Honeywell
Előszó
Tisztelt Partnerünk!
Évről-évre magas kereslet mutatkozik a vegyestüzelésű kazánok iránt. Az esetek túlnyomó többségében a vegyestüzelésű
kazánokat meglévő gázfűtéses rendszerek kiegészítéseként építik be, alternatív fűtési hőforrásként.
Jelen kiadványunkban átfogó képet nyújtunk a vegyestüzelésű kazánok és az általuk ellátott fűtési rendszerek, rendszerelemek
sajátosságairól és számos beépítési példát vonultatunk fel annak érdekében, hogy segítsük partnereink munkáját. Reméljük, hogy
kiadványunkat haszonnal forgatja majd és így mind több biztonságos, felhasználóbarát és energiahatékony rendszer kiépítésében
működhetünk együtt.
Kiadványunk a lakossági és közületi fűtés, hűtés, légtechnika,
szabályozástechnikai alkalmazási példatár 2012” kötet kivonata.
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témaköreit

körüljáró

„Honeywell

Az anyag kivonatos jellegéből adódóan nem szerepel benne egy alap kapcsolásra adható minden megoldási változat.
Amennyiben jelen példatárban szereplő példáktól eltérő rendszer kiépítésében kéri szakmai támogatásunkat, kérjük keressen
minket alábbi elérhetőségeinken:
Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: 06 1 451 4300
Fax:
06 1 451 4343
e-mail: evc.hungary@honeywell.com
A hidraulikai vázlatok könnyebb áttekinthetősége miatt a rajzokon nem jelenítettük meg az egyébként szükséges szerelvényeket,
mint például visszacsapó szelepek, szennyfogók, iszapleválasztók, légtelenítők, kizáró szerelvények, beszabályozó szelepek,
töltő armatúrák, vízlágyító, ivóvíz szűrő, ivóvíz nyomásszabályozó, stb.
A szabályozástechnikai alkalmazási példatár szerkesztése közben igyekeztünk a legnagyobb gondossággal eljárni, mégis
előfordulhatnak egyes példákban hibák. Ezért az alkalmazási példatárban szereplő megoldások csupán iránymutatásként
szolgálhatnak, az egyes rendszerek kiépítésénél a tervezői utasítások és a termékadatlapok az irányadóak. A Honeywell Kft. a
példatárban szereplő rendszerek megvalósításából eredő esetleges károkért nem vállal felelősséget. Az előzetes értesítés nélküli
változtatás jogát fenntartjuk.
A Honeywell szabályozástechnikai alkalmazási példatár 2012 a Honeywell Kft. szellemi terméke, ezzel kapcsolatos minden jog
fenntartva. A segédanyag részeinek vagy egészének másolása, terjesztése, vagy bármilyen publikus fórumon, médiában
nyomtatott anyagban történő bemutatása csak a Honeywell Kft. írásos engedélyével történhet.
Üdvözlettel:
A Honeywell Szabályozástechnikai Kft. Épületgépészeti Szabályozástechnika üzletágának csapata
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Honeywell
Bevezető
Mint minden tüzelő berendezés, a vegyestüzelésű kazán alkalmazása is csak kellő gondosság mellett biztonságos.
A kivitelezésnél, de már az ajánlatadásnál is figyelembe kell venni, hogy a kiépített rendszer biztonságos működése nem függhet
a felhasználótól. Ennek érdekében a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szabályozó és biztonsági berendezéseket be kell
építeni és lehetőség szerint minél jobban automatizálni kell a rendszereket.
Minden fűtési rendszernek fontossági sorrendben az alábbi követelményeket kell kielégítenie:
1. Élet- és vagyon biztonság biztosítása – a megfelelő biztonsági elemek beépítésével
2. Rendszer üzemképességének fenntartása – fagyveszély elkerülése, gondatlan felhasználás
kiküszöbölése, hosszú élettartam biztosítása a beépített szabályozó és védelmi funkciók által
3. A végfelhasználói igények alapján az alábbi három követelmény egyedi igényre szabott elegye
a. Energiahatékonyság
b. Energiatakarékosság lehetőségének biztosítása
c. Komfort

lehetőségének

Ahhoz, hogy fenti követelményeket teljesíteni tudjuk és mind tökéletesebb szabályozási rendszereket hozhassunk létre, tisztában
kell lennünk a hőforrások és a hőfogyasztók szabályozástechnikai jellegzetességeivel.

Rendszerelemek sajátosságai
Figyelem!
Szürke színnel megjelöltük azokat a sajátosságokat, amelyeket ha nem veszünk figyelembe, jelentősen ronthatják a kiépített
rendszer hatékonyságát. Alább látható, hogy a táblázatban kiemelt szempontok mindegyike tekintetében a vegyestüzelésű
kazán telepítésénél különös gonddal kell eljárni.

Hőforrások
Hőforrás típusa

Rendelkezésre
állás
A gázellátás
függvényében
mindig és azonnal
rendelkezésre áll

Szabályozha–
tóság
Egyszerűen és jól
szabályozható

Pufferelés

Túlmelegedés

Korrózió–védelem

A termelt
energia
tárolása nem
szükséges

Az öntöttvas
gázkazánok
leállításkor
hajlamosak a
túlmelegedésre

Kis hőtehetetlenségű
gázkazánok
(lemez kazánok)

A gázellátás
függvényében
mindig és azonnal
rendelkezésre áll

Egyszerűen és jól
szabályozható

A termelt
energia
tárolása nem
szükséges

Túlmelegedésre
nem hajlamos

Kondenzációs
gázkazánok

A gázellátás
függvényében
mindig és azonnal
rendelkezésre áll
Csak felhasználói
beavatkozással
áll rendelkezésre

Egyszerűen és jól
szabályozható

A termelt
energia
tárolása nem
szükséges
A termelt
energia
tárolása
mindenképpen
javasolt

Túlmelegedésre
nem hajlamos

A túl alacsony
visszatérő
vízhőmérséklet a
kazánban
kondenzációt, így
lyukadást okozhat
A túl alacsony
visszatérő
vízhőmérséklet a
kazánban
kondenzációt, így
lyukadást okozhat
Korróziós probléma
nincs

Vízbetétes kandallók

Csak felhasználói
beavatkozással
áll rendelkezésre

Szabályozása
csak korlátozottan
oldható meg

A termelt
energia
tárolása
mindenképpen
javasolt

A vízbetétes
kandallók
túlmelegedésre
kifejezetten
hajlamosak

Pelletkazánok

A tüzelőanyag
ellátás
függvényében
korlátozott ideig
áll rendelkezésre

Kazántípustól
függően
egyszerűen és jól
szabályozható

A termelt
energia
tárolása nem
szükséges

Kazántípustól
függően
túlmelegedésre
nem hajlamos

Napkollektorok

A megfelelő
intenzitású
napsugárzás
függvényében áll
rendelkezésre

A napkollektor,
mint hőforrás nem
szabályozható. A
termelt energia a
napsugárzás
intenzitástól függ

A termelt
energia
tárolása
mindenképpen
javasolt

A napkollektor
rendkívüli
mértékben
túlmelegedhet

Nagy
hőtehetetlenségű
gázkazánok
(öntöttvas kazánok)

Vegyestüzelésű
kazánok

Szabályozása
csak korlátozottan
oldható meg
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A vegyestüzelésű
kazánok
túlmelegedésre
kifejezetten
hajlamosak

A túl alacsony
visszatérő
vízhőmérséklet a
kazánban
kondenzációt, így
lyukadást okozhat
A túl alacsony
visszatérő
vízhőmérséklet a
kandallóban
kondenzációt, így
lyukadást okozhat
A túl alacsony
visszatérő
vízhőmérséklet a
kazánban
kondenzációt, így
lyukadást okozhat
Korróziós probléma
nincs, bár a túl
meleg kollektor
előremenő a puffer
tartályt rongálhatja
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Honeywell
Hőfogyasztók
Hőfogyasztó típusa

Ellátási igény

Szabályozhatóság

Gravitációs radiátoros
fűtés

Ellátása magas
hőmérsékletű fűtővizzel.
Szivattyús keringtetést
nem igényel

Szivattyús radiátoros
fűtés

Ellátása általában magas
hőmérsékletű fűtővizzel,
szivattyús keringtetéssel

Padló/felület fűtés

Ellátása általában
alacsony hőmérsékletű
fűtővizzel, szivattyús
keringtetéssel

Vegyes fűtési rendszer
radiátorokkal és
padlófűtéssel

A radiátoros kör magas
hőmérsékletű vízzel
szakaszos elltást, míg a
padlófűtés alacsony
hőmérsékletű vízzel
folyamatos ellátást igényel

Kétcsöves
kialakításban nagy
áteresztő képességű
termosztatikus
szeleppel
szabályozható
Termosztatikus
szeleppel, vagy
osztó-gyűjtőről
szabályozható
Előremenő
hőmérsékletre, vagy
visszatérő
hőmérséklet
korlátozóval, vagy
osztó-gyűjtőről
körönként
szabályozható
A padlófűtést
alapfűtésként, a
radiátoros fűtést
kiegészítő fűtésként
kell méretezni és
szabályozni

Tehetetlenség és
reakcióidő
Lassú reakcióidő, a
nagyobb méretű
csövek miatt nagyobb
tehetetlenség

Visszatérő
hőmérséklet
Üzem közben
folyamatosan változó,
de általában magas

Gyors reakcióidő,
kis tehetetlenség

Magas

Lassú reakcióidő, a
nagy tömegű
beton/esztrich
szerkezet miatt nagy
tehetetlenség

Alacsony

A radiátoros fűtés
gyors és kis
tehetetlenségű, a
padlófűtés lassú és
nagy tehetetlenségű

Közepesen magas a
visszatérő ágban
történő keveredés
miatt

Fentiekből látható, hogy a rendszer kiépítésénél számos körülményt kell figyelembe venni annak érdekében, hogy biztonságos és
hatékony fűtési megoldást kínáljunk a végfelhasználónak.
Figyelem!
Nem minden vegyestüzelésű kazán alkalmas zárt rendszerben történő (nyomás alatti) üzemeltetésre. Ellenőrizze a kazán
adatlapján, vagy a forgalmazó segítségével, hogy az adott vegyestüzelésű kazán beépíthető-e zárt rendszerbe és mekkora
nyomást képes elviselni. Zárt rendszerben ennek ismeretében kell kiválasztani a kazánra épített biztonsági lefuvató szelepet.
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Honeywell
Alap rendszer kapcsolások
Jelen példatárunkban az alábbi táblázatban látható rendszerek veyestüzelésű kazánnal történő kiegészítésére vonultatunk fel
számos, válogatott példát.

Fűtőkazán radiátoros körrel
H112, H113, H115, H116, H117

Kombi kazán radiátoros körrel
H141, H142, H143, H144, H145

Fűtőkazán radiátoros körrel,
HMV tárolóval
H121, H123, H125

Kombi kazán radiátoros körrel,
HMV tárolóval
H152, H153

Fűtőkazán radiátoros és padlófűtési körrel, HMV tárolóval
H132, H135

Kombi kazán radiátoros és padlófűtési körrel, HMV tárolóval
H163, H165, S310
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Honeywell
H112 v1 Gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott zárt
rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros fűtéssel
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű
kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra
javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát
helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A
vegyestüzelésű kazán visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a
kazántestben a kondenzáció okozta lyukadás. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján
üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton
beállított érték alatt van. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát átváltja a
váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. A vegyestüzelésű kazán
szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra
(vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű
kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
2. Ha a gázkazán lekapcsoláskor túlhevülésre hajlamos, a váltószelep és a gázkazán közé szabályozatlan hőleadó beépítése
javasolt, melyen a kazán lekapcsolása után a kazán szivattyújának utánfutásával a kazántestben maradó hő leadható a
környezetnek!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén

●◌◌◌◌

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége ha a gázkazán táplálja a fűtési kört

●◌◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H113

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)

1 db
1 db
1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Mennyiség

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

SMSF

DU144 sorozat (egyenes), vagy
DU145 sorozat (sarok)
SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H113 v1 Gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet
védelemmel ellátott zárt rendszerű vegyestüzelésű kazánnal,
radiátoros fűtéssel
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz
hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A
radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus
radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztát jelére csak a
keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó
biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció
okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű
kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített
hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete
elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1.
2.
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Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazán

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával.

A puffertartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső hőmérséklet
függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet.

A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör.
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs.

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

1 db
1 db
1 db
1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Mennyiség

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

1 db

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

teljesítménye és nyomástűrése alapján)
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
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Honeywell
H115 v1 Gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet
védelemmel ellátott, nyitott rendszerű vegyestüzelésű kazánnal,
radiátoros fűtéssel
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz
hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A
radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus
radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztát jelére csak a
keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó
biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció
okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű
kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe
épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az
úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas
hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1.
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Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazán

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával

A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet

A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

1 db
1 db
1 db
1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett
VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Mennyiség

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
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Honeywell
H116 v1 Gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott, nyitott
rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros fűtéssel
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep hőcserélőn vezeti át, ha a vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete eléri a beállított
értéket a kazántermosztát átváltja a váltószelepet és kitiltja a gázkazánt. A hőcserélő primer oldalán található termosztát indítja a
hőcserélő szekunder oldalán található fűtési keringtető szivattyút. Ilyenkor a vegyestüzelésű kazán táplálja a radiátoros fűtési kört.
A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt
termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát
helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A
rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. A
vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan
tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás. Az esetleges túlhevülés elleni
védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű
kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a
kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Ha a gázkazán lekapcsoláskor túlhevülésre hajlamos, a váltószelep és a gázkazán közé szabályozatlan hőleadó beépítése
javasolt, melyen a kazán lekapcsolása után a kazán szivattyújának utánfutásával a kazántestben maradó hő leadható a
környezetnek!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A hőcserélő szekunder oldali előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H115

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát (a vegyestüzelésű kazán keringető szivatyújának – Psf1 indítására)

TSF1

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Kazántermosztát (a fűtési keringtető szivattyúk - Psf2 - indítására)

TSF2

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)
VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

Mennyiség

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM

SM120 sorozat

1 db

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

DU144 (egyenes), vagy DU145 (sarok) sorozat

1 db

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF1 = TSF2 (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H117 v1 Gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott, nyitott
rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros fűtéssel
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep a hőcserélőn keresztül vezeti át, ha a hőcserélő primer oldali előremenő fűtővíz hőmérséklete
magasabb a radiátoros kör fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő
radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek
szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a
kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a
gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a hőcserélő szekunder oldali előremenő fűtővíz hőmérséklete magasabb, mint
a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztát jelére csak a keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem.
A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően
magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű
kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges
túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a
vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg
víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával

A hőcserélő szekunder oldali előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs.

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H115

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db
1 db

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Mennyiség

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H121 v1 Gázkazán
együttműködése
vegyestüzelésű
kazánnal
zárt
rendszerben, radiátoros fűtéssel, előnykapcsolású, indirekt tartályos
HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű
kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra
javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát
helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A
rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával
mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton beállított érték alatt van. Amennyiben a
vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul a kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán
körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó
biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik,
melyre a beépített termikus elfolyó szelep hidegvizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így
elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. A használati melegvíz előállítást egy tartálytermosztát
vezérli. Amennyiben a HMV tartály hőmérséklete a termosztáton beállított érték alá esik, a termosztát átváltja a váltószelepet, így
az éppen üzemelő hőforrás a HMV tartályt tölti előnykapcsolásban. A HMV tartály pufferként is üzemeltethető kellően magas
tartályhőmérséklet beállításával. Ilyen esetben a kilépő túl magas HMV hőmérséklet okozta forrázás ellen HMV termosztatikus
keverőszeleppel védekezünk.

Figyelmeztetés!
1.
2.
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Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
Ha a gázkazán lekapcsoláskor túlhevülésre hajlamos, a váltószelep és a gázkazán közé szabályozatlan hőleadó
beépítése javasolt, melyen a kazán lekapcsolása után a kazán szivattyújának utánfutásával a kazántestben maradó hő
leadható a környezetnek!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
A vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
Jelentős füstgázveszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör.
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs.
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt, a fűtővíz hőmérsékletének függvényében a HMV termelés
lassabban történhet

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége ha a gázkazán táplálja a fűtési kört

●◌◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H123

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Motoros váltószelep

M1 és M2

VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)

2 db
2 db

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

HMV termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel

TM

TM300-3/4E

1 db

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

és a rendszerjellemzők alapján)

Mennyiség

OPCIÓ

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

SMSF

DU144 sorozat (egyenes), vagy
DU145 sorozat (sarok)
SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > 50°C
90°C > FR > TL (40-65°C)
60°C > TM (45-55°C)
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Honeywell
H123 v1 Gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet
védelemmel ellátott zárt rendszerű vegyestüzelésű kazánnal,
radiátoros fűtéssel, indirekt tartályos HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz
hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A
radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus
radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztát jelére csak a
keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó
biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció
okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű
kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített
hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete
elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. A használati melegvíz
előállítást egy tartálytermosztát vezérli. Amennyiben a HMV tartály hőmérséklete a termosztáton beállított érték alá esik, a
termosztát átváltja a váltószelepet, így a rendszer a HMV tartályt tölti előnykapcsolásban. A HMV tartály pufferként is
üzemeltethető kellően magas tartályhőmérséklet beállításával. Ilyen esetben a kilépő túl magas HMV hőmérséklet okozta forrázás
ellen HMV termosztatikus keverőszeleppel védekezünk.
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Honeywell
Figyelmeztetés!
1.
2.

Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető

Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A puffer tartályon keresztül a vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör.
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs.
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt, a fűtővíz hőmérsékletének függvényében a HMV termelés
lassabban történhet

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

Mennyiség
1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db
1 db
1 db
2 db
2 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M1 és M2

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

HMV termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel

TM

TM300-3/4E

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett
tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

1 db

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

és a rendszerjellemzők alapján)

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)
Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
90°C > FR > TL (40-65°C)
60°C > TM (45-55°C)
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Honeywell
H125 v1 Gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet
védelemmel ellátott nyitott rendszerű vegyestüzelésű kazánnal,
radiátoros fűtéssel, indirekt tartályos HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán táplálja. A fűtési kör
visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz
hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A
radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus
radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztát jelére csak a
keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó
biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció
okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű
kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe
épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az
úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas
hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. A használati melegvíz előállítást egy tartálytermosztát vezérli.
Amennyiben a HMV tartály hőmérséklete a termosztáton beállított érték alá esik, a termosztát átváltja a váltószelepet, így a
rendszer a HMV tartályt tölti előnykapcsolásban. A HMV tartály pufferként is üzemeltethető kellően magas tartályhőmérséklet
beállításával. Ilyen esetben a kilépő túl magas HMV hőmérséklet okozta forrázás ellen HMV termosztatikus keverőszeleppel
védekezünk.
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Honeywell
Figyelmeztetés!
1. Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!

Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A puffer tartályon keresztül a vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referenciahelyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör.
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs.
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt, a fűtővíz hőmérsékletének függvényében a HMV termelés
lassabban történhet

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)

1 db
1 db
2 db
2 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M1 és M2

Mennyiség

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

HMV termosztatikus keverőszelep forrázás elleni védelemmel

TM

TM300-3/4E

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett
tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

1 db

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

és a rendszerjellemzők alapján)

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

SM1

teljesítménye és nyomástűrése alapján)
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
90°C > FR > TL (40-65°C)
60°C > TM (45-55°C)
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Honeywell
H132 v1 Gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott zárt
rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros és padlófűtéssel,
indirekt tárolós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű
kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra
javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát
helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A padlófűtés
körében a termosztatikus keverőszelep korlátozza a padlóba áramló fűtővíz hőmérsékletét a beállított értéken. A használati
melegvíz azonnali elérését egy tartálytermosztát által vezérelt indirekt tároló biztosítja. A vegyestüzelésű kazán visszatérő
hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kazántestben a kondenzáció okozta
lyukadás. A rendszerben a szobatermosztátok a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemeltetik a gázkazánt annak ki/be
kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton beállított érték alatt van. Amennyiben
a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és
kitiltja a gázkazánt. Ebben az esetben a szobatermosztátok és HMV tartály termosztátja csak a saját köréhez tartozó szivattyút
indítja, hőtermelésről kizárólag a vegyestüzelésű kazán gondoskodik. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy
huzatszabályozó biztosítja. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a
vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy
kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán
hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1.
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Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
A vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körökben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű,
hogy több helyiséget is ellát a radiátoros és padlófűtési kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt, a fűtővíz hőmérsékletének függvényében a HMV termelés
lassabban történhet

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön és a padlófűtési körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérsékletszabályozásában
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát a radiátoros és a padlófűtési körben

TR és TF

CMT907A1066

2 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel (padlófűtés
előremenő fűtővíz hőmérséklet korlátozására)

VF

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)

1 db
1 db

Biztonsági határoló termosztát a padlófűtési körben

TFH

L6190A2024U (csőre szerelhető kivitel)

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)

1 db
1 db

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

és a rendszerjellemzők alapján)

Mennyiség

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)
Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

29

Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(***)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A bekötéshez egy 230Vac relé szükséges, legalább 2db váltóérintkezővel. A számozás megfelel a relék bekötési pontjai szabványos jelöléseinek.

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
60°C > TFH (50-60°C) > VF (30-50°C)
90°C > FR > TL (40-65°C)
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Honeywell
H135 v1 Gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet
védelemmel ellátott nyitott rendszerű vegyestüzelésű kazánnal,
radiátoros és padlófűtéssel, indirekt tartályos HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros és a padlófűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán, vagy egy
vegyestüzelésű kazán táplálja. A fűtési körök visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály
hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő
radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek
szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a
kettős szabályozás elkerülése miatt. A padlófűtés körében a termosztatikus keverőszelep korlátozza a padlóba áramló fűtővíz
hőmérsékletét a beállított értéken. A használati melegvíz azonnali elérését egy tartálytermosztát által vezérelt tároló biztosítja. A
vegyestüzelésű kazán visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a
kazántestben a kondenzáció okozta lyukadás. A rendszerben a szobatermosztátok a referencia helyiség hőmérséklete alapján
üzemeltetik a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton
beállított érték alatt van. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja. Amennyiben a
vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az
esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep
gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött
terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő
elvezetéséről gondoskodni kell.
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A puffer tartályon keresztül a vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet
A gázkazán akkor is elindul majd leáll, ha a puffer tároló hőmérséklete elegendően magas

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körökben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű,
hogy több helyiséget is ellát a radiátoros és padlófűtési kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön és a padlófűtési körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát (a radiátoros és a padlófűtési körben)

TR és TF

CMT907A1066

Mennyiség
2 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel (padlófűtés
előremenő fűtővíz hőmérséklet korlátozására)

VF

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)

1 db
1 db

Biztonsági határoló termosztát a padlófűtési körben

TFH

L6190A2024U (csőre szerelhető kivitel)

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)

1 db
1 db
1 db
1 db

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db

SM2

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)
SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

és a rendszerjellemzők alapján)

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:

(***)

1
2
3
Kék
Barna
Fekete
A bekötéshez egy 230Vac relé szükséges, legalább 2db váltóérintkezővel. A számozás megfelel a relék bekötési pontjai szabványos jelöléseinek.

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
60°C > TFH (50-60°C) > VF (30-50°C)
90°C > FR > TL (40-65°C)
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Honeywell
H141 v1 Kombi gázkazán együttműködése zárt rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros fűtéssel és átfolyós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon
kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága
érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás
elkerülése miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak
ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton beállított érték alatt van.
Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a
vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy
huzatszabályozó biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített hűtőkör
gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a
95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
2. A vegyestüzelésű kazán visszatérő hőmérsékletét ebben a példában nem szabályozzuk, az esetlegesen túl alacsony
visszatérő hőmérséklet kazánlyukadáshoz vezethet!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége ha a gázkazán táplálja a fűtési kört

●◌◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H143

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

M

VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)

1 db
1 db

Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

Motoros váltószelep

Mennyiség

OPCIÓ

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

SMSF

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

DU144 sorozat (egyenes), vagy
DU145 sorozat (sarok)
SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán fűtési hőm. (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > 50°C
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Honeywell
H142 v1 Kombi gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott
zárt rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros fűtéssel, átfolyós
HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon
kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága
érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás
elkerülése miatt. A vegyestüzelésű kazán visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep,
így elkerülhető a kazántestben a kondenzáció okozta lyukadás. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség
hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete
a kazántermosztáton beállított érték alatt van. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a
kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. A
vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a
vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged
ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről
gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!

38

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége ha a gázkazán táplálja a fűtési kört

●◌◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H143

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)

1 db
1 db
1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Mennyiség

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

SMSF

DU144 sorozat (egyenes), vagy
DU145 sorozat (sarok)
SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán fűtési hőm. (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőm.) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H143 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott zárt rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros fűtéssel, átfolyós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán táplálja. A fűtési kör visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete
magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes
mértékben hasznosítani lehet. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes
radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A
szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése
miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be
kapcsolásával. Amennyiben a puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a
szobatermosztát jelére csak a keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott
hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus
keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a
kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni
védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep
hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő
elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1.
2.
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Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával

A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet

A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

1 db
1 db
1 db
1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Mennyiség

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

1 db

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

teljesítménye és nyomástűrése alapján)
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H144 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott, nyitott rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros fűtéssel, átfolyós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán, vagy egy a vegyestüzelésű kazán által fűtött puffertartály táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát
helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a
helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep
felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség
hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán által táplált
puffertartály hőmérséklete a tartálytermosztáton beállított érték alatt van. Amennyiben a puffertartály hőmérséklete elég magas, a
tartálytermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a puffertartály körébe épített szivattyút. A vegyestüzelésű kazán szabályozott
hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus
keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a
kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. Az
esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep
gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött
terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő
elvezetéséről gondoskodni kell.
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály teljes kisütése nem valósítható meg, hiszen ahhoz, hogy a puffer tartály minden
körülmények között el tudja látni a fűtési kört magas hőmérsékletre kell állítani a termosztátját

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H145

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Tartálytermosztát

TPF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)
VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

Mennyiség

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM

SM120 sorozat

1 db

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

DU144 (egyenes), vagy DU145 (sarok) sorozat

1 db

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót.
1
Kék

(***)

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

A bekötéshez egy 230Vac relé szükséges, legalább 2db váltóérintkezővel. A számozás megfelel a relék bekötési pontjai szabványos jelöléseinek.

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
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Honeywell
H145 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott, nyitott rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros fűtéssel, átfolyós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán táplálja. A fűtési kör visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete
magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes
mértékben hasznosítani lehet. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes
radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A
szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése
miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be
kapcsolásával. Amennyiben a puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a
szobatermosztát jelére csak a keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A vegyestüzelésű kazán szabályozott
hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus
keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a
kazántermosztát átváltja a váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni
védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű
kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a
kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet
A gázkazán akkor is elindul majd leáll, ha a puffer tároló hőmérséklete elegendően magas

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db
1 db

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Mennyiség

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012
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Honeywell
H152 v1 Kombi gázkazán együttműködése hőmérséklet védelemmel ellátott
zárt rendszerű vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros fűtéssel,
rétegtárolós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán, vagy egy vegyestüzelésű kazán táplálja. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon
kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága
érdekében. A szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás
elkerülése miatt. A használati melegvíz azonnali rendelkezésre állását egy tartálytermosztát által vezérelt rétegtároló biztosítja. A
vegyestüzelésű kazán visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a
kazántestben a kondenzáció okozta lyukadás. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján
üzemelteti a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával mindaddig, amíg a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete a kazántermosztáton
beállított érték alatt van. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát átváltja a
váltószelepet és indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút és kitiltja a gázkazánt. A vegyestüzelésű kazán
szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra
(vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű
kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●◌◌◌◌

A gázkazán automatikus kitiltása a vegyestüzelésű kazán használata esetén
Jelentős füstgáz veszteség a vegyestüzelésű kazán által termelt hő tárolásának hiányában
A vegyestüzelésű kazán előremenő fűtővíz hőmérséklete esetenként magasabb, mint a
gázkazán (esetleg külső hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő
hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs
A vegyestüzelésű kazán üzeme alatt a szobatermosztátos helyiségben túlfűtés alakulhat ki

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége ha a gázkazán táplálja a fűtési kört

●◌◌◌◌

Nincs időprogram, ha a vegyestüzelésű kazán táplálja a fűtési kört
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

Fentihez hasonló hidraulikájú, de jobb minősítéssel rendelkező rendszer: H153

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

Mennyiség
1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4613ZZ00/U (motor)

1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

Túláram szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

DU

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

SMSF

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

és a rendszerjellemzők alapján)

OPCIÓ

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

DU144 sorozat (egyenes), vagy
DU145 sorozat (sarok)
SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db
1 db
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4613 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

4
Narancs

5
Fehér

6
Szürke

Paraméterezés
90°C > FR és gázkazán (60-85°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
65°C > TL (40-65°C)
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Honeywell
H153 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott zárt rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros fűtéssel, rétegtárolós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben a radiátoros fűtési kört egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi)
gázkazán táplálja. A fűtési kör visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete
magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. Ezáltal a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes
mértékben hasznosítani lehet. A radiátoros fűtési körben a szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes
radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A
szobatermosztát helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése
miatt. A rendszerben a szobatermosztát a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be
kapcsolásával. Amennyiben a puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a
szobatermosztát jelére csak a keringető szivattyú indul be, a kazán égője nem. A használati melegvíz azonnali rendelkezésre
állását egy tartálytermosztát által vezérelt rétegtároló biztosítja. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy
huzatszabályozó biztosítja, visszatérő hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető
a kondenzáció okozta lyukadás. Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a
vegyestüzelésű kazán körébe épített szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy
kazánba) épített hűtőkör gondoskodik, melyre a beépített termikus elfolyó szelep hidegvizet enged ha a vegyestüzelésű kazán
hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1.
2.
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Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A gázkazán akkor is elindul majd leáll, ha a puffer tároló hőmérséklete elegendően magas
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű, hogy
több helyiséget is ellát a kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát

TR

CMT907A1066

Mennyiség
1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán

1 db

és a rendszerjellemzők alapján)

1 db

OPCIÓ

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)
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teljesítménye és nyomástűrése alapján)
teljesítménye és nyomástűrése alapján)
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:
1
Kék

2
Barna

3
Fekete

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
65°C > TL (40-65°C)
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Honeywell
H163 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott zárt rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros és padlófűtési körrel, tárolós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)
(2)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A padlófűtési hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.

Leírás
A rendszerben egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi) gázkazán táplálja a radiátoros
fűtési kört, valamint a termosztatikus keverőszeleppel előszabályozott padlófűtési kört. A fűtési kör visszatérő vizét egy
váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. Ezáltal
a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A radiátoros fűtési körben a
szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket
felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A radiátoros kör szobatermosztátjának helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztátok a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemeltetik a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztátok jelére csak a
keringető szivattyúk indulnak be, a kazán égője nem. A használati melegvíz azonnali rendelkezésre állását egy tartálytermosztát
által vezérelt rétegtároló biztosítja. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő
hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás.
Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített
szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazánra (vagy kazánba) épített hűtőkör gondoskodik,
melyre a beépített termikus elfolyó szelep hideg vizet enged ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot. Az így
elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.

Figyelmeztetés!
1. Zárt rendszerben csak az arra a gyártó által igazoltan alkalmas vegyestüzelésű kazánokat szabad alkalmazni!
2. Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
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Honeywell
3. Állandó térfogatáramú keverőszelepes körnél nem szerencsés a keverőszelep tápoldalát szivattyúval nyomás alá helyezni,
mert ez rontja a szabályozás pontosságát. Javasolt a keverőszelep előtt egy hőcserélővel a kört hidraulikailag leválasztani!

Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet
A gázkazán akkor is elindul majd leáll, ha a puffer tároló hőmérséklete elegendően magas

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körökben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű,
hogy több helyiséget is ellát a radiátoros és padlófűtési kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön és a padlófűtési körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát a radiátoros és a padlófűtési körben

TR és TF

CMT907A1066

2 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)

1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel a padlófűtési
VF
kör vízhőmérséklet szabályozására

Mennyiség

Biztonsági határoló termosztát a padlófűtési körben

TFH

L6190A2024U (csőre szerelhető kivitel)

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok

Biztonsági lefúvató szelep a vegyestüzelésű kazánra (amennyiben a

SMSF

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazán
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

és a rendszerjellemzők alapján)

1 db

OPCIÓ

központi lefúvató szelep és a vegyestüzelésű kazán között van elzárószelep)

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db
1 db
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:

(***)

1
2
3
Kék
Barna
Fekete
A bekötéshez egy 230Vac relé szükséges, legalább 2db váltóérintkezővel. A számozás megfelel a relék bekötési pontjai szabványos jelöléseinek.

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
60°C > TFH (50-60°C) > VF (30-50°C)
65°C > TL (40-65°C)
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Honeywell
H165 v1 Kombi gázkazán együttműködése puffer tartályra dolgozó,
hőmérséklet védelemmel ellátott, nyitott rendszerű vegyestüzelésű
kazánnal, radiátoros és padlófűtési körrel, tárolós HMV előállítással
Rendszervázlat

(1)
(2)
(3)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A padlófűtési hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező átfolyós vízmelegítős (kombi) gázkazán táplálja a radiátoros
fűtési kört, valamint a termosztatikus keverőszeleppel előszabályozott padlófűtési kört. A fűtési kör visszatérő vizét egy
váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. Ezáltal
a vegyestüzelésű kazán által magas hatásfokkal termelt energiát teljes mértékben hasznosítani lehet. A radiátoros fűtési körben a
szobatermosztát helyiségében lévő radiátorokon kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket
felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága érdekében. A radiátoros kör szobatermosztátjának helyiségében a
radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős szabályozás elkerülése miatt. A rendszerben a
szobatermosztátok a referencia helyiség hőmérséklete alapján üzemeltetik a gázkazánt annak ki/be kapcsolásával. Amennyiben a
puffer tartály hőmérséklete magasabb, mint a gázkazán parancsolt előremenő hőmérséklete, a szobatermosztátok jelére csak a
keringető szivattyúk indulnak be, a kazán égője nem. A használati melegvíz azonnali rendelkezésre állását egy tartálytermosztát
által vezérelt rétegtároló biztosítja. A vegyestüzelésű kazán szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja, visszatérő
hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kondenzáció okozta lyukadás.
Amennyiben a vegyestüzelésű kazánban a hőtermelés megindul, a kazántermosztát indítja a vegyestüzelésű kazán körébe épített
szivattyút. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó
szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött
terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő
elvezetéséről gondoskodni kell.
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Honeywell
Figyelmeztetés!
1.

Egyes gázkazánok elektronikája hibát jelez és leáll, ha a visszatérő hőmérséklet magasabb, mint a parancsolt előremenő
hőmérséklet. Ilyen gázkazánnal a rendszer nem üzemeltethető!
Állandó térfogatáramú keverőszelepes körnél nem szerencsés a keverőszelep tápoldalát szivattyúval nyomás alá
helyezni, mert ez rontja a szabályozás pontosságát. Javasolt a keverőszelep előtt egy hőcserélővel a kört hidraulikailag
leválasztani!

2.

Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●◌◌◌

A vegyestüzelésű kazán leégése esetén a puffert visszahűtheti a vegyestüzelésű kazánt
A puffer tartály hőmérséklete esetenként magasabb, mint a gázkazán (esetleg külső
hőmérséklet függő szabályozója) által megadott előremenő hőmérséklet
A gázkazán akkor is elindul majd leáll, ha a puffer tároló hőmérséklete elegendően magas

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●◌◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
A fűtési körökben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű,
hogy több helyiséget is ellát a radiátoros és padlófűtési kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön és a padlófűtési körön

●●◌◌◌

Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás
Nincs időprogram a használati melegvíz tároló hőmérséklet szabályozásában

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Programozható szobatermosztát (a radiátoros és a padlófűtési körben)

TR és TF

CMT907A1066

2 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)

1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel a padlófűtési
VF
kör vízhőmérséklet szabályozására

Mennyiség

Biztonsági határoló termosztát a padlófűtési körben

TFH

L6190A2024U (csőre szerelhető kivitel)

1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Kazántermosztát

TSF

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db
1 db
1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

Motoros váltószelep

M

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

Tartálytermosztát

TL

L6188A2093U (1,5m kapillárcsöves)

1 db

SM2

SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

1 db

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)

1 db
1 db

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

1 db

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

és a rendszerjellemzők alapján)

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)
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Honeywell
Elektromos bekötés

(*)
(**)

A kazán B1-B2 pontjai az adott kazán szobatermosztát bemenetének bekötési pontjai. Az adott gázkazán elektromos csatlakozóján látható jelölések
azonosításához tekintse át a kazán dokumentációját.
A VC4013 sorozatú motor bekötéséhez az alábbi táblázat ad útmutatót:

(***)

1
2
3
Kék
Barna
Fekete
A bekötéshez egy 230Vac relé szükséges, legalább 2db váltóérintkezővel. A számozás megfelel a relék bekötési pontjai szabványos jelöléseinek.

Paraméterezés
90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > TSF (50-80°C) > VSF (50-65°C) > 50°C
Gázkazán (60-90°C – a radiátoros kör méretezési hőmérsékletére)
60°C > TFH (50-60°C) > VF (30-50°C)
65°C > TL (40-65°C)
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Honeywell
S310 v1 Időjáráskövető szabályozóval vezérelt gázkazán együttműködése
puffer tartályra dolgozó, hőmérséklet védelemmel ellátott
vegyestüzelésű kazánnal, radiátoros és padlófűtés, HMV előállítás.
Rendszervázlat

(1)
(2)
(3)

A radiátoros hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A padlófűtési hőfogyasztó kört sematikusan ábrázoltuk, a hőleadók száma és hidraulikai kötése nem került részletezésre.
A tágulási tartály mindenkori vízszintje a vegyestüzelésű kazán körének legmagasabb pontja fölött legyen.

Leírás
A rendszerben a fűtési köröket egy beépített fűtési keringető szivattyúval rendelkező gázkazán és egy vegyestüzelésű kazán
táplálja. A fűtési körök visszatérő vizét egy váltószelep a puffer tartályon át vezeti, ha a puffer tartály hőmérséklete magasabb a
fűtési visszatérő víz hőmérsékleténél. A radiátoros fűtési körben a helyiséghőmérséklet érzékelő helyiségében lévő radiátorokon
kívül minden egyes radiátorra javasolt termosztatikus radiátorszelepeket felszerelni a helyiséghőmérsékletek szabályozhatósága
érdekében. A helyiséghőmérséklet érzékelő helyiségében a radiátorokra termosztatikus szelep felszerelése nem javasolt, a kettős
szabályozás elkerülése miatt. A fűtési körökben motoros keverőszelep biztosítja a helyiséghőmérséklet által kompenzált külső
hőmérsékletfüggő vízhőmérséklet szabályozást. Ezzel a megoldással elkerülhető az adott esetben magas hőmérsékletű
puffertartály vizének a radiátorokba keringetése amely alacsonyabb hőigényű időszakokban túlfűtést eredményezne. A használati
melegvíz azonnali elérését egy a szabályozó által vezérelt indirekt fűtésű tároló biztosítja. A vegyestüzelésű kazán visszatérő
hőmérsékletét elegendően magasan tartja egy termosztatikus keverőszelep, így elkerülhető a kazántestben a kondenzáció okozta
lyukadás. A rendszerben a központi szabályozó a fűtési körök vízhőmérséklet igénye alapján üzemelteti a gázkazánt annak ki/be
kapcsolásával mindaddig, amíg a hidraulikus váltóban érzékelt előremenő hőmérséklet el nem éri a kívánt szintet. Amennyiben a
puffertartály elegendően magas hőmérsékletű a rendszer hőigényének kielégítésére a szabályozó nem indítja a gázkazánt. A
vegyestüzelésű kazán hőtermelését egy különálló hőmérséklet különbség szabályozó figyeli és csak akkor engedi a puffertartályra
dolgozni, ha a puffer hőmérséklete alacsonyabb a vegyestüzelésű kazán előremenő hőmérsékleténél. A vegyestüzelésű kazán
szabályozott hőtermelését egy huzatszabályozó biztosítja. Az esetleges túlhevülés elleni védekezésről a vegyestüzelésű kazán
előremenő vezetékébe épített termikus elfolyó szelep gondoskodik. Ha a vegyestüzelésű kazán hőmérséklete elérte a 95°C-ot, a
szelep kinyit és az úszószelep által utántöltött terjeszkedő tartályból hideg víz áramlik a kazán visszatérő vezetékébe. Az így
elfolyó magas hőmérsékletű víz megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell.
62

Szabályozástechnikai alkalmazási példatár – 2012

Honeywell
Minősítés
Energiahatékonyság

A huzatszabályozó biztosítja a vegyestüzelésű kazán szabályozott üzemét

●●●●◌

Hőigény függő gázkazán indítás
Külső hőmérsékletfüggő fűtés szabályozás helyiséghőmérséklet kompenzációval
A puffer tartályon keresztül a vegyestüzelésű kazán is táplálhatja a HMV tartályt
Kifinomult időprogram a HMV cirkulációs szivattyúra
Nincs gázkazán teljesítmény szabályozás

Komfort

A rendszer automatikusan észleli/kezeli a vegyestüzelésű kazán begyújtását/leégését

●●●◌◌

Helyiséghőmérséklet felső korlátozása minden helyiségben termosztatikus radiátorszelepek és
a referencia helyiségben szobatermosztát alkalmazásával
A használati melegvíz azonnal rendelkezésre áll
Helyiséghőmérséklet visszacsatolással a kívánt helyiséghőmérséklet tartható
A fűtési körökben csak egy referencia helyiség hőmérséklet áll rendelkezésre, bár valószínű,
hogy több helyiséget is ellát a radiátoros és padlófűtési kör
Ennek következtében egyes helyiségek nem képesek a hőtermelést beindítani, így az adott
helyiség bár fűtésre szorul, hőtermelés esetleg nincs

Energiatakarékosság

Időprogram alapú szabályozás lehetősége a radiátoros körön és a padlófűtési körön

●●●●◌

Időprogram alapú hőmérséklet szabályozás a HMV körön
Nincs időprogram alapú helyiségenkénti zónaszabályozás

A komfort és az energiatakarékosság is fokozható helyiségenkénti zónaszabályozással, pl Evohome rendszer.

Terméklista
Megnevezés

Rajzjel

Honeywell típus

Központi külsőhőmérséklet függő rendszerszabályozó

SDC

SDC12-31N

1 db

SWS-12 vagy
TBS-SMILE-1KIT

1 db

Fali szerelőkeret, vagy
szekrénybe építéshez sorkapocs készlet

Mennyiség

Külső hőmérséklet érzékelő

AF

AF20

1 db

Hidraulikus váltó hőmérséklet érzékelő

WF

KTF20 (merülőhüvelybe szerelhető)

2 db

HMV tartály hőmérséklet érzékelő

SF

KTF20 (merülőhüvelybe szerelhető)

1 db

Helyiséghőmérséklet érzékelő és üzemmód váltó modul

SDW1 és
SDW2
VF1 és
VF2
MK1
és
MK2

SDW10EE (analóg) vagy
SDW30N (digitális)

2 db

VF20A (csőre bilincselhető)

2 db

V5833A sorozat (méret a fűtési kör teljesítménye
és ellenállása alapján választandó) és
M6410L sorozat (3-pt, 230Vac motor)

2 db

Padlófűtési kör biztonsági határoló termosztát

TFH

L6190A2024U (csőre bilincselhető)

1 db

Fűtési rendszer közös visszatérő vízhőmérséklet érzékelő

KSPF

VF20A (csőre bilincselhető)

1 db

Puffer tartály felső vízhőmérséklet érzékelő

KVLF

T7415A1007 (merülőhüvelybe szerelhető)

1 db

Motoros váltószelep

VA1

VCZMP6000/U (1” belső menetes szelep) és
VC4013ZZ00/U (motor)

1 db
1 db

Huzatszabályozó

FR

FR124-3/4A

1 db

Termikus elfolyószelep

TS

TS131-3/4A

1 db

Termosztatikus keverőszelep kapilláris merülőérzékelővel

VSF

1 db
1 db

Hőmérséklet különbség szabályozó

DTC
+T1+T2

V135-1B (1” belső menetes szelep) és
T100R-AB (termosztatikus működtető)
DTC100/2 (a csomag a szabályozó mellett

1 db
1 db

SM2

VR170-1/2A (1/2” külső menetes szelep) és
Z171T-1/2A (úszó)
SM152 sorozat (méret és nyomás a tartály mérete

SM1

SM120 sorozat (méret és nyomás a kazánok
teljesítménye és nyomástűrése alapján)

Fűtési kör előremenő vízhőmérséklet érzékelő
Motoros keverőszelep 3-pt, 230Vac meghajtóval

Úszószelep (a terjeszkedő tartály mérete minimum 30cm széles, 70cm hosszú, VR
40cm mély kell legyen, hogy ez a típusú úszószelep működni tudjon)

Biztonsági lefúvató szelep a használati melegvíz körben

tartalmazza a két hőmérsékletérzékelőt is)

és a rendszerjellemzők alapján)

2 db

1 db

1 db

OPCIÓ
Biztonsági lefúvató szelep (amennyiben a gázkazánban nincs)
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Honeywell
Elektromos bekötés

SWS-12 fali szerelőkeret bekötési pontjai

X5

X6

X7

X8

Rajzjel
1 BUS B
2 GND
3 GND
4 GND
5 GND
6 7 8 9 GND
10 GND
11 GND
12 -

Rajzjel
1 BUS A
2 AF
3 WF
4 SF
5 VF1
6 7 8 9 VF2
10 KVLF
11 KSPF
12 -

Rajzjel
1 T1
2 3 4 5 L1
6 7 8 9 10 11 -

Rajzjel
1 T2
2 DKP
3 SLP
4 M1 ↑
5 M1 ↓
6 MKP1
7 VA1
8 9 M2 ↑
10 M2 ↓
11 MKP2

X9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X10

Rajzjel
N
N
N
N
N
N
N
N
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Rajzjel
PE
PE
PE
PE
PE
-

Opentherm
-

64

M2

MKP2

-

32

33

34

35

36

17

18
-

M2

16

-

L1

31

37

38

Opentherm
-

-

-

KSPF

15

KVLF

14

VF2

13

-

30

12

-

29

11

-

28

VA1

27

-

26

10

Rajzjel

MKP1

25

X4

VF1

M1

24

SF

M1

23

WF

L1

X1

AF

9

BUS B

8

BUS A

7

5

GND

6

SLP

4

Rajzjel

22
L1

21
N

T2

3

T1

2

20
-

19
-

Rajzjel

X2

1

Rajzjel

X3

DKP

TBS-SMILE-1KIT esetén alkalmazandó bekötési pontok SDC1 szabályozóra
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Honeywell
Paraméterezés
Menü
Hidraulika menü
Hidraulika menü
Rendszer menü
HMV menü
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
1. Kevert kör menü (a példában a radiátoros kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
2. Kevert kör menü (a példában a padlófűtési kör)
Napkollektor menü (a példában a puffer kisütését szabályozza)
Napkollektor menü (a példában a puffer kisütését szabályozza)
Napkollektor menü (a példában a puffer kisütését szabályozza)
(*)
(**)

Paraméter
5
6
5
7
Fűtési görbe
Csökkentett
3
4
5
9
13
Fűtési görbe
Csökkentett
3
4
5
9
12
13
1
2
3

Beállítás
4
15
-12 *
1
1.4
Csökk
1
150%
BE
0.5
70 **
0.8
Csökk
1
150%
BE
0.5
30
45 **
5
2
0

A paraméter megadja, hogy milyen külső hőmérséklet alatt induljon a rendszer fagyvédelmi funkió. Amennyiben a fűtési rendszer minden eleme az épületen
belül van alkalmazható alacsony érték. Ha rendszer fagyveszély áll fenn, a paraméter értékét kellően meg kell növelni.
A fűtési körök maximális vízhőmérséklet értéke a rendszer függvénye, a példában ajánlott értékeket esetleg módosítani kell.

90°C > FR (60-85°C – a puffer miatt minél magasabbra) > VSF (50-65°C) > 50°C
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Kapcsolási
rajz
száma

H112
H113
H115
H116
H117
H121
H123
H125
H132
H135
H141
H142
H143
H144
H145
H152
H153
H163
H165
S310

Nyitott
Zárt rendszerű
Fűtő
Kombi
rendszerű
Fűtési
vegyestüzelésű
gázkészülék gázkészülék vegyestüzelésű
puffertároló
kazán
kazán






















































HMV tároló























1 fűtési
körrel

2 fűtési körrel

időjárás
követő
szabályozás
























