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I. Alkalmazási terület 
A DT-3.1 programozható termosztát használati melegvíz előállításához alkalmazható olyan 
rendszerekben ahol a hőenergiát napkollektor (síkkollektor) vagy kazán és elektromos 
fűtőpatron biztosítja. A berendezés a keringetőszivattyú működését vezérli a napkollektorok 
(vagy kazán) és a használati melegvíztartály (HMV tartály) hőcserélője között. 
 
II. Működés 
A termosztát kettő hőmérsékletérzékelővel van ellátva, melyek közül egy a HMV tartály, egy 
a napkollektor (vagy kazán) oldalon kerül beszerelésre. A termosztát az alábbi paramétereket 
ellenőrzi. 

2.1. ΔТ, Δt – beállítot és aktuális hőmérsékletkülönbség a HMV tartály és a 
napkollektorok között. ΔТ 2 és 20 °С között állítható. Gyári beállítás 10°С. 

2.2. Wb – HMV tartály cél felfűtési hőmérséklet. A hőmérséklet 30 és 90°С között 
állítható. Gyári beállítás 60°С. 

2.3. Tbmax – HMV tartály megengedett maximális hőmérséklete. A hőmérséklet 80 és 
100°С között állítható. Gyári beállítás 95°С. 

2.4. Tpmin – napkollektor minimális hőmérséklete. A hőmérséklet 20 és 50°С között 
állítható. Gyári beállítás 40°С. 

2.5. Tpmax – napkollektor (kazán) maximális hőmérséklete. A hőmérséklet 80 és 110°С 
között állítható. Gyári beállítás 105°С. 

2.6. Tpdefrost – napkollektor fagyvédelmi hőmérséklete. A hőmérséklet 0 és 10°С között 
állítható. Gyári beállítás „- -”, fagyvédelem nélkül. 

2.7. Tbmin – HMV tartály minimális hőmérséklete. Nem szabályozható, gyári beállítás 
20°С. 

 
A termosztát működése a hőmérsékletérzékelők által mért hőmérséklet függvényében az 
alábbiak szerint történik: 

A. Normál üzemmód 
- amennyiben az aktuálisan mért Δt hőmérsékletkülönbség pozitív és ez az érték 3°С-al 

meghaladja a beállított ΔТ értéket, úgy a keringetőszivattyú bekapcsolásra kerül. 
Amennyiben a Δt különbség csökken és eléri a beállított ΔТ értéket, úgy a 
keringetőszivattyú kikapcsolásra kerül. 

- HMV tartály fűtése a fenti feltételek megléte esetén mindaddig folyik, amíg a HMV 
tartály hőmérséklete eléri a Wb beállított értéket. Ezt követően a tartály fűtése leáll. 

- ha a napkollektor (kazán) hőmérséklete a beállított Tpmin hőmérséklet alá esik, úgy a 
keringetőszivattyú leállításra kerül, még akkor is ha a Δt > ΔТ+3°С és Tbmin < Wb 
kondíciók érvényesek. 

- a napkollektor hőmérsékletének Tpdefrost hőmérséklet alá csökkenése esetén a 
keringetőszivattyú elindításra kerül. A fagymentesítési funkció gyárilag nincs 
aktiválva, beállítás a 4.3. „A 2.1. – 2.6. hőmérsékletek bállítása” fejezetben leírtak 
szerint történik. 

- fagymentesítési üzemmódban a HMV tartály hőmérsékletének Tbmin hőmérséklet alá 
csökkenése esetén a keringetőszivattyú leállításra kerül. 

 
B. Vészhelyzeti üzemmód 

- amennyiben a napkollektor (kazán) hőmérséklete meghaladja a Tpmax beállított 
értéket, a keringetőszivattyú bekapcsolásra kerül a napkollektor (kazán) lehűtése 
érdekében. Ebben az esetben a termosztát a HMV tartály Wb beállított értékét 
figyelmen kívül hagyja. 

- az előzőekben leírt üzemállapot esetén a keringetőszivattyú kikapcsolásra kerül a 
HMV tartály hőmérsékletének Tbmax elérésekor. Ebben az esetben a HMV tartály 
hőmérséklete kap elsődleges prioritás a napkollektor (vagy kazán) hőmérsékletével 
szemben. 
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C. HMV tartály és napkollektor védelem 

- ha a HMV tartály hőmérsékletének aktuálisan mért Tb értéke meghaladja a beállított 
Wb értéket, a HMV tartály védelmének érdekében a keringetőszivattyú bekapcsolásra 
kerül. A keringetőszivattyú mindaddig üzemel, míg a HMV tartály a beállított Wb 
hőmérséklete hül (a HMV tartály a napkollektorokon keresztül hül le). Amennyiben 
elektromos fűtőpatron szintén installálásra kerül a rendszerben, úgy ezen fűtési mód 
beállított célhőmérsekletét a Wb hőmérséklet alatti értékre kell állítani. 

 

 
 

 
III. Kezelőpanel leírása 
A kezelőpanelen található a termosztát beállításához szükséges elemek és az állapot kijelzők. 
Ezek a digitális kijelző, 10 led visszajelző és 2 gomb, a „SELECT” és a „PROGRAM” 
feliratúak. A kezelőpanel felületét az 1.ábra mutatja. 
 

 
 
Kijelzőledek a kezelőpanelen. 

1. Tb – HMV tároló hőmérséklete 
2. Tp – napkollektor hőmérséklete 
3. ΔТ – a napkollektor és a tároló között beállított hőmérsékletkülönbség 
4. Wb – a tároló beállított célhőmérséklete 
5. Tbmax– a tároló beállított maximális hőmérséklete 
6. Tpmin – a kollektor beállított minimum hőmérséklete 
7. Tpmax – a kollektor beállított maximális hőmérséklete 
8. Tpdefrost - a kollektor beállított fagyvédelmi hőmérséklete 
9. Pump – a keringetőszivattyú működésének kijelzése 
10. Alarm – vészhelyzeti üzemmód kijelzése 
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IV. Programozás 
Feszültség alá helyezéskor a termosztát automatikusan bekapcsol és kijelzi a tároló 
hőmérsékletét. 
4.1. A tároló és a napkollektor hőmérsékletének lekérdezése 

Amennyiben a termosztát nem programozási állapotban van, úgy a „SELECT” gomb 
egymás utáni megnyomásával a digitális kijelző a tároló vagy a napkollektor 
hőmérsékletét mutatja és egyben a megfelelő kijelzőled – Tb vagy Tp - kigyullad. 

4.2. A 2.1.-2.6. pontokban megadott hőmérsékletek lekérdezése („II. Működés” pont szerint) 
A „PROGRAM” gomb megnyomását követően a digitális kijelző automatikusan mutatja a 
2.1. szerinti ΔТ hőmérsékletet. Ezt követően a „SELECT” gomb 5 egymást követő 
megnyomásával a 2.2-2.6. szerinti hőmérsékletek kerülnek kijelzésre és egyben a 
megfelelő kijelzőled kigyullad. A „SELECT” gomb következő megnyomásával a 4.1-es 
állapotba kerül vissza a termosztát (A tároló és a napkollektor hőmérsékletének 
ellenőrzése). A hőmérsékletek lekérdezése a termosztát aktuális üzemmódját nem 
befolyásolja. 

4.3. A 2.1-2.6. hőmérsékletek programozása 
A „PROGRAM” gomb megnyomását követően a digitális kijelző automatikusan mutatja a 
2.1. szerinti ΔТ hőmérsékletet. A „PROGRAM” gomb második megnyomását követően a 
kijelző elkezd villogni 10 alkalommal. A villogás időtartama alatt a kívánt érték a 
„SELECT” gomb egymást követő megnyomásával állítható be. Amennyiben a 10. 
felvillanásig a „SELECT” gomb egyszer sem kerül megnyomásra vagy a „PROGRAM” 
gomb kerül megnyomásra, úgy az utolsó felvillant érték kerül eltárolásra az aktuális 
hőmérsékleti értékre. Amennyiben az éppen beállított hőmérsékletet változtatni kell, akkor 
a „PROGRAM” gombot kell újra megnyomni és a fentiek szerint elvégezni a beállítást. 
A „SELECT” gomb megnyomásával léphet a következő beállítandó hőmérséklethez. 
A hőmérsékletek beállítását követően a termosztát automatikusan kezdő állapotba kerül és 
a 2.1-2.6. szerinti hőmérsékleti értékek válnak aktuálissá. A 2.6. érték beállítását követően 
a „SELECT” gomb megnyomásával visszatér a 4.1-es állapotba (4.1. A tároló és a 
napkollektor hőmérsékletének lekérdezése) 

 
V. Vészhelyzeti kijelzés 
 
5.1. Alarm kijelzés 

A vészhelyzetet kijelző Alarm led kigyullad az alábbi esetekben: 
- a tároló hőmérséklete meghaladja a Tbmax értéket. Ezen túlmenően a Tb led is kigyullad 

és a tároló hőmérséklete a kijelzőn megjelenik. 
- ha a tároló vagy a napkollektor hőmérséklete a minimum hőmérséklet alatt van. Ebben 

az esetben Tb led is kigyullad és a hőmérséklet a kijelzőn megjelenik. 
 
5.2. A napkollektor és a tároló hőmérséklete az előzetesen beállított hőmérsékleti tartományon 
kívül van 

- ha valamely hőmérsékleti érték meghaladja a 125°С-ot, a kijelzőn megjelenik a „Hi” 
felirat. 

- ha valamely hőmérsékleti érték -30°С-alatti, a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat. 
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VI. Elektromos bekötés 
A készülék elektromos bekötése a hőmérsékletérzékelő szenzorok, a villamos hálózati kábel 
és a keringetőszivattyú csatlakoztatásából áll (2. ábra). A Pt1000 szenzorok 
polaritásmentesek. Amennyiben szükséges, úgy a kábelek hossza növelhető, a kábel 
ellenállásának figyelembevétele mellett – mérési érzékenység 1°С/4Ω. A mérési pontosságot 
nem befolyásoló ajánlott maximális kábelhossz 100m. 

- a 19 és 20 csatlakozók: tároló  érzékelője. 
- 22 és 23 csatlakozók: kollektor hőmérsékletérzékelő szenzor. 
- 6, 7 és 8: nulla, fázis, föld. 
- 9, 10 és 11: keringetőszivattyú föld, nulla, fázis. A 12-es csatlakozón (L2) fázis jelenik 

meg amennyiben a 11-es (L1) csatlakozón nincs fázis és fordítva (váltókapcsolás). 
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VII. Hidraulikus sémák  
А) Használati melegvíz előállítása napkollektorral  

 

 
 
 

B) Használati melegvíz előállítása napkollektorral és elektromos fűtőpatronnal 
 

 
 

OТ – szabályzó termosztát BТ – biztonsági termosztát 
 

C) Fűtés és használati melegvíz előállítása kazánnal (kandallóval)  
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D) Fűtés és használati melegvíz előállítása kazánnal (kandallóval)  és elektromos 
fűtőpatronnal 

 

 
 

OТ – szabályzó termosztát BТ – biztonsági termosztát 
 
 

 
Műszaki adatok 

Áramellátás: 230V / АС / 50-60Hz 
Maximális áramerősség: 7А / 250V / AC / 50-60Hz 

Kimenetek: 2 relé (váltókapcsoló) 
Kapcsolási differencia: ΔT 2…200С állítható 

Szenzorok: 2db Pt1000 (-50°-től +200°C-ig) 
Szenzor áramerősség: 2.6 mA 

Mérési hőmérséklettartomány: -300С-tól +1250С-ig 
Digitalis kijelző: 3 pozíciós 

Mérési pontosság: 1°С 
Maximális páratartalom: 0-80% 

Elektromos védelem: IP20 
 
VIІI. Jótállás 
A jótállás időtartama 24 hónap a vásárlás napjától számítva. Jótállás érvényesítéséhez a 
számlát be kell mutatni. 
A jótállás nem vonatkozik a helytelen installálás, átalakítás, rongálás, helytelen szállítás és 
természeti csapás esetére. 

 
Jótállási jegy 

 
Gyártó: SD INTEIL Todorovi & SIE  9 Peter Beron Str, Pomorie 8200, Bulgaria 

Értékesítés napja 
   
Számla száma 
   
Értékesítő (név, 
bélyegző, aláírás) 
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