
Kezelési leírás

EV 230

Villamos elosztó léc osztó-gyűjtőkhöz

Fontos!
Az eszközt csak megfelelő villamos szakismeretekkel 
rendelkező  szakember  nyithatja  ki,  építheti  be, 
kötheti  be  és  csak  az  ebben  a  kezelési  leírásban 
szereplő módon. A megfelelő (MSZ és EN) ajánlások 
és biztonsági előírások megtartása kötelező.
Az  eszköz  kapcsoló  szekrénybe  történő  beépítéssel 
termosztátok  és  szelepek  vezérlésére  szolgál.  Csak 
beltéri  száraz,  agresszív  összetevőt  nem tartalmazó, 
levegőjű,  normál  hőmérsékletű helyiségben 
használható.
Az eszköz kettős szigetelésű, földelni tilos!
A  termékre  az  EBERLE  GmbH kiadta  a  CE 
megfelelőségi  nyilatkozatot,  másolatát  kérheti  a 
BOPA Kft.-től.

1) Alkalmazás
Épületgépészeti  kapcsoló berendezés,  amely  a  melegvizes
padlófűtések  hőmérséklet-szabályozói  és  a  szelepmozgató
elektromos  működtetésű  állítóművek  között  között  létesít
vezetékes kapcsolatot.

2) Tulajdonságok
Általános:

- max. 6 zónáig (helyiségig)
- 230V-os állítóművek közvetlenül csatlakoztathatók
- szivattyú-vezérlő logika

3) Leírás
3.1 Hőmérséklet-szabályozók és állítóművek

Az  1  szobához  tartozó  hőmérséklet-szabályozó  és  állítóművek
az R1 jelű sorkapocs blokkhoz kapcsolódnak (lásd 1 és 2 ábrák).
A  további  szobákhoz  tartozó  hőmérséklet-szabályozók  és
állítóművek  az  R2...R6  sorkapocs-blokkokhoz  az  előbbivel
megegyező módon kapcsolódnak.
A  különböző  fűtési  zónákhoz eltérő  darabszámú  állítómű
csatlakoztatható:
Az R1 és R2 jelűekhez: 4-4db állítómű.
Az R3 és R4 jelűekhez: 2-2db állítómű.
Az R5 és R6 jelűekhez: 1-1db állítómű.
A csatornánkénti csatlakoztatható állítómű szám megnövelhető a
különböző csatornák → jelű sorkapcsainak összekötésével (pl. R1 
és R3, lásd 3 ábra).
Tanács: az így kiterjesztett csatornához ne illesszen hőmérséklet-
szabályozót!

3.2 Külső időzítő csatlakoztatása
Egy  központi  időzítő  csökkentheti  a  hőmérsékletet  az  összes
csatlakoztatott szobában.

Figyelem! (lásd a tanácsot a 4 ábránál)
A központi időzítőt el kell távolítani ezen bővítés használata előtt!

4) Üzembehelyezés
Rögzítés:
a villamos vagy a fűtési elosztóban DIN sínre, a vízköri elosztó
fölött.
Bármely felszerelési helyzet (irány) megengedett.
Villamos csatlakoztatás:

FIGYELEM!  A  villamos bekötések  idejére  a  hálózatnak  azt
az áramkörét, amelybe köti a villamos elosztó lécet feszültség-
mentesíteni kell!

Lásd a nyomtatott áramköri rajzot és az 1...4 ábrákat!
A  hőmérséklet-szabályozók  és  állítóművek  bekötései  után
csatlakoztassa a léc oldalfalán átvezetett hálózati kábelét -az „L”
és „N” polaritást megtartva – a 230VAC hálózathoz!

5) Műszaki adatok
Működési feszültség: AC 230V 50Hzegjegyzés: 
Teljesítmény-felvétel: 10VA
Olvadóbiztosíték: 4A, lomha
Méretek (DIN sínnel együtt): 310x90x65mm
Tömeg (DIN sínnel együtt): kb. 700g
Megengedett környezeti hőmérséklet tartománya: 0...+50°C
(lecsapódás nélkül)
Működési feszültség meglétét jelző lámpa: 1
3W-os állítóművek száma: max 14 *
Védettség: IP40
Védelmi osztály: II
Átütési szilárdság: 2,5kV
Golyós-teszt hőmérséklet nyomás határérték: 75°C
Feszültség  és  áramerősség  az  EMC  elektromágneses  kapacitás
teszthez: 230V, 0,1A

*) Teljes áramterhelhetőség ≤ 2A
Egy egységhez max. 14db állítómű csatlakoztatható (biztosított).

6) Kazán- és szivattyúvezérlés
Ha legalább egy kör fűtést kér, akkor a
„K” jelű sorkapcsok egymás között szakadásról rövidzárra váltanak 
(lehet potenciálmentes kontaktus bekapcsoló jel a kazánnak),
és
a  „PM”  jelű  sorkapcson  230VAC  jelenik  meg  (egyébként
potenciálmentes),  amely lehet  a központi  szivattyú  indító jele.  A
mellette lévő „N” jelű sorkapocs a hálózati nullára kapcsolódik.
Ha  egyik  fűtési  körhöz  tartozó  hőmérséklet-szabályozó  sem  kér
fűtést, akkor a „K” jelű sorkapcsok között szakadás lesz és a „PM”
jelű sorkapocs potenciálmentessé válik.

Tippekért,  alkalmazási  példákért  javasoljuk,  hogy  vegye  fel  a 
kapcsolatot a BOPA Kft. ügyfélszolgálatával!

Sikeres felhasználást kívánunk!

Gyártó: EBERLE Controls GmbH
Klingenhofstraβe 71 ● D-90411 Nürnberg ● Németország
Tel.: +49 911 5693 0 ● Fax: +49 911 5693 536
E-mail: info.eberle@invensyscontrols.com  ●  Internet: www.eberle.de

Gyártó magyarországi képviselője: BOPA Kft.
1047 Budapest (Újpest), Baross u. 79-89.
Tel./fax: (06-1) 223-0327, (06-1) 223-0328
E-mail: bopainfo@t-email.hu

Ábrák a következő oldalon!



1. ábra (Áttekintés)
*: a szabályozóhoz menő vezetékek száma a 
szabályozótól függően lehet 2 vagy 3 vagy 4.

Az állítóműhöz 2-eres kábel csatlakozik.

2. ábra
(230VAC szabályozó és állítómű csatlakoztatása)

Német nyelvű feliratok magyarul:
Regler in Raum1: 1 helyiség szabályozója

z.B.: például
Heizen: fűtés

3. ábra
(Az 1. körben csatlakoztatható állítóművek számának 

megnövelése például a 3. kör sorkapcsaival)
Német nyelvű feliratok magyarul: lásd 2. ábránál.

4. ábra
(Központi időzítő csatlakoztatása)

Figyelem! A központi időzítő használatánál különös 
jelentősége van annak, hogy az EV230 egység „L” 

jelű sorkapcsa a 230VAC hálózat fázisához,
„N” jelű sorkapcsa pedig a 230VAC hálózat 

nullájához kapcsolódjon! A központi időzítőt csak az 
EV 230 feszültégmentes állapotában kösse be!

Az EV 230 levett fedéllel:
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