
Beépítési útmutató 
 
 

TERMIKUS ÉS ELEKTROMOS HUZAT 
SZABÁLYOZÓ - REGULUS RT3E 

Szilárdtüzelésű berendezések égéslevegő mennyiség 
szabályozására 

 

MŰSZAKI ADATOK: 
Szabályozási tartomány: 30 - 90 °C 
Max. víz hőmérséklet: 120 °C 
Max. környezeti hőmérséklet: 60 °C 
Max. láncterhelés: 100 - 800 g 
Beépítési pozíció: függőleges, vízszintes 
Feszültség: 12 VDC 
Elektromos kábel hossza: 3 m 
 
A SZÁLLITÁS TARTALMA: 
- RT3E huzat szabályzó 
- Mozgatókar 
- Lánc 
- 12 V / 500 mA tápegység 
 

HUZATSZABÁLYOZÓ BEÉPÍTÉSE: 
Csavarjuk be a szabályozót a kazán 3/4"-os kiállásába (tömítsük a kapcsolatot pl. Teflon szalaggal). 
Vízszintes beépítésnél (A) a hatszögacélból készült emelőrudat rögzítő csavar lefelé, oldalsó (C) 
beépítésnél felfelé, függőleges beépítésnél (B) pedig szembe nézzen. Távolítsuk el a szállításhoz 
használt műanyag csövet és a helyére helyezzük be a hatszögletű emelőrudat. Húzzuk meg a rögzítő 
csavart úgy, hogy az emelőrúd furattal ellátott vége a kazánajtó láncrögzítésre alkalmas része felett 
legyen és az emelőrúd közel vízszintes pozíciót foglaljon el. Ezt követően a láncot és az emelőrudat 
kapcsoljuk össze a lánc végén található nagyobb horoggal, majd a lánc másik végét fűzzük át a 
kazánajtó megfelelő nyílásán. Ellenőrizzük, hogy a lánc szabadon lóg-e, és hogy az emelőrúd a 
szabályozó gomb forgatásakor szabadon mozog-e! A szabályozó (A) pozícióba történő beszerelése 
esetén a forgatógombon lévő fehér skála, (B) és (C) pozíció esetén pedig a piros skála érvényes. 
 
 

SZABÁLYOZÓ (TERMIKUS) KALIBRÁLÁSA: 
A kazánajtó nyitott állapota mellett gyújtsunk be a kazánba, majd a 
szabályozó gombját állítsuk a 60-as értékre. Amikor a víz hőmérséklete 
eléri a 60 °C-ot, akkor stabilizáljuk a hőmérsékletet néhány percig és 
állítsuk be a lánc hosszúságát úgy, hogy az ajtónál a résszélesség kb. 1-
2mm legyen. Ezt követően állítsuk be a kívánt hőmérsékletet. Ha a 
valóságos kazánhőmérséklet alacsonyabb a stabil működés során mint a 
beállított akkor rövidítsünk, ha magasabb akkor pedig hosszabbítsunk a 
láncon. Vegyünk figyelembe más faktorokat is, melyek a szabályozó 
szerkezeten kívül befolyásolhatják a kazán belső hőmérsékletét (pl.: 
tüzelőanyag és hamu mennyisége a kazánon belül, szekunder levegő 
szabályozó állása, hőmérsékletkülönbség a kazán és a környezet 
között). 
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ELEKTROMOS BEKÖTÉS: 
A huzatszabályzó kizárólag kapcsoló üzemű (SPDT) termosztáthoz csatlakoztatható. Az elektromos 
bekötést kizárólag szakember végezheti. 
Az RT3E szabályozó fűtési vezérlő termosztátba történő bekötését a fűtést kapcsoló kontaktussal 
ellentétesen kell elvégezni, azaz a termosztáton beállitott hőmérséklet elérésekor a termosztát 
megszakitja a fűtési kontaktust és zárja az ellenkontaktust, amelyre az RT3E szabályozó került 
bekötésre, ezáltal helyezve feszültség alá a szabályozót. 
 
Az elektromos bekötés kétféleképpen történhet. 
Az első megoldás esetén a tápegység egyik vezetéke kerül bekötésre a termosztátba, majd a 
termosztáttól a szabályozó egyik vezetékére, mig a tápegység másik vezetéke közvetlen a szabályozó 
szabad vezetékével kerül összekötésre. A termosztát 12 V-ot kapcsol, kontaktusának min. 1 A 
áramerősséget kell birnia. 

 
A másik megoldás esetén a tápegység mindkét kábele a szabályozó egy-egy kábelével kerül 
összekötésre. A tápegységet ekkor egy olyan hálózati dugaljhoz kell csatlakoztatni, amelynek elektromos 
ellátását a termosztát kapcsolja. A termosztát 230 V-ot kapcsol, kontaktusa alkalmas kell hogy legyen 
230 V / 200 mA ellátására. 
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MŰKÖDÉSI LEIRÁS: 
A referencia helységben lévő termosztáton beállitott hőmérséklet elérésekor a termosztát kontaktust vált 
és feszültség alá helyezi az RT3E szabályozót, amely ennek hatására zárja kazán légellátását biztositó 
ajtót. Ennek következtében csökken az égési levegő ellátás, ami a kazán teljesitményének csökkenését 
eredményezi.  
A referencia helységben hőmérsékletének a termosztáton beállitott hőmérséklet alá esésekor a 
termosztát kontaktust vált és megszakitja az RT3E áramellátását, amely ennek hatására nyitja kazán 
légellátását biztositó ajtaját – amennyiben a kazán hőmérséklete nem haladja meg a szabályozó 
termikus részén beállitott hőmérsékletet. Ennek következtében nő az égési levegő ellátás, ami a kazán 
teljesitményének növekedését eredményezi (ha a töltet nem égett le). 
 
 
Gyártó: REGULUS spol. s r.o. http://www.regulus.cz 
 Do Koutů 1897/3 
 143 00 Praha 4 
 
Importőr: NatEnCo Bt. http://www.regulus.hu 
 9200 Mosonmagyaróvár E-mail: regulus@regulus.hu 
 Móra F. Ltp. 3. Telefon: 0620 373-8131 
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