP1/3 zárva és JP1/4 nyitva = ez a zóna másodrangú
JP1/3 nyitva és JP1/4 zárva = ez a zóna harmadrangú
JP1/3 zárva és JP1/4 zárva = ez a zóna a legkevésbé fontos

3.  Be kell  állítani,  hogy a vezérlő mekkora  ütemidőnként vizsgálja a fűtési
igényeket és módosítsa a zónák fűtését. Ezt a JP30 jumper sor 2. és 3. átkötésével
érhetjük el az épületgépészeti terveknek megfelelően, a következők szerint:

JP30/2 nyitva és JP30/3 nyitva = 20 perc ütemidő
JP30/2 zárva és JP30/3 nyitva = 30 perc ütemidő
JP30/2 nyitva és JP30/3 zárva = 35 perc ütemidő
JP30/2 zárva és JP30/3 zárva = 40 perc ütemidő

4.  Be  kell  állítani,  hogy  a  vezérlő  próbaüzemben  vagy  valódi  üzemben
működjön-e. Ezt a JP30 jumper sor 1. átkötésével érhetjük el:

JP30/1 nyitva = valódi üzemmód (a beállított ütemidővel)

JP30/1 zárva = próbaüzem (10 másodperc ütemidővel)

Kijelzések jelentése

1. A zónabemenetek alatt vannak az LD21 ... LD28 feliratú LED-ek. Az világít,

amelyik zóna használatban van és a bemenete zárva van.

2. A zónakimeneti relék felett vannak az LD1 ... LD8 feliratú LED-ek. Az világít,

amelyik zóna a fűtést bekapcsolta.
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