Korszerű fűtési rendszerével további megtakarításokat érhet el !
A helyiségek fűtés igényének, akár időbeni eltérései sem okoznak problémát,
ha

egy

korszerű

bekötő

és

visszajelző

egységgel

egyszerre

6, vagy akár 12, termosztát beállításai szinkronizáltan vezérlik kazánját.

A termosztátok: a készüléken keresztül, az osztó-gyüjtő elágazásaiba szertelt
elektromos szelepeket nyitják – zárják.
Ezek állapotának megfelelően vezérli a kazánt, és ad tájékoztatást a
felhasználónak, az egyes fűtési körök működéséről, függetlenül hogy a szelep
visszajelzővel szerelt, vagy anélküli típus!
A falba süllyesztett készülék rendezett bekötési lehetőséget biztosít a hat
termosztát esetén előforduló negyvenegy vezeték számára.

._.

Hat fűtőkörhöz,
termosztát és elektromos szelep bekötő,
visszajelző egység,
működési állapot gyűjtő áramkörökkel.

Az egység, a szabályzó szelepek működtetéséhez szükséges 230 V ~ feszültségről
működik. ( 1. )
A készüléket csak elektromos szakember kötheti be!
A hat lehetőségből a jamper érintkezők áthelyezésével ( 7. ) ki kell választani a
működtetni kívánt szektorokat.
Az egy fűtési körhöz tartozó: termosztátot ; elektromos elzáró szelepet ; és
szelep visszajelzőt (típus szerint ha van) ; azonos szektor sorkapcsaihoz kell
csatlakoztatni, az érintésvédelmi szabályokat betartva. ( 4. )
A zöld led ( 2. ) jelzi az 1 – 6 ig fűtési körök közül a kiválasztott szektorok aktív
mivoltát.
Ha a fűtési körhöz társított termosztát bekapcsol, a hozzá rendelt zöld led kialszik,
vörös világít. ( 3. )
Ekkor: a termosztát kapcsolója 230 V~ot kapcsol a hozzá rendelt szelephez.
A „szelep” fűtőszálán áram folyik, az osztó gyűjtő köre megnyit, a hozzárendelt zöld
led kialszik,
Ha nem visszajelzős a szelep az átfolyó áramtól a vörös led világít,
a fűtőszál hibájára utal ha a zöld led kialszik, és a vörös nem világít, a kör nem fűt.
Ha visszajelzős a szelep, a vörös led csak a szelep teljes nyitása után világít.
ebben az esetben is a fűtőszálon átfolyó áramot jelzi a led.

Ha a beüzemelt körök ( pl 4 db jamper-rel kiválasztott ) szelep jelzése mind vörös :
a panelon egy morze érintkezős relé nyugalmi helyzetéből a záró érintkezőjére vált.
a relé behúzását sárga led jelzi. ( 5. ) ( Pl: maximális üzem. )
Ha a beüzemelt fűtési körök bármelyike aktiválódik, egy másik relé, behúz, és a kék
led jelez vissza. ( 6. )
( Pl: kazán indítása. )
A gyűjtő relék (sárga) csak az összes kiválasztott kör bekapcsolásakor,
vagy a másik gyűjtő (kék) az összes kiválasztott kör legalább egyikének
bekapcsolásakor vált át.
Az átváltó érintkezők tetszőleges feszültségű berendezéseket táv vezérelhetnek.

