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A vezérlő előnyei:

- Csak azokat a helyiségeket, szobákat fűtjük fel és olyan hőfokra, amilyet igénylünk
- Nincs fölösleges hőfelhasználás, mert a fűtést nem igénylő időszakban a "Szk"-ban 
keletkező hőt tároljuk, és a "Szk" kihűlése után juttatjuk a rendszerbe.
- A napkollektor fölös energiája által felfűtött, illetve szilárd tüzelésű kazán fűtéskérés 
szünetében termelt hőjét befogadó tárolóban megőrzött energia csökkenti az igen 
költséges gázenergia felhasználását.

Fűtőegység működése:

A  vezérlő  négy  szobatermosztát  jelét  képes  fogadni,  és  a  hozzájuk,  tartozó
fűtőkörökbe három hőforrásból biztosítja a fűtővizet.
Elsősorban a szilárd tüzelésű kazán működését hagyja érvényre jutni, ha az kihűlt,
a tároló (EMV) hőjét keringeti a rendszerbe, és csak ennek kihűlése után kapcsolja
a gázkazánt.

A  szilárd  tüzelésű  kazán  "Szk"  felfűtésekor,  ha  eléri  a  megfelelő  hőfokot  és
bármelyik szobatermosztáton (SzTH) fűtéskérés van, az "Szk" szivattyú elindul,
és az aktív fűtőkörbe keringeti a vizet. Ha a fűtéskérés megszűnik, a váltószelep a
tároló  tartály  felé  nyit,  és  a  tartályba  keringeti  a  megtermelt  melegvizet,
mindaddig, míg el nem éri a kazán hőmérsékletét. Ez a folyamat 90°C-ig tart. Ha
ezután  az  "Szk"  még  mindig  fűt  és  92°C-ra  melegszik,  a  vezérlő  az  összes
fűtőkört nyitja a fölös hő elvezetése érdekében.
(Az "Szk" túlhevülés elleni védelme)
A tároló tartályt fűthetjük a napkollektor által termelt hővel is, amit a kollektor
vezérlő szabályoz.
Ha fűtéskérés jelentkezik, a váltószelep a fűtőkör felé nyit. Mindaddig az "Szk"
fűt, amíg a hőmérséklete 40°C alá nem süllyed. Ha nincs elég energia a "Szk"-
ban, akkor a szivattyúja leáll, és a tárolótartály szivattyúja szállítja a tartályból a
fűtővizet. Ha a tartály hőfoka is 40°C alá süllyed, a szivattyú kikapcsol, és a "Gk"
relén keresztül, (melyet R3 rövidzár megléte engedélyez) bekapcsolja a gázkazánt,
ami mindaddig szolgáltatja a fűtővizet, amíg újra be nem fűtenek az "Szk"-ba. 
 R3 rövidzár helyére téli-nyári kapcsoló is tehető.

Ha  a  Szk"  hőcserélőn  keresztül  csatlakozik  a  fűtőkörhöz,  az  R1  rövidzár�

behelyezésével 40°C-ról 55°C-ra állítjuk a kazán alsó hőmérsékletét.
A Gk" kikapcsolása után mindig a beállított kikapcsolási késleltetésnek megfelelő�

ideig minden fűtőkört ill. a tárolót bekapcsol, hogy a Gk"-t visszahűtse.�
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Fűtőköri  oldalon  három  pl.  radiátor  kör  működését,  tudjuk  vezérelni  SzTH1-

SzTH3  szobatermosztáttal,  amihez  a  Sziv.1-3  szivattyú  és  Msz1-Msz3

mágnesszeleppel tudjuk kapcsolni a köröket.
Az SzTH1  kör elsőbbségi  vezérlést  élvez,  a HMV tároló működéséhez.(SzTH1

helyére a tároló termosztátját kötjük).
A  HMV tárolót  csak  akkor  fűthetjük  az  "Szk"-val,  ill.  az  EMV tárolóval,  ha
legalább 10 °C-al alacsonyabb, mint a fűtővíz, egyébként a gázkazán fűti.
Az SzTH4-hez tartozó kör szivattyúval és mágnesszeleppel is rendelkezik, ha pl.

padlófűtő  kört,  akarunk  vele  működtetni.  R4  rövidzár  megléte  engedélyezi  a
szivattyú működését.

TH1- "Szk" termisztor, TH2 EMV tároló termisztor, TH3 HMV tároló termisztor.
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Beszerelési utasítás 
A vezérlőegység beszerelését az alábbiak szerint kell elvégezni: 
a) Vegye ki a panelt a dobozból. 
b) Rögzítse a dobozt a helyére, figyelve arra, hogy a doboz védettségi fokozata a nem 
megfelelő rögzítéssel csökkenhet! 
c) A tömszelencéken keresztül fűzze be a bemeneti termosztátok, és a kimenetekre kapcsolt 
szivattyúk és mágnesszelepek vezetékeit, ill. a hálózati kábelt. 
d) Kösse be a védőföldelő sínre a védőföld vezetékeket, figyelve arra, hogy a hálózati kábel 
bejövő földelő vezetéke mellé nem köthet másik vezetőt. 
e) Kösse be a (bekötési vázlat ill. a konfigurációs vázlat szerint) a vezérlőpanel bemeneti és 
a kimeneti pontjaira csatlakozó vezetékeket. 
f) Rögzítse a panelt a dobozban. 
g) Ellenőrizze a következőket: 

�a vezetékek elhelyezkedését 
�a vezetékek épségét 
�a mechanikai rögzítések stabilitás 

h)Helyezze vissza a doboz fedelét, és rögzítse. 
FIGYELEM! SEMMINEMŰ BEKÖTÉS NEM VÉGEZHETŐ FESZÜLTSÉG ALATT! 
Szakszerűtlen beépítésből eredő károkért semminemű felelősséget nem vállalunk!  
Karbantartás, javítás 

Karbantartás 
A vezérlőelektronika karbantartást nem igényel. 

Biztosíték csere 
Üzemszerű körülmények között előforduló javítható meghibásodás az olvadó biztosíték 
tönkremenetele. 
Biztosítékot csak elektromos szakember cserélhet! A cserét feszültségmentesített állapotban 
szabad elvégezni! 
Biztosíték cseréje esetén magasabb értékű betét alkalmazása tilos! 

Vezérlőelektronika csere 
A vezérlőben mindennemű javítás tilos! 
A hibás vezérlő javítási módja a komplett vezérlőelektronika cseréje. 
A cserét a beszerelési utasításnál leírt módon (értelem szerint kiszerelésnél a sorrend 
felcserélődik) kell végrehajtani. 

Balesetvédelem 

A karbantartás, javítás munkákat csak feszültségmentes állapotban lehet végezni! 
Villamos szerelési munkát, mérést egyedül végezni tilos! 
Figyelmetlenség, kapkodás, szakszerűtlenség elektromos áramütéshez vezethet! 
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MEGFELELŐSÉG

A vezérlődoboz az ELEKTRO-TEC Mérnökiroda által ( a villamossági termékek 
biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 
79/1997.(XII.31.) IKIM rendelet szerinti) megfelelőségi nyilatkozat alapján biztosított 
CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. 
MEEI tipusvizsgálati tanúsítvány jele: D 0138V0705 
A gyártó tanúsítja, hogy az alábbi gyártási számú 5H3AB/F4+1K fűtésvezérlő doboz az 
5HV3AB/F4+1K-M1 mérési utasításban definiált funkcionális és parametrikus vizsgálati 
előírásokat kielégíti. 
A vezérlő kopó alkatrészeket nem tartalmaz, rendszeres karbantartást nem igényel. 
Dátum (év, hó, nap) ..................................... 
P:H. 
........................................ 
Gyártó 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
A gyártó az 5HV3AB/F4+1K típusú ............................... gyártási számú vezérlőre 
12 hónap jótállást vállal, melynek kezdő időpontja az üzembe helyezés napja. 
A vásárlót a jótállási időn belül megilleti a meghibásodott terméknek a gyártó 
telephelyén (ELEKERO-TEC Mérnökiroda 3200 Gyöngyös, Ringsted u. 25/1)történő 
15 napon belüli díjmentes megjavítása, vagy cseréje. 
Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodás rendeltetésellenes használat, 
átalakítás, szakszerűtlen kezelés vagy szándékos rongálás következménye. 
Nem érvényesíthető a jótállás, ha az üzembe helyezés ténye, és dátuma számlával nem 
igazolt. 
Üzembe helyezés dátuma (év, hó, nap) ....................................... 
P.H. 

............................................. 
Üzembe helyező


