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OTTOMAT Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
6726 Szeged, Csalogány utca 32.
Tel./Fax:(62)-431-125

ET-012 hőmérsékletszabályozó

Használati útmutató

Az ET-012 hőmérséklet szabályozó a keltetők ideális hőfokszabályozója.
A beállítható hőmérséklet tartomány   35 - 40 °C - ig terjed. A beállított hőmérsékletet a ké-
szülék kevesebb mint 0,3 °C ingadozással tudja biztosítani.
A bekapcsolási hőfok túllendülés jól méretezett keltetőben minimális.
A hőmérsékleti érték ingadozása nem csak a szabályozó készülék jellemzőitől függ, hanem a 
kapcsolt fűtési rendszertől is.
Amennyiben a kapcsolt fűtési rendszer nem megfelelően van méretezve, akkor a 0,3 °C-os hő-
mérsékleti intervallum nem biztosítható.
Később erről részletesebben szólunk.
A szabályozó elektronikus felépítésű, így biztosított a hosszú élettartama, valamint nagy meg-
bízhatósága.
Az ET-012 használható biztonsági termosztátként is. Részletek a "használati útmutató" erre 
vonatkozó fejezetében.

A szabályozó beépítése

A hőmérsékletszabályozót lehetőleg a keltetőn kívül helyezzük el, a keltető térbe csak az érzé-
kelő nyúljon be.
A doboz alján levő külső felfogatók segítségével rögzíthetjük a készüléket (pl. lemezcsavar-
ral).

Az érzékelő bevezetésére a keltető szekrényén kb.10-12 mm-es furatot kell készíteni.
 Az érzékelőt lehetőleg úgy helyezzük el, hogy a higanyos hőmérő higany tartályához csak né-
hány milliméterre legyen.
Fontos, hogy a hősugárzó (pl. fűtőbetét) ne közvetlenül sugározzon az érzékelőre.
A hőmérséklet szabályozó érzékelője speciális félvezető, melyet óvni kell a mechanikai sérü-
lésektől.
A dugvillás csatlakozó a 220V-os hálózatra csatlakoztatását biztosítja a készüléknek.
A korábbi típustól eltérően az ET-012 szabályozó a kimeneti vezetékén (amelyen nincs dug-
villa) nem  220V 50Hz-es feszültséget ad ki, hanem kapcsoló kontaktust biztosít.
Amikor világít a sárga "lámpa", akkor zár (bekapcsol) a kontaktus, egyébként bont 
(kikapcsol).

A bekötési rajzok a "Használati útmutató" mellékletében találhatók.
Ezeket az elektromos bekötés előtt szíveskedjen áttanulmányozni.
A készülékben lévő belső biztosíték  (200mAT) csak az elektronikát védi.
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A keltető egyéb elektromos berendezéseinek (ventilátor, lámpa, fűtőbetét) zárlatvédelmére 
biztosítékot kell felszerelni. 

A kívánt hőmérséklet érték beállítása.

Amennyiben a hőmérsékletszabályozót beépítette, s a bekötés helyességét még egyszer ellen-
őrizte, akkor következhet a kívánt hőmérséklet beállítása.

A beállításhoz a keltető hőmérsékletét mérő hőmérőt használjuk fel.

A hőmérsékletszabályozó dobozának oldalán lévő "hőmérséklet" állító potenciométer szárát 
forgassa a  jobboldali szélső helyzetbe.
Ebben a beállításban a minimális a hőfok (kb.35°C).
Az  irányt úgy állapítsuk meg ,hogy szemből nézve a sárga lámpa (LED)  baloldalon legyen .

Ezután a keltetőt kapcsolja be.

A feszültség hatására a sárga LED világítani kezd, a fűtőbetét bekapcsol és fűt.

A hőmérséklet növekszik a keltető térben.

A potenciométeren beállított hőmérséklet érték közelében  a szabályozó kikapcsolja a fűtést.
Amikor a keltetőtér hőmérséklete már tovább nem növekszik a "hőmérséklet" potenciométer 
szárát kismértékben forgassa balra.
A keltető hőmérséklete ekkor már a megemelt hőfokra áll be.
Néhány lépésben - a hőmérséklet beállító gomb kismértékű elforgatásával - a kívánt hőfok be-
állítható.
Amennyiben a készülékkel mágnes kapcsolót működtet, akkor a mágneskapcsoló tekercskive-
zetéseire célszerű zavarszűrő kondenzátort bekötni.

A beállításhoz szükséges idő több tényező függvénye, függ:
- a keltető tér nagyságától
- a keltető tér hőszigetelésétől
- a fűtőbetét teljesítményétől
- a hőmérséklet szabályozó érzékelőjének helyétől

Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 230V 50Hz
Méretek: 100x100x50mm
Készülék doboza: műanyag
Tömeg: cca 0,3 kg
Védettség: IP55
Környezeti hőmérséklet: 0 ..40 °C
Tápfeszültség csatlakozása: dugvillával ellátott vezetékkel
Érzékelő vezeték hossza: kb. 80 cm
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Közvetlenül kapcsolható maximális teljesítmény 1000 watt
Belső biztosíték: T 200 mA üvegcsőves 
Szabályozási tartomány: kb. 35 °C...40 °C
Hiszterézis (hőfokingadozás): maximum. 0,3 °C
Érintésvédelem módja: kettős szigetelés

A feszültségmentesítésnek ki kell terjednie az egész keltető egységre!
A szabályozó dugvillájának kihúzása  nem feszültségmentesítés, mivel a fűtőszálon ke-
resztül is feszültség jut a hőfokszabályozó belsejébe.

A készülék hosszú élettartamának biztosítása érdekében fontos, hogy a keltetőnek csak a fűtő-
betétjét kapcsoltassa, a ventillátor motorját ne.
A nagy induktív terhelés (motor kapcsoltatása) az érintkezők gyors elhasználódásához vezet-
het.

Egyébként is a ventillátornak folyamatosan kell működnie!

Biztonsági termosztátként történő alkalmazás

Az ET-012-öt elsősorban hőmérsékletszabályozóként (szabályozó termosztát) célszerű fel-
használni.
A biztonsági termosztát (túlmelegedés védelem) céljára megfelel a kevésbé igényes mechani-
kus kapcsoló is.

Lehetséges meghibásodások, hibaforrások

A készülék nem működik.

- 220V 50Hz hálózati feszültség hiánya. A konnektorban nincs feszültség
- 220V 50Hz hálózati feszültség hiánya. A szabályozó belső biztosítéka szállításkor kirázódott
- 220V 50Hz hálózati feszültség hiánya. A szabályozó belső biztosítéka kiolvadt

- elkötés van a keltető rendszerében, a fűtőszál nem kap feszültséget.

A készülék működik, de nem megfelelően.

• A hőmérsékletérzékelő, valamint a higanyos hőmérő nem azonos helyre került.
Az érzékelő megfelelő helyre történő áthelyezése után a kívánt hőmérsékleti értéket szabá-
lyozzuk be.
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Figyelem a készülék dobozába nyúlni, csak annak feszültségmentesített állapotában sza-
bad!
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• Hideg keltető készülék első bekapcsolásakor a szabályozás sajátosságainak megfelelően áll 
be a tér hőmérséklete.

• Néhány digitális maximum-minimum hőmérő típus zavar érzékeny. Amennyiben ilyet 
használ, akkor lehetséges hogy nem a szabályozás nem működik megfelelően, hanem az 
elektromos zavarok hatására (fűtőbetét be-, kikapcsolása, ventillátor be-, kikapcsolása stb.) 
téves értéket rögzít a hőmérő. Ekkor higanyos hőmérővel ellenőrizze le a működést!

• Hő technikailag nem megfelelő a keltető kialakítása. Szíveskedjen átolvasni a "Szempon-
tok keltető építésnél" című bekezdést.

Az alábbiakat mindég szíveskedjen betartani!

• A hőmérsékletszabályozó készülék belsejébe csak szakember nyúlhat! 
• A készülék belsejébe nyúlás előtt a csatlakozó elektromos részeket (fűtőbetét, mágnes-kap-

csoló stb.) is feszültség mentesíteni kell!
• A hőfokszabályozóban lévő biztosítékot soha se "patkolja" meg. A biztosíték esetleges ki-

olvadása esetén azonos típusúval, és értékűvel pótolja azt.
    A biztosíték ismételt kiolvadása esetén ne kísérletezzen! A készüléket szakműhelyben javít-

tassa.
• Az érzékelő vezetékét lehetőleg ne hosszabbítsa meg.

Szempontok keltető építésnél

-A saját építésű keltetők esetén általában próbálkozással 
szokták az építők megállapítani az optimális fűtőbetét telje-
sítményét.

-A túl nagy teljesítményű fűtőbetét rossz hőmérsékletsza-
bályozást eredményez.

-A kis teljesítményű fűtőbetét nem tudja felfűteni a kel-
tető teret.

-A nagy tömegű fűtőbetét szintén rossz hőmérsékletszabá-
lyozást okoz. Hiába kapcsol ki az automatika, a felmelegedett 
samott test még sokáig hőt sugároz, így a kívánt érték fölé 
melegszik a keltető.

- Hűtőszekrényből kialakított a keltető esetén gyakori az 
izzólámpás fűtés alkalmazása.

- Nagy méretű keltető esetén célszerű több fűtőbetétből 
kialakítani a fűtést.

- Fontos még az egyenletes hőfok eloszlás is. Ennek bizto-
sítására kis teljesítményű ventillátort szoktak beépíteni, 
vagy terelő lemezekkel érik el ezt a hatást.
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- Az egyenletes hőfok eloszlás ellenőrzésére szokásos az 
orvosi lázmérő alkalmazása.

- Ne feledkezzen meg a szellőző nyílások kialakításáról 
sem, mert akkor a tojások által termelt hő nem tud távozni.

- Levegő keverő ventillátor alkalmazása esetén azt állan-
dóan üzemeltetni kell, az egyenletes hőfok eloszlás céljából.

- Ne feledjük, hogy a hőmérséklet és a páratartalom egyen-
letes eloszlását a keltetőgépben a folyamatosan működő ventil-
látor biztosítja.

- Nagy befogadó képességű keltető esetén a fűtőkörbe ik-
tasson be biztonsági termosztátot is.

- Ne feledje, hogy a szakszerűtlenül szerelt elektromos 
hálózat tűz- és balesetveszélyes!
- Ne spórolja meg az áramköri biztosítékok alkalmazását!

Raktározás

A raktározásra szolgáló helyiség légnedvesség tartalma 30 -60 %, hőmérséklete -10°
C...+50°C között legyen.
A raktár levegője agresszív gőzöket és gázokat nem tartalmazhat.

Garancia

A gyártó a készülék rendeltetésszerű használata és szakszerű kezelése során bekövetkezett 
meghibásodások esetére garanciát vállal a vásárlástól számított 12 hónapig.
Nem terjed ki a garancia helytelen használat, helytelen raktározás, törések, elemi csapás és 
külső beavatkozás hatására bekövetkezett meghibásodásokra.
A garancia kötelezettség csak a hibás készülékre terjed ki, nem vonatkozik a kapcsolódó be-
rendezésekre és egyéb meghibásodásokra.
A garanciális javítással kapcsolatos szállítási, postázási költségek a megrendelőt terhelik.

Melléklet: 1 példány bekötési rajz

Szeged, 2000. január
kód:word/keltlev/gkk09.doc
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