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ETO-modellek

ETO2-4550 Termosztát

ETOG-55 Földfelszíni hőmérséklet és páratartalom érzékelő

ETOR-55 Nedvességérzékelő ereszcsatornába

ETF-744/99 Kültéri hőmérséklet-érzékelő

A telepítés megkezdése előtt a
munkát végző szakember
mindenképpen olvassa el ezt a
használati útmutatót. Ez érvényes
a tulajdonosra is, hogy átlássa
termosztát működését, s ne
hibának feltételezze a készülék
jelzéseit, megértse a termosztát
beállításának módját. A
tájékozatlanságból (a használati
útmutató elolvasása és megértése
nélküli telepítés és használat)
adódó telepítési és kezelési
hibákért felelősséget nem
vállalunk.

CE jelölés:
OJ ELEKTRONIK A/S saját felelősségére
állítja, hogy ezek az eszközök megfelelnek
az alábbi követelményeknek:
• Európa Tanács 2006/95/EEC rendelete
• Folyamatos módosításokkal a

megfelelő EMC-kompatibilitási osztály
elérve  2004/108/EC

Az eszközök az alábbi
szabványoknak felelnek meg:
• CAN/CSA E 60730-2-9:01
• UL 60730-2-9
Osztályozás
A termékek II-es osztályú eszközök
(230V)

A terméket csak akkor szabad áram alá
helyezni, ha az egész telepített rendszer
megfelel a jelenlegi előírásoknak. Ha a
termék az előírásoknak és útmutatásoknak
megfelelően kerül telepítésre, rendelkezni
fog a gyár garanciájával.
Ha a termék megsérül, például szállítás
közben, csak szakember végezheti a
vizsgálatot és a javítást, mielőtt az
egységet áram alá helyeznék.
Minden módosítás vagy szerviz művelet
előtt áramtalanítsa a berendezést. Ezt a
berendezést és a hozzá tartozó eszközöket
csak szakképzett szerelő telepítheti. Az
elektromos kiépítés a helyi szabályozások
alapján történik.
ETO2-4550 Termosztát
Az ETO2-4550-es típusú termosztát a
kültéri területeket, ereszcsatornákat és
levezetőcsatornákat borító hó és jég
elolvasztását biztosító rendszerek
gazdaságos vezérlését megoldó egység. Az
alacsony hőmérséklet nem feltétlenül jelent
havat ill. jegesedést, hacsak nincs jelen a
nedvesség is a levegőben. Ezért a
termosztát érzékeli a hőmérsékletet és a
páratartalmat is, így a leolvasztó rendszert
csakis akkor indítja be, ha valóban hó ill.
jég van a megfigyelt helyen. Az ETO
termosztátot rendszerint fűtőkábelek
vezérléséhez használják, de bármilyen más
hőforrás is vezérelhető vele.
Technikai adatok

ETO2-4550 Termosztát
Tápfeszültség 120/240 V

±10%, 50-
60Hz AC
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Beépített
tápegység

DC 24 V, 8
VA

Három fesz.
független
kimeneti relé
Riasztási
kimenet (Fesz.
független,
NO)
Vezérlő jel a
beavatkozó
felé (keverő
szelep)
Tápfeszültség
a
beavatkozóhoz

16A, 16A,
16A

Max. 5A
0..10V DC

AC 24V,
100 mA

Ki és
bekapcsolási
hiszterézis

0,3 °C

Hőmérsékleti
tartomány

0/ +5 °C

Környezeti
hőmérséklet

0/+50 °C

Környezeti
páratartalom

10-95%

Védettsége az
eszköznek
fedőlappal

IP20 / Nema
1

Súly 600 g
Méretek
(Magasság /
Szélesség /
Mélység)

90 / 156 / 45
mm

ETOG-55 típusú
földfelszíni érzékelő

Kültéri
felszínbe való
beágyazásra.
Hőmérsékletet és
nedvességet érzékel.
Elhelyezés Kültér
Védettség IP 68
Környezeti
hőmérséklet

-20 / +70 °C

Méretek 32mm
magas,
60mm
átmérő

ETOR-55 típusú
ereszcsatorna érzékelő

Ereszcsatornákba,
levezetőcsatornákba ill.
egyéb hasonló helyekre
tervezett érzékelő. ETF
kültéri érzékelővel
kombinálandó.
Mit érzékel Nedvesség
Elhelyezés Ereszcsatorna,

Levezetőcsatorna

A tokozás védettsége IP 68
Környezeti
hőmérséklet

-20 / +70 °C

Méretek
(Magasság /
Szélesség /
Mélység)

105 / 30 / 13
mm

ETF-744/99 típusú
kültéri érzékelő

Mit érzékel Hőmérséklet
Elhelyezés Falra
Környezeti
hőmérséklet

-20 / +70 °C

Méretek
(Magasság /
Szélesség /
Mélység)

86 / 45 / 35
mm

Ha a termosztát hibásérzékelőt detektál,
azonnal lekapcsolja a fűtőrendszert.

Érzékelők elhelyezése
ETOG felszíni érzékelő elhelyezése
Ezt az érzékelőt arra a helyre kell
telepíteni, ahol a legvalószínűbb az
eljegesedés ill. a legkönnyebben havazódik
be. Úgy kell telepíteni az érzékelőt, hogy a
teteje egy síkban legyen a felszínnel. Az
érzékelő kábelének lefektetését a helyi
szabályoknak megfelelően kell elvégezni,
kábelvezető cső használata ajánlott.
Részletes használati utasítás mellékelve az
érzékelővel. (lásd 1. ábra)
ETOR ereszcsatorna érzékelő elhelyezése
Ezt az érzékelőt ereszcsatornába vagy
levezetőcsatornába kell telepíteni, az épület
napos oldalán. Az érzékelő érintkező
elemeit az olvadék folyásirányába kell
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tenni. Ahol szükséges, lehetőség van két
érzékelő párhuzamos bekötésére is.
Részletes használati utasítás mellékelve az
érzékelővel.
ETF érzékelő elhelyezése
ETOR ereszcsatorna érzékelővel
kombinálva használandó. Ha arra van
szükség, egyedül is alkalmazható, ekkor
azonban csak hőmérsékleti információnk
lesz. A tetőeresz alá szerelendő, a ház
északi oldalára. (lásd 2. ábra).
Kábelek
Az ETOG és ETOR érzékelők 10m
vezetékkel együtt érkeznek, de akár 200
méterig is meg lehet hosszabbítani a
kábeleket. A hosszabbítás esetén
alkalmazandó típusok: ETOG-hoz 6x1.5
mm 2 -es, az ETOR-hez pedig 4x1.5 mm 2 -
es vezettéket használjunk. A vezeték teljes
ellenállása mindig legyen kevesebb 10 Ω-
nál. Az ETF érzékelő vezetéke max. 50m
legyen. Az érzékelők vezetékeit soha ne
vezessük tápkábel mellett, mert az indukált
jelek megzavarhatják a termosztát logikai
áramköreit.
A termosztát elhelyezése
A termosztát alapvetően szabványos
kapcsolószekrény-sínre szerelhető, de
szükség szerint falra is helyezhető
borítással együtt. Két érzékelőt köthetünk a
termosztáthoz. Például két ETOG érzékelőt
nagyobb terület esetén, vagy két ETOR
érzékelőt ereszcsatornába vagy
levezetőcsatornába.
Vezetékek bekötése (lásd 3. ábra)
PE,N,L

1,2

Tápfeszültség 120-240V 50-
60Hz
Riasztási kimenet (fesz.
független, max. 5 A)

3,4 16A-es relé kimenet,
feszültségfüggetlen
fűtőelem részére

5,6 16A-es relé kimenet,
feszültségfüggetlen
fűtőelem részére

7,8 16A-es relé kimenet,
feszültségfüggetlen
fűtőelem részére

11,12
barna/zöld

Fűtőelem ETOG ill. ETOR –
ban

13,14
szürke/lila

Hőmérsékleti elem az egyes
számú ETOG-ban

15,16
sárga/fehér

17,18
szürke/lila

Nedvesség érzékelő elem az
egyes számú ETOG ill.
ETOR-ban

Hőmérsékleti elem a kettes
számú ETOG-ban

19,20
sárga/fehér

21,22
23,24
25,26

Nedvesség érzékelő elem elem
a kettes számú ETOG-ban ill
ETOR –ban.
3/4 utas keverő szelep 0..10V
3/4 utas keverő szelep 24V AC
Táplálás keverő szelephez AC
24V

27,28
29,30
31,32

Fűtőfoly. elmenő hőmérséklet
Fűtőfoly. visszatérő hőm.
Kültéri ETF érzékelő

33,34 Külső tartalék bemenet

35,36 Külső kapcsoló kézi
hóolvasztáshoz

A fűtőkábelek bekötése
A termosztát kimenő kapcsai potenciál-
függetlenkapcsolók, tehát nekünk kell
gondoskodni a fűtőkábelek tápfeszültség
ellátásáról!
Lásd 3. ábra!
Az érzékelők és zónák felosztása a
következőképpen történhet:

- 1 zónás elektromos fűtés : ETOG
érzékelők bekötése 11..20
kapcsokon (5. ábra), fűtőkábel
bekötése a 3…8 kapcsokon

- 1 zónás elektromos fűtés : ETOR
érzékelők bekötése 11..20
kapcsokon (5. ábra), ETF érzékelő
bekötése a 31-32 kapcsokon ,
fűtőkábel bekötése a 3…8
kapcsokon

- 1 zónás elektromos fűtés
csillag/delta átkapcsolásos (2
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lépcsős) vezérlés (4. ábra): ETOG
érzékelők bekötése 11..20
kapcsokon, mágneskapcsolók
bekötése a 3…8 kapcsokon (lásd 4.
ábra)

- 2 zónás elektromos fűtés: ETOG
érzékelők bekötése 11..20
kapcsokon (5. ábra), az 1. zóna
fűtőkábele a 3-4 kapcsokról
üzemel, a 2. zóna fűtőkábele a 5-6
kapcsokon üzemel

- 2 zónás elektromos fűtés: ETOR
érzékelők bekötése 11..20
kapcsokon (5. ábra), az 1. zóna
fűtőkábele a 3-4 kapcsokról
üzemel, a 2. zóna fűtőkábele a 5-6
kapcsokon üzemel

- 1 zónás fűtőfolyadékos rendszer:
egy ETOG érzékelő bekötése
11..16 kapcsokon, egy ETF
érzékelő bekötése 31-32
kapcsokon, ¾-es keverőszelep
bekötése 21…24 kapcsokon,
keverőszelep tápellátás bekötése a
25-26-os kapcsokon, elsődleges
szivattyú bekötése a 3-4 kapocsra,
másodlagos szivattyú bekötése az
5-6 kapocsra.

Kezelés
A potméter segítségével tudunk lépkedni
egy adott menün belül, a potméter
megnyomásával lehet belépni egy
almenübe vagy kiválasztani egy értéket.
Egy adott érték módosítása
következőképpen zajlik ,beáll az adott
részre, megnyomja a potmétert, jobbra ill.
balra csavargatással beállítja a kívánt
értéket, majd ismét megnyomja a
potmétert. Amennyiben egy adott ideig
nem használja a potmétert a termosztát
automatikusan visszalép az alap
állapotba,lekapcsolja a háttérvilágítást.
Ebben az esetben az első megnyomás
bekapcsolja a háttér világítást ,majd a
következő megnyomásra lép a főmenübe.

A termosztát indítása
• Csatlakoztassuk a tápfeszültséget.

• SELECT SCALE: Hőmérséklet
mértékegységének kiválasztása
Fahrenheit vagy Celsius fok

• SENSOR 1: egyes számú érzékelő
kiválasztása ETOG vagy ETOR

• SENSOR 2: kettes számú érzékelő
kiválasztása OFF (kikapcsolt állapot)
vagy ETOG vagy ETOR

• OUTDOOR SENSOR: OFF vagy ON
• APPLICATION: felhasználás módja

ELECTRIC 1 ZONE: 1 zónás
elektromos fűtés, ELECTRIC 2 ZONE:
2 zónás elektromos fűtés, ELECTRIC
2 STEP: 1 zónás 2 lépcsős elektromos
fűtés, WATERBASED: 1 zónás
folyadékkal üzemelő fűtés

A következő felületen az aktuális állapot
jelenik a következő feliratokkal(ALAP
ÁLLAPOT):
ZONE 1 HEAT: 1. zóna állapota
ZONE 2 HEAT: 2. zóna állapota
AFTERRUN 1: 1. zóna utánfűtés
AFTERRUN 2: 2. zóna utánfűtés
STANDBY: készenléti állapot (üzemkész
állapot)

A főmenü:
A főmenübe lépéshez meg kell nyomni
potmétert és megjelennek a következő
adatok:
ZONE 1 1. zóna állapot jelzés
ZONE 2 2. zóna állapot jelzés
SENSOR 1 1. zóna hőm. jelzés
SENSOR 2 2. zóna hőm. jelzés
MOIST 1 1. zóna nedvesség jelzés
MOIST 2 2. zóna nedvesség jelzés
OUT.TEMP külső hőm. Jelzés
SUPPLY W. elmenő folyadék hőm. jelzés
RETURN W. visszatérő foly. hőm. jelzés
ALARM riasztási menü
SHOW INFO egyéb beállítások állapota
SETUP beállítási menü
EXIT kilépés az alapállapothoz

SHOW INFO Menü
APP: felhasználás típusát jelzi
SW VERSION: feltelepített software
verziója
SENSOR 1: 1. zóna érzékelőjének típusa
SENSOR 2: 2. zóna érzékelőjének típusa
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SENSOR ETF: van-e a termosztáthoz ETF
érzékelő kötve
EXIT: kilépés a főmenübe.

ALARM Menü:
ACTIVE ALARMS: a hibás érzékelő
nevét írja ki vagy egyéb riasztásokat.

SETUP Menü:
FORCE HEAT: a fűtés kézi indítása
SELECT SCALE: hőmérséklet
mértékegységének beállítása
SET TEMP 1: azt a maximális hőmérséklet
állítható be,ahol a jég és hó  elolvadjon az
1. zónában
SET TEMP 2: azt a maximális hőmérséklet
állítható be,ahol a jég és hó  elolvadjon a 2.
zónában
AFTERRUN 1: 1. zóna utánfűtési idő
beállítás (amint érzékeli a jeget ill. havat
ezzel az időtartammal fog fűteni)
AFTERRUN 2: 2. zóna utánfűtési idő
beállítás
OFFSET T1: 1. zóna hőmérséklet
érzékelőjének kalibrálására szolgál ez az

érték (egy hőmérővel meg kell mérni az
érzékelőnél lévő hőmérsékletet és azt kell
beállítani ezen az értéken)
OFFSET T2: 2. zóna hőmérséklet
érzékelőjének kalibrálására szolgál ez az
érték (egy hőmérővel meg kell mérni az
érzékelőnél lévő hőmérsékletet és azt kell
beállítani ezen az értéken)
OFFSET OUT.: külső hőmérséklet
érzékelő (ETF)kalibrálásra szolgál egy
hőmérővel meg kell mérni az érzékelőnél
lévő hőmérsékletet és azt kell beállítani
ezen az értéken)
MIN WATER: a visszatérő fűtőfolyadék
minimális hőmérséklete állítható be
MAX WATER: az elmenő fűtőfolyadék
maximális hőmérsékletet állítható be
FACTORY RESET: a gyári beállítások
betöltése
REINSTALL: újratelepítés (új érzékelő
berakása után vagy egyéb hiba esetén
szükséges) , kódot kér (gyárilag 1202).
EXIT: kilépés a főmenübe

FűtőszálETOG
érzékelő

Az érzékelő
illesztése

1. Ábra: ETOG felszíni érzékelő elhelyezése

ETO termosztát

ETOR
ereszcsatorna

ETF
Kültéri hőérz.

2. Ábra: ETOR ereszcsatorna érzékelő és ETF
külső hőmérő elhelyezése

3. Ábra: Fűtőkábel bekötése:

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ETO2-4550

6/9

4. Ábra: 2 lépcsős (csillag/delta) vezérlés
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5. Ábra: A érzékelők bekötése
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6. Ábra: Az ETO2-4550-es termosztát
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Általános beszerelési útmutató
A fűtőszálakat és a termosztátokat az adott országon belüli szabályoknak és építési normáknak megfelelően
kell beszerelni.

A kábelt és a termosztátot egy hivatásos villanyszerelőnek kell bekötni.

A jég- és hójelző fűtőkábelének három legáltalánosabb szerelési módja: aszfalt alá, beton vagy kövezet
alá és mozaikkő alá.

Az alapzatnak tisztának és éles tárgyaktól mentesnek kell lennie. Ezenkívül az alapzatnak síknak és
lyukmentesnek kell lenni A kábeleken kerülni kell a járkálást, és minden esetben óvatosan kell bánni vele.

A kábelt egyenletesen a területre kell teríteni. A kábel hajlítási sugara nem lehet kevesebb, mint a saját
átmérőjének a hatszorosa. A kábelek egyszerű leterítése érdekében rögzítőszalagokat használjunk.

A kábelt nem szabad kitenni 25 kg-nál nagyobb terhelésnek.

Alacsony hőmérsékleten a kábel merevvé válhat, ami bonyolulttá teszi a leterítését. Ezt a problémát
elkerülhetjük, ha egy rövid időre bekapacsoljuk a kábelt.

A KÁBELT KI KELL GÖRGETNI!

Amikor a kábel ismét rugalmas lesz, az elektromos áramot ki kell kapcsolni. A kábelt nem ajánlatos
- 5°C alatt lefektetni.

A termosztát földszenzorjának (ETOG) a vezetékét egy megfelelő hosszúságú csővel védeni kell,
amelynek a min. belső átmérője 9 mm. A szenzort egy kábelhurok nyitott végének a közepén kell
elhelyezni kb. 10 mm-re a föld felülete alatt. Ahol a cső meghajlik a föld és a fal között, a min.
elhajlási sugár 6 cm. A csövet le kell zárni a végén, nehogy a felvitelnél beton, homok vagy aszfalt
kerüljön bele.

A nedvesség és  hőmérséklet érzékelőt (ETOG) vízszintesen a hurok nyitott tetején kell elhelyezni a fűtőszálak
szintje fölött és 2 mm-re a földfelszín alatt. /de ne legyen lefedve/ A nedvességérzékelő vezetékét szintén védeni
kell csővel, de nem magát az érzékelőt.

A kábelt és a kapcsoló dobozt a betonba illetve az aszfaltba kell helyezni. Az aszfaltot 130°C -140°Cra le kell
hűteni, és egy vékony homokréteget kell a kábelek tetejére teríteni, hogy megvédjük a hőtől. Ügyeljünk arra,
hogy az aszfalt vagy a beton teljesen beborítsa a kábeleket, és ne legyenek légzsákok.

Ha a kábel benyomódik a szigetelő anyagba, vagy bármely más módon befedi azt a szigetelő, a felület
hőmérséklete túl magassá válhat, amely a legrosszabb esetben a kábel sérülését idézheti elő.

EZÉRT RENDKÍVÜL ÓVATOSAK LEGYÜNK A KÁBEL LEFEKTETÉSÉNÉL.

A felhasznált beton nem tartalmazhat éles köveket. A beton leterítésekor nagyon óvatosak legyünk, nehogy a
kábel megsérüljön a szerszámokkal, amelyeket használunk.

Előfordulhat, hogy a kábel a lefektetéskor, vagy később a beszerelés folyamán megsérül. Hasznos, ha
megpróbáljuk a hibát lokalizálni, hogy tudjuk, hol helyezkedik el a kapcsoló doboz /a kábel és a hideg pont között/,
valamint a kábel vége. Ezért fontos megjelölni, hol helyezkednek el ezek a részek.

A fűtőszálakat nem szabad bekapcsolni a beton teljes kiszáradása előtt. Ez kb. 30 nap.

A fűtőszál ellenállását és a szigetelő-ellenállását ellenőrizni kell lehelyezés előtt és után.

A kábel ellenállásának a nagyságát egy címkével meg kell jelölni a csatlakozón.

A fűtőkábeleket az előírásoknak megfelelően földelni kell.
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