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1. Felhasználási terület 
Az RK–2006SPG vezérlés szilárd tüzelésű melegvízkazánok hőmérséklet- 

szabályozására szolgál, amelyek az alábbiakkal vannak felszerelve: 

 
– garatos adagoló vagy belső adagolóval (stokerrel) együttműködő 

adagoló behordó, 

– befúvó ventilátor, 

– a tüzelőanyagot meggyújtó izzítógyertya, 

– központi fűtés szivattyú, 

– HMV szivattyú vagy keverőszivattyú (opcionális), 

– riasztásjelző vagy tisztító mechanizmus (opcionális), 

– szobatermosztát (opcionális). 

 
2. Csatlakoztatás 
Mielőtt bekapcsolja a vezérlés tápellátását, csatlakoztassa a megfelelő 

csatlakozókhoz a vezérlés hátoldalán található tápvezetékeket: a vezérlés, a 

befúvó ventilátor, a központi fűtés szivattyú, HMV szivattyú és tüzelőanyag adagoló 

tápvezetékeit. A hőmérséklet-érzékelőket helyezze el a megfelelően előkészített, 

száraz mérési pontokban. A vezérlés bekötési rajzát a 2. ábra szemlélteti. A stoker 

(belső adagoló csiga), riasztásjelző és tisztító mechanizmus csatlakoztatásához 

kiegészítő UM-1 modulok alkalmazására van szükség. 

 
FIGYELEM! A vezérlés csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózati 

berendezések megfelelő földelését, valamint húzza meg a kimeneti csatlakozó 

szorítócsavarjait. 

 
FIGYELEM! A ventilátor és a szivattyúk kimeneteihez 900W összteljesítményű 

berendezések csatlakoztathatók. 

 
FIGYELEM! A gyújtót vezérlő kimenet nem védett és csatlakoztatása 

KIZÁRÓLAG megfelelő biztosítékon keresztül engedélyezett. 

 
FIGYELEM! A vezérlés megfelelő védelemmel rendelkező félvezető hőmérséklet-

érzékelőkkel van felszerelve, ennek ellenére az érzékelők elhelyezési helyéül 

szolgáló mérési pontoknak száraznak kell lenniük. 

 
A fel nem használt kimeneteket nem kötelező csatlakoztatni. 
 

3. Kezelés 
A tápellátás bekapcsolását követően a vezérlés megjeleníti a berendezés nevét és 

szoftververzióját, majd áttér a kikapcsolás vagy áramkimaradás előtti állapotba. 
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A vezérlés előlapja (1. ábra) a következő elemekből áll: 

 
1 – kijelző, 

2 – STOP, riasztás törlő, valamint bevezetett változások törlésére szolgáló gomb, 

3 – START és paraméter választás gomb, 

4 – a kazántermosztát és a paraméterek beállításának gombja, OK gombbal, 

5 – MENU és paraméter választás gomb, 

6 – ESC/kilépés gomb. 

 

 
 

1. ábra. Az RK–2006SPG vezérlés előlapja. 
 

A készülék alap feladata a kazán kívánt hőmérsékletének beállítása. E célból a 

kazán termosztát beállító gomb (4) elforgatásával állítsa be a megfelelő értéket, 

majd erősítse meg az OK gomb segítségével (az állító gomb megnyomásával). 

 
FIGYELEM! Abban az esetben, ha a szobatermosztát adaptív üzemmódban működik, 

előfordulhat, hogy nem lehet elvégezni a kazánhőmérséklet beállított értékének 

módosítását, vagyis az új érték megerősítését követően a vezérlés automatikusan 

módosítja a kazánhőmérséklet beállított értékét arra az értékre, amit az adaptációs 

algoritmus meghatároz. 

 
FIGYELEM! Abban az esetben, ha a fűtési rendszer HMV tartállyal rendelkezik, a 

vezérlés által fenntartott vízhőmérséklet a kazánban a tartály fűtési ideje alatt 

meghaladhatja a termosztát állító gombja segítségével megadott értéket. 

 

 

 

4. A kijelzőn látható jelek leírása 
 
 

 

 
 
 
 

1 – Termosztát működés jelző, 

2 – HMV hőmérséklete, 

3 – HMV szivattyú működés jelző, 

4 – Vezérlés működési üzemmód, 

5 – Kazánvíz hőmérséklete, 

6 – Adagoló működés jelző, 

7 – Központi fűtés szivattyú működés jelző, 

8 – Égő teljesítmény jelző (minél nagyobb a teljesítmény, annál nagyobb a láng ), 

9 – Tisztító mechanizmus működés jelző,  

10– Ventilátor, 

11– Stoker működés jelző,  

12– Adagoló hőmérséklete, 

13– Visszatérő víz hőmérséklete, 

14– Keverőszivattyú működés jelző,  

15– Gyújtó működés jelző. 
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5. A készülék működési üzemmódjai 

 
1. táblázat Működési üzemmódok. 

 
Üzemmód Leírás 

STOP Kazánvezérlés leállítva. A vezérlés irányítja a fűtésköri és HMV szivattyúk 

működését, de nem indít automatikus gyújtást. 
KÉSZENLÉTI A vezérlés irányítja a fűtésköri és HMV szivattyúk működését. Hőigény 

esetén megkísérli a kazán automatikus begyújtását. 
GYÚJTÁS A vezérlés a kazán automatikus gyújtás végzi. 

GYÚJTÁS 

STABILIZÁLÁSA 
A ventilátor és adagoló irányítása oly módon, ami lehetővé teszi az égő 

működésének stabilizálását. 
MAXIMÁLIS 

TELJESÍTMÉNY 
A ventilátor és adagoló irányítása a kazán maximális teljesítményének 

elérése érdekében. 
MODULÁLT 

TELJESÍTMÉNY 
A vezérlés, a kazánban található víz beállított hőmérsékletértékéhez 

közeledve csökkenti a betáplált tüzelőanyagot. 
MINIMÁLIS 

TELJESÍTMÉNY 
A ventilátor és tüzelőanyag adagoló irányítása oly módon, ami lehetővé teszi 

az égés fenntartását. 
ÁTFÚJÁSOK A vezérlés elvégzi a rendszer átfújását a felhalmozódott gázok 

eltávolításának céljából. 

UTÓÉGETÉS Nincs hőigény, illetve nincs szükség az égéstér tisztítására. A vezérlés 

kikapcsolja az adagolót és elvégzi a tüzelőanyag teljes elégetését a láng 

megszűnéséig. 
KIOLTÁS A vezérlés kioltja a kazán égésterét. 
TISZTÍTÁS Az égéstér tisztítása. 

FELTÖLTÉS A tüzelőanyag adagoló kézi feltöltése. Kazánvezérlés leállítva. A vezérlés 

irányítja a fűtésköri és HMV szivattyúk működését, de nem indít 

automatikus gyújtást. 
OLTÁS Bekövetkezett a tüzelőanyag adagoló gyulladása. 

RIASZTÁSOK Biztonsági riasztások és hőmérséklet-érzékelők meghibásodására 
vonatkozó riasztások. 

 

STOP  üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés kizárólag a fűtésköri és HMV szivattyúk 

működését irányítja, valamint védi a kazánt túlmelegedés és az adagoló 

meggyulladása ellen. A szobatermosztát érintkezőinek bekapcsolása és a HMV 

hőmérséklet-csökkenése nem eredményez semmilyen műveletet. A START gomb 

megnyomásával a vezérlés KÉSZENLÉTI üzemmódba lép. 

 
KÉSZENLÉTI üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés nem tesz semmilyen további műveletet a 

szobatermosztát érintkezőinek bekapcsolásáig vagy a HMV hőmérsékletének 

csökkenéséig. A termosztát érintkezőinek kapcsolása azt jelenti, hogy a kazán 

törekedni fog a termosztát beállító gombja segítségével beállított hőmérséklet vagy 

az adaptációs algoritmus működése által meghatározott hőmérséklet elérésére és 

megtartására. Abban az esetben, ha szükség van a HMV tartály fűtésére, a beállított 

kazán hőmérséklet meghaladja a beállított HMV hőmérsékletet a HŐMÉRS. 

MEGEMELÉS HMV FELTÖLTÉS KÖZBEN paraméterben beprogramozott értékkel. 

Abban az esetben, ha a szobatermosztát és a HMV tartály feltöltés egyidejűleg 

kapcsol be, a vezérlés törekedni fog a magasabb hőmérséklet megtartására. A STOP 

gomb megnyomásával a vezérlés STOP üzemmódba lép. 

 

GYÚJTÁS üzemmód 

A kazán égője akkor kapcsol, amikor hőigény lép fel, a vezérlés pedig nem érzékelt 

lángot. A gyújtás során a vezérlés beindítja a ventilátort, az adagolót és a gyújtót. A 

tüzelőanyag és a levegő mennyiségét a karbantartó állítja be. A gyújtás üzemmód a 

láng észleléséig tart. Abban az esetben, ha meghatározott időn belül a vezérlés 

nem érzékel lángot, bekapcsolja a tüzelőanyag hiánya riasztást. A GYÚJTÁS 

üzemmód alatt a STOP gomb megnyomásának, a tisztítás nélküli működési idő 

túllépésének, a termosztát érintkezőinek bekapcsolásának vagy a HMV tartály 

kívánt vízhőmérséklet elérésének következtében a vezérlés UTÓÉGETÉS 

üzemmódba lép. 

 
GYÚJTÁS STABILIZÁLÁSA üzemmód 

A kazán égője a láng érzékelését követően kapcsol gyújtás stabilizálása 

üzemmódba. A stabilizálás során a ventilátor ugyanolyan sebességgel működik, 

mint a maximális teljesítménnyel végzett működés során. A tüzelőanyag adagoló a 

minimális teljesítménnyel végzett működésnek megfelelő tüzelőanyag mennyiséget 

biztosít. Ezen kívül, a szerviz beállítások függvényében, a tüzelőanyag mennyiség 

fokozatosan növelhető. A gyújtás stabilizálása a szerviz beállítások során 

beprogramozott ideig tart, vagy addig a pillanatig, amikor a kazán eléri a beállított 

hőmérsékletet. A gyújtás stabilizálása üzemmód alatt a STOP gomb 

megnyomásának, a tisztítás nélküli működési idő túllépésének, a termosztát 

bekapcsolásának vagy a HMV tartály kívánt vízhőmérséklet elérésének 

következtében a vezérlés UTÓÉGETÉS üzemmódba lép. 

FIGYELEM! A karbantartónak lehetősége van a gyújtás stabilizálása üzemmód 

kikapcsolására. Ebben az esetben a gyújtás befejezését követően a vezérlés a 

maximális teljesítmény üzemmódba lép. 

 
Maximális teljesítmény üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés oly módon irányítja a tüzelőanyag adagolót és a 

ventilátort, hogy a kazán maximális teljesítménnyel működjön. A tüzelőanyag és a 

levegő mennyiségét a karbantartó állítja be. A STOP gomb megnyomásának, a 

tisztítás nélküli működési idő túllépésének, a termosztát bekapcsolásának vagy a 

HMV tartály kívánt vízhőmérséklet elérésének következtében a vezérlés 

UTÓÉGETÉS üzemmódba lép. 

 
Modulált teljesítmény üzemmód 

A beprogramozott paraméterek függvényében, a kazán vízhőmérséklete kívánt 

értékhez való közeledésével a vezérlés fokozatosan csökkentheti a tüzelőanyag és 

a levegő mennyiségét, ezáltal csökkentve az égő teljesítményét. A STOP gomb 

megnyomásának, a tisztítás nélküli működési idő túllépésének, a termosztát 

bekapcsolásának vagy a HMV tartály kívánt vízhőmérséklet elérésének 

következtében a vezérlés UTÓÉGETÉS üzemmódba lép. 
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Minimális teljesítmény üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés oly módon irányítja a tüzelőanyag adagolót és a 

ventilátort, hogy fenntartsa az égést, minél kisebb tüzelőanyag-fogyasztás mellett. 

A tüzelőanyag és a levegő mennyiségét a karbantartó állítja be. Ha a minimális 

kazánteljesítmény ellenére a vízhőmérséklet emelkedni fog a beállított hiszterézis 

felsőértékhez viszonyítva, a vezérlés KIOLTÁS üzemmódba lép. Abban az 

esetben, ha a kazánban található víz hőmérséklete a beállított érték alá csökken, 

a vezérlés maximális teljesítmény üzemmódba kapcsol. A STOP gomb 

megnyomásának, a tisztítás nélküli működési idő túllépésének, a termosztát 

bekapcsolásának vagy a HMV tartály kívánt vízhőmérséklet elérésének 

következtében a vezérlés UTÓÉGETÉS üzemmódba lép. 

 
Átfújások 

A minimális teljesítménnyel végzett működés során a vezérlés a felhalmozódott 

gázok eltávolítása érdekében átfújásokat végezhet. Ezek során a vezérlés a 

ventilátort ideiglenesen nagyobb forgási sebességbe kapcsolja . 

 
UTÓÉGETÉS üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés kikapcsolja a tüzelőanyag adagolót. A ventilátor 

működési sebessége változatlan marad (megegyezik az utóégetés bekapcsolását 

megelőző állapottal). Az utóégetés a láng megszűnéséig tart, ezt követően a 

vezérlés átkapcsol KIOLTÁS üzemmódba. 

 
KIOLTÁS üzemmód 

Ebben az üzemmódban a vezérlés a ventilátor működési sebességét a karbantartó 

által beprogramozott értékre változtatja a maradék tüzelőanyag elégetése és az égő 

lehűtése céljából. Az égéstér kioltását követően a vezérlés TISZTÍTÁS, 

KÉSZENLÉTI vagy STOP üzemmódba kapcsol, annak függvényében, hogy mi volt 

az UTÓÉGETÉS, KIOLTÁS műveletsor megkezdésének oka. 

 
TISZTÍTÁS üzemmód 

Az égéstér automatikus tisztítására a karbantartó által meghatározott kioltást vagy 

az égő megfelelő időtartamú működését követően kerül sor. Ebben az 

üzemmódban a vezérlés elindítja a karbantartó által beprogramozott idejű tisztító 

mechanizmust. Abban az esetben, ha a tisztítás során megnyomja a STOP 

gombot, a tisztítás befejezését követően a vezérlés KÉSZENLÉTI vagy STOP 

üzemmódba kapcsol. 

 
Adagoló feltöltése 

A felhasználó aktiválhatja az adagoló kézi feltöltése funkciót. Abban az esetben, 

ha a készülék STOP üzemmódban van, a feltöltés elindítása érdekében nyomja 

meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a START gombot. A feltöltés a 

karbantartó által beprogramozott ideig vagy az üzemmód kézi kikapcsolásáig 

tart a STOP gomb segítségével.   

 

OLTÁS 

Abban az esetben, ha az adagoló hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, a 

karbantartó által meghatározott határérték meghaladása esetén bekapcsol az 

adagoló gyulladására vonatkozó riasztás és életbe lép az OLTÁS üzemmód. Az 

oltás során a vezérlés kikapcsolja a ventilátort és a külső adagolót. Abban az 

esetben, ha az égő belső adagolóval (stokerral) rendelkezik, az bekapcsol az égő 

tüzelőanyag eltávolításához szükséges időre. Továbbá, ha az égő rendelkezik 

tisztító mechanizmussal, a tüzelőanyag teljes eltávolítása érdekében a vezérlés 

elvégzi az égéstér tisztítását. 

 

Riasztások 

Az RK–2006SPG vezérlés folyamatosan teszteli a mérési körök és a riasztó 

érzékelők megfelelő működését. Vészhelyzet esetén a készülék riaszt és elvégzi a 

megfelelő műveleteket. A fellépő problémára vonatkozó információ megjelenik a 

kijelzőn. Ezen felül, a meghibásodás típusának függvényében, bekapcsol a 

készülék belső hangjelzője. Abban az esetben, ha a vezérlés egy riasztásjelzőhöz 

van csatlakoztatva, a riasztásjelző a belső hangjelzővel együtt kapcsol be. A 

riasztás törlésének érdekében szüntesse meg annak okát, majd nyomja meg a 

STOP gombot. Amennyiben a riasztást az ok megszüntetése nélkül próbálja meg 

törölni, csak a hangjelzéseket kapcsolja ki. Több, mint egy riasztás esetén a 

riasztásokra vonatkozó információk felváltva jelennek meg a kijelzőn. 

 
Tüzelőanyag-hiány riasztás 

Abban az esetben, ha a GYÚJTÁS üzemmód során a vezérlés a karbantartó által 

meghatározott időn belül nem észlel lángot, működésbe lép a tüzelőanyag-hiány 

riasztás. A vezérlés újraindítása érdekében töltse fel a tüzelőanyagot, törölje a riasztást a 

STOP gomb segítségével, majd a START gombbal indítsa el a szabályozást.  

 
 

Biztonsági riasztás 

Szerkezettől függően a kazán rendelkezhet biztonsági érzékelővel (pl. az adagoló 

csapóajtóinak nyitásérzékelője). A riasztás beindítása a ventilátor és az adagoló 

leállítását, valamint a vezérlés KÉSZENLÉTI állapotba kapcsolását eredményez i. 

 
 

FIGYELEM! A biztonsági riasztás esetében a belső hangjelzés nem kapcsol be és 

nincs szükség a riasztás törlésére. A biztonsági bemenet csatlakozóinak 

lezárásával a szabályozási folyamat attól a pillanattól indul újra, ahol megszakadt (a 
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riasztás előtti állapotba tér vissza). 

 
Adagoló gyulladása riasztás 

Abban az esetben, ha az adagoló hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, az 

ADAGOLÓ GYULLADÁSI HŐMÉRSÉKLETE szerviz paraméterben 

meghatározott határérték meghaladása esetén bekapcsol az adagoló 

gyulladására vonatkozó riasztás és életbe lép az OLTÁS üzemmód.  

  

 

 

 

FIGYELEM! A riasztás törlése az adagoló hőmérsékletének csökkentését követően 

lehetséges. Amennyiben a riasztást az oltás befejezése előtt próbálja törölni, csak 

a hangjelzéseket kapcsolja ki. 
 

 
 

 
 
 
 

Adagoló érzékelő meghibásodása 

Az adagoló hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása esetén, mint a gyújtás 

esetében is, a vezérlés elvégzi az oltási eljárást és bekapcsolja a megfelelő 

riasztást: 
 

 
 
 
 
 

FIGYELEM! A riasztást csak az adagoló mérőkörében fellépő meghibásodás 

megszüntetését követően lehet törölni. 

 
Égő hőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása 

Abban az esetben, ha a vezérléshez hőmérsékleti lángőrt (CT–1/2 vagy PT–1000) 

csatlakoztattak, annak meghibásodása a megfelelő riasztást, valamint a készülék 

KÉSZENLÉTI üzemmódba való áttérését eredményezi. 

 

 

 

 

 
 

Túlmelegedés elleni védelem és a kazán túlmelegedése 

Az RK–2006SPG vezérlés túlmelegedés elleni kazánvédelemmel van felszerelve. 

Abban az esetben, ha a kazán vízhőmérséklete eléri a szerviz paraméterben 

beprogramozott KAZÁN MAX. HŐMÉRSÉKLETE értéket, a vezérlés minden 

esetben bekapcsolja a fűtésköri szivattyút. Ha a kazán vízhőmérséklete eléri a 

szerviz paraméterben beprogramozott KAZÁN TÚLMELEGEDÉSI 

HŐMÉRSÉKLETE értéket, a ventilátor kikapcsol, a fűtésköri szivattyú bekapcsol, a 

vezérlés pedig a kioltási folyamat elindítása nélkül STOP üzemmódba kapcsol és 

életbe lépteti a riasztást: 

 
 

FIGYELEM! A riasztás az után törölhető, hogy a kazán vízhőmérséklete a 

túlmelegedési hőmérséklet alá esik. 

Kazán érzékelő meghibásodása 

A kazán vízhőmérséklet-érzékelőjének meghibásodása esetén a vezérlés 

kikapcsolja a ventilátort, bekapcsolja a fűtésköri szivattyút, átkapcsol STOP 

üzemmódba és életbe lépteti a riasztást: 

 
 

FIGYELEM! A riasztást csak a kazán érzékelőjének mérőkörében fellépő 

meghibásodás megszüntetését követően lehet törölni. 

 
HMV érzékelő meghibásodása 

Amennyiben a fűtési rendszer HMV körrel rendelkezik, a használati-melegvíz 

érzékelőjének meghibásodása esetén a vezérlés kikapcsolja a HMV szivattyút és 

életbe lépteti a riasztást: 

 
 

FIGYELEM! A riasztást nem kell törölni. A HMV hőmérséklet-érzékelőjének mérő-

körében fellépő meghibásodás megszüntetését követően automatikusan kikapcsol. 

 
Visszatérő vízhőmérséklet-érzékelő meghibásodása 

Amennyiben a fűtési rendszer keverőszivattyúval rendelkezik, a visszatérő 

vízhőmérséklet-érzékelő meghibásodása esetén a keverőszivattyú kikapcsol, a 

vezérlés pedig életbe lépteti a riasztást: 



7 

 

 

 

FIGYELEM! A riasztást nem kell törölni. A visszatérő vízhőmérséklet-érzékelő 

mérőkörében fellépő meghibásodás megszüntetését követően automatikusan 

kikapcsol. 

 
6. Felhasználói paraméterek megtekintése és beállítása 

A MENU gomb megnyomásával lehetősége van az egymást követő felhasználó 

paraméterek megtekintésére. 

 
 

Az állító gomb (4) tekerésével válthat az egyes paraméterek között. A gomb 

megnyomásával beléphet az adott paraméter módosításához – a paraméter 

kiemelten látszik. Az adott paraméter módosításához forgassa el a gombot, majd 

nyomja meg újra a változtatás megerősítése érdekében, a vezérlés visszatér a 

paraméterek listájához. A módosítási módból való kilépés és a paraméter előző 

értékének visszaállítása a MENU vagy ESC gombbal lehetséges. Ha a készülék 

paraméter módosítási vagy megtekintési módban marad 60 másodpercen 

keresztül bármilyen gomb megnyomása nélkül, a vezérlés automatikusan törli a 

legutóbb bevezetett módosítást és a készülék állapotának megjelenítéséhez tér 

vissza. 

 
2. táblázat Felhasználói paraméterek áttekintése. 

 

S.sz
. 

Paraméter Min Max 
1.1 Tüzelőanyag típusa 1 4 
1.2 Kazánhőmérséklet beállított értéke 40°C 90°C 
1.3 Kazán maximális működési teljesítménye 60% 100% 
1.4 Központi fűtés szivattyú működési üzemmódja TÉL NYÁR 
1.5 HMV hőmérséklet beállított értéke 30°C 60°C 
1.6 HMV fűtés előnykapcsolás NEM IGEN 
1.7 Baktériumok elpusztítása a HMV tartályban NEM IGEN 
1.8 HMV mért hőmérséklete   
1.9 Visszatérő víz mért hőmérséklete   
1.13 Égéstér pillanatnyi fényerőssége (FD–1)   
1.14 Gyújtó kikapcsolása beállított fényerősségnél 0 255 
1.10 Égő mért hőmérséklete (PT–1000, CT–1/2)   
1.11 Gyújtó kikapcsolása beállított hőmérsékletnél 200°C 500°C 

1.15 Égő működési ideje   
1.16 Égő begyújtásainak száma   
1.17 Kazán bekapcsolva NEM IGEN 
1.18 HMV fűtés bekapcsolva NEM IGEN 
1.19 Riasztások törlése   
1.20 Égő működési üzemmódja (FOLYTONOS, SZAKASZOS)   

 

1.1 Tüzelőanyag típusának kiválasztása 

Az RK–2006SPG vezérlés lehetővé teszi a paraméterek beállítását négy 

tüzelőanyag-típus esetében. A TÜZELŐANYAG TÍPUSA paraméter segítségével 

lehet átkapcsolni az egyes beállítások között. A ventilátor, adagoló és gyújtó 

működési módjának változásai az aktuálisan kiválasztott tüzelőanyag-típushoz 

kerülnek elmentésre. 

 

Figyelem! A tüzelőanyag-típus módosítása kizárólag STOP üzemmódban 

lehetséges. 

 
1.2 Kazánhőmérséklet beállított értéke – az az érték, amelyre a vezérlés törekedni 

fog, ha a szobatermosztát bemeneti csatlakozói lezárásra kerülnek. 

 

1.3 Kazán maximális működési teljesítménye 
Kazán maximális működési teljesítménye – ez a paraméter lehetővé teszi a kazán 

maximális működési teljesítményének gyors korlátozását. A korlátozás a tüzelőanyag 

mennyiségének csökkentését jelenti a vezérlés által maximális teljesítményű 

működés mellett. 

 
 

1.4 Központi fűtés szivattyú TÉL/NYÁR működési üzemmódja – a nyári 

időszakban lehetőség van a NYÁR érték beállítására, ami a fűtésköri szivattyú 

kikapcsolását jelenti. Ebben az üzemmódban a vezérlés a kazánt kizárólag a HMV 

előállítására használja. 
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1.5 HMV hőmérséklet beállított értéke – ez a paraméter határozza meg a HMV 

tartályban található víz hőmérsékletét, amelynek elérésére a vezérlés törekedni 

fog. 

 
 

1.6 HMV fűtés előnykapcsolás – paraméter határozza meg a fűtésköri és HMV 

szivattyúk működésének módját a melegvíz előállítása során. A bekapcsolt 

előnykapcsolásnál a használati-melegvíz előállítása során a vezérlés bekapcsolja 

a HMV szivattyút és kikapcsolja a központi fűtés szivattyút. Ez a tartályban levő víz 

gyors felmelegítését eredményezi. A HMV fűtési előnykapcsolás kikapcsolása 

esetében pedig a fűtésköri szivattyú és a HMV szivattyú párhuzamosan működik. 

 
 

1.7  Baktériumok elpusztítása a HMV rendszerben – a vezérlés lehetővé teszi a 

HMV tartályban található baktériumflóra elpusztítására irányuló program kézi 

indítását. Az IGEN érték beállítása elindítja a folyamatot, mely során a vezérlés a 

HMV tartály vizét 75°C-ig felmelegíti. A kívánt hőmérséklet elérését követően a 

vezérlés automatikusan kikapcsolja a baktérium-elpusztítási programot. 

 
 

FIGYELEM! A baktériumflóra elpusztítására irányuló funkciót éjjel, vagy olyan 

időpontban kell elindítani, amikor a felhasználók nem használnak vizet a HMV 

tartályból, a forrázások elkerülése érdekében. 

 
1.8 HMV mért hőmérséklete – a vezérlés lehetővé teszi a HMV tartályban mért 

hőmérséklet megtekintését. 

 
FIGYELEM! Abban az esetben, ha a rendszer nem rendelkezik HMV körrel, a 

felhasználó nem tudja megtekinteni és módosítani ezeket a paramétereket. 

 
1.9 Visszatérő víz mért hőmérséklete 

Abban az esetben, ha a fűtési kör rendelkezik keverőszivattyúval és visszatérő 

vízhőmérséklet-érzékelővel, ez az opció lehetővé teszi a visszatérő víz mért 

hőmérsékletének megtekintését. Egyéb esetekben ez az opció nem elérhető. 

 
 
Optikai lángérzékelés paraméterei 

A jelen pontban leírt paraméterek meghatározzák az optikai tüzelőanyag-gyújtás 

detektor működési módját. Abban az esetben, ha a rendszer hőmérsékleti lángőrrel 

van felszerelve, nincs lehetőség ezeknek a paramétereknek a megtekintésére és 

módosítására. 

 
1.13 Égéstér pillanatnyi fényerőssége – ez a paraméter mutatja a láng fénydetektor 

által mért pillanatnyi fényerejét. 

 
1.14 Gyújtó kikapcsolása beállított fényerősségnél – abban az esetben, ha a 

fénydetektor mérései elérik vagy meghaladják a jelen paraméternél beállí tott 

értéket, a vezérlés úgy véli, hogy az égéstér begyújtása megtörtént és kikapcsolja 

a gyújtót. 

 
 

Lángérzékelés hőmérsékleti paraméterei 

A jelen pontban leírt paraméterek meghatározzák a hőmérsékleti tüzelőanyag-

gyújtás detektor működési módját. Abban az esetben, ha a rendszer optikai 

lángőrrel van felszerelve, nincs lehetőség ezeknek a paramétereknek a 

megtekintésére és módosítására. 

 
1.10 Égő mért hőmérséklete – ez a paraméter az égő aktuális hőmérsékletét jeleníti 

meg. 

1.12 Gyújtó kikapcsolása beállított hőmérsékletnél – abban az esetben, ha az 

égő hőmérséklete eléri vagy meghaladja a jelen paraméternél beállított értéket, a 

vezérlés kikapcsolja a gyújtót és úgy véli, hogy az égéstér begyújtása megtörtént. 

 
 

Égő működésére vonatkozó információk 

Az ebben a részben részletezett paraméterek az égő működésére vonatkozó 

adatokat az első bekapcsolástól kezdve gyűjtő számlálók értékei . A számlálók 
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értékeit nem lehet lenullázni. 

 
1.15 Égő működési ideje 

A számlálón feltüntetett értéke jelöli az égő működési idejét. A számláló frissítése a 

készülék maximális vagy minimális teljesítményen végzett teljes óra működést 

követően történik. 

 
1.16 Égő begyújtásainak száma 

Ez a számláló jelöli, hányszor volt beindítva a gyújtó. 

 
 

1.17 Kazán bekapcsolva 

Ez a paraméter tájékoztat arról, hogy a kazán bekapcsolt állapotban van-e és 

lehetővé teszi a kazán bekapcsolását, illetve kikapcsolását . 

 
 
 
 
 

1.18 HMV melegítés bekapcsolva 

Ez a paraméter tájékoztat arról, hogy a HMV fűtése bekapcsolt állapotban van -e 

és lehetővé teszi a HMV előállításának bekapcsolását, illetve kikapcsolását. 

 
 
 
 

 
1.19 Riasztások törlése 

Ez az opció teszi lehetővé a vezérlésn tárolt riasztások törlését. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.20 Égő üzemmódok 
SZAKASZOS – a termosztát kikapcsolása a vezérlés UTÓÉGETÉS üzemmódba 

való átkapcsolását eredményezi. 

FOLYTONOS – a termosztát kikapcsolása a vezérlés UTÓÉGETÉS helyett 

MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY (gyújtástakarékos) üzemmódba való átkapcsolását 

eredményezi. 

 

7. Paraméterezés – szerviz üzemmód. 
A szerviz paramétereket csoportokra osztották. Minden csoportban módosítható 

szerviz paraméterek találhatók. A szerviz üzemmódba való belépéshez nyomja 

meg és kb. 3 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a MENU gombot. A 

vezérlésben megjelenik a módosítható paraméterek listája. 

 
 

A paraméterlisták áttekintése a többfunkciós forgatógomb elforgatásával lehetséges 

– a módosítható paraméterek kiemelten látszanak. Az adott paraméter 

kiválasztását követően nyomja meg az OK gombot (forgatógomb) és lépjen be az 

adott paraméter almenüjébe. Válassza ki a módosítandó paramétert és  nyomja 

meg a forgatógombot – a módosítás alatt levő paraméter ismét ki van jelölve. A 

forgatógomb segítségével állítsa be a kívánt értéket, majd erősítse meg a 

változásokat a gomb megnyomásával. A módosítási módból való kilépés és a 

paraméter előző értékének visszaállítása a MENU vagy ESC gombbal 

lehetséges. Ha a készülék paraméter módosítási vagy megtekintési módban 

marad 60 másodpercen keresztül bármilyen gomb megnyomása nélkül, a 

vezérlés automatikusan törli a legutóbb bevezetett módosítást és a készülék 

állapotának megjelenítéséhez tér vissza. Az alábbi táblázat oszlopai a 

következőket tartalmazzák: csoport száma, paraméter megnevezése, valamint a 

beállítható minimális és maximális érték. 
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3. táblázat Szerviz paraméterek áttekintése. 

S.sz. Paraméter Min Max 

 

 
2.x 

Általános 

2.1 Nyelv. (lásd leírás).   
2.2 Kijelző fényerő.   
2.3 Kijelző sötétítés.   
2.4 Kijelző kontraszt.   
2.5 Szerviz beállítások. NEM IGEN 
2.7 Kimeneti teszt. NEM IGEN 

 
 
 
 
 

3.x 

Ventilátor 

3.1 Ventilátor fordulatszámának modulációja gyújtás során. NEM IGEN 
3.2 Minimális fordulatszám gyújtás alatt. 1% 100% 
3.3 Maximális fordulatszám gyújtás alatt. 1% 100% 
3.4 Moduláció késleltetés gyújtás alatt. 0s 250s 
3.5 Ventilátor fordulatszáma gyújtás során. 1% 100% 
3.6 Ventilátor fordulatszáma maximális teljesítménynél. 1% 100% 
3.7 Ventilátor fordulatszáma minimális teljesítménynél. 1% 100% 
3.8 Ventilátor fordulatszáma kioltásnál. 1% 100% 
3.9 Ventilátor fordulatszáma tisztítás során. 0% 100% 
3.10 Ventilátor átfújásai. NEM IGEN 
3.11 Átfújás időtartama. 5mp 60mp 
3.12 Átfújási szünet időtartama. 1perc 99perc 
3.13 Ventilátor fordulatszáma átfújás során. 1% 100% 

 

 
 
 
 
 

4.x Adagoló 

4.1 Adagoló feltöltési ideje. 1perc 99perc 
4.2 Tüzelőanyag kezdő adagja. 0mp 250mp 
4.3 Tüzelőanyag-ellátás ciklusa. 1mp 250mp 
4.4 Tüzelőanyag-adag gyújtáshoz. 0% 100% 
4.5 Tüzelőanyag-adag az égő maximális teljesítményénél. 1% 100% 
4.6 Tüzelőanyag-adag az égő minimális teljesítményénél. 1% 100% 
4.7 Stoker működési üzemmódja (lásd leírás).   
4.8 Stoker működés időtartama. 1mp 99mp 
4.9 Stoker leállás időtartama. 1mp 99mp 
4.10 Stoker működési idejének növelése. 1mp 99mp 
4.11 Stoker ürítés időtartama. 1mp 99mp 
4.12 Adagoló gyújtás detektora. NEM IGEN 
4.13 Adagoló gyulladási hőmérséklete. 20°C 99°C 

 
 
 
 

5.x 

Gyújtó 

5.1 Lángőr: FD–1, PT–1000, CT–1/2.   
5.2 FD–1 korrekció. 0 99 
5.3 Lángleszakadás hiszterézis (hőmérséklet érzékelő). 1°C 250°C 
5.4 Lángleszakadás hiszterézis (fénydetektor). 1 255 
5.5 Lángleszakadás késleltetett észlelése. 1mp 500mp 
5.6 Tüzelőanyag gyújtás időtartama. 1perc 15perc 
5.7 Tüzelőanyag gyújtás próbák száma. 
 
 
 
 
 
 

1 10 
5.10 Gyújtás stabilizálás. NEM IGEN 
5.11 Gyújtás stabilizálás időtartama. 1perc 99perc 
5.12 Egyenletes gyújtás stabilizálás. NEM IGEN 
5.13 Égéstér kioltásának időtartama. 1perc 30perc 

 
 
 
 

6.x 

Tiszt. 

mech. 

6.1  Tisztító mechanizmus üzemmódok:  CIKL,  ROTO, 

AUTO, KOMBI.   

6.2 Tisztító mechanizmus működési időtartama. 1mp 900mp 
6.3 Tisztító mechanizmus visszatérési ideje. 1mp 900mp 
6.4 Tisztító mechanizmus leállásának időtartama. 1mp 900mp 
6.5 Tisztító mechanizmus megnyitásának időtartama. 1mp 900mp 
6.6 Tisztító mechanizmus lezárásának időtartama. 1mp 900mp 
6.7 Kioltások száma tisztítás előtt. 1 99 
6.8 Minimális működési idő tisztítás nélkül. 0h max–1h 
6.9 Maximális működési idő tisztítás nélkül. min+1h 99h 

7.x KF 

szivattyú 
7.1 Fűtésköri szivattyú indítási módok: (lásd leírás).TERM, AUTO.   
7.2 Fűtésköri szivattyú időszakos kapcsolása. NEM IGEN 
7.3 Fűtésköri szivattyú időszakos kapcsolásának ideje. 1perc 99perc 

 

 
 

8.x HMV 

szivattyú 

8.1 HMV kör: (lásd leírás). NINCS, VAN, KEVERŐSZIV.   
8.2 HMV feltöltés hiszterézis. 1°C 20°C 
8.3 Hőmérs. megemelés HMV feltöltés közben. 2°C 20°C 
8.4 HMV szivattyú utánjáratás. NEM IGEN 
8.5 HMV szivattyú utánjáratási idő. 1perc 10perc 
8.6 Stabilizálás időtartama HMV feltöltése után. 1perc 99perc 
8.7 Keverőszivattyú bekapcsolási hőmérséklete. 30°C 60°C 
8.8 Keverőszivattyú működési hiszterézis. 1°C 9°C 

 
 
 
 

9.x Kazán 

9.1 Minimális kazánhőmérséklet. 30°C 69°C 
9.2 Maximális kazánhőmérséklet. 70°C 90°C 
9.3 Kazánhőmérséklet felső hiszterézis. 1°C 20°C 
9.4 Égő teljesítménykapcsoló hiszterézis. 1°C 9°C 
9.5 Kazánvédelem hiszterézis. 1°C 5°C 
9.6 Kazán túlmelegedési hőmérséklete. 90°C 99°C 
9.7 Égő teljesítményének modulációja. NEM IGEN 
9.8 Teljesítmény moduláció együttható. 1 20 
9.9 Termosztát működési üzemmód: (lásd leírás). NORM, ADAP.   
9.10 Adaptáció időállandója. 1perc 99perc 
9.11 Égő kikapcsolási késleltetés. 0perc 99perc 

 
 

10.x 

Adatátvitel 

10.1 Adatátvivő csatlakozások: (lásd leírás). NINCS, MODBUS RTU.   

10.2 MODBUS eszköz száma. 1 247 
10.3  MODBUS kapcsolat sebessége:  2400,  3600,    4800,  7200, 
9600,  14400,  19200,  28800,38400,  56000,  57600,  76800, 
115200. 

  

10.4 MODBUS keret formátum: 8N1,8E1, 801, 8N2.   

10.5 MODBUS hozzáférési szint:   NINCS, OLVAS, FELHASZN, 
SZERVIZ. 

  
10.6  Terminál hozzáférési szintje:  NINCS, OLVAS, FELHASZN, 
SZERVIZ. 

  
10.7 Kiegészítő késleltetés. 0ms 10ms 

 

2.x Általános 
 
2.1 Nyelv kiválasztása 

Az RK–2006SPG vezérlés lehetőséget nyújt a felhasználói felület nyelvének 

módosítására. Az elérhető nyelvek száma és fajtája a szoftververzió függvényében 

változhat. 

 
 

2.2 –2.4 Kijelző fényerő, sötétítés, kontraszt 

Ezek a beállítások lehetővé teszik a kijelző testre szabását. 

 
 
2.5 Szerviz beállítások – Az IGEN érték beállítása és megerősítése az OK 
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gomb segítségével az összes paraméter törlését, valamint a telepítő vagy 

karbantartó által korábban beprogramozott értékek hozzárendelését 

eredményezi.        

 
 

2.7 Kimeneti teszt 

A vezérlés megfelelő működésének ellenőrzése céljából lehetőség van az egyes 

kimeneti körök letesztelésére. Ez a funkció szerviz üzemmódban kizárólag akkor 

elérhető, ha a szabályozási folyamat leállt, azaz a vezérlés a szerviz üzemmódba 

lépés előtt STOP üzemmódban volt. A kimeneti teszt opcióban a forgatógomb 

segítségével lehet választani a kijelzőn megjelenített kimeneti pontok közül. Az OK 

gomb megnyomása a kiválasztott kimenet indítását eredményezi. A tesztelési 

folyamat befejezése érdekében nyomja meg a STOP gombot. 

 
 

3.x Ventilátor működési paraméterei 
3.1 Fordulatszám moduláció gyújtás során – a paraméter IGEN értékre való 

állítása engedélyezi a ventilátor fordulatszámának modulációját a tüzelőanyag 

gyújtása során. 

 
3.2 Minimális fordulatszám gyújtás alatt – ez a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha be van kapcsolva a ventilátor fordulatszámának modulációja a gyújtás 

során. Meghatározza, milyen teljesítményen működik a ventilátor a gyújtás kezdeti 

szakaszában. 

 
 

3.3 Maximális fordulatszám gyújtás alatt – ez a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha be van kapcsolva a ventilátor fordulatszámának modulációja a gyújtás 

során. Meghatározza, milyen teljesítményen működik a ventilátor a gyújtás 

befejező szakaszában. 

 
3.4 Moduláció késleltetés gyújtás alatt – ez a paraméter kizárólag akkor elérhető, ha 

be van kapcsolva a ventilátor fordulatszámának modulációja a gyújtás során. 

Meghatározza, milyen hosszú időn keresztül működik a ventilátor a MIN. FORDULAT 

GYÚJTÁS ALATT paraméterben beállított fordulatszámon. A beprogramozott idő 

elteltével a vezérlés megkezdi a ventilátor fordulatszámának fokozatos növelését a MAX. 

FORDULAT GYÚJTÁS ALATT paraméterben beállított értékig. 

 
3.5 Ventilátor fordulatszáma gyújtás során – teljesítmény, amelyen a ventilátor a 

gyújtás során működik. Abban az esetben, ha engedélyezett a ventilátor 

fordulatszámának modulációja a gyújtás során, ez a paraméter nem elérhető. 

 
 

3.6 Ventilátor fordulatszáma maximális teljesítménynél – a ventilátor teljesítménye 

a kazán égő maximális teljesítményű működése közben. 

 
 

3.7 Ventilátor fordulatszáma minimális teljesítménynél – a ventilátor 

teljesítménye az égőfej minimális teljesítményű működése közben. 

 
 

3.8 Ventilátor fordulatszáma kioltásnál – ezen a teljesítményen működik a 

ventilátor az égő kioltása során. 

 
 

3.9 Ventilátor fordulatszáma tisztítás során – ez a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha a tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik. 

Meghatározza, milyen teljesítményen működik a ventilátor az égéstér tisztítása során. 
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3.10 Ventilátor átfújásai – a szabályzó lehetőséget nyújt az átfújási funkció 

bekapcsolására. Ez a funkció a ventilátor időszakos bekapcsolásából áll az égő 

működése alatt. A művelet célja a felhalmozódott gázok eltávolítása. 

 
 
 
 
 

3.11 Átfújás időtartama – ez a paraméter határozza meg az átfújás időtartamát. 

Ha az átfújási funkció ki van kapcsolva, a paraméter nem elérhető . 

 
 

3.12 Átfújási szünet időtartama – ez a paraméter határozza meg a átfújások közötti 

időtartamot. Ha az átfújási funkció ki van kapcsolva, a paraméter nem elérhető. 

 

 
3.13 Ventilátor fordulatszáma átfújás során – ez a paraméter határozza meg 

a ventilátor üzemi teljesítményét az átfújás során. Ha az átfújási funkció ki van 

kapcsolva, a paraméter nem elérhető. 

 
 

4.x Tüzelőanyag adagoló működési paraméterei. 

 
4.1 Adagoló feltöltési ideje – ez a paraméter határozza meg a behordócsiga 

tüzelőanyaggal való feltöltéséhez szükséges időt.  
 

 
 
 
 

4.2 Tüzelőanyag kezdő adagja – ez a paraméter határozza meg, milyen hosszú 

időn keresztül tart a tüzelőanyag behordása a gyújtó indítása előtt. A paraméter 

0msp értékre állítása kikapcsolja a kezdő tüzelőanyag beadását. Ebben az esetben a 

TÜZELŐANYAG-ADAG GYÚJTÁSHOZ paramétert 0%-nál nagyobb értékre kell állítani. 

 
 
 
 
 
 
4.3 Tüzelőanyag-ellátás ciklusa – az adagoló munkaciklusa a tüzelőanyag 

behordásából és az adagolás szüneteltetéséből áll. Ez a paraméter határozza meg 

a teljes munkaciklus időtartamát. A beprogramozott érték az égő valamennyi 

üzemmódjára vonatkozik (gyújtás, maximális teljesítmény, minimális teljesítmény). 

 
 
4.4 Tüzelőanyag-adag gyújtáshoz – ez a paraméter határozza meg a beadagolt 

tüzelőanyag mennyiségét a gyújtó működése közben. A beprogramozott érték a 

behordás százalékos értékét jelöli a teljes munkaciklus arányában . A paraméter 

0%-ra állítása kikapcsolja a tüzelőanyag beadását a gyújtó működése közben. Ebben 

az esetben a TÜZELŐANYAG KEZDŐ ADAGJA paramétert 0msp-nél nagyobb értékre 

kell állítani. 

 

 

 

 

 

4.5 Tüzelőanyag-adag maximális teljesítményhez – ez a paraméter határozza 

meg a behordott tüzelőanyag mennyiségét az égő maximális teljesítményen történő 

működése közben. A beprogramozott érték a behordási idő százalékos értékét jelöli a 

teljes munkaciklus arányában. 
 

 
 
 
 
 

4.6 Tüzelőanyag-adag minimális teljesítményhez – ez a paraméter határozza meg a 

behordott tüzelőanyag mennyiségét az égő minimális teljesítményen történő működése 

közben. A beprogramozott érték a behordási idő százalékos értékét jelöli a teljes 

munkaciklus arányában. 
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4.7 Belső adagoló (stoker) működési üzemmódja – ez a paraméter határozza meg a 

belső adagoló (stoker) működési módját: 

 
NINCS – azt jelenti, hogy az égő nem rendelkezik stokerrel. 

 
CIKL – az a mód, amely során a vezérlés a stokert ciklikusan, a külső adagolótól 

függetlenül kapcsolja. A stoker működési idejét és leállási idejét a megfelelő 

paraméterek határozzák meg. 

 
AUTO – az a mód, amely során a vezérlés a stokert a külső adagolóval párhuzamosan 

kapcsolja be és a STOKER MŰKÖD. IDEJÉNEK NÖVELÉSE paraméterben 

meghatározott késleltetéssel kapcsolja ki. 

 
 

4.8 Stoker működés időtartama – ez a paraméter határozza meg a stoker 

működési idejét a ciklikus üzemmód során. Abban az esetben, ha a stoker ki van 

kapcsolva, vagy automatikus üzemmódban dolgozik, a paraméter nem elérhető . 

 
 

4.9 Stoker leállás időtartama – ez a paraméter határozza meg a stoker egyes 

bekapcsolásai közötti leállások időintervallumát a ciklikus üzemmódban. Abban az 

esetben, ha a stoker ki van kapcsolva, vagy automatikus üzemmódban dolgozik, a 

paraméter nem elérhető. 

 
 
4.10 Stoker működési idő növelése – ez a paraméter csak a stoker automatikus 

üzemmódja esetén elérhető és azt az időt határozza meg, amennyivel tovább 

működik a stoker a főadagoló kikapcsolását követően. 

 
 
4.11 Stoker ürítés időtartama – ez a paraméter határozza meg, mennyi időre van 

szükség a stokerben található teljes tüzelőanyag mennyiség eltávolításához. A stoker 

ürítését az adagoló oltásánál, valamint az égő kioltása esetén kell elvégezni. Ha a stoker ki 

van kapcsolva, a paraméter nem elérhető. 

 
 
4.12 Adagoló gyújtás detektora – ez a paraméter határozza meg az X biztonsági 

bemenet által betöltött funkciót. Ha NEM értékre állítja, az X bemenet az adagoló 

nyitásérzékelője érintkezőinek csatlakoztatására vagy az adagoló hajtómű 

túlterhelésvédelmének működésbe lépéséről tájékoztató érintkező csatlakoztatására 

szolgál. Az IGEN érték beállítása azt jelenti, hogy az X bemenethez az adagoló 

hőmérséklet-érzékelője van csatlakoztatva, gyújtás érzékelés céljából. 

 
 
Figyelem! Amennyiben nem használja a biztonsági bemenetet, az ADAGOLÓ 

GYÚJTÁS DETEKTORA paramétert állítsa NEM értékre és zárja le az X bemenet 

csatlakozóit. 

4.13 Adagoló gyulladási hőmérséklete – ez a paraméter határozza meg az adagoló 

hőmérsékletét, amelynél a vezérlés életbe lépteti az adagoló gyulladási riasztását. 

A paraméter nem elérhető, ha az ADAGOLÓ GYÚJTÁS DETEKTORA paraméter NEM 

értékre van állítva. 

 
 

5.x Gyújtó működési paraméterei. 

 
5.1 Lángőr típusa - FD–1/ CT–1/2/ PT–1000 – a lángérzékelés két módon 

lehetséges: az égő hőmérsékletének mérésével vagy a fény mennyiség 

mérésével. Hőmérséklet-érzékelő alkalmazása esetén, felszerelési helyének 

függvényében, a mért hőmérséklet-tartományok több tucat foktól több száz fokig 

terjedhetnek. Amennyiben a mért hőmérsékletek nem haladják meg a 100°C-ot, 
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ajánlott a CT–1 vagy CT–2 érzékelő alkalmazása. Magasabb hőmérsékletértékek 

esetén a PT–1000 érzékelőt kell alkalmazni. A láng fényerejének mérésére az FD-1 

fénydetektort kell alkalmazni. 

 
 

5.2 FD–1 fénydetektor korrekció – a paraméter kizárólag az FD-1 optikai 

lángérzékelő kiválasztása esetén elérhető. A paraméter meghatározza a detektor által 

érzékelt fénymennyiséget kioltott égőnél. A korrekció értéke levonásra kerül a 

lángérzékelés során mért fénymennyiség értékéből. A korrekció lehetővé teszi az FD-1 

érzékelő kalibrálását úgy, hogy a kioltott égőnél mért fényerő értéke 0 legyen. 

 
 

5.3 –5.4 Lángleszakadás hiszterézis – az alkalmazott lángdetektor típus 

függvényében, a paraméter meghatározza, a felhasználó által beállított gyújtó-

kikapcsolási határértékhez képest hány fokkal vagy egységgel kell csökkennie a 

hőmérsékletnek vagy a láng fényerejének ahhoz, hogy a vezérlés megkezdje a 

lángleszakadás detektálási eljárást. 

 

 

 

 

 

FIGYELEM! Ha a hiszterézis meghaladja a gyújtó kikapcsolásának határértékét, 

a lángleszakadás detektálási eljárás a hőmérséklet vagy láng fényerejének 0 

értékre történő csökkenése esetén lép életbe. 

 
5.5 Késleltetett lángleszakadás – ez a paraméter határozza meg, hogy a 

lángleszakadás detektálási eljárás életbe lépésétől számítva mennyi időn keresztül kell a 

hőmérséklet vagy fényerő értékének a hiszterézis alatt maradnia, hogy a vezérlés az 

égésteret kioltottnak tekintse. 

 
 

5.6 Tüzelőanyag gyújtás időtartama – a gyújtó és a ventilátor bekapcsolását 

követően a vezérlés ellenőrzi a hőmérséklet- vagy fényerő-emelkedést az égő 

kiválasztott pontján. Abban az esetben, ha a paraméterben beprogramozott időn 

belül a vezérlés nem érzékelt lángot, megismétli a gyújtási ciklust. 

 
 

5.7 Tüzelőanyag gyújtás próbák száma – a paraméter meghatározza, hány 

egymást követő sikertelen gyújtási kísérletet követően lépteti életbe a vezérlés a 

tüzelőanyag hiánya riasztást és kapcsol STOP üzemmódba. Az adott riasztást a 

kijelzőn megjelenő megfelelő üzenet jelzi. A vezérlés újraindítása érdekében töltse 

fel a tüzelőanyagot, törölje a riasztást a STOP gomb segítségével, majd a START 

gombbal indítsa el a vezérlési folyamatot. 

 
 

5.10 Gyújtás stabilizálás – ez a paraméter határozza meg, hogy a tüzelőanyag 

begyújtását követően életbe lép-e a GYÚJTÁS STABILIZÁLÁSA üzemmód. 

 
 

5.11 Gyújtás stabilizálás időtartama – ez a paraméter határozza meg a gyújtás 

stabilizálása üzemmódon való működés maximális időtartamát. A paraméter nem 

elérhető, ha a GYÚJTÁS STABILIZÁLÁSA paraméter NEM értékre van állítva. 

 
 

5.12 Egyenletes gyújtás stabilizálás – a paraméter IGEN értékre állítása 

eredményeként a gyújtás stabilizálása során a vezérlés fokozatosan növeli a 

beadott tüzelőanyag mennyiségét. A paraméter nem elérhető, ha a GYÚJTÁS 

STABILIZÁLÁSA paraméter NEM értékre van állítva. 

 
 

5.13 Égéstér kioltásának időtartama – a vezérlés kioltás üzemmódba 

kapcsolatát követően a befúvó ventilátor a VENTILÁTOR FORDULATSZÁMA 
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GYÚJTÁS ALATT paraméterben meghatározott teljesítménnyel kapcsol be. A 

paraméter határozza meg a kioltás időtartamát. E művelet célja a maradék 

tüzelőanyag elégetése és az égő lehűtése. 

 
 

6.x Tisztító mechanizmus 

 
 

6.1 Tisztító mechanizmus üzemmód – ez a paraméter határozza meg a tisztító 

mechanizmus működési módját: 

 
NINCS – azt jelenti, hogy az égő nem rendelkezik tisztító mechanizmussal. Ebben 

az esetben a [D] kimenet külső riasztási hangjelzőként működik. 

CIKL – az a mód, amely során a tisztítási eljárás a láng megjelenésekor indul és 

ciklikusan ismétlődik a láng eltűnéséig – az UTÓÉGETÉS üzemmód befejezéséig. 

A tisztítás során a mechanizmus a MECHANIZMUS MŰKÖDÉSI IDŐTARTAMA 

paraméterben meghatározott időre kapcsolódik be. A tisztító mechanizmus 

kikapcsolását követően a vezérlés megkezdi a MECHANIZMUS VISSZATÉRÉSI 

IDEJE, valamint MECHANIZMUS LEÁLLÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterekben 

meghatározott idő visszaszámolását. 

ROTO – a mechanizmus ROTO üzemmódban való működése hasonló a CIKL 

üzemmódhoz. A különbség az, hogy a tisztító mechanizmust vezérlő kimenet a 

KIOLTÁS üzemmód teljes időtartama alatt bekapcsolt állapotban van. 

AUTO – az a mód, amely során a tisztító mechanizmus automatikusan beindul a 

meghatározott számú gyújtást vagy az égő meghatározott idejű működését követően. 

Az automatikus tisztítás az égéstér kioltásából, a tisztító mechanizmus a 

MECHANIZMUS MEGNYITÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterben beállított időre 

történő elindításából, valamint a ventilátor bekapcsolásából áll a VENTILÁTOR 

FORDULATSZÁMA TISZTÍTÁS SORÁN paraméterben meghatározott teljesítménnyel. 

A mechanizmus kimenetének kikapcsolását követően a vezérlés kikapcsolja a ventilátort 

is és megkezdi a MECHANIZMUS LEZÁRÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterben 

beállított idő visszaszámolását, majd visszatér a normál működéshez. 

KOMBI – ez az üzemmód a CIKL és az AUTO üzemmódok kombinációja. A 

mechanizmus a gyújtás stabilizálás befejezését követően kezdődik meg és a 

mechanizmus ciklikus bekapcsolásából áll a MECHANIZMUS MŰKÖDÉSI 

IDŐTARTAMA paraméterben meghatározott időre. A tisztító mechanizmus 

kikapcsolását követően a vezérlés megkezdi a MECHANIZMUS VISSZATÉRÉSI IDEJE, 

valamint MECHANIZMUS LEÁLLÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterekben 

meghatározott idő visszaszámolását. A tisztító mechanizmus kimenete a KIOLTÁS 

üzemmódban történő működés során kikapcsolt állapotban van. A meghatározott számú 

gyújtást vagy az égő meghatározott idejű működését követően beindul a tisztító 

mechanizmus, amely az égéstér kioltásából, a tisztító mechanizmus a MECHANIZMUS 

MEGNYITÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterben beállított időre történő elindításából, 

valamint a ventilátor bekapcsolásából áll a VENTILÁTOR FORDULATSZÁMA 

TISZTÍTÁS SORÁN paraméterben meghatározott teljesítménnyel. A mechanizmus 

kimenetének kikapcsolását követően a vezérlés kikapcsolja a ventilátort is és megkezdi a 

MECHANIZMUS LEZÁRÁSÁNAK IDŐTARTAMA paraméterben beállított idő 

visszaszámolását, majd visszatér a normál működéshez.   

 
6.2 Tisztító mechanizmus működési időtartama – a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha a tisztító mechanizmus CIKL, ROTO vagy KOMBI üzemmódban működik és 

a mechanizmus működési időtartamát határozza meg az égő működése közben. 

 
 

6.3 Tisztító mechanizmus visszatérési ideje – a paraméter kizárólag akkor elérhető, 

ha a tisztító mechanizmus CIKL, ROTO vagy KOMBI üzemmódban működik és a 

mechanizmus nyugalmi állapotba való visszatéréséhez szükséges időt határozza meg a 

vezérlő kimenet kikapcsolását követően. 

 
 
6.4 Tisztító mechanizmus leállásának időtartama – a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha a tisztító mechanizmus CIKL, ROTO vagy KOMBI üzemmódban 
működik és a tisztító mechanizmus egymást követő bekapcsolásai közötti 
időintervallumot határozza meg. 

 
 

6.5 Tisztító mechanizmus megnyitásának időtartama – a paraméter kizárólag 

akkor elérhető, ha a tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik és 

a mechanizmus teljes megnyitásához szükséges időt határozza meg az automatikus 

tisztítás végzése során. 
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6.6 Tisztító mechanizmus lezárásának időtartama – a paraméter kizárólag akkor 

elérhető, ha a tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik és a 

mechanizmus nyugalmi állapotba való visszatéréséhez szükséges időt határozza meg a 

mechanizmus teljes megnyitását követően az automatikus tisztítás során. 

 
 

6.7 Kioltások száma tisztítás előtt – a paraméter kizárólag akkor elérhető, ha a 

tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik és azt határozza meg, 

hányadik egymást követő kioltásnál lép életbe a tisztítási folyamat. 

 
6.8 Minimális működési idő tisztítás nélkül – a paraméter kizárólag akkor elérhető, 

ha a tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik és azt határozza 

meg, legalább hány órát kell működnie az égőnek a tisztítás elindítása előtt. Abban az 

esetben, ha az égő nem éri el a minimális működési időt, a tisztítás nem indul el még 

akkor sem, ha a kioltások száma elérte az előírt mennyiséget. Ha a paramétert 0h-ra 

állítja, kikapcsolja a tisztítás nélküli minimális működési idő ellenőrzését.   

 
 

6.9 Maximális működési idő tisztítás nélkül – a paraméter kizárólag akkor elérhető, 

ha a tisztító mechanizmus AUTO vagy KOMBI üzemmódban működik és azt határozza 

meg, legfeljebb hány órán keresztül működhet az égő tisztítás nélkül. Ha az égő eléri a 

maximális időt, a rendszer elindítja a tisztítást akkor is, ha a kioltások száma nem érte el 

az előírt mennyiséget. 

 
7.x Központi fűtés szivattyú működési paraméterei. 

 
7.1 Fűtésköri szivattyú indítási mód – ez a paraméter határozza meg a központi fűtési 

szivattyú bekapcsolásának módját. A TERM érték beállítása esetén a fűtésköri szivattyú 

kizárólag a szobatermosztát zárt érintkezői esetében és vészhelyzetekben (pl. kazán 

túlmelegedése) kapcsol be. Az AUTO érték kiválasztása esetén a fűtésköri szivattyú a 

szobatermosztáttól függetlenül fog működni. 

 
 
7.2 Fűtésköri szivattyú időszakos kapcsolása – ez a paraméter lehetővé teszi 

a fűtésköri szivattyú időszakos indítási funkció bekapcsolását a fűtéskörben 

található víz összekeverésének érdekében. A szivattyú 30 másodpercre kapcsol 

be a FŰTÉSKÖRI SZIVATTYÚ IDŐSZAKOS KAPCSOLÁSÁNAK IDEJE 

paraméterben meghatározott időintervallumokban. A funkció akkor elérhető, ha a 

fűtésköri szivattyú üzemmódja TERM értékre van állítva. 

 
 
7.3 Fűtésköri szivattyú időszakos kapcsolásának ideje – ez a paraméter 

kizárólag akkor elérhető, ha a fűtésköri szivattyú TERM üzemmódban működik és be van 

kapcsolva a fűtésköri szivattyú időszakos kapcsolási funkciója. A beállított érték 

meghatározza, milyen időközönként kapcsol be a fűtésköri szivattyú a szobatermosztát 

nyitott érintkezői esetében. 

 
 

8.x HMV kör működési paraméterei.– NINCS/VAN/KEVERŐSZIV. 

A vezérlés kiegészítő körrel rendelkezik a használati-melegvíz feltöltéséhez. Mivel 

nem minden fűtési rendszer tartalmaz HMV tartályt és töltőszivattyút, lehetőség van 

ennek a körnek a kikapcsolására vagy felhasználására a kazán visszatérő vizéhez 

szolgáló keverőszivattyú vezérléséhez. 

 
 

8.1 HMV kör működési üzemmódja – a paraméter NINCS értékre állítása 

kikapcsolja a HMV kört. Ebben az esetben nincs szükség a hőmérséklet-érzékelő 

bemenet, valamint a szivattyú vezérlési kimenet csatlakoztatására. A VAN érték 

beállítása feloldja a HMV kör kezelésével kapcsolatos paramétereket és funkciókat. A 

KEVERŐSZIV. érték átkapcsolja a HMV kört a keverőszivattyú vezérlőkörére. Ebben az 

esetben a visszatérő víz hőmérséklet-érzékelőjét a HMV érzékelő helyére kell 

csatlakoztatni, a keverőszivattyút pedig a HMV tartály töltőszivattyújának helyére. 
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8.2 HMV feltöltési hiszterézis – ez a paraméter határozza meg azt az értéket, 

amennyivel a tartályban található víz hőmérsékletének csökkennie kell a HMV 

beállított hőmérsékletéhez képest a töltőszivattyú bekapcsolásának érdekében. A 

paraméter kizárólag akkor elérhető, ha a HMV kör csatlakoztatva van. 
 

 
 

8.3 Hőmérs. megemelés HMV feltöltés közben – a termosztát érintkezőinek 

zárása azt jelenti, hogy a kazán törekedni fog a forgatógomb segítségével beállított 

hőmérséklet elérésére és megtartására. Abban az esetben, ha szükség van a HMV 

tartály fűtésére, a beállított kazán hőmérséklet meghaladja a beállított HMV 

hőmérsékletet a jelen paraméterben beprogramozott értékkel. Abban az esetben , ha 

a szobatermosztát és a HMV tartály feltöltés egyidejűleg kapcsol be, a vezérlés 

törekedni fog a magasabb beállított hőmérséklet megtartására. A paraméter 

kizárólag akkor elérhető, ha a HMV kör csatlakoztatva van. 

 
 

8.4 HMV szivattyú utánjáratás – a HMV tartály töltőszivattyújának túl korai 

kikapcsolása a kazánhőmérséklet túlzott emelkedéséhez vezethet. Ez a paraméter 

lehetővé teszi a HMV szivattyú utánjáratását. A funkció kizárólag akkor elérhető, ha 

a HMV kör csatlakoztatva van. 

 
 

8.5 HMV szivattyú utánjáratási idő – ez a paraméter határozza meg, mennyi idő 

elteltével kapcsol le a HMV szivattyú a HMV tartály beállított hőmérsékletének 

elérésétől számítva. A paraméter kizárólag akkor elérhető, ha a HMV kör 

csatlakoztatva van és a szivattyú utánjáratása engedélyezett. 

 
 
8.6 Stabilizálás időtartama HMV feltöltése után – a HMV előnykapcsolási 

feltöltése során a kazán teljes teljesítménye a használati-melegvíz felmelegítésére 

összpontosul. A kazán beállított hőmérséklete a HMV feltöltése közben gyakran 

magasabb a központi fűtéskörben előírt értéknél. Továbbá, a fűtésköri szivattyú 

kikapcsolása a HMV előnykapcsolási feltöltése során a fűtött helyiségek 

kihűléséhez és a szobatermosztát működésbe lépéséhez vezethet. Ebben az 

esetben, a HMV feltöltése érdekében végzett munka befejezését követően a 

kazán vízhőmérséklete meghaladhatja a helyiségek fűtéséhez szükséges 

hőmérsékletet. Ez a gyújtó kioltásához vezethet a kazán felső hiszterézisének 

átlépése miatt. Ez a paraméter meghatározza a rendszer stabilizálásához 

szükséges időt a HMV előnykapcsolási feltöltésének befejezését követően. A 

stabilizálás közben a vezérlés kikapcsolja a felső hiszterézis ellenőrzését, valamint 

felfüggeszti a szobatermosztát adaptációs algoritmusának működését. A 

paraméter kizárólag akkor elérhető, ha a HMV kör csatlakoztatva van. 

 
 

FIGYELEM! A funkció nem működik, ha a HMV feltöltése nem előnykapcsolással 

történik vagy ha a vezérlés NYÁR üzemmódban működik. 

 
8.7 Keverőszivattyú kapcsolási hőmérséklete – ez a paraméter meghatározza azt 

az értéket, amelyre a visszatérő víz hőmérsékletének le kell csökkennie ahhoz, hogy a 

vezérlés bekapcsolja a keverőszivattyút. A paraméter kizárólag akkor érhető el, ha a 

HMV kör visszatérő víz keverési üzemmódban működik. 

 

 

8.8 Keverőszivattyú működési hiszterézis – ez a paraméter határozza meg azt az 

értéket, amennyivel a visszatérő víz hőmérsékletének növekednie kell a 
keverőszivattyú kapcsolási hőmérsékletéhez képest ahhoz, hogy vezérlés 
bekapcsolja a keverőszivattyút. A paraméter kizárólag akkor érhető el, ha a HMV kör 
visszatérő víz keverési üzemmódban működik. 

 

 

9.x Kazán működési paraméterei. 
9.1 Minimális kazánhőmérséklet – ez a paraméter határozza meg azt a 

kazánhőmérsékletet, amelynél a vezérlésnek ki kell kapcsolnia a fűtésköri és a HMV 
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szivattyút. Ez a termosztát forgatógombjának segítségével beállítható legkisebb 

kazánhőmérséklet értéke is egyben. 

 
 

9.2 Maximális kazánhőmérséklet – ez a paraméter határozza meg a termosztát 

forgatógombja segítségével megadható legmagasabb beállított hőmérsékletértéket. Ez 

egyben az a kazánhőmérséklet is, amelyen minden esetben bekapcsol a fűtésköri 

szivattyú a kazán túlmelegedés elleni védelme érdekében. 

 
 

9.3 Kazánhőmérséklet felső hiszterézis – abban az esetben, ha a vezérlés 

minimális égőteljesítményű üzemmódban van, a kazán hőmérséklete pedig ennek 

ellenére a jelen paraméterben meghatározott értékkel növekszik, a vezérlés elindítja  az 

égő kioltási ciklust. 

 

 

 

 

9.4 Égő teljesítménykapcsoló hiszterézis – miután a kazán vízhőmérséklete 

elérte a beállított hőmérsékletet, a vezérlés áttér a minimális teljesítménnyel végzett 

üzemmódra. Ez a paraméter határozza meg, mennyivel kell csökkennie a 

vízhőmérsékletnek a maximális teljesítmény ismételt alkalmazásához. A maximális 

teljesítményre való áttérést követően a beadott tüzelőanyag és levegő mennyisége az 

égőteljesítmény modulációjának figyelembe vételével kerül meghatározásra. 

 
 

9.5 Kazánvédelem hiszterézis – a vezérlés biztosítja a kazán minimális és 

maximális hőmérsékletét a fűtésköri és HMV szivattyúk megfelelő vezérlésével. 

Ez a paraméter határozza meg a kazánhőmérséklet határértékeire vonatkozó 

védelem kikapcsolásának hiszterézis értékét. 

 
 

9.6 Kazán túlmelegedési hőmérséklete – ez a paraméter határozza meg a 

kazán vízhőmérsékletének azt az értékét, melynek elérését követően a vezérlő 

kikapcsolja a vezérlést és életbe lépteti a kazán túlmelegedésére vonatkozó 

riasztást. 

 

 
9.7 Égő teljesítményének modulációja – a moduláció engedélyezésének 

következtében, a kazán vízhőmérsékletének közelítésével a beállított 

hőmérséklethez, a vezérlés fokozatosan csökkenti a ventilátor fordulatszámát 

és a tüzelőanyag mennyiségét. 

 
 

9.8 Teljesítmény moduláció együttható – ez a paraméter határozza meg, hogy 

hány fokkal a beállított kazán vízhőmérséklet elérése előtt kezdi a vezérlés 

csökkenteni az égő teljesítményét. Az égő teljesítményének csökkentését a 

vezérlés a beadott tüzelőanyag mennyiségének fokozatos csökkentésével, 

valamint a ventilátor fordulatszámának csökkentésével éri el. A paraméter nem 

elérhető, ha az égőteljesítmény moduláció nem engedélyezett. 

 
 

Szobatermosztát 

Az RK–2006SPG vezérlés olyan bemenettel rendelkezik, amely lehetővé teszi 

tetszőleges érintkezős kimenettel felszerelt szobatermosztát csatlakoztatását. A 

termosztát érintkezőinek zárását egy hőmérő megjelenése jelzi a termosztát 

működési kijelzőjén. 

 
FIGYELEM! A szobatermosztát bemenete kizárólag TÉL üzemmódban aktív. A 

bemenet állapotát jelző visszajelző a beállított üzemmódtól függetlenül működik. 

9.9 Szobatermosztát működési üzemmódja – ez a paraméter határozza meg a 
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szobatermosztát bemenetének hatását a vezérlés működésére: 

 
NORM. – ebben az üzemmódban, a termosztát érintkezőinek zárását követően a 

vezérlés megkezdi az égő begyújtását, a kazán pedig a vezérlésgomb segítségével 

beállított hőmérséklet megtartására törekszik. Miután a helyiség hőmérséklete 

elérte a kívánt értéket és a termosztát érintkezői szétkapcsoltak, a vezérlés kioltja 

az égőt és KÉSZENLÉTI üzemmódba lép. 

 
ADAP. – ebben az üzemmódban a vezérlés elemzi a termosztát bemeneti 

állapotának változásait és ez alapján automatikusan meghatározza a kazán 

beállított hőmérsékletét. 

 
 

Figyelem! Abban az esetben, ha nem használja a szobatermosztátot, a bemenetet 

zárja le, a termosztátot pedig állítsa NORM üzemmódba. Ebben az esetben a 

kazán működése során folyamatosan megtartja a vezérlés gomb segítségével 

beállított hőmérsékletet. 

 
9.10 Adaptáció időállandója – a paraméter akkor elérhető, ha a termosztát adaptív 

módban működik.  A paraméter meghatározza a megfelelő beállított 

kazánhőmérséklet „keresésének” gyorsaságát az adaptációs algoritmus által. A 

paraméter értékét tapasztalati úton kell kiválasztani, a fűtött létesítmény jellemzői 

függvényében. Abban az esetben, ha az adaptációs algoritmus működése közben 

és a gyakran változó külső körülmények során gyakran tapasztaljuk a helyiségek 

túlmelegedését, növelni kell az időállandót. Nem elégséges fűtés esetén pedig a 

paraméter értékét csökkenteni kell. 

 
 

9.11 Égő kikapcsolási késleltetés – ez a paraméter határozza meg az égő minimális 

teljesítménnyel végzett működési idejét a termosztát nyitott érintkezői esetén. 

Amennyiben a beprogramozott idő elteltével a termosztát bemenete nem zárul újra, a 

vezérlés kioltja az égőt és KÉSZENLÉTI üzemmódba kapcsol. A jelen paraméter 

értékének 0perc-re történő beállítása az égő azonnali kioltását eredményezi a 

termosztát érintkezőinek nyitását követően. 

 

 

9.12 FIGYELEM! Ha a vezérlés a HMV kört is szolgálja, előfordulhat, hogy az 

égő, a termosztát érintkezőinek nyitását követően a paraméterben megadott 

időtartamtól eltérő idő elteltével kapcsol ki. 

 
10.x Adatátvitel. 

 
 

10.1 Adatátvivő csatlakozások – a paraméter lehetővé teszi az adatátvivő 

csatlakozások által végrehajtott funkciók kiválasztását. 

 
NINCS – inaktív csatlakozás (alapértelmezett érték). 

 
MODBUS RTU – Kommunikáció RS-485 buszokon RTU protokollt alkalmazó 

ModBus szabvány felhasználásával. 

 
10.2 MODBUS eszköz száma – 1..247 – Lehetővé teszi a vezérlőhöz rendelt 

eszköz számának meghatározását, ezáltal a konfliktusok elkerülését olyan 

helyzetekben, amikor a buszhoz több eszköz csatlakozik. Alapértelmezett érték – 1. 

 
 

10.3 MODBUS kapcsolat sebessége – RS-485 adatátviteli sebesség kiválasztása. 

Alapértelmezett érték – 38400. 

 
 

10.4 MODBUS keret formátum – Lehetővé teszi az RS-485 adatátvitel során 

alkalmazott adatkeret formátumok meghatározását. 

8N1 – 8 adatbit, nincs paritás, 1 stop bit. 

8E1 – 8 adatbit, Even paritás, 1 stop bit. 

8O1 – 8 adatbit, Odd paritás, 1 stop bit. 

8N2 – 8 adatbit, nincs paritás, 2 stop bit (alapértelmezett beállítás). 

               

10.5 MODBUS hozzáférési szint – meghatározza a vezérlés által biztosított 

paraméter-konfiguráció lehetőség szintjét a ModBus protokollon keresztül. 
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NINCS – a vezérlés semmilyen paramétert nem tesz elérhetővé. 

 
OLVASÁSRA – a vezérlés a paramétereket kizárólag olvasásra bocsátja rendelkezésre. 

 
FELHASZNÁLÓ – a vezérlés kizárólag a felhasználói paraméterek módosítását 

teszi lehetővé (alapértelmezett beállítás). 

 
SZERVIZ – a vezérlés lehetővé teszi az összes paraméter módosítását. 

 
 

 
10.6 Terminál hozzáférési szintje – meghatározza, milyen szinten biztosít 

hozzáférést a vezérlés távoli terminálon keresztül. 

 
NINCS – nincs hozzáférés távoli terminálon keresztül. 

 
OLVASÁSRA – a  terminál kizárólag a munka megtekintését és a paraméterek 

átnézését teszi lehetővé. 

 
FELHASZNÁLÓ – a felhasználói menüben található paraméterek módosítási 

lehetősége (alapértelmezett beállítás). 

 
SZERVIZ – a terminál lehetővé teszi a vezérlés teljes körű elérését és az összes 

paraméter módosítását. 

 

 
10.7 Kiegészítő késleltetés – a készülék válaszának késleltetése. 

 

 
 

8. A vezérlés leszerelése. 

Abban az esetben, ha fellép a vezérlés eltávolításának szükségessége: 

 
– kapcsolja ki a kazán és a vezérlés áramellátását, 

– vegye ki a vezérlést a kazán nyílásából, 

– szedje szét a vezérlés csatlakozó vezetékeit. 

 
9. Műszaki adatok. 

 
Tápfeszültség 230 V ± 10%, 50 Hz 

Teljesítmény felvétel (ventilátor és szivattyú nélkül) <2 VA 

Hőmérséklet mérési tartomány (KTY 81–210) - 39 ÷ 109°C ± 1°C 

Hőmérséklet mérési tartomány (PT–1000) - 30 ÷ 500°C ± 3°C 

Kazánhőmérséklet szabályozási tartománya 30 ÷ 90°C ± 1°C 

Kazán túlmelegedés elleni védelem (program) 90 ÷ 99°C ± 1°C 

Kazán túlmelegedés elleni védelem (eszköz) >95°C ± 1°C 

Össz kimeneti terhelhetőség max 2 A / 230 V 

Méretek (M x Sz x H) 96 × 144 × 94 mm 
 

10. Elektromos bekötés ábra 

 

 
 

 


