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I. Alapfunkció 
Jelen útmutató célja az villanykazán vezérlő működésének és funkcióinak bemutatása. A vezérlő egy 
elektromos kazán működési feltételeit tudja kontrollálni maximum 60kW teljesítményig. 
 
1. Működés 
 
A vezérlő az elektromos fűtőpatronokon és a keringetőszivattyún keresztül szabályozza a fűtési rendszert. 
Lényegében a fő működési elv az elektromos fűtőpatronok fűtőteljesítményének kapcsolása a fűtési igény 
függvényében. A vezérlés a fűtőteljesítményt fokozatosan, lépésekben emeli a fűtőszálak egymást követő 
bekapcsolásával a szükséges teljesítmény eléréséig. 
 
A vezérlés két részből tevődik össze: 

 Alap vezérlő modul (elektromos kazán vezérlő), amely beépített heti programozást tesz lehetővé 
és biztosítja a kazán vezérlését. A kazán vezérlő rendszer önállóan is működtethető, külső 
vezérlés (szobatermosztát) nélkül. 

 Hőmársáklet mérő és szabályzó modul, aemly a fűtött helységek hőmérsékletét felügyeli, 
programozható vagy kapcsoló üzemű termosztáton keresztül. 

 
A vezérlő a hőmérséklet függvényében proporcionális teljesítmény szabályozóként működik. Ez lehetővé 
teszi a rendelkezésre álló kapacitás részleges használatát a célhőmérséklet tartására az elektromos hálózat 
felesleges terhelése nélkül. Ez az üzemmód ugyanakkor biztosítja, hogy a kazán hőmérséklete nem 
ingadozik az üzemelés során, ami a fűtőpatronok élettartamát pozitívan befolyásolja és növeli az 
üzembiztonságot. 
 
2. Szabályozás és visszajelzés 
 
2.1 A kijelző egy LCD képernyő 128x64 felbontással 

 
 
 
а) A hét napjai, az aktuális nap 
aláhúzva. Ez a mező szolgál a 
vészüzemmód és a kikapcsolt (OFF) 
állapot jelzésére is. 
b) Aktuális idő. Ez a mező szolgál heti 
programozás esetén a be és kikapcsolási 
idő jelzésére. 
c) Menü. 
d) A kazán aktuális teljesítménye. 
 
 
 

e) Ikonok kijelzésére szolgáló mező. 

 

- keringető szivattyú bekapcsolva (1) 

 

- fűtőszálak bekapcsolva (2) 

 

- kikapcsolt (OFF) állapot (3) 

 

- túlfűtési termosztát (4) 

 

- alacsony vízszint kazántestben (5) 

 

- kazán hőmérséklete 15°С alatt (6) 
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f) Equi-thermal görbe, szobatermosztát vagy Tset manuális beállítását jelző mező. 
 
 
- OFF/AUTO nyomógomb. Kazán be/kikapcsolása. 
- INCR nyomógomb. Értékek és opciók váltása menüben. 
- SET nyomógomb, kiválasztásra és megerősítésre. 
- Visszajelző lámpa heti program futása esetén (2 pozíció). Az aktív (bekapcsolt) periódus során jelez. 
- Visszajelző lámpa a keringető szivattyú állapotáról (3 pozíció). A keringető szivattyú üzemelésekor jelez. 
 

 
 
3. Üzemmódók és funkciók 
 
3.1 Kikapcsolt (OFF) mód. A kezelőpanelen lévő AUTO/OFF gomb kb. 3 másodperces nyomva tartásával a 
kazán fűtési funkciója kikapcsolható. A nyomógomb felengedését követően az LCD kijelző “a” szekciójában 
megjelenik az aktuális üzemmódnak megfelelő jelzés. Kikapcsolt állapotban a fűtőpatronok áramtalanításra 
kerülnek, azonban a keringetőszivattyú naponta 10 percre bekapcsolásra kerül a letapadás elkerülésére. A 
kazán védelmi funkciói továbbra is üzemelnek és kativálásra kerül a fagyvédelmi funkció. Amennyiben a 
fútési funkció kikapcsolása üzemelő fűtőpatronok mellett történik, úgy a fűtőpatronok fokozatosan kerülnek 
kikapcsolásra, a kijelzőn a 3-as szimbólum kerül megjelenítésre. 
 
3.2 AUTO üzemmód. Folyamatos fűtési mód kapcsolása a kezelőpanelen lévő AUTO/OFF gombon 
keresztül. A fűtés a kiválasztott programnak, vezérlési módnak megfelelően üzemel. 
 
3.3 Keringetőszivattyú. A keringetőszivattyú indításra kerül, amint legalább egy fűtőpatron bekapcsolásra 
kerül vagy a kazán hőmérséklete meghaladja a 40 0C-ot. A keringetőszivattyú folyamatosan működik, amíg 
a kazán hőmérséklete 40 0C alá esik. A keringetőszivattyú bekapcsolásra kerül akkor is, ha a kazán 
hőmérséklete 15 0C alá esik annak érdekében, hogy a fűtővíz átáramoltatásra kerüljön a kazán érzékelőin. A 
keringetőszivattyú üzemelését a kijelzőpanelen a 3-as pozíción megjelenő 1-es szimbólum jelzi. 
 
3.4 Fűtőpatronok. Kiviteltől függően a maximális fűtőszálak száma 15. A szimmetrikus fázisterhelés 
érdekében az egyes szálak fokozatosan kerülnek kapcsolásra fázisonként 3 másodperces késleltetéssel. Ezzel 
a megoldással biztosítható az elektromos hálózat fokozatos terhelése. A fűtőszál(ak) bekapcsolt állapotát a 
kijelzőn a 2-es szimbólum megjelenése jelzi. 
 
3.5 Vezérlés. A fűtőteljesítmény vezérlése szobatermosztáton, külső hőmérséklet érzékelőn/megfelelő 
equitermal görbén vagy fixen beállított Tset alapján történik. A beállított kazánhőmérséklethez közeli 
értéken a fűtőszálak fokozatosan kikapcsolásra kerülnek mindaddíg, amíg a beállított kazánhőmérséklet 
tartható 
 
3.6 Heti program. A megfelelő programmal beállítható a működési / kikapcsolási időtartam. 
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 5 

4. Védelemi funkciók 
 
4.1 Kazántest termikus védelme (túlfűtés). Elektromechanikus vésztermosztáton keresztül történik, melynek 
értéke fixált a ternosztát gyártója által. 
A fűtőpatronok kikapcsolásra kerülnek, amennyiben a kazán hőmérséklete eléri a beállított maximális 
hőmérsékletet. A keringetőszivattyú ebben az esetben továbbra üzemel, a kijelzőn megjelenik a 4-es 
szimbólum. A termikus védelem aktív állapota az ok felderítését követően manuálisan kapcsolható ki. 
 
4.2 Alacsony vízszint elleni védelem (kazántestben). Alacsony vízszint esetén a fűtőpatronok és a 
keringetőszivattyú is kikapcsolásra kerül és a kijelzőn az 5-ös szimbólum jelenik meg. A feltöltést követően 
40 másodperc múlva a fűtőszálak fokozatosan bekapcsolásra kerülnek. Az érzékelőnek szigetelt elektróda 
alkalmazandó. 
 
4.3 Fagyvédelem. Ez a funkció csak kikapcsolt állapotban aktív. 
A keringetőszivattyú bekapcsolásra kerül, ha a kazán hőmérséklete 15 0C alá esik, a kijelzőn megjelenik a 6-
os szimbólum. Fokozatosan minden egyes fűtőpatron bekapcsolásra kerül, amennyiben a kazán 
hőmérséklete 6 0C alá esik és ez az állapot fenntartásra kerül mindaddíg, amíg a kazán hőmérséklete el nem 
éri a 9 0C-ot. Ekkor a fűtőszálak fokozatosan kikapcsolásra kerülnek, a fűtővíz hőmérséklete 15 0C alatt 
tartásával. A fagyvédelmi funkció blokkolásra kerül, amennyiben a túlfűtési védelem aktív. 
 
5. Vezérlési módok és működési karakterisztikák 
 
5.1 Beépített heti programozható termosztát, külső szobatermosztát nélkül. 
A beépített heti programozhatóságú termosztát alkalmazása esetén beállítható a kazán 
üzemelésének/lekapcsolásának időtartama a beállított programnak megfelelően. Üzemelés közben a kazán 
hőmérséklete a felhasználó által beállított állandó értéken kerül tartásra (függetlenül a külső hőmérséklettől), 
lekapcsolt állapotban a tartott kazánhőmérséklet 20 0C. Ezen vezérlési mód esetében javasolt az egyes 
helységekben termosztatikus szelepek beszerelése a helységenkénti hőmérséklet szabályozhatóságának 
érdekében. A vezérlési mód hátránya, hogy a hőteljesítmény meghaladhatja vagy kevesebb lehet a 
szükségesnél. 
A működési görbe az alábbi ábrán látható. 
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5.2 Külső programozható termosztát és beépített programozható termosztát. 
A külső programozható termosztátot egy fűtendő helységben kell elhelyezni és beprogramozni, a beépített 
programozható termosztát pedig a kazán bekapcsolt / lekapcsolt állapotát határozza meg. A beépített 
termosztát által meghatározott működési időtartam alatt a bekapcsolt fűtőszálak száma, így a kazán 
hőmérséklete a külső termosztát bekapcsolt (célhőmérséklet alatt) vagy kikapcsolt (célhőmérséklet 
elérésekor) állapotától függ. Minden fűtőszál bekapcsolásra kerül, ha az aktuális és a beállított üzemi 
hőmérséklet között 9 0C eltérés van. Lekapcsolt állapotban 20 0C a tartott kazánhőmérséklet. Termosztatikus 
szelepek szerelhetők a fűtött helységekbe, kivéve ahol a külső termosztát installálásra kerül. A kazán üzemi 
hőmérséklete manuálisan kerül beállításra és nincs összefüggésben a fűtött helység hőmérsékletével. A 
termosztatikus szelepek közvetve befolyásolják a kazán teljesítményét (a szelepek zárásával csökken, 
nyitásával nő a teljesítményigény) így a bekapcsolt fűtőszálak számát. A fűtendő helység hőmérséklete a 
kazán működési idejét befolyasolja. Ezen vezérlési mód előnye a kazán vezérelhetősége a fűtött helységből, 
hátránya a gyakori ki/be kapcsolás. 
A működési görbe az alábbi ábrán látható. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Proporcionális szobatermosztát és beépített programozható termosztát. 
A külső proporcionális termosztátot egy fűtendő helységben kell elhelyezni, a beépített programozható 
termosztát pedig a kazán bekapcsolt / lekapcsolt állapotát határozza meg. Működés során a kazán vezérlése 
folyamatosan változik a szobatermosztáttól kapott jel és a kazánhőmérséklet beállított/aktuális értékének 
függvényében. Termosztatikus szelepek szerelhetők a fűtött helységekbe, kivéve ahol a külső termosztát 
installálásra kerül. A működés során a kazán fix üzemmód és maximális szükséges vízhőmérséklet közötti 
állapotokban van a külső termosztáttól kapott jel alapján. A fűtött helység hőmérsékletének változása 
közvetlenül befolyásolja a kazánhőmérsékletet (ősszel, tavasszal alacsonyabb hőigény, télen magasabb). Ez 
a leggazdaságossabb üzemelési mód. 
A működési görbe az alábbi ábrán látható. 
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5.4 Equi-thermal szabályzó és és beépített programozható termosztát. 
Ebben az esetben a vezérkő szobatermosztát nélkül üzemel, a kazán üzemi hőmérséklete a külső hőmérséklet 
érzékelő alapján kerül meghatározásra. 
A kazán hőmérséklete a külső hőmérséklet +20°С alá csökkenésével párhuzamosan emelkedik és a 
maximális hőmérsékletet (Tkmax) az equi thermal tartomány (Toutdoor-min.) alsó értékénél éri el (ld. ábra). 

A megfelelő equi-thermal görbét a fűtött 
épület hőszigetelésétől függően a 2. tábla 
szerint lehet kiválasztani. A -20-tól +20 0C-
ig tartó görbét – mely esetben a kazán a 
maximális hőmérsékletet -20 0C külső 
hőmérsékletnél éri el - alacsony 
hőveszteségű épületek esetében kell 
kiválasztani. A +5 0C-től +20 0C-ig és a 0 
0C-tól +20 0C-ig tartó görbéket magas 
hőveszteségű épületek esetén kell beállítani, 
ebben az esetben a kazán a maximális 
hőmérsékletet +5 0C vagy 0 0C-nál éri el. Az 
alapbeállítás a -20-tól +20 0C-ig tartó görbe 

(6. görbe). A külső hőmérséklet érzékelőt az épület északi oldalán, árnyékos, szélvédett helyen kell 
elhelyezni, megakadályozandó a napsütés illetve szél által okozott hőmérséklet változásnak. 
 
5.5 Használati melegvíztároló fűtése. 
A vezérlő használati melegvíztároló fűtésére is alkalmazható a beépített termosztátnak köszönhetően. Ebben 
az esetben a bekapcsolt fűtőszálak száma a beállított melegvízhőmérséklet (Tbset) és az aktuális 
vízhőmérséklet (Tb) függvényében változik. A mért aktuális vízhőmérsékletet a kijelző Tset szekciója 
mutatja, mivel a melegvíz készítés prioritást kap a fűtéssel szemben. 
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6. Programozás 
 
A vezérlő programozása az INC és a SET nyomogombokon keresztül történik. 
 
Menüpontok: 

 Sett - használati melegvíztároló célhőmérséklete Tbset (amennyiben melegvíz készítés          
  is történik; 
 - kazán maximális hőmérséklete Tkmax; 
 - szobatermosztát típusának kiválasztása; equi-thermal görbe, kazán   
 hőmérsékletének kézi beállítása; 

 Time – dátum és idő beállítása; 
 Pr.N(Y) – heti program funkció be/kikapcsolása; 
 Pr.1 ÷ Pr.7  – heti program választása 1-től 7-ig; 
 

A SET gomb kb. 3 másodperces nyomva tartását követően a kijelzőn villogni kezd az aktuális érték. Az 
érték változtatása az INC gomb megnyomásával történik, a beállított érték tárolása a SET gomb 
megnyomásával történik (megjegyzés: a dátum és idő értékek nem villognak). 

 
A Sett menün belüli megjelenési sorrend: 

1. használati melegvíztároló célhőmérséklete Tbset (amennyiben melegvíz készítés is történik); 
2. kazán maximális hőmérséklete Tkmax; 
3. vezérlési mód kiválasztása: 

- equi-thermal görbe (EQ Line, 2. tábla) 
- szobatermosztát típusának kiválasztása (TR Type, 3. tábla) 
- kazán hőmérsékletének kézi beállítása (Manual) 

4. kézi beállítás esetén a kazánhőmérséklet Tset értékének beállítása. Minden más esetben a 
kazánhőmérséklet automatikusan kerül beállításra; 

 
A Time menün belüli megjelenési sorrend: 
A nap (DD), a hónap (MM), az év (YY), majd a hét napja (DOW). Az “a” mezőben (ld. 2.1) látható, a hét 
napjának számát jelző szimbólum villogni kezd, módosítás a INCR nyomógombbal történik.  
 
Pr.N(Y) heti program funkció – be és kikapcsolás 
A Pr.N(Y) menüben a SET gomb lenyomva tartása után (kb. 3 másodperc) villogni kezd a kijelző, majd az 
INCR gomb megnyomásával lehet a heti progran funkciót ki (Pr.N) illetve bekapcsolni (Pr.Y). A 
kiválasztást követően az érték a SET gomb megnyomásával menthető. 
 
Pr.1 ÷ Pr.7-ig heti program beállítása 
Itt lehet beállítani, hogy a kazán a hét napjain mikor kapcsoljon be, illetve ki. A programozáshoz 
kiválasztható a nap, a hét minden napja, a munkanapok, a szabadnapok illetve napok kiválasztása nélkül a 
program inaktív státszban marad. Amennyiben egy programon belül a be és kikapcsolási időpont 
megegyezik, úgy a prioritást a kikapcsolás kapja. Ha két program bekapcsolási időpontja megegyezik, akkor 
az alacsonyabb sorszámú program kap prioritást.  
Például: 
P1 időpont ON (be) = P1 időpont OFF (ki) – érvényes P1 időpont OFF (ki) 
P1 időpont ON (be) = P2 időpont ON (be) – érvényes P1 ON (be) 
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II. Elektromos bekötés 
 

1. Csatlakozók 
1.1 Keringetőszivattyú – X14. ~220V/50Hz max. 8A. 
1.2 Proporcionális szobatermosztát – X9. (3x0,75mm2 kábel) 
- X9.1 – 0-20mA 
- X9.2 – common terminal 
- A szobatermosztát áramellátása az X7.2 csatlakozón keresztül +16V DC, ha a J3 jumper 

előzetesen a 2-es pozícióban rögzített. 
1.3 Kontakt szobatermosztát – X12; 
1.4 Használati melegvíz termosztát DHW – X11; 
1.5 Használati melegvíz hőmérséklet érzékelő Tb – X10 (polaritásmentes Pt-1000); 
1.6 Külső hőmérséklet érzékelő Ta – X7 (polaritásmentes Pt-1000). J3 jumper előzetesen 1-es 

pozícióban rögzítve; 
1.7 Kazán hőmérséklet érzékelő – X6 (polaritásmentes Pt-1000); 
1.8 Vízszint érzékelő kazántestben – X8-2 (az 1-es csatlakozót össze kell kötni a kazántesttel akkor 

is, ha a vízszint érzékelő nem kerül bekötésre); 
1.9 Túlfűtés termosztát (blokkoló termosztát) – X1(BT); 
1.10 Működést biztosító áramellátás - 220V/50Hz - Х4; 
1.11 Fűtőszálak csatlakoztatása – X2, X3 and X5. A fázis reléken keresztül csatlakoztatva a 

fűtőszálakhoz. Maximális áramerősség relénként 16A. 
1.12 Kezelőpanel 20 eres kábelének csatlakozója – J1 
1.13 Biztonsági korlátozó elektromechanikus termosztát csatlakozója - X1 
 
2. Jumperek 
2.1 J3 jumper. A jumper pozíciójával határozható meg, hogy a vezérlés szobatermosztáttal (2 

pozíció) vagy külső hőmérséklet érzékelővel (1 pozíció) vezérelt.  
 

2.2 J4 jumper. Alacsony vízszint elleni védelem aktív amennyiben a jumper az 1-es pozícióban, 
inaktív ha a 2-es pozícióban van. 
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1. tábla 

Paraméterek és beállítások 

Paraméter Leírás Tartomány Alap beállítás 
Ügyfél 

beállítása 

Tbset 
Használati melegvíztároló 
célhőmérséklete 

30 ÷ 60°С 40° С  

Tkmax 
Kazán max. hőmérséklete 
(equi thermal szabályzás) 

40 ÷ 90°С  90° С  

Tк Kazán aktuális hőmérséklete mért -   
Tа Külső hőmérséklet mért -  

Тset 

Kazán üzemi hőmérséklete. 
Kézi beállítás 

30 ÷ 90°С 30° С  

Equi-thermal szabályzás; 
Használati melegvíz 
készítés; Proporcionális 
hőmérséklet szabályozás 

Kalkulált -  

Тoutdoor. 
min 

Equi thermal szabályzás 
esetén – a külső hőmérséklet 
the outdoor temperature 
corresponding to the highest 
temperature of the water in 
the boiler body (heating 
water)(see table 2)  

5 ÷ -20°С -10° С  

 
2. tábla 

T outdoor-min equithermal szabályozás 
Görbe száma Tartomány °С 

1 +5-től +20-ig 
2 0-tól +20-ig 
3 - 5-től +20-ig 
4 -10-től +20-ig 
5 -15-től +20-ig 
6 -20-tól +20-ig 

 

 
3. tábla 

Szobatermosztát típusa 
Szám Típus 

1 Kontakt 
2 Proporcionális 

 
 
Gyártó: SD Intiel Todorovi & SIE, Bulgária 
Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. 20/373 8131 


