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TÍPUSÚ ELEKTROMOS HŐSZABÁLYOZÓVAL SZERELT FÜRDŐSZOBAI FŰTŐBETÉT 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSA 

RENDELTETÉSE:  

Az elektronikus termosztáttal ellátott fűtőbetét rendeltetése a fürdőszobai-, a konvektoros-, illetve egyéb 

víztöltésű fűtőtestekben lévő víz felmelegítése. 

A központi fűtési rendszerek kiegészítő fűtőeleme, (mely a fűtési szezonban hozzájárul a fűtőtestben lévő víz 

felmelegítéséhez, pl.: a központi fűtés rendszerében lévő fűtőtestekben). Alkalmazható önállóan, nem kizárólag 

fűtési szezonban, fűtési szezonon túli, kisebb fűtési egységek hőforrásaként, pl.: fürdőszobai fűtőtestek. Ezeket a 

fűtőbetéteket alkalmazhatjuk egyéb fűtőrendszerekben is. 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐI 

A berendezés speciális felépítésű, egy elektronikus termosztátból, amely a fűtőbetét precíz hőmérséklet 

beállítását teszi lehetővé - (beállítható a fűtőrendszerben lévő víz megfagyását megakadályozó 10 C0 – os, 

hőértékre), - valamint az I. osztályú, univerzális csatlakozóban végződő tápvezetékből áll. A fűtőbetét, 

működésének időtartama alatt automatikusan a hőmérséklet-szabályzón beállított értéken tartja a víz 

hőmérsékletét. A fűtővíz hőmérséklete a hőmérséklet szabályzó tekerőgombjával állítható a kívánt értékre. A 

fűtőbetét túlfűtés elleni biztosítóval van ellátva, amely az esetleges maximális hőmérséklet túllépése esetén a 

fűtőbetét áramellátását kikapcsolja. A burkolaton elhelyezett világító jelződióda utal arra, hogy a fűtőbetét 

üzemel, energiát vesz fel a hálózatból. A berendezés magas minőségi színvonalát a CE minőségi bizonyítvány 

tanúsítja. 

一：Alap információk 

1. Áramellátás：AC230V/50HZ 

2. Működtetési hőmérséklet-tartomány：0~55℃ 

3. Beállítható hőmérséklet-tartomány：30~70℃ 

4. Mód: 2 órás fűtési üzemmód; 4 órás fűtési üzemmód; állandó hőmérsékeletet tartó fűtési 

mód; memória mód 

 

一．二：Kezelő panel 

1. bekapcsológomb ; időzítő gomb ; növelő gomb ; csökkentő gomb  

2. 2 órás üzemmód: digitális kijelző  



3. 4 órás üzemmód: digitális kijezűlző  

4. folyamatos üzemmód: a digitális kijelző a beállított hőmérsékletet mutatja és a szám villog, 

amíg a fűtés folyamatban van 

 

二．三：Működtetési instrukciók 

1. Bekapcsolás: nyomja meg az alábbi gombot: a bekapcsoláshoz vagy 

kikapcsolt állapotban nyomja meg a funkció-választó gombot a 2 órás üzemmód 

bekapcsolásához 

2. Folyamatos üzemmód: kikapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot a 

folyamatos üzemmódba való kapcsoláshoz. és nyomja meg az időzítő gombot : a 

beállításhoz 

3. Folyamatos üzemmód: kikapcsolt állapotban nyomja meg a bekapcsológombot

a folyamatos üzemmódba való jutáshoz, nyomja a vagy gombot a 

hőmérséklet beállításához. 

4. Időzített fűtési mód 

A：Kikapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a 2 órás fűtési üzemmódba jutáshoz, 

nyomja meg ismét a  gombot hogy átváltson 4 órás üzemmódba és nyomja meg 

még egyszer a gombot a kikapcsoláshoz és ismételje meg ezt a kört. 

 B：Folyamatos üzemmódban nyomja meg a gombot a 2 órás fűtési üzemmódba 

jutáshoz. nyomja meg ismét a  gombot hogy átváltson 4 órás üzemmódba és nyomja 

meg még egyszer a gombot a kikapcsoláshoz és ismételje meg ezt a kört. 



5. Kikapcsolás：bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a kikapcsoláshoz 

6. Hibajelzés： 

jelenség hibaüzenet 

Hőmérséklet-érzékelő nyitva van vagy 0 

alatti a hőmérséklet 

ER felirat a hőmérséklet-kijelzőn 

Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlatot kapott 

vagy 85 alatti a hőmérséklet 

ER felirat a hőmérséklet-kijelzőn 

 


