
AZ RD 10 – 300W, 600W, 900W, 1200W  
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. 
 
MŰSZAKI ADATOK: 

 névleges feszültség: 230 V/50 Hz.          
 teljesítmény:300W; 600W; 900 W; 1200W. 
 hőmérséklet szab. tartom.: 13 -65 C0  + 2 C0 
 csatlakozót vezeték és dugvilla: 3 x 0,75 /1,5 m. 
 védettségi osztály: I. oszt, IPX1 
 csatlakozó menet: 1/2” 
 betét hossza: 330 mm. - 490 mm-ig ± 10mm 
 tömege: 340 -430 gr.  
 fűtőközeg: víz 

  
A fűtőbetétet a szabályzógomb bal irányba ütközésig tekerésével kikapcsolt állapotba hozhatjuk, ebben az állásában kizárólag a rendszerben lévő 
víz megfagyása ellen véd. Tilos a fűtőbetét elektromos hálózatát 16 A.-t  meghaladó olvadóbiztosítóval biztosítani. Kizárólag földelt, földelő-
érintkezővel ellátott dugaszoló aljzatba csatlakoztatható. Évente legalább egyszer, de minden meghibásodást követően ellenőrizni kell a 
földeléssel ellátott dugaszoló aljzat biztonságos, üzemszerű működését. 
 
BESZERELÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE 

 a fűtőbetétet a fűtőtestbe a csomagolásban lévő tömítő gumigyűrűvel tömítetten kell telepíteni 
 a fűtőbetétet – szükség esetén – „T” idom közbeiktatásával is telepíthetjük 
 a fűtőbetétet a fűtőtestbe, annak alsó csatlakozó meneténél, fűtőszállal felfelé, függőlegesen szereljük 
 a fűtőbetét menetbe rögzítésekor ügyeljünk arra, hogy a hőszabályzó tekerőgombja könnyen hozzáférhető állásba kerüljön 
 a fűtőbetét menetbe rögzítése megfelelő kulccsal történjen, óvakodjunk a menet túlfeszítésétől, túlhúzásától. 
 a fűtőbetét beszerelését követően töltsük fel a fűtőtestet vízzel, majd légtelenítsük a rendszert, ellenőrizzük a fűtőbetét tömítettségét 
 a fűtőbetétet az elektromos hálózatra kizárólag a fűtőtest vízzel teljes mértékű feltöltését követően kapcsolhatjuk 

 
FIGYELEM: A fűtőbetét nem alkalmazható rozsdamentes acélból készült tartályokban, teljes mértékű feszültségmentesítéséhez a csatlakozó 

véget a dugaszolóaljzatból ki kell húzni. 
 
ELEKTROMOS HÁLÓZATRA KAPCSOLÁSA 
Mielőtt a fűtőbetétet a z elektromos hálózatra kapcsolnánk, győződjünk meg arról, hogy a fűtőtest teljesen fel van – e töltve vízzel és a fűtőtest 
teljes hosszában merül-e a vízbe. A dugaszolóaljzatnak, amelybe a fűtőbetétet csatlakoztatjuk, védőérintkezővel ellátottnak és földeltnek kell 
lennie. Csatlakoztassuk a fűtőbetétet az elektromos hálózatra.  
Amennyiben a fűtőbetét rendellenesen működne, azonnal válasszuk le az elektromos hálózatról és lépjünk kapcsolatba az értékesítővel, vagy 
a gyártóval. 
 
BEÜZEMELÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA 
A fűtőbetétet a hőszabályzó tekerőgombjának jobb irányba forgatásával kapcsoljuk be. A bekapcsolt állapotot a világító jelzőlámpa mutatja. A 
fűtőtest folyamatosan tartja a hőszabályzóval beállított hőmérsékletet (a fűtőbetét hőszabályzója a beállított hőmérsékleti tartományban - ha a 
vízhőmérséklete a beállított érték alá csökken, bekapcsolja, a hőmérséklet elérését követően kikapcsolja a fűtőbetétet - tartja víz hőfokát) 
Tanácsos a berendezés működésének időszakos ellenőrzése. 
Ha a fűtőbetét csatlakozóvezetéke meghibásodik, a hiba elhárítása érdekében lépjünk kapcsolatba a fűtőbetét értékesítőjével, vagy gyártójával.  
A fűtőbetét hosszantartó szabályos működésének feltétele, hogy a fűtőbetét vízbe merülő részét a víz folyamatosan, teljes mértékben ellepje. 
 
KARBANTARTÁS 
A berendezés bárminemű karbantartási munkálatai kizárólag az elektromos hálózatról, a csatlakozó, dugaszolóaljzatból kihúzásával történő 
lekapcsolása után végezhető. A burkolat puha, nedves ruhával tisztítható. Tilos a tisztítását maró, érdes anyaggal végezni. A tisztított felületek 
teljes-mértékű száradása után kapcsolható ismét az elektromos hálózatra. Tilos a burkolatot folyadékba meríteni.  
A szerkezeti, vagy gyári hibás termékekre 24 hónap garanciát vállalunk. 

 

Fűtő betét kiválasztása 
Fűtőbetét 

hőteljesítménye 
Energia 

felvétel 
300W - 600W 300W 
600W - 900W 600W 
900W - 1500W 900W 
1500W felett 1200W 


