
Cégünk mikroprocesszoros eszközöket gyárt a fogyasztói felhasználók
számára. Mi vagyunk Lengyelország legnagyobb vezérlőeszköz 
gyártója a szilárd tüzelőanyaggal működő KF kazánok számára. Sok éve 
élvezzük lengyelországi és külföldi kazángyárak bizalmát. Eszközeinket 
a legmagasabb minőség és megbízhatóság jellemzi, amely sok éves 
tapasztalatunknak köszönhető.

Szakterületünk a KF vezérlőinek tervezése és gyártása szénnel, finom 
szénnel, pellettel, fával és biomasszával (zab, kukorica, szárított 
magvak). Ezen kívül gyártunk szabályozókat a hűtőiparnak, szolár 
rendszereknek, szennyvíztisztító telepeknek, gombafarmoknak, 
három- és négyutas szelepeknek, valamint helyiség szabályozóknak és
eredményjelző tábláknak sportpályákhoz.

Már több százezer különféle vezérlőt adtunk el és sikeresen 
bővítjük a kínálatunkat az ügyfél elégedettséget szem előtt tartva. 
A minőségirányítási rendszer ISO 9001 és számos tanúsítvány igazolja 
termékeink legmagasabb minőségét.

Cégünk történetét elsősorban azok az emberek írják, akik létrehozzák, 
tudásukkal, tapasztalatukkal és részvételükkel. A jövőre vonatkozó 
terveink között szerepel a jó kapcsolatok fenntartása ügyfeleinkkel, új 
ügyfelek megszerzése, új és kiváló minőségű termékek kifejlesztése.

RÓLUNK
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EU-19, 20, 21

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 1 A

Hőmérséklet tartomány 250C - 850C

Mérési pontosság +/- 10C

Méretek [mm] 137 x 96 x 40
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T1

Funkciók
• Kazán szivattyú vezérlés

Felszereltség

• KF hőmérséklet érzékelő

EU-19
• antistop funkció
• potenciométer a kivánt hőmérséklet beállítására

EU-20
• potenciométer a kivánt hőmérséklet beállítására

EU-21
• Lehetőség termosztát üzemmódban üzemeltetni
• antistop funkció
• fagyvédelmi funkció
•  lehetőség hőmérséklet alapú szivattyú indításra agy kikapcsolásra, 

minimális működési hőmérséklet: -9°C
• LED kijelző
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SZIVATTYÚ VEZÉRLŐK

EU-21 HMV, EU-21 BUFOR

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 1 A

Hőmérséklet tartomány 250C - 850C

Voltage-free contact load 1A / 230 V / AC

Mérési pontosság +/- 10C

Méretek [mm] 110 x 163 x 57



7

T2

T1S1

T2

S1

T1

Működési elv
EU-21 HMV egy többcélú vezérlő, amely két hőmérséklet érzékelővel van felszerelve, HMV tartály 
szivattyú vezérlésére szolgál. A vezérlő akkor aktiválja a szivattyút, ha a két érzékelő közötti 
hőmérséklet különbség meghaladja a beállított értéket (T1-T2 ≥ Δ ), feltéve hogy T2 ≥ a szivattyú 
aktiválásának minimális küszöbe.
A szivattyú leáll amikor T2 ≤ T1 + 2°C vagy mikor T1 < a szivattyú aktiválásának minimális 
küszöbe.– 2°C (állandó hiszterézis érték) vagy mikor T2 eléri a beállított értéket. 
Magyarázat: : T1 – kazán hőmérséklet  T2 – HMV tartály hőmérséklet (puffer). 
Megakadályozza a szivattyú szükségtelen működését, valamint a HMV tartály lehűlését amikor a 
meleg víz ellátás hőmérséklete csökken. Ezzel segít megtakarítani elektromos áramot és megnöveli a 
szivattyú élettartamát. Ezáltal a készülék megbízhatóbb és gazdaságosabb.
EU-21 HMVA vezérlő egy olyan rendszerrel van felszerelve amely megakadályozza a szivattyú 
letapadását hosszú leállást követően. A szivattyút bekapcsolja 10 naponta 1 percre. Ezen kívül a vezérlő 
fagyálló funkcióval is fel van szerelve. Amikor a kazánérzékelő vagy a HMV érzékelő 6°C alá csökken a 
szivattyú azonnal aktiválódik. Kikapcsol amikor a rendszer eléri a 7°C hőmérsékletet.

EU-21 HMV

EU-21 PUFFER

Funkciók
• HMV szivattyú vezérlés
• antistop funkció
• fagyvédelmi funkció
• feszültségmentes kimenet vezérlés
•  lehetőség delta meghatározására szivattyú indításhoz
• HMV Tároló kihűlés elleni védelem

Felszereltség
• LED kijelző
• két hőmérséklet érzékelő
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HMV KERINGÉSSZABÁLYZÓ

EU-11

Tápellátás 230V / 50Hz 

Maximum energiafogyasztás < 3W

Terhelés 1A

Biztosíték 1.6 A

Üzemi nyomás 1-8 bar 

Minimális áramlás 1 liter/perc.

Üzemi hőmérséklet 5°C - 60°C
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Funkciók
• cirkulációs szivattyú működésének vezérlése
• előre beállított hőmérséklet ellenőrzése a fűtőkörben
• keringető rendszer intelligens vezérlése
• túlmelegedés elleni védelem (HMV szivattyú aktiválása)
• antistop funkció
• állítható szivattyú működési idő

Működési elv
A HMV cirkulációs vezérlő a HMV keringetésének szabályozására szolgál az egyedi felhasználói igényeknek megfelelően. Gazdaságos és kényelmes módon csökkenti a meleg 
víz, vízvételi pontokhoz való eljutásának idejét. Vezérli a cirkulációs szivattyút amely, amikor a felhasználó meleg vizet használ, felgyorsítja a meleg víz áramlását a rendszerben 
ezáltal kicserélve az ott levő vizet a cirkulációs ágban és a csapnál a kívánt hőmérsékletű forró vízre. A rendszer figyeli a felhasználó által a keringési ágban beállított 
hőmérsékletet, és csak akkor aktiválja a szivattyút ha az előre beállított hőmérséklet csökken. Így nem okoz hőveszteséget a rendszerben. Energiát, vizet takarít meg és 
élettartamot növel (pl. Cirkulációs szivattyú). A cirkulációs rendszer csak akkor aktiválódik ha meleg vízre van szükség, és ezzel egyidejűleg a keringési ágban előre beállított 
hőmérséklet csökken. A vezérlő több funkciót kínál amelyek a különböző HMV rendszerek kiszolgálásához szükségesek. Szabályozhatja a cirkulációs szivattyút vagy indíthatja 
abban az esetben ha hőforrás túlmelegedés történik (pl. szolár fűtési rendszerekben). A vezérlő rendelkezik antistop funkcióval (a szivattyú letapadás ellen) és állítható 
cirkulációs szivattyú működési idővel ( a felhasználó határozza meg).

Felszereltség
• 2 darab hőmérséklet érzékelő
• áramlásérzékelő
• LCD kijelző

HMV
beáll. höm.

érzékelő

Cirkulációs
szivattyú

Áramlás
érzékelő

1 2 9 3 4 5

7

Határ 
érzékelő

8

6

Határ 
érzékelő

4
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Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 1 A

Hőmérséklet beállítási 
artomány

300C - 700C

Mérési pontosság +/- 10C

Méretek [mm] 125 x 200 x 55

VEZÉRLŐ KÉT/HÁROM SZIVATTYÚHOZ

EU-27i, 427i
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T1

T2

T1
T2

T5

EU-427i

EU-27i
Funkciók (EU-27i)
• HMV szivattyú vezérlés
további HMV vagy padlófűtés szivattyú vezérlése
• antistop funkció
• fagyvédelmi funkció

Felszereltség (EU-27i)
• LCD kijelző
• KF hőmérséklet érzékelő T1
• további szivattyú hőmérséklet érzékelő T2
• vezérlőgomb
• falra szerelhető kivitel

Működési elv
EU-27i A vezérlő a KF keringető szivattyú és a kiegészítő szivattyú (HMV vagy padlófűtés szivattyú) kapcsolására szolgál. A vezérlő 
feladata a KF szivattyú bekapcsolása ha a hőmérséklet meghaladja az aktiválási küszöbértéket, és a szivattyú kikapcsolása amikor 
a kazán lehűl (pl. kialszik a tűz). A második szivattyú esetében, az aktiválási hőmérsékleten kívül, a felhasználó beállíthatja az a 
hőmérsékletet ameddig a szivattyú működni fog.

Funkciók (EU-427i)
•  három szivattyú időalapú vagy hőmérséklet alapú 

szabályozása 
• antistop funkció
• fagyvédelmi funkció
•  bármilyen szivattyú prioritás beállításának lehetősége
•  hagyományos helyiségszabályozó csatlakoztatásának 

lehetősége ( ON/OFF szobatermosztát)

Felszereltség (EU-427i)
• LCD kijelző
• három hőmérséklet érzékelő
• vezérlőgomb
•  falra szerelhető kivitel

Működési elv
EU-427i A vezérlő három szivattyú kapcsolására szolgál. A vezérlő feladata a szivattyúk bekapcsolása (ideiglenesen ha a 
hőmérséklet meghaladja a az aktiválás küszöbértékét) és kikapcsol amikor a kazán lehűl (pl. kialszik a tűz). Ha a kiválasztott 
szivattyú nem fűtési keringető szivattyú akkor a kikapcsolás a helyiségszabályozó jelével valósítható meg. Az aktiválási 
hőmérsékleten kívül a felhasználó beállíthatja azt a hőmérsékletet ahol a szivattyú még működni fog. Lehetőség van a szivattyúk 
működésének bármilyen prioritású beállítására.
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KEVERŐSZELEP VEZÉRLŐ

EU-i-1, EU-i-1 HMV

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL 
INTERNET-MODUL SZÜKSÉGES

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 0,5 A

Szelep kimeneti terhelés 0,5 A

Mérési pontosság +/- 10C

Méretek [mm] 110 x 163 x 57
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T6

T7

T8

M

EU-i-1 HMV

EU-i-1
Funkciók
• három- vagy négyutas szelep egyenletes vezérlése
• szivattyú vezérlés
• HMV szivattyú vezérlés (EU-i-1 HMV)
• feszültségmentes kimenet vezérlés (EU-i-1 HMV)
• lehetőség két szelep vezérlésére további modulok segítségével EU-431n or i-1
• kompatibilis az EU-505 és a WIFI RS modulokkal - eModul alkalmazás
• visszatérő hőmérséklet védelem
• időjárás alapú és heti vezérlés
• kompatibilis RS vagy ON/OFF helyiségszabályozó

Felszereltség
• LCD kijelző
•visszatérő hőmérséklet érzékelő és szelep hőmérséklet érzékelő
• return temperature sensor and valve temperature sensor
• HMV hőmérséklet érzékelő (EU-i-1 HMV)
• külső érzékelő
• falra szerelhető kivitel

Működési elv

Az i-1 hőszabályozót három- vagy négyutas keverőszelep vezérlésére tervezték, további szivattyú csatlakoztatásának 
lehetőségével. Opcionálisan a vezérlő képes együttműködni két modullal, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy 
legfeljebb három keverőszelepet vezéreljen. Az i-1 HMV-vezérlőt három- vagy négyutas keverőszelep működtetésére 
tervezték, szivattyú és kiegészítő HMV-szivattyú csatlakoztatásának lehetőségével, valamint feszültségmentes kimenettel 
a fűtőberendezéshez.
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KEVERŐSZELEP MODUL

EU-i-1m

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 0,5 A

Szelep kimeneti terhelés 0,5 A

Mérési pontosság +/- 10C

Méretek [mm] 110 x 163 x 57
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Funkciók
• három- vagy négyutas szelep egyenletes vezérlése
• szivattyú vezérlés
• együttműködés a fő vezérlőkkel RS kommunikációt használva

Felszereltség
• Kazán hőmérséklet érzékelő
• szelep hőmérséklet érzékelő
• visszatérő hőmérséklet érzékelő
• külső érzékelő
• falra szerelhető kivitel

Működési elv
Az EU-i-1m bővítő modul egy három- vagy négyutas szelep vezérlésére szolgál
csatlakoztatva a fő vezérlőhöz.

Boiler controller
or

installation
controller

RS
Kazánvezérlő

vagy
telepítés
vezérlő



FŰTÉSRENDSZER VERÉRLŐ

EU-i-2 PLUS

FŰTÉSRENDSZER VERÉRLŐK

A modern, alacsony energiafelhasználású házaknak több alternatív hőforrásra van szükségük. Ha azonban azt akarja, hogy a ház valódi megtakarításokat generáljon, akkor szüksége van egy 
rendszerre amely ezeket kezeli. A TECH fűtésvezérlők lehetővé tesik a fűtési rendszer hatékony vezérlését, beleértve több hőforrást (pl. napkollektorok és kazán), ezáltal korlátozva és optimalizálva 
az energiafogyasztást. A szabályozók beépítése a fűtési rendszerbe megkönnyíti a felhasználó számára az összes eszköz működtetését, segít időt és pénzt megtakarítani, valamint biztosítja a legjobb 
hőkomfortot. 



Funkciók
• kettő keverőszelep egyenletes vezérlése
• HMV szivattyú vezérlés
• két konfigurálható 0-10V kimenet
•  akár 4 fűtőberendezés kaszkádjának vezérlése
•  a fűtőberendezés paramétereinek beállítása az OpenTherm 

kommunikáción keresztül
• visszatérő hőmérséklet védelem
• heti és időjárás alapú vezérlés
• két konfigurálható feszültségmentes kimenet
• két konfigurálható feszültség kimenet
•  együttműködés két kétállású helyiségszabályozóval
• kompatibilis az RS helyiségszabályozókkal
• kompatibilis az EU-505 modullal és a WIFI RS modullal - eModul alkalmazás
•   két további szelep vezérlésének lehetősége további modulok segítségével 

EU-431n, EU-i-1 vagy EU-i-1-m

Felszereltség
• LCD kijelző
• Kazán hőmérséklet érzékelő
• HMV hőmérséklet érzékelő
• Szelep hőmérséklet érzékelő
• visszatérő hőmérséklet érzékelő
• külső érzékelő
• falra szerelhető kivitel

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL
INTERNET-MODUL SZÜKSÉGES



FŰTÉSRENDSZER VERÉRLŐ

EU-i-3 PLUS

MŰKÖDÉSI ELV

A fűtésrendszer vezérlők lehetővé teszik több fűtési forrás (legfeljebb három keverőszelep és két további keverőszelep) egyidejű csatlakoztatását és több helyiségszabályozót (nekik köszönhetően 
minden helyiségben más hőmérséklet programozható). Ezen kívül a TECH által készített fűtési vezérlők további modulok, például Ethernet modul vagy GSM modul csatlakoztatását teszik lehetővé. 
A vezérlők nagy érintőképernyővel és USB-porttal vannak ellátva a könnyű szoftverfrissítéshez.



Funkciók
• három keverőszelep egyenletes vezérlése
• HMV szivattyú vezérlés
• napkollektoros rendszer vezérlése
•  kollektor szivattyú vezérlése PWN jel segítségével
• két konfigurálható 0-10V kimenet
•  akár 4 fűtőberendezés kaszkádjának vezérlése
•  a fűtőberendezés paramétereinek beállítása az OpenTherm 

kommunikáción keresztül
• visszatérő hőmérséklet védelem
• heti és időjárás alapú vezérlés
• két konfigurálható feszültségmentes kimenet
• két konfigurálható feszültség kimenet
• együttműködés három kétállású helyiségszabályozóval
• kompatibilis az RS helyiségszabályozókkal
•  kompatibilis az EU-505 modullal és a WIFI RS modullal - eModul alkalmazás
•  két további szelep vezérlésének lehetősége további modulok 

segítségével EU-i-1 vagy EU-i-1-m

Felszereltség
• LCD kijelző
• kazán hőmérséklet érzékelő
• szelep hőmérséklet érzékelő
• visszatérő hőmérséklet érzékelő
• napkollektor hőmérséklet érzékelő
• külső érzékelő
• falra szerelhető kivitel

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL
INTERNET-MODUL SZÜKSÉGES



KIFEJEZETTEN AZ EU-I-2, EU-I-3, EU-I-3 PLUS
SZOBATERMOSZTÁT RS KOMMUNIKÁCIÓVAL

EU-RI-1

Tápellátás 5 V

Vezetékes RS kommunikáció
vezeték

4 x 0,14 mm2

Mérési pontosság +/- 0,5 0C

Méretek [mm] 95 x 95 x 25
20
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0-10V 0-10V

Room
regulator 1

Room
regulator 2

Room
regulator 3

Return
sensor

External
sensor

S1
sensor

S2
sensor

S3
sensor

S4
sensor

FLOOR
SENSOR

YELOW GREEN

RS

EU-I-3 PLUS

EU-RI-1

Funkciók

• szobahőmérséklet szabályozása

• nappali / éjszakai program

• kézi üzemmód

• további szabályozás a padló hőmérséklete alapján

• hiszterézis 0,2 - 4 ° C

• vezetékes kommunikáció

Felszereltség
• beépített hőmérséklet érzékelő

• ideiglenes kijelző háttérvilágítás

• RS kommunikáció

21
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EU-280, EU-281
SZOBATERMOSZTÁT
RS KOMMUNIKÁCIÓVAL

fekete vagy fehér burkolattal 
kapható (EU-281, EU-281C)

EU-280

Tápellátás Tápegység-vezérlő

Vezetékes kommunikáció
EU-280 i EU-281 

vezeték 4x0,14 mm2

Vezeték nélküli kommunikáció
EU-281 C
868 MHz

Mérési pontosság +/- 0,5 0C

Méretek [mm] EU-280 145 x 102 x 24

Méretek [mm]  
EU-281 i EU-281 C

127 x 90 x 20

EU-281
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Működési elv 
A helyiségszabályozó lehetővé teszi a helyiség, a kazán, a víztartály és a keverőszelepek kényelmes hőmérséklet-szabályozását anélkül, hogy a kazánházba kellene 
menni.  A szabályozónak együttműködésre van szüksége a TECH fő vezérlőjével, RS kommunikáción keresztül. A nagy, jól látható érintőképernyő megkönnyíti a vezérlő 
paramétereinek leolvasását és módosítását.

Funkciók
• szobahőmérséklet szabályozása
• kazán hőmérsékletének szabályozása
• HMV hőmérsékletének szabályozása
• a keverőszelepek hőmérsékletének szabályozása
• külső hőmérséklet ellenőrzés 
• heti alapú fűtési mód
• riasztás
• szülői zár
• az aktuális helyiség és a kazán hőmérsékletének megjelenítése
• szoftverfrissítés lehetősége USB porton keresztül (a 4.0 verziótól)

Felszereltség EU-280 i EU-281
• nagyméretű, áttekinthető, színes érintőképernyő 4,3”-LCD kijelző
• előlap 2 mm-es üvegből (EU-281)
• beépített helyiségérzékelő
• tápegység 12V DC
• RS kommunikációs kábel a kazánvezérlőhöz
• USB port

88
m

m

126mm

24mm
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WIFI 
KOMMUNIKÁCIÓ

EU-2801 WiFi
SZOBATERMOSZTÁT OPENTHERM
KOMMUNIKÁCIÓVAL

Tápellátás 230 V 

Vezetékes kommunikáció kéteres kábel

Mérési pontosság +/-  0,5 0C

Méretek [mm] 127 x 90 x 20
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OT+
OT-

CONTROL VIA MOBILE APP

Működési elv 
A helyiségszabályozó használata intelligensen szabályozza a kívánt 
szobahőmérsékletet azáltal, hogy automatikusan beállítja a kazán 
arányos hőmérsékletét. A szabályozó beállíthatja a vezérlő algoritmus 
paramétereit. A készülék kompatibilis az OpenTherm / plus (OT +) és 
az OpenTherm / lite (OT-) protokollokkal. Nagy, jól látható, színes érin-
tőképernyő lehetővé teszi a szabályozó paramétereinek kényelmes 
vezérlését és modulálását. Az egyszerű falra szerelés, esztétikus me-
gjelenés, érintőképernyő és elfogadható ár a vezérlő további előnyei.

Funkciók
• a helyiség beállított hőmérsékletének intelligens szabályozása
• kazán beállított hőmérsékletének intelligens szabályozása
•  a szoba hőmérsékletének megváltoztatása a külső hőmérséklet alapján 

(időjárás-alapú vezérlés)
• külső hőmérsékleti nézet
• WiFi kommunikáció
• heti alapú helyiség- és kazánfűtési program
• fűtőberendezés riasztásainak megjelenítése
• hozzáférés a fűtőberendezés hőmérsékleti táblázataihoz
• ébresztőóra
• szülői zár

Felszereltség
• nagyméretű, áttekinthető, színes érintőképernyő
• beépített helyiségérzékelő
• Süllyesztve felszerelhető
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Tápellátás 230 V 

Vezetékes kommunikáció két eres kábel

Mérési pontosság +/-  0,5 0C

Méretek [mm] 105 x 135 x 28

WIFI 
KOMMUNIKÁCIÓ

SZOBATERMOSZTÁT OPENTHERM
KOMMUNIKÁCIÓVAL

EU-WiFi-OT
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OpenTherm

lub
styk beznapięciowyROUTER

ST-291p
R-8b

WiFi

Működési elv 
A helyiségszabályozó használata intelligensen szabályozza 
a kívánt szobahőmérsékletet azáltal, hogy automatikusan 
beállítja a kazán arányos hőmérsékletét. A szabályozó beállíthatja 
a vezérlő algoritmus paramétereit. A készülék kompatibilis az  
OpenTherm / plu (OT +) és az OpenTherm / lite (OT-) protokollokkal. 

Funkciók
• a helyiség beállított hőmérsékletének intelligens szabályozása
• kazán beállított hőmérsékletének intelligens szabályozása
•  a szoba hőmérsékletének megváltoztatása a külső hőmérséklet alapján 

(időjárás-alapú vezérlés)
• hozzáférés a fűtőberendezés hőmérsékleti táblázataihoz
• külső hőmérsékleti nézet
• heti alapú helyiség- és kazánfűtési program
•  fűtőberendezés riasztásainak megjelenítése
• OpenTherm vagy kétállapotú kommunikáció
• WiFi kommunikáció

Felszereltség
• nagy kijelző
• falra szerelhető
• helyiségszabályozó EU-R-8b a készletben
• vezetékes kültéri hőmérséklet érzékelő EU-291p a készletben

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL

vagy 
száraz érintkező

ROUTER
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INTERNET MODUL

EU-505, WiFi RS

WIFI 
KOMMUNIKÁCIÓ

LAN KÁBEL 
KOMMUNIKÁCIÓ

Tápellátás 5V DC

LAN csatlakozó RJ 45

Vezérlő csatlakozó RJ 12

Méretek EU-505 [mm] 120 x 80 x 31

Méretek WiFi RS [mm] 105 x 135 x 28



29

A legújabb vezérlő verziókkal elérhető funkciók
• irányítás az interneten keresztül - emodul.eu
• lehetőség az összes csatlakoztatott eszköz megfigyelésére
• lehetőség a fő vezérlő összes paraméterének szerkesztésére
(a menü szerint
• a hőmérsékleti előzmények megtekintésének lehetősége
• az eseménynapló megtekintésének lehetősége (riasztások és paraméterváltozások)
•  tetszőleges számú jelszó hozzárendelésének lehetősége (a menü, események, 

statisztikák elérése)
•  lehetőség az előre beállított hőmérséklet szerkesztésére helyiségszabályozón 

keresztül
• számos modul vezérlésének lehetősége egy felhasználói fiókkal
• e-mail értesítés riasztások esetén
• opcionális szöveges üzenet értesítés riasztások esetén (előfizetés szükséges)

A régebbi vezérlő verziókkal elérhető funkciók
•  a kazán működésének távvezérlése az interneten vagy egy helyi hálózaton 

keresztül- zdalnie.techsterowniki.pl
• grafikus felület, amely animációkat kínál az otthoni számítógép képernyőjén
•  az előre beállított hőmérsékleti értékek megváltoztatásának lehetősége mind a 

szivattyúk, mind a keverőszelepek esetében
•  az előre beállított hőmérséklet változtatásának lehetősége helyiségszabályozón 

keresztül RS kommunikációval
• az érzékelő hőmérsékletének megtekintésének lehetősége
•  az előzmények és a riasztási típusok megtekintésének lehetősége
• mobil verzió elérhető a Google Play áruházban

Felszereltség
• tápegység 9V DC 9V DC
•  RS Splitter
•  RS kommunikációs kábel a kazánvezérlőhöz

VEZÉRLÉS MOBILALKALMAZÁSON KERESZTÜL

KÉZIKÖNYV
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2 FŰTŐKÖR MODUL

EU-517
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Funkciók
•  két szivattyú vezérlése

• együttműködés két helyiségszabályozó

• feszültségmentes kimenet vezérlése

Működési elv
A modul két cirkulációs szivattyút vezérelhet. Amikor a 
helyiségszabályozó jelet küld arról, hogy a szoba hőmérséklete túl 
alacsony, a modul aktiválja a megfelelő szivattyút. Ha bármely kör 
hőmérséklete túl alacsony, a modul aktiválja a feszültségmentes 
érintkezőt. Ha a modult a padlófűtési rendszer vezérlésére 
használják, akkor további bimetál érzékelőt beszerelése 
szükséges (a szivattyúra, a lehető legközelebb a kazánhoz) 
-termikus túlterhelés relé.

A riasztási hőmérséklet túllépése esetén az érzékelő kikapcsolja a 
szivattyút az érzékeny padlófűtési rendszer védelme érdekében. 
Ha az EU-517 szabványos fűtési rendszer vezérlésére szolgál, a 
termikus túlterhelés relé helyettesíthető egy jumperrel, amely 
csatlakozik a termikus túlterhelés relé bemeneti kapcsaihoz.

ROOM
REGULATOR

CONNECTOR
NUMBER

THERMAL
PROTECTION CH 1 PUMP POWER GND CH 2 PUMP THERMAL

PROTECTION
ROOM

REGULATOR
POTENTIAL-FREE

CONTACT

1 3 4 5 6 72

ON/OFF
HELYISÉGSZABÁLYOZÓ

ELSŐ EMELETI SZIVATTYÚ

FÖLDSZINTI SZIVATTYÚ

Potelnciálmentes
relé

1

6

3

7

4

ON/OFF
HELYISÉGSZABÁLYOZÓ
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NAPKOLLEKTOR VEZÉRLŐ

EU-401n

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés EU-21 SOLAR 1 A

Szivattyú kimeneti terhelés EU-400 0,5 A

További kimeneti terhelés 1 A

Szivattyú/szelep kimeneti terhelés 1 A

A szolár hőmérséklet-érzékelő tűréshatára -400C - 1800C

Méretek [mm] 110 x 163 x 57
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Funkciók EU-401n
• szivattyúk vezérlése
• a szolárrendszer működésének felügyelete és kezelése
• védelem a kollektor túlmelegedése és fagyása ellen
• az EU-505 ETHERNET / EU-WIFI RS modul csatlakoztatásának lehetősége
• további eszköz csatlakoztatásának lehetősége:
– cirkulációs szivattyú
– elektromos fűtőbetét
– kazán kapcsolás

Felszereltség
• nagyméretű, áttekinthető LCD kijelző
• kollektor hőmérséklet érzékelő
• hőtároló hőmérséklet érzékelő
•  burkolat kiváló minőségű, magas és alacsony hőmérsékletnek ellenálló 

anyagokból

Működési elv
A vezérlő napkollektoros rendszer üzemeltetésére szolgál. Ez az eszköz vezérli a fő (kollektoros) szivattyút a kollektoron és a hőtárolóban lévő hőmérséklet mérése alapján. 
Opcionálisan lehetőség van további eszközök, például keverőszivattyú vagy elektromos fűtőbetét csatlakoztatására, valamint arra, hogy jelet küldjön a kazán kapcsolására. A 
cirkulációs szivattyú vezérlése és a kapcsolási jel továbbítása a kazánhoz közvetlenül a vezérlőtől lehetséges, a fűtés vezérlésénél pedig további jelrelé szükséges.

T11

T9
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EU-402n PWM

Tápellátás 230V 50Hz

Szivattyú kimeneti terhelés 1 A

További kimeneti terhelés 1 A

Pump/Szelep kimeneti terhelés 1 A

A szolár hőmérséklet-érzékelő tűréshatára -400C - 1800C

Méretek [mm] 110 x 163 x 57

NAPKOLLEKTOR VEZÉRLŐ
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T11

T9
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45oC 45oC

45oC

45oC
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17 választható ábra

Funkciók
• a szivattyú vezérlése PWM jelen keresztül
•  a szolárrendszer működésének felügyelete és kezelése 17 rendszer konfigurációval
• védelem a kollektor túlmelegedése és fagyása ellen
• az EU-505 ETHERNET / EU-WIFI RS modul csatlakoztatásának lehetősége
• további eszköz csatlakoztatásának lehetősége:
– cirkulációs szivattyú
– elektromos fűtőbetét
– kazán kapcsolás

Felszereltség
• nagyméretű, áttekinthető LCD kijelző (EU-402n PMW)
• kollektor hőmérséklet érzékelő
• hőtároló hőmérséklet érzékelő
•  burkolat kiváló minőségű, magas és alacsony 

hőmérsékletnek ellenálló anyagokból
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Jegyzetek


