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Útmutató az OV3 falon kívül szerelt, fűtés és hűtés

osztóvezérlő szereléséhez (20171215)

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 az osztó-gyűjtő feletti falfelületre szerelje, olyan távol attól, hogy a 

zónaszelepek szelepmozgatóinak becsatlakozó kábelei toldás nélkül beköthetők 

legyenek.

Ne felejtse el tömítéssel ellátni a felerősítő csavarok környékét, csak így 

biztosítható a freccsenő víz elleni védettség.

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

hozzáférhetőek lesznek a felerősítő csavarok helyei, valamint a nyomtatott áramkör 

sorkapcsai.

Zónák üzemének beállítása

Az OV3 osztóvezérlő alkalmazása előtt be kell állítani a hat zóna 
üzemelési típusát. Minden zóna kimeneti sorkapocs mellett van az átkötési 
lehetőség (forrasztással, rövid szigetelt vezetékkel), amivel meghatározható 
annak a zónának az üzemelési típusa. A sorkapocs melletti, felírat nélküli 
pontot kell összekötni a következő pontok valamelyikével:

F ponttal csak fűtési üzemmódra lehet beállítani,
H ponttal csak hűtési üzemmódra lehet beállítani,
F+H ponttal fűtés-hűtési üzemmódra lehet beállítani.



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

● KV FELE (kazánházi vezérlő felé)

N hálózati nulla vezető

F/H az kazánházi vezérlő fűtést/hűtést aktiváló áramköre

FŰT az kazánházi vezérlő fűtést kiválasztó áramköre

HŰT az kazánházi vezérlő hűtést kiválasztó áramköre

A baloldali tömszelencén 4x0,5 (pl. NYSLY számozott) kábellel csatlakozik a  

kazánházi vezérlőhöz.

● ZÓNA TERM (zónatermosztát bemenetek)

TF vezetéket és a középső vezetéket zárja a termosztát,

ha fűtés igényt jelez;

TH vezetéket és a középső vezetéket zárja a termosztát,

ha hűtés igényt jelez.

Hat darab zónatermosztát csatlakoztatására van lehetőség 3x0,5 kábellel.

Ha egy termosztát több különböző üzemmódra beállított zónát vezérel, akkor 

ezeknek a zónáknak a bemeneteit közösíteni kell. (Pl.: az 1. zóna bemenetre 

be kell kötni termosztátot, de a bemeneti sorkapocs középső pontját a 2. zóna 

bemeneti sorkapcsának középső pontjára is át kell kötni.)

Alsó tömszelencék

● ZÓNA KI (zóna kimenetek)

F és N a megfelelő zóna szelepeinek meghajtása, 230 VAC-tal.

Zónánként több szelep párhuzamosan beköthető, 2x0,5 kábellel.
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