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Bevezető 

Az alábbi útmutató mindazok számára készült, akik az Economic Premium sorozatú vezérlők 
csatlakoztatásával, telepítésével, üzemeltetésével és rendszeres karbantartásával foglalkoznak. Az 
útmutató tartalmazza a telepítés, csatlakoztatás, funkciók és működési eljárások leírását.  Az útmutatót 
a vezérlő közelében tartsa, és feltétlenül kövesse a benne leírt utasításokat. 

Figyelem 

Amennyiben a készülék működésében hiba lép fel, illetve hiányos tartozék- vagy további 
információnyújtás szükségessége esetén, forduljon a RECALART ELECTRONIC helyi kereskedőjéhez vagy 
értékesítési pontjához. 
Az ECONOMIC PREMIUM vezérlők szekrényekbe való szerelésre alkalmasak vagy más zárt 
egységekbe, amelyek megakadályozzák a vezetékekhez való hozzáférést. 
A vezérlőt tilos kivenni a burkolatból. Soha ne nyúljon kezével vagy egyéb elektromos vezetővel a 
vezérlő burkolata alá. Ez súlyos sérüléshez vezethet illetve áramütés következtében akár halált is 
okozhat. 
Annak érdekében, hogy a csatlakoztatott berendezés illetve az ECONOMIC PREMIUM vezérlők ne 
károsodjanak a termék meghibásodásának következtében, fontos a biztonsági intézkedések betartása, 
mint például biztosíték telepítése, túlmelegedés elleni védelem biztosítása, stb. Amennyiben a 
biztonsági intézkedések mellőzése végett  baleset lép fel, a garancia érvényét veszti. 
Szükség esetén áramtalanítás céljából a vezérlő külső áramkörébe főkapcsoló beépítése szükséges. A 
kapcsolót a kazán burkolata mentén úgy ajánlatos telepíteni, hogy a kezelés szempontjából könnyen 
hozzá lehessen férni, valamint úgy megjelölni, hogy rendeltetése egyértelmű legyen. 
Használjon IEC947 előírásoknak megfelelő kapcsolót. 
Mivel a készülék nem rendelkezik beépített biztosítékkal, ne feledkezzen meg az áramkörbe biztosítékot 
telepíteni a fázis kapocsba való csatlakoztatás után. 
Az olvadó biztosítékot helyezze a kapcsoló és műszer közé és szerelje a fázis kapocs "L" oldalára.  

 
Az olvadó biztosíték minősítése/ jellemzői: 250 VAC  3A gyors.  
Használjon IEC 127 normáknak megfelelő biztosítékot.  
A feszültség / áramterhelés értékeinek a kimeneti terminálhoz és a riasztó terminálhoz való 
csatlakozásig a névleges tartományon belül kell mozogniuk.  Ellenkező esetben a hőmérséklet emelkedni 
fog, ami a vezérlő élettartamát csökkenti és rendellenségekhez vezet a készülék működésében. 
A bemeneti specifikációban meghatározottaktól eltérő feszültséget / áramot nem ajánlatos a bemeneti 
terminálhoz csatlakoztatni. 
Ez megrövidítheti a készülék élettartamát, és problémákat okozhat a működésében. A bemeneti 
feszültség vagy áram esetén a bemeneti terminált olyan készülékhez kell csatlakoztatni, amely megfelel 
az IEC1010 szabványoknak. 
A  hőleadás biztosítása érdekében a készülék szellőző nyílásokkal van ellátva.  Ügyelni kell arra, hogy a 
nyílásokba ne jussanak nem kívánt fém alkatrészek, amelyek hibás működéshez vezethetnek, vagy tüzet 
okozhatnak. 
Ne engedje, hogy a szellőzőnyílás eltömődjön vagy szennyeződések jussanak bele. 
Hőmérséklet-emelkedés, vagy szigetelési hiba csökkentheti a készülék élettartamát, és hibás 
működéshez vezethet, illetve tüzet okozhat. 
A kapcsolószekrényben beszerelt vezérlők közötti távolságokról szóló információk a szerviz 
dokumentáció "Külső méretek és panel kivágás" c. fejezetében találhatóak. Felhívjuk figyelmét, hogy a 
feszültség, zaj, túlfeszültség, stb. tolerancia vizsgálatainak ismétlése a műszer romlásához vezethet.  
A felhasználónak tilos módosítani a készüléket és a megszabottól eltérő módon üzemeltetni. 
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TELEPÍTÉS 

A szabályzót ne használja a lejjebb felsorolt helyeken. 

 Olyan környezetben, ahol gyúlékony gáz, korróziót okozó anyagok, olaj-köd és más olyan 
részecskék találhatóak, amelyek az elektromos szigetelésre káros hatással vannak. 

 0°C alatti illetve 55°C feletti hőmérsékleten és olyan helyeken, ahol a relatív páratartalom 
értéke 90% felett vagy a harmatpont alatt van. 

 Olyan környezetben, ahol nagy vibrációs hatásoknak illetve rázkódásnak van kitéve. 

 Olyan helyeken, ahol magas elektromágneses interferenciának van kitéve.  

 Olyan helyeken, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. 

 Több mint 2000 m tengerszint feletti magasságban fekvő helyen.  

 Szabadban. 
 

A készülék elhelyezése a feljebb felsorolt helyek valamelyikén a készülék rendellenes működéséhez, 
károsodásához, vagy akár tűz keletkezéséhez is vezethet. 

Figyelmeztetés 

Biztonsági okokból tilos a vezérlőt kivenni a burkolatából. Amennyiben javítás vagy csere végett 
elengedhetetlenné válik a vezérlő burkolatából való kiemelése, lépjen kapcsolatba a helyi 
kereskedőnkkel vagy értékesítési pontunkkal. 
 

CSATLAKOZTATÁS 

A telepítést végző személynek illetékesnek kell lennie az elektromos készülékek telepítésére.  

 
A vezérlő csatlakoztatásánál különös figyelmet ajánlatos fordítanak a következő feltételekre: 

Veszély 

Minden olyan tevékenység, amely a vezetékek bekötésével illetve lekapcsolásával kapcsolatos csakis 
úgy végezhető, ha a készülék előzetesen áramtalanítva van. 
A vezetékek csatlakozóit illetve a készülék egyéb feszültség alatt lévő elemeit tilos érinteni. 
A létrehozott csatlakozásoknak összhangban kell lennie az elektromos kapcsolási rajzzal, illetve az 
országos és helyi elektromos előírásokkal. 

1. A vezérlő felszerelésénél pontosan kövesse az alábbi  kézikönyv utasításait. 
2. A felhasznált rézvezetéknek alkalmasnak kell lennie akár +75°C hőmérsékleten való működésre 

is. 
3. Hőelem bemenet esetén olyan kompenzációs vezetéket kell használni, amely a kiválasztott 

hőelem szempontjából megfelelő. 
4. A bemeneti jel vezetékét ne vezesse ugyanazon a vezetéken keresztül, mint  a tápkábelt. 
5. A bemeneti jel megfelelő kábelének (UTP) használata hatékony és véd a zavaró 

elektromágneses indukció ellen. 
6. A vezérlő áramellátását olyan vezetékkel kell bebiztosítani, amelynek paraméterei 

ugyanolyanok vagy magasabbak a 600 V PVC-burkolatú 1mm2 keresztmetszetű vagy ettől 
nagyobb vezetéktől. 

7. A kapocs csavarjait 1,0 Nm nyomatékkal húzza be. 
8. Ha a készülék érzékenynek bizonyul az áramellátás zavaraira, akkor a készülék  hibás 

működésének megelőzése céljából szupresszor (túlfeszültségvédő) használata ajánlatos. 
9. A szupresszort földelt panelra kell szerelni, és lehető legrövidebb vezetékek közti kapcsolatokat 

kell létesíteni a szupresszor kimenete és a vezérlő elektromos hálózatának termináljai között. 
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ÓVINTÉZKEDÉSEK 

 Mielőtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el a mellékelt használati utasítást. 

 Őrizze meg ezt az útmutatót, és a készülék üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekben mindig az itt 
leírt utasítások szerint járjon el. 

 Tartson be minden figyelmeztetést és utasítást, amely a készülék használati utasításában 
megtalálható. 

 Győződjön meg arról, hogy a készülék nem sérült-e meg.  Amennyiben kétségei vannak, ne 
használja a készüléket, hanem forduljon a forgalmazóhoz. 

 Ha bármilyen kétségei vannak a berendezés biztonságos működésével kapcsolatban, lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval. 

 Fordítson különös figyelmet a burkolaton és csomagoláson feltüntetett figyelmeztető címkékre. 

 A készüléket rendeltetésének megfelelően használja. 

 A készülék nem játékszer, ne engedje, hogy gyermekek játszanak vele. 

 Semmi esetre ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülék csomagolásának bármely 
részével. 

 Tartsa távol a gyermekektől az apró alkatrészeket, mint pl. csavarokat, tűket stb. Ezek az elemek a 
kiszállított készülék tartozékait képezhetik és lenyelésük fulladást okozhat. 

 Ne végezzen mechanikus vagy elektromos változtatásokat a készüléken. Az ilyen változások a 
készülék rendellenes, előírásoknak nem megfelelő működéséhez vezethetnek és negatív hatással 
lehetnek a vezérlő hatékonyságára. 

 A nyílásokon (pl. szellőzőnyíláson) keresztül ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe, ugyanis 
ez a készülék károsodásához vezethet, illetve rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet okozhat. 

 Ne engedje,hogy a készülékbe víz, nedvesség, por és szennyeződés jusson,  ugyanis ez a készülék 
károsodásához vezethet, illetve rövidzárlatot, áramütést vagy tüzet okozhat. 

 Megfelelő szellőzés biztosítása érdekében ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Biztosítani kell a 
levegő szabad áramlását a készülék körül. 

 A készüléket beltérben szerelje fel, kivéve, ha alkalmas kültéri használatra is. 

 A készüléket tilos rázkódásoknak és vibrációs hatásoknak  kitenni. 

 A készülék csatlakoztatása előtt, győződjön meg arról, hogy az áramellátás paraméterei 
megfelelnek a műszer paramétereinek. 

 Az áramütés elkerülése érdekében csatlakoztassa a készüléket földeléses fali aljzatba. Az aljzat 
földelését képesített villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

 A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy működtetése nem terheli túl az 
elektromos áramkört.  

 Ne csatlakoztassa a készüléket egyazon áramkörbe más, impulzus interferenciát okozó 
hajtóművekkel és egyéb készülékekkel(pl. mosógép, hűtő, ...) 

 Minden egyéb kábel és perifériai készülék csatlakoztatása előtt feltétlenül áramtalanítsa a 
készüléket. 

 A készülék teljes áramtalanítása céljából, húzza ki a dugót a konnektorból. Ezt különösen akkor ne 
felejtse el, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja. 

 Óvja a tápkábelt a sérülésektől. Úgy helyezze el, hogy senki se lépkedjen rajta. A kábelen nem 
helyezkedhetnek el más tárgyak. 

 A létrehozott  csatlakozásoknak   összhangban kell lenniük az elektromos 
kapcsolási rajzzal, illetve az országos és helyi  elektromos előírásokkal. 

 Ez a készülék nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyeket a felhasználó önállóan ki tudna 
cserélni. Minden szerviz szolgáltatást, leszámítva a tisztítást, biztosíték cserét (áramtalanított 
készülék esetén), funkciók beállítását, a szakszerviz munkatársainak szabad csak elvégeznie. 



Használati utasítás az ECONOMIC PREMIUM vezérléshez 

 
 

RecalArt Electronic 8 2016. október 

 

 

 
 

 

 Mielőtt bármilyen karbantartási tevékenységbe kezdene, kapcsolja le a készüléket a hálózatról. 

 A készülék tisztításához ne használjon benzint, oldószert vagy más vegyi anyagokat, amelyek 
károsíthatják a készülék felületét.  Puha törlőrongy használata ajánlott. 

 Sérült hálózati kábel esetén tilos használni a készüléket. A szerviz dolgozóinak a kábelt egy 
ugyanolyan típusúra kell lecserélnie mint az eredeti. 

 

AZ ELHASZNÁLT KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE 

Az elektronikus készülék olyan anyagokból készült, amelyek egy része újrahasznosítható. A készüléket 
ezért a MÉH-be vagy az elektromos és elektronikus berendezések számára kijelölt hulladékgyűjtő 
telepre ajánlatos elszállítani vagy visszaszolgáltatni a gyártónak. A készüléket nem szabad a többi 
háztartási hulladékkal kidobni. 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS 
Az alábbi használati utasítást a végfelhasználónak kell átadni. 
 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 
BEVEZETÉS 
 
Az Economic PREMIUM vezérlő modern mikroprocesszorral ellátott készülék, amely nemcsak a kazán 
működését, de a központi fűtés rendszerét is szabályozza időjárás-követő üzemmódban valamint a 
HMV  szempontjából. 
A készülék szabályozza az tüzelőanyag mennyiség adagolását az adagoló meghajtójának ciklikusan 
ismétlődő munkája által valamint a tüzeléshez szükséges levegőmennyiséget is. 
Félvezetős vezérlő rendszerek alkalmazásának köszönhetően a légbefúvó teljesítménye egyenletesen 
szabályozva van, ezenfelül az adagoló meghajtójának köszönhetően a vezérlő rendszer megbízhatósága 
többszörösen nőtt. 
 

Az időjárás-követő szabályozás kényelmet biztosít a hőszabályozás terén, mivel a fűtési hőmérséklet 
szabályozása a külső hőmérséklet függvényében történik. A szabályozás a keverőszelep mozgató motor 
által történik. 
 

A központi fűtésből visszatérő víz hőmérséklet-érzékelőjének használata valamint e hőmérséklet 
keverőszeleppel való szabályozása csökkenti a füstgáz lecsapódást, ezáltal mérsékelve a korrózió 
kialakulását. 
 

A működés fejlett algoritmusának és számos paraméter beállíthatóságának köszönhetően a rendszer 
rugalmasan hozzáigazítható a fűtési rendszer követelményeinek. 
 

A vezérlő TESZT funkcióval is rendelkezik. Ez a funkció a MENÜ-be lépve érhető el és lehetővé teszi a 
vezetékek és hőmérséklet-érzékelők ellenőrzését, a bekötés helyességének szempontjából.  Értékelni 
tudja a működtető elemek hatékonyságát (szivattyú, légbefúvó, adagoló, keverőszelep mozgató 
motor)a kazán elindítása előtt. 
 

A grafikus kijelző biztosítja a készülék egyszerű üzemeltetését. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

A 2 modulos készülék a következő összetevőkből áll: 
 kezelőpanel a felhasználó számára a készülék látható része billentyűzettel és grafikus kijelzővel. 

A kazán elülső részén beépített panel. 

 végrehajtó modul, amelyet a kapcsolószekrény DIN sínjére vagy más zárt rendszerbe kell 

szerelni. Hozzá van csatlakoztatva az összes érzékelő, készülék és kezelőpanel. 

 szalagkábel- összeköti a kezelőpanelt a végrehajtó modullal 
 
 

A készülék normál működése céljából szükséges a kazán érzékelőit a végrehajtó modulhoz kötni, ezek 
nélkül ugyanis a kazán nem működik megfelelően: 

 

     az adagoló hőmérséklet érzékelőjét [ADAGOLÓ] 

    kazán ellátásának hőmérséklet érzékelőjét [KAZÁN ELLÁTÁS] 
 
 

A készülék egyéb funkcióinak aktiválásához a végrehajtó modulhoz megfelelő érzékelőket kell 
csatlakoztatni: 
 

 használati melegvíz hőmérséklet-érzékelője [HMV]  – ha a melegvíz előállítását kívánja igénybe 
venni 

 a keverő mögötti fűtőközeg hőmérséklet-érzékelője [KF] –  csak és kizárólag akkor, ha a 
motoros keverőszelepet szeretné szabályozni. A központi fűtés érzékelő bekötése jel a vezérlő 
számára, hogy együttműködik a keverőszelep mozgató motorjával.  Ezért az érzékelőt ne kösse 
be, ha a rendszer nincs ellátva motoros keverőszeleppel! 

 a fűtőközeg visszatérő hőmérséklet-érzékelője [Kazán visszatérő] – amikor további védelmet 
kívánunk nyújtani a kazánnak a korrózió ellen (a funkció kizárólag bekapcsolt motoros 
keverőszeleppel működik). 

 kültéri hőmérséklet-érzékelő [Kültéri] – Ha szeretné az időjárás-követő funkciót használni 
(kültéri érzékelő csatlakoztatásának hiánya az időjárás-követő funkció helytelen működéséhez 
vezet). 

 Szobatermosztát, vagy beltéri vezérlő pl. EUROSTER típusú, stb.[Szobatermosztát] –  ha 
szeretné, hogy a szoba hőmérséklete befolyásolja a fűtési teljesítményt. Ha a rendszer motor 
nélküli, a termosztát a fűtési keringető (KF) szivattyú működését fogja szabályozni (Lásd a 8-as 
szerviz paramétert). Ha a keverőszelep motorral van ellátva, a fűtési keringető (KF) szivattyú  
folyamatosan működni fog, a fűtési rendszer szabályozása azonban a keverőszelep 
nyitása/zárása által történik. 
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KIMENETEK LEÍRÁSA 

Leírás KÉSZÜLÉK 
 
 
 
 
 
 
KF szivattyú 

Keringető szivattyú a központi fűtéshez - max. 1,2(0,6)A 230V~ 

FIGYELEM! Ha a rendszer (keverőszelep) motor nélküli, a fűtési keringető (KF) szivattyú 

működése a min. hőmérséklet elérésekor indul be - P1 szerviz paraméter. Ha a rendszer 

motorral van ellátva, a fűtési keringető (KF) szivattyú folyamatosan működik. Beltéri 

termosztáttal ellátott motor nélküli rendszer esetében a fűtési keringető (KF) szivattyú 

működését a termosztát szabályozza (11sz. szerviz paraméter) A működési módtól 

függetlenül a fűtési keringető (KF) szivattyú vészhelyzeti üzemmódban beindul, 

amennyiben a hőmérséklet túllépi a Max. Hőm. + Kritikus Hőm. (Szerviz P2 + P3) 

 

 
 
HMV szivattyú 

HMV tartályra szerelt szivattyú - max. 1,2 (0,6) A 230V~ 

A HMV szivattyú a HMV melegítésének szüksége esetén lép működésbe. A működési 

módtól függetlenül beindul a HMV szivattyú működése, amennyiben a hőmérséklet 

túllépi Max. Hőm. + Kritikus Hőm. (Szerviz P2 + P3) 

Keverő 1 Zár.  Keverőszelep mozgató motor 1 (zárás) - max 1,2 (0,6) A 230V~ 

Keverő 1 Nyit.  Keverőszelep mozgató motor 1 (nyitás) - max. 1,2(0,6)A 230V~ 

Keverő 2 Zár.  Keverőszelep mozgató motor 2 (zárás) - max. 1,2 (0,6) A 230V~ 

Keverő 2 Nyit.   keverőszelep mozgató motor 2 (nyitás) - max. 1,2(0,6)A 230V~ 

Adagoló A tüzelőanyag csigás adagolójának motorja - max. 1,2(0,6)A 230V~ 

LÉGBEFÚVÓ A légbefúvó motorja - max. 1,2(0,6)A 230V~ 

FŰTŐBETÉT Fűtőbetét - max. 4(2)A 230V~ 

 

BEMENETEK LEÍRÁSA 
 

Leírás ÉRZÉKELŐ 
LEÍRÁSA 

KAZÁN 
ELLÁTÁS 

kazán hőmérséklet-érzékelő bemenet, az érzékelő 

a kazán bemenetébe van szerelve. A kazán megfelelő működéséhez szükséges érzékelő. 

 
 

Kazán 
visszatérő 

fűtőközeg hőmérséklet-érzékelője a fűtési rendszerből való visszatérés után, 

az érzékelőt a kazán melletti visszatérő ágra, vagy a kazán  speciális mérő nyílásába vagy a 

csőre kell felszerelni.  Ügyeljen arra, hogy az érzékelő megfelelő módon érintkezzen a 

csővel!!!  

 

HMV 
HMV hőmérséklet-érzékelőjének bemenete. Az érzékelő a HMV hőcserélő bemenetébe van 

szerelve. 

 
 
FŰTŐKÖR 1 

 

Csakis abban az esetben csatlakoztassa, ha 1-es fűtőkör keverője motorral van ellátva - a 
fűtőközeg hőmérséklet-érzékelő a keverőszelep mögött található, az érzékelőt a 
keverőszelep mögötti csőre abroncs segítségével erősítse fel majd szigetelje le. Ügyeljen 
arra, hogy az érzékelő megfelelő módon érintkezzen a csővel.  

 
 
KÜLTÉRI 

A kültéri hőmérséklet-érzékelő bemenete.  Az érzékelőt 

az épület külső falára kell szerelni úgy, hogy tükrözze a külső hőmérsékletet. (északi falra) 
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ADAGOLÓ 

A tüzelőanyag adagoló hőmérséklet-érzékelőjének bemenete, az érzékelőt 

olyan helyre kell szerelni, amely tükrözi az adagoló hőmérsékletet. 

A kazán megfelelő működéséhez szükséges érzékelő. 

 
 
 
 
SZOBATER-
MOSZTÁT 

A szobatermosztát bemenete.  Alaphelyzetben nyitott érintkezőkkel rendelkező 

termosztátot szükséges hozzá csatlakoztatni. Az érintkezők a fűtés pillanatában nyitva 

vannak. 

Ha a rendszer motor nélküli, a termosztát szabályozni fogja a fűtési keringető (KF) szivattyú 

működését (lásd 8-as szerviz paraméter). Ha a rendszer motorral van ellátva, a fűtési 

keringető (KF) szivattyú folyamatosan működni fog, a fűtési rendszer szabályozása azonban a 

keverőszelep nyitása/zárása által történik. 

FÜSTGÁZ Füstgáz hőmérséklet-érzékelő bemenet. Az érzékelőt szerelje a kéménybe, a kazán kimenete 

mellett, úgy, hogy tükrözze a füstgáz hőmérsékletét. 

 
 

 
2 sz. fűtőkör  

Csakis abban az esetben csatlakoztassa, ha a 2-es sz. fűtőkör keverője motorral van ellátva 
- a fűtőközeg hőmérséklet-érzékelője a keverőszelep mögött található, az érzékelő abroncs 
segítségével ráerősíteni a keverőszelep mögötti csőre és jól elszigetelni. Ügyeljen arra, hogy 
az érzékelő megfelelő módon érintkezzen a csővel.  

 

FIGYELEM! !! Lehetséges a külső hőmérséklet-érzékelők kiterjesztése a kültéri hőm. és HMV-ből 30 
m-ig. 

 

KÉSZÜLÉKEK ÉS ÉRZÉKELŐK CSATLAKOZTATÁSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figyelem!!! Ne csatlakoztassa a védőföldelést (PE) a semlegessel (N). 
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KEZELÉS 

ÜZEMBE HELYEZÉS  

A gép elindításához nyomja meg a „ ” gombot, ugyanígy járjon el a vezérlő kikapcsolásánál is, 
ekkor azonban 5 másodpercig tartsa az ujját a gombon. 
FIGYELEM!!! Ha a kijelző üres, a készülék készenléti állapotban van, és továbbra is feszültség alatt áll 
(villog a zöld LED lámpa). 
Amennyiben a kazánt hosszabb ideig nem használja, vagy karbantartási munkák tervez végezni, a 
készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. A vezérlő megőrzi a beállításokat a fali aljzatból való 
kihúzás esetén is. 

 
A kijelző (főképernyőn) jelzi az egyes készülékek aktuális állapotát. 
A megjelenő animáció jelzi a készülék működését vezérlő kimenet csatlakoztatását. 

 

A KIJELZŐ LEÍRÁSA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- a szimbólumok  nem jelennek meg, ha a 10 számú paramétert a 0 értékre állítja. 
(időjárás jellemzői kikapcsolva), vagy nincs csatlakoztatva a kültéri  érzékelő. 

 

 
- a szimbólumok   nem jelennek meg, ha, ha nincs csatlakoztatva a megfelelő központi fűtés 

érzékelő (rendre az 1, vagy 2 keverőszelep számára).  Ne feledkezzen meg arról, hogy a központi fűtés 
érzékelőt kizárólag abban az esetben kell csatlakoztatni, ha a rendszer keverőszelepjére motor van 
szerelve. Lefelé mutató nyíl a keverőszelep zárását, felfelé mutató nyíl a nyitását jelenti (teljes áramlású 
központi fűtésrendszer). 

 
- a kazán visszatérő hőmérséklete nem jelenik meg a kijelzőn, ha nincs csatlakoztatva a visszatérő 
érzékelő. 
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NAVIGÁCIÓ A MENÜBEN 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA 

 
a menübe való belépés céljából nyomja meg a 
gombot 

 
 

menün belül a következő gombok segítségével 
lehet mozogni: 
 
 

 
 

Az adatok mentése a menüből való kilépés után a 
gomb lenyomásával hajtható végre 
 

 
 
a kijelzőn az alábbi kérdés jelenik meg: 
„MENTENI A MÓDOSÍTÁSOKAT?”, 
 
válassza az  „IGEN” -t és  erősítse meg a             
gomb lenyomásával vagy a„NEM” -et, ha nem 
kívánja menteni a változtatásokat. 

P1 – fűtési hőmérséklet  

A beállított hőmérséklet az 1 sz. fűtőkörben lesz 
fenntartva. Amennyiben motorral ellátott  
keverőszelep van telepítve,  a vezérlő  a szelep 
működésének javítása érdekében néhány fokkal 
megemeli a kazán hőmérsékletét (18-as szerviz 
paraméter). 
FIGYELEM:  Az időjárás-követő működés beállításakor 
(P10) nincs lehetőség a fűtési hőmérséklet kézi 
beállítására és a P1  paraméter nem elérhető (AUTOM. 
üzemmód).  Amennyiben a kazán hőmérsékletének 
kézi szabályozására szeretne átváltani, ki kell k apcsolnia a időjárás-követő működési üzemmódot a P10 paraméter 
által (fűtési görbe beállítása 0-ra) 

P2 - fűtési mód 

Ezt a paramétert a használt üzemanyagnak megfelelően kell 
beállítani, majd válassza ki a listából  a megfelelő 
teljesítményű kazánt (DRACO 15 ...) A  vezérlő 
automatikusan beállítja az égőtér megfelelő paramétereit. 
Az tüzelőanyag égésével kapcsolatos problémák jelentkezése 
során a kazán modelljének kiválasztása helyett válassza a 
DRACO MÁS opciót  és a továbbiakban mechanikusan állítsa 
be az tüzelőanyag adagolás idejét.  

P3 - adagoló - szüneteltetése 

Abban az esetben, ha a hamutálcába el nem égett darabok 
potyognak, növelni kell a P3 paraméter értékét (illetve a 
légbefúvó teljesítményét - P4) Amikor hosszabb üzemeltetés 
után úgy látja, hogy a tüz.anyag égőtere egyre lejjebb és 
lejjebb süllyed, csökkenteni kell a P3 paraméter értékeit 
(illetve a légbefúvó teljesítményét - P4) 

Figyelem!! A módosításnak nem szabad jelentősnek 

lennie, csak 5-10% eltérés ajánlatos. 
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P4 - légbefúvó - teljesítmény 

A levegőmennyiség beállítása nagyon fontos tényező a helyes égés 
szempontjából. Túl sok levegő jelentősen növeli a tüzelőanyag 
fogyasztást és csökkenti a kazán hatékonyságát. 
Ha nincs elég levegő, a tüzelőanyag nem ég elég gyorsan, ennek 
következtében a tüzelőtér a jelzettől kisebb teljesítményt nyújt. Az 
egyik leggyakoribb hibajelzés az, amikor a P3 és P4 paraméterei úgy 
vannak beállítva, hogy az anyag égése szabályos (a hamuban 
nincsenek el nem égett darabok), a vezérlő azonban időközönként 
„TÜZELŐANYAG HIÁNY”-t jelezve blokkolja a működést (miközben a 
tárolóban elegendő tüz.anyag található). Ez azt jelenti, hogy a 

beállított értékek helyesek, azonban a kazán teljesítménye kisebbre van állítva a kelleténél (alacsony az épület 
igényeihez képest, különösen a fagypont alatti kültéri hőmérséklethez képest). Ebben az esetben több tüz.anyagot 
ajánlatos adagolni (lerövidíteni a P3 paramétert és arányosan több levegőt biztosítani - növelni a P4 paraméter 
értékeit). 
A P4 paraméter bármilyen jellegű módosításakor automatikusan a P3 paraméter módosítását is végre kell 
hajtani. 

P5 - adagoló - fenntartás 

A kívánt hőmérsékletet elérve az égőtér a fenntartási 
üzemmódba lép, a légbefúvó és adagoló csak annyi időre 
aktiválódik, hogy a tűz ki ne aludjon.  A szünet ideje 
percekben van megadva. Optimális beállítás az a leghosszabb 
időtartam, amely biztosítja a tüz.anyag folyamatos égését (a 
tűz nem alszik ki). Ez a beállítás különösen nyáron fontos, 
amikor a kazán csak HMV tartállyal működik együtt. 

P6 - égéstípus 

Kézi tüzelés – ekkor csak a másodlagos tűzteret használjuk (az 
automata adagoló blokkolva van) Automatikus tüzelés – 
üzemeltetés során az tüzelőanyag adagoló aktív 
 
 
 
 

 
 

P7 – HMV hőmérséklete 

A vezérlő fenntartja a használati melegvíz (HMV) beállított 
hőmérsékletét a tartályban. A hőmérséklet csökkenése 1°C-kal 
aktiválja a vízmelegítés folyamatát a tartályban. A 
szervizbeállításoktól függően a HMV melegítése elsőrendű 
feladatként lehet kezelve (a víz melegítése alatt ki van 
kapcsolva a központi fűtés), vagy az épület fűtésével 
egyidejűleg zajlik. 
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P8 - a kazán begyújtása 

A légbefúvó és adagoló kézi szabályozása a tüzelőanyag 
meggyújtása céljából. 
A bekapcsolt készülékek fekete háttéren láthatóak (a STOP alatt). 
Az alábbi ablakból való kilépés a kazán automatikus üzemmódba 
való váltását jelenti a P1, P2, P3, P4 és P5 beállításai szerint. 

 
 
 
 
 

P9 - NYÁR/TÉL fűtés 

P9 paraméter meghatározza, milyen módon fog működni a vezérlő. 

A felhasználó 3 lehetőség közül választhat az alábbiak szerint. 

NYÁR - a vezérlő a használati melegvizet melegíti (HMV).            

Fűtési keringető szivattyú (KF) nem működik, a keverőszelep 

(amennyiben telepítve van) zárt pozícióban található. 
TÉL - központi fűtés aktiválva van és melegítve van a HMV. Fűtőkör 
és HMV beállítását a megfelelő paraméterek teszik lehetővé. A 
vezérlő ebben az üzemmódban marad egészen egy másik mód kézi 
beállításáig (pl. NYÁRI üzemmód). 

AUTOM. - A vezérlő a kültéri hőmérséklet függvényében 

automatikusan állítja be a NYÁR illetve TÉL üzemmódot (automatikus átmeneti hőmérséklet NYÁR -> TÉL, TÉL -> 

NYÁR P17 szerviz paraméter) 
 

 

P10 - időjárás jellemzői  

FIGYELEM: A 0 beállítása - kikapcsolja az időjárás-követő 
működést - a fűtési hőmérséklet P1 kézzel beállítható. 
A kültéri érzékelő bekötése után aktiválható a fűtési 
hőmérséklet automatikus beállítása, az ún. időjárás-
követő  működés. Az épület jellemzőinek kiválasztását az 
alábbi táblázat alapján kell megválasztani figyelembe véve 
a fűtés módját. 
 
 

     

 
 
 
A szoba hőmérsékletét a                 megnyomásával lehet beállítani (szobahőm.:24C). Ennek alapján a vezérlő elvégzi 
az időjárás jellemzőinek további módosítását. Célja egy viszonylag stabil belső hőmérséklet fenntartása az egész 
fűtési szezon során. 

Épület Fűtés Fűtési görbe száma: 
Egyéb Emelet 1…4 
Hideg Radiátor 9…13 
Meleg, nem szigetelt Radiátor 7…9 
Szigetelt Radiátor 5…7 

Hozzávetőleges beállítások táblázata: 



Használati utasítás az ECONOMIC PREMIUM vezérléshez 

 
 

RecalArt Electronic 16 2016. október 

 

 

 

6P11 - Szerviz opciók 

A vezérlő összetett paraméterei elérhetőek a  

Telepítő kódjának megadása után. 
 
 

P12 - A vezérlő tesztelése 

 

 
 
 
A vezérlő tesztelése az összes bemenet és kimenet 
ellenőrzését teszi lehetővé.  Leolvashatja az 
érzékelők által mért hőm. értékeket – ezáltal 
megállapítható a csatlakoztatások helyessége és az 
érzékelők lokalizációja. 

 

 
 
 
 
 

Megállapítható az egyes berendezések helyes 
csatlakoztatása a vezérlőhöz (szivattyú, légbefúvó, adagoló). 
 

 
 
Készülékszoftver verziószáma a vezérlő kezdőképernyőjén 
található. Ez az információ fontos lehet segítségnyújtás 
szempontjából valamint szervizzel való kapcsolatba lépés 
során. A folyamatos technológiai fejlődés korszakában 
természetes dolog a készülékek állandó fejlesztése. Az 
egyik ilyen tényező a vezérlők szoftverének fejlesztése. 

 
 

P13 – Gyári beállítások 

Az összes beállítás törlése és gyári alapértékek 
visszaállítása. Ezt a funkciót akkor ajánlatos használni, ha a 
vezérlő aktuális értékeinek beállításai mellett nem képes a 
kazán megfelelő szabályozására. 
FIGYELEM: A funkció a szerviz beállításokat is megváltoztatja. 
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TOVÁBBI FUNKCIÓK - PID 
A szerviz opciókban PID szabályozás elvén alapuló további funkció is bekapcsolható.  A funkció aktiválása után a 
kazán teljesítménye automatikusan az aktuális hőigényhez igazodik. A kazán hatékonyabban égeti el a 
tüzelőanyagot ezáltal kevesebb szennyező anyagot bocsájt ki a légkörbe, és ez azt is jelenti, hogy nem igényel olyan 
gyakori tisztítást mint a kazán hagyományos működése során. Ahhoz azonban, hogy hatékonyan kihasználja az ilyen 
jellegű szabályozás előnyeit, szükséges a légbefúvó teljesítményének és az adagoló munkaszünetének megfelelő 
beállítása. Ezeket az értékeket az összes olyan teljesítmény számára be kell állítani, amely mellett a kazán 
működőképes.  Az ECONOMIC PREMIUM vezérlő a teljesítmény 3 fokozatát ajánlja, amelyeken  a kazán működhet. 
Ennek érdekében a menüben 2 paraméter áll a rendelkezésére: 3-PID működés és 4-PID Paraméter. 

 

A vezérlő beállítása PID paraméterek beállításától kezdődik az I. FOKOZAT számára. A kazán ettől fogva egész idő 

alatt az 1. fokozat paramétereinek beállításai szerint fog működni. 

Ezt követően a PID paraméterek menüben csak az 1. fokozat paramétereit állítjuk be, vagyis szabályozzuk: 

 Adag. ideje 1. fokozat és  

 Légbef. teljes. 1. fokozat 
Rendre beállítja az tüzelőanyag adagolás időzítését és a légbefúvó teljesítményét az 1. Fokozat számára úgy, hogy 
az tüzelőanyag égése optimális legyen.  Figyeljen arra, hogy az 1 fokozat teljesítményének a legkisebbnek kell 
lennie. Optimális, ha a kazán az 1. fokozaton a névleges teljesítmény csupán 50% éri el.  A kazán égésének helyes 
beállítása megköveteli, hogy a kazán legalább tizenegynéhány órát dolgozzon ugyanazon sebesség mellett, 
miközben a paraméterek beállításai néhányszor korrigálva vannak. 
Jó tüzelési paraméterek elérése után az 1. fokozaton, beállíthatja a 2. FOKOZAT paramétereit megismételve a 
paraméter beállításának folyamatát: adag. időz. 2. fokozat és Légbef. teljesít. 2. fokozat. Ebben az esetben is 
szükséges a kazán tizenegynéhány órás működése a 2. fokozat beállításai mellett. A hozzávetőleges teljesítmény a 
2. fokozaton a kazán névleges teljesítményének mintegy 75%-át teszi ki. 
Hasonlóképpen járjon el a III. fokozat teljesítményének beállításakor is, ekkor azonban kazán névleges 
teljesítményének 100%-át kell elérni.

 

Az alapvető szabály a következő: 
adag. időz I. fokozat < adag. időz II. fokozat < adag. időz III. fokozat   
Légbef. telj. I. fokozat < Légbef. telj. II. fokozat   < Légbef. telj. III. fokozat  

 
Ezt követően bekapcsolhatja az AUTOMATA üzemmódot, és ezzel véget értek a PID funkció beállításai. 

 

TARTOZÉKOK 
 

SZOBATERMOSZTÁT 

Az Economic PREMIUM vezérlő bármilyen nyitott 
érintkezőkkel rendelkező szobatermosztáttal együttműködhet. 
Amikor a termosztát rövidrezár (a belső hőmérséklet elérte a 
termosztáton beállított értéket), a vezérlés csökkenti a 
központi fűtés hőmérsékletét (az értéket a szerviz állítja be). 
Ha a rendszer motor nélküli, a fűtési keringető szivattyú 
működését a termosztát fogja szabályozni (lásd 8 szerviz 
paraméter). Ha a keverőszelep motorral van ellátva a fűtési 
keringető (KF) szivattyú folyamatosan fog dolgozni, a fűtési 
rendszer szabályozása a keverőszelep nyitása, záródása által 
lesz szabályozva. 
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A TERMOSZTÁTOT a hőmérséklet szempontjából reprezentatív helyen, 1,5 - 2m magasságban szerelje fel a lakásban. 

Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe (pl. TV, vízmelegítők), ne tegye ki közvetlen napfénynek, vagy huzatnak, 

mert ez negatív hatással lesz a rendszer működésére. 
 

RIASZTÁS ÉS VÉDELEM 

A vezérlő piros lámpájának jelzése riasztási körülmény fennállását jelenti. A riasztás típusáról szóló információ a „ 

 ” gomb megnyomása után jelenik meg. A vezérlő a következő riasztási állapotokat jelzi: 

- a kazán túlmelegedését; ez a riasztás akkor aktiválódik, ha a kazán hőmérséklete meghaladja a „SZERVIZ 
OPCIÓKBAN” beállított „kazán riasztási hőmérsékletét". A biztonsági lépések ebben az esetben a működési módtól 
függetlenül a keringető szivattyúk aktiválása (vagy a szelepmozgató nyitása) valamint az adagoló és légbefúvó 
kikapcsolása egészen a kazán hőmérséklet csökkenéséig a beállított riasztási érték alá. 
- az adagoló túlmelegedése, ez a riasztás akkor aktiválódik, ha az adagoló hőmérséklete túllépi a „SZERVIZ 
OPCIÓKBAN” beállított „adagoló riasztási hőmérsékletét" A biztonsági lépések ebben az esetben az adagoló 
meghajtójának aktiválása (5 percre), amely kitolja a lángot az adagolócsőből. Ezt követően a vezérlő megvárja (5 
percig) az adagoló hőmérsékletének csökkenését. Ha ez alatt a 10 perc alatt az adagoló hőmérséklete nem csökken az 
adagoló riasztási hőmérséklete alá, a vezérlő átvált a STOP üzemmódba és leállítja a kazán működését. A funkció 
korábban is kikapcsolhat, ha az adagoló hőmérséklete megfelelő mértékben csökken. 
- tűz / tüzelőanyag hiány; ez a riasztás jelzi, hogy az égőtérben nincs tüzelőanyag vagy láng.  A legtöbb esetben a 
riasztás jelzésének oka a felhasználó illetve szakember által helytelenül beállított túl alacsony fűtőtest-teljesítmény 
vagy túl alacsony kazán-teljesítmény a vezérlőn. Ez a helyzet pl. az újonnan felépített épületek esetén szokott 
előfordulni, ahol a hőigény átmenetileg nagyobb a gipsz és a belső falak száradása valamint a benne végzett építési 
folyamatok miatt. 

FIGYELEM!!! Riasztás után azonnal el kell távolítani a riasztás okát. 

- A mikroprocesszortól függetlenül működő KHV védelem (Kazán hővédelme).   Ha a kazán hőmérséklete meghaladja 

a 95°C a független mechanikus hőkapcsoló automatikusan bekapcsol, és megszünteti a légbefúvó tápellátását. Ha a 

kazán hőmérséklete 60°C alá csökken, a biztosíték újra visszaállítja a tápellátást. 
 

Kizárólag szerviz számára elérhető szerviz beállítások 

P1 - a kazán minimális hőmérséklete 

Korlátozza a kazán megadott minimum hőmérsékletét, amely megvédi a kazánt füstgáz lecsapódástól. Ez a funkció 
biztosítja továbbá a kazán magasabb készenléti hőmérsékletét. Ha a kazán eléri a beállított minimum hőmérsékletet,  
ezen a szinten marad a  tovább csökkenő hőellátás ellenére is - a kazán automatikusan fenntartja ezt az értéket. 

P2 - a kazán maximális hőmérséklete 

A kazán max. hőmérsékletének korlátozása védelmet nyújt a megengedett hőmérséklet túllépése valamint a 

hőbiztosíték aktiválódása (KHV) ellen. 

P3 - a kazán kritikus hőmérséklete 

A funkció elősegíti a védelmi rendszer aktiválódását. A kazán P2+P3 hőmérséklet túllépése a védelmi funkciók 
aktiválódását vonja maga után, mint pl. a légbefúvó és adagoló leállítását, a meleg víz azonnali kiszivattyúzását a 
kazánból a rendszerben lévő összes szivattyú aktiválásával és a 1 fűtőkör keverőszelep mozgatójának megnyitásával. 

P4 - a kazán védelmi hőm. (ez a funkció csakis motoros keverőszeleppel működik)  

Ez a paraméter szorosan kapcsolódik a kazán visszatérő ágánál telepített érzékelőhöz. Ha a hőmérséklet ezen a 
ponton kisebb, mint a beállított érték, a vezérlő fokozatosan a keverőszelep záródásához vezet. Az ilyen szabályozás 
megkönnyíti a rendszer működésbelépését nagy vízmennyiség esetén is. 
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P5 - DRACO egyéb - adagoló  

Az adagoló fenntartási paraméterei táblázatának helyesbítése - tüzelőanyag utánpótlás 

P6 - Légbefúvó teljesítménye a begyújtás idején 

Beállítja az átfújás erejét úgy, hogy az ne fújja el a lángot a begyújtás során. 

P7 - Az adagoló riasztási hőmérséklete 

A beállított hőmérséklet meghaladása - az adagoló érzékelője által - a védelmi funkció aktiválását vonja maga után. A 
vészhelyzeti lángkitolás adott esetben hőmérséklet csökkenéshez vezet és lehetővé teszi a kazán további működését. 
Amennyiben nem sikerül az adagoló érzékelője által mért hőmérsékletet csökkenteni, a vezérlő leállítja a kazán 
működését. 

P8 - KF szivattyú  

Meghatározza fűtési keringető (KF) szivattyú működésének szabályozását abban az esetben, amikor a vezérlőhöz 
kötött szobatermosztát zárja az áramkört (a szobahőmérséklet túllépése következtében) 3 opció áll rendelkezésére: 
0.  A szivattyú blokkolása 
1.  Szivattyú blokkolása 8 percig, 2 perc munka utána ismét 8 perc blokkolás stb. 
2.  Szivattyú blokkolása 6 percig, 4 perc munka utána ismét 6 perc blokkolás stb. 

P9 - HMV elsőbbség be/ki  

Bekapcsolja vagy kikapcsolja az elsőbbséget. 

P10 - HMV elsőbbség idő 

A meghatározott idő elteltével kapcsolja be az elsőbbséget.  A következő vízmelegítéskor a elsőbbség ismét 
aktiválódik mindaddig, amíg a HMV hőcserélő töltési ideje nem lépi túl a P10 paramétert. 

P11 - HMV a kazán további hőmérséklete 

A paraméter akkor aktív, amikor HMV fűtési elsőbbség be van kapcsolva, vagy a NYÁR üzemmód lett beállítva (a 
felhasználó paraméterei alapján), vagy a fűtési rendszerben keverőszelep és központi fűtés érzékelő lett szerelve. A 
vezérlő megemeli a kazán hőmérsékletét, amikor az aktuális hőmérséklet alacsonyabb lesz mint a Beállított HMV 
hőmérséklet + P11. 

P12 – Tüzelőanyag-hiány - be / ki 

A kazán hőmérsékletének elemzése alapján jelzi az tüzelőanyag-hiányt. 

P13 – Tüzelőanyag-hiány - idő 

Ez a paraméter meghatározza azt az időtartamot, melynek elteltével a kazán hőmérsékletének legalább 1°C-kal kéne 
növekednie. Amennyiben a hőmérséklet nem nő, a vezérlő leállítja a működést és hibát jelez TÜZELŐANYAG-HIÁNY. 

P14 - A kazán tisztítása 

Amennyiben a füstgáz hőmérséklete túllépi a beállított értéket, a kazán jelzést ad a kazán tisztításának 
szükségességéről. 

P15 - PID (be/ki) 

A PID funkció aktiválása. A PID-funkció bekapcsolása után megváltozik (kibővül) a felhasználói menü, és további 
paramétereket kell beállítani. Az eljárás részletes leírása a TOVÁBBI FUNKCIÓK - PID fejezetben található. 

P16 - Termosztát - csökkentés (a funkció csakis motoros keverőszeleppel működik). 

A vezérlő együttműködhet további szobatermosztáttal. A termosztát aktiválja (az áramkör zárásával) a fűtési kör 
hőmérsékletének csökkentését (keverőszeleppel ellátott rendszer esetén) - a P16 értékével megegyező 
százalékaránnyal. A kazán hőmérséklete minimum a P1 szintjén van fenntartva. Amennyiben a csökkentés 
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eredményeképpen szükséges a kazán hőmérsékletének csökkentése (keverőszelep nélküli rendszer), a vezérlő 
leblokkolja a KF keringető szivattyút. A szivattyú a P8 beállításainak megfelelően fog dolgozni. 

P17 - Automatikus NYÁR -TÉL 

Ha a felhasználó aktiválta az időjárás-követő működést és beállította az AUTOMATA üzemmódot (P7), a vezérlő 
automatikusan választja ki a NYÁR vagy TÉL üzemmódot a kültéri hőmérsékletnek megfelelően. A P17 értéke 
határozza meg az átváltási hőmérsékletet. Amennyiben magasabb mint a beállított, a vezérlő a NYÁR üzemmódot 
kapcsolja be. 

P18 - Keverőszelepek, a kazán többlet hőmérséklete 

A kazán hőmérséklete automatikusan szabályozva van az 1 fűtőkör kézi beállításai vagy az időjárás-követő beállításai 
szerint. Ezen felül a fűtőkör hőmérsékletéhez a [P18] paraméter értéke van hozzászámítva. A kazán hőmérsékletének 
növelése a fűtőkör szükséges hőmérséklete fölé a keverőszelep jobb működését biztosítja. 

P19 - Fő keverőszelep 

Ebben a részben rendelkezésre álló paraméterek a fő keverőszelep működésének beállításait szolgálják (lásd a 

telepítés ábráját – 1. fűtőkör szelep): 
 

1 - Nyitás ideje 
Állítsa be a szelepmozgató nyitásának üzemi munkaidejét másodpercekben. 

2 - a fűtőkör minimális hőmérséklete 
Ez az 1. fűtőkör kimenetén lévő üresjárati hőmérsékletet jelenti. 

3 - a fűtőkör maximális hőmérséklete. 
Korlátozza a keverőszelep mögötti maximális hőmérsékletet. Ennek az értéknek meghaladása +10C-kal 
blokkolja az 1. KF keringető szivattyút 

4 - Válaszidő korrekció 
Javítja a keverőszelep működését: 
1 - lassú reakció 

10 - gyors reakció 

P20 - Háromutas keverőszelep 

A keverőszelep beállításához szükséges paraméterek padlófűtés esetén (lásd telepítési rajz - 2 szelep) 
 

1 - Nyitás ideje 

Állítsa be a szelepmozgató nyitásának üzemi munkaidejét másodpercekben. 

2 - a fűtőkör minimális hőmérséklete 
Ez a 2. fűtőkör kimenetén lévő üresjárati hőmérsékletet jelenti 

3 - a fűtőkör maximális hőmérséklete 
Korlátozza a keverőszelep mögötti maximális hőmérsékletet. Ennek az értéknek meghaladása +10C-kal 
blokkolja a 2. fűtőkör keringető szivattyúját 

4 - Válaszidő korrekció 
Javítja a keverőszelep működését: 

1 - lassú reakció 
10 - gyors reakció 

5 - Állítsa be a központi fűtés hőmérsékletét 
Kültéri érzékelő nélküli működéshez szükségszerű a 2. Fűtőkör hőmérsékletének megadása. 

6 - Időjárás jellemzők 

7 - Termosztát - a hőmérséklet csökkentése 

A 2. Fűtőkör hőmérsékletének csökkenése a termosztát csatlakoztatása után. Csökken a kazán és a 2. 

Fűtőkör hőmérséklete is.  

P21 - BIOMASSZA - meggyújtás 

A biomassza meggyújtásával kapcsolatos paraméterek, valamint a fűtőbetét vezérlésének szabályai 

 
1- Automatikus meggyújtás 

A biomassza automatikus meggyújtását szolgáló funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása (szükséges a 
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biomassza kiválasztása a P2 paraméter beállításaiban és a megfelelő kazán típus meghatározása) 

2 - Tűzérzékelés 
A füstgáz-hőmérséklet mérésének késleltetési ideje a légbefúvó bekapcsolásától számítva. Ennek az 
időnek letelte után a vezérlő ellenőrzi, hogy szükséges-e a fűtőbetét bekapcsolása az tüzelőanyag 
meggyújtásának céljából. 

3 – Első feltöltés 
 Az adagoló működési ideje [s] a fűtőbetét bekapcsolása előtt. Állítson be egy olyan időtartamot, hogy a 
tüzelőtérbe megfelelő mennyiségű biomassza kerüljön (túl nagy adag tüzelőanyag meggyulladása túl 
hosszú ideig tart) 

4 - Tüzelőanyag adagolás 
Az adagoló működési ideje [s] az tüzelőanyag meggyújtása során. A szabály az, hogy a gyújtás ideje alatt 
lényegesen kevesebb üzemanyagot kell adagolni, mint normál működés közben. Ennek érdekében áll 
rendelkezésére a 4 és 5 paraméter. 

5 -  Tüzelőanyag adagolás szüneteltetése 
 Tüzelőanyag adagolás szüneteltetése [s] az tüzelőanyag meggyújtása közben. Lásd a fenti megjegyzést. 

6 - Fűtőbetét - védelem 

A fűtőbetét maximális üzemideje [perc] az tüzelőanyag meggyújtásának minden egyes szakasza számára. 

Az tüzelőanyag részleges meggyújtása után ajánlatos kikapcsolni a fűtőbetétet, ugyanis ugyanaz a hatás 

elérhető kizárólag a légbefúvó működtetésével is. 

7 - Begyújtás IDEJE 
A légbefúvó többlet működésének ideje a fűtőbetét kikapcsolása után a tüzelőanyag teljes meggyújtása 
érdekében. 

8 - Begyújtás kikapcsolása 
Ha a füstgáz eléri a kazán hőmérsékletét plusz a 8. sz. paraméter együttes értékét, véget ér a meggyújtás 
folyamata. Elegendő a 10-20 C° való beállítás, hogy az tüzelőanyag gyújtás érzékelése helyes legyen. A 
meggyújtás folyamata 9 lépésből áll, amelyek 3 ciklusra oszlanak. Minden egyes ciklus tüzelőanyag 
adagolással (ún. első feltöltéssel) kezdődik, ezt követi a fűtőbetét bekapcsolása a 6. sz. paraméterben 
meghatározott időre. A meggyújtás folyamata bármikor megszakítható a feljebb említett feltétel 
teljesítése után. 

 
*10 sz. paraméter beállítása (időjárás jellemzői) 0 értékre az időjárás-követő funkció kikapcsolásával jár. A 
kazán minimális hőmérsékletének beállítása szerviz üzemmódban történik. A gyári beállítás értéke 65°C. 
** a tényleges beállítási tartományt a szerviz korlátozza (a keverőszeleppel ellátott rendszer alsó beállítási 
tartománya mindig 30 ° C-ra van csökkentve) 

MŰSZAKI ADATOK 
 

PARAMÉTER ÉRTÉK 

Tápellátás ~230 V / 50 Hz ±10 % 

Áramfelvétel (vezérlő) leválasztott vevők mellett <5 VA 

Kimenetek terhelhetősége:  

KF szivattyú 100 W 

HMV szivattyú 100 W 

Légbefúvó 150 W 

Adagoló motorja 200 W 

Keverő meghajtója 50 W 

Fűtőbetét 400 W 

Hőmérséklet mérésének pontossága ±2 °C 

Környezeti hőmérséklet - a készülék munkája során 5 – 60 °C 

A kazán riasztási hőmérséklete 70 – 110 °C 

Az adagoló riasztási hőmérséklete 50 – 70 °C 

A készülék felépítésének és a műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk. 
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 
 

A jótállás általános feltételei 

1. A RECALART ELEKTRONIC cég biztosítja, hogy az Ön által megvásárolt termék gondosan gyártott és 
tesztelt, hibáktól mentes és jó minőségű, üzembe helyezése engedélyezett. 

2. Az alábbi jótállás érvénybe lépésének feltétele a Garanciajegy aláírása a vevő által. A jótállásra 
jogosult személy az eredetileg kitöltött Garanciajegy tulajdonosa 

3. A kezes kötelezi magát a szavatosság ideje alatt feltárt anyag- és gyártási hibák kiküszöbölésére, 
továbbá arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat az alábbi Garanciajegy feltételei alapján fogja nyújtani a 
készülék javítása vagy más olyan hibamentes készülékre való csere által, amelynek fizikai állapota 
nem rosszabb, mint a fogyasztó tulajdonában lévő példány. A hibaeltávolítás módját a Kezes 
határozza meg. 

4. Az alábbi jótállás a fogyasztási cikkek vonatkozásában nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti 
fel a vevő a jogait, amelyek a készülék szerződésben leírt jellemzőitől való eltérésből adódik. 

5. Anyag- és gyártási hibának minősül minden olyan készülékben rejlő hiba, ami miatt a készülék 
működése nincs összhangban a gyártó leírásával. 

6. A reklamáció elismerésének előfeltétele, a készülék telepítése, üzemeltetése és karbantartása a 
gyártó utasításai és a csatolt Dokumentáció szerint.  

7. Vásárláskor ellenőrizze, hogy a készülék gyártási száma megegyezik-e a garanciajeggyel és 
fuvarlevéllel.  Minden egyes reklamációkor köteles felmutatni a garanciajegyet. Megjegyzéseket a 
Garanciajegybe csakis RECALART ELECTRONIC meghatalmazott képviselője jogosult tenni. 

8. A hibák a RecalArt Electronic székhelyében lesznek eltávolítva.  A jótállási időszak, ennek mértéke 
valamint a nyújtott jótállási szolgáltatások időtartama a Gyártói garancia specifikációjában van 
feltüntetve. 

9. A jótállás feltétele a készülék eljuttatása illetve megmutatása a vásárlást igazoló bizonylattal és az 
eredeti, helyesen kitöltött Garanciajeggyel együtt (ennek tartalmaznia kell: kereskedő pecsétjét, 
nyugta számát, a vásárlás dátumát, a termék nevét, sorozatszámát, típus / modell kódot, a 
garanciajegyet kiállító személy olvasható aláírását, és a vevő aláírását). Minden egyes készülékhez 
csak egy Garanciajegy van kiállítva a vásárlás időpontjában. Másolat kiállításához a RECALART 
ELECTRONIC beleegyezése szükséges. A Garanciajegy helytelen kitöltéséért a felelősség az Eladót 
terheli. 

10. Ez a Garanciajegy az egyetlen olyan dokumentum, amely alapján a jótállásra jogosult személy 
Magyarország területén érvényesítheti jogait a nyújtott jótállásból fakadóan. 



Használati utasítás az ECONOMIC PREMIUM vezérléshez 

 
 

RecalArt Electronic 23 2016. október 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
A garanciából fakadó jogok nem vonatkoznak a jogosult kártérítési igénylésére a hibás berendezés miatt. A 
Kezes nem vállal felelősséget a hibás termék működéséből fakadó anyagi károkért. 

 

A jótállási kötelezettség teljesítése  

1. A hibás készülék reklamációjakor a jótállásra jogosult személy írásban köteles részletezni a rendellenes 
működést, figyelembe véve a munkakörülményeket és a megnyilvánulásuk módját. 

2. A Kezes nem vállal felelősséget a RecalArt Electronic szervizpontjába való szállítás során keletkezett 

esetleges károkért. 
3. A jótállásra jogosult személynek a kezes költségére el kell juttatnia a készüléket eredeti csomagolásában a 

RecalArt Electronic szervizpontjába. 
4. A Kezes mindent megtesz azért, hogy a hibákat a készülék megérkezésétől számított 14 napon belül a 

RecalArt Electronic szervizpontjában kiküszöbölje. A Kezes fenntartja a jogot szükség esetén ennek az 
időtartamnak a meghosszabbítására.  

5. Ha a jótállás nem vonatkozik a károsodásra, vagy a készülék működőképesnek bizonyult, a kezes köteles 

tájékoztatni a fogyasztót a javítási költségek összegéről és kikérni a javítási költségekbe való 

beleegyezését. 

6. A Kezes megtagadhatja a garanciális szolgáltatás végrehajtását a készüléken vagy alkatrészein lévő 

plombák sérülése esetén, hiányos készülék vagy a dokumentációban lévő hiányos vagy hibás adatok 

esetén, jogosulatlan javítás, változtatások esetén, a készülék rendellenes vagy tervezettől eltérő célra 

való használata, a készülék konfigurálása vagy bővítése esetén illetéktelen személyek által. 

7. A Kezes által kicserélt alkatrészek és készülékek a Kezes tulajdonába kerülnek. 
 

A jótállás nem vonatkozik 

1. A jótállás nem vonatkozik 
 

 Természeti csapásból kifolyó károsodásra (elektromos károsodás, tűz, árvíz, elöntés stb.) 

 mechanikai, termikus, kémiai károsodásokra és az ebből fakadó hibásodásokra,  

 helytelen telepítésből és üzembe helyezésből fakadó károsodásra, amely a gyártó által megszabott 

körülményekre és menetére vonatkozó utasítások mellőzéséből, illetve a felhasználó tudatlanságából 

vagy hibájából ered, 

 a használati utasításban leírt tevékenységekre, amelyeket a felhasználó saját maga és a saját 

költségére köteles elvégezni. 

 a RecalArt Electronic szervizpontjába való szállítás során keletkezett károkra,  

 csatlakozó kábelekre,elektromos kábelekre, dugaszokra,foglalatokra,elemekre, akkumulátorokra, 

biztosítékokra, 

 a természetes elhasználódásból fakadó károsodásra a termék jellemzői szerint, továbbá korrózió, 

nedvesség, a készülék belsejébe kerülő idegen tárgyak okozta károsodásra stb. 

 karbantartással és ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekre 

 Az eladástól számított 24 hónap eltelte után szervizbe küldött berendezésekre. A gyártástól számított 

30 hónap elteltével szervizbe küldött készülékre. 
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Garanciajegy 
 

Sorozatszám: A tulajdonos neve: 
 
 
 

Címe: 
 
 
 
 

Telefonszáma: 
 
 
 

A tulajdonos aláírása 

Gyártás időpontja: 

Eladás dátuma: A Telepítő pecsétje és aláírása: 

Az üzembe helyezés dátuma: 

Az ügyfél tölti ki Szerviz bejegyzései: 

Dátum: Hibaleírás:  

Dátum: Hibaleírás:  

Dátum: Hibaleírás:  

Dátum: Hibaleírás:  

 


