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1. BEVEZETÉS

Az épületekbe beépített felületfűtési 
csőrendszer csak akkor tudja a kí-
vánt kényelmet biztosítani, ha meg-
felelő szabályozó rendszer működ-
teti azt. A Radopress Watt Easy egy 
olyan szabályozó rendszer, amely 
képes biztosítani a fűtés és hűtés 
során elvárt maximális teljesítményt 
és mindezt elérhető áron.

2. ALKALMAZÁSI
TERÜLET

Egyszintes családi házak ideális 
szabályozási megoldása. 
Új épület esetében a teljes rendszer 
választható és beépíthető.
Meglévő fűtési rendszer korszerűsí-
tése esetén a keverőmodul külön, 
utólag is hozzáadható a már meglé-
vő, keveréssel nem rendelkező, de 
szobatermosztátokkal ellátott rend-
szerhez.

3. A RENDSZER
FELÉPÍTÉSE
ÉS	MŰKÖDÉSE

A Radopress Watt Easy két, egy-
mástól független rendszerből áll. Az 
egyik a helyiségekhez tartozó körök 
ki-be kapcsolásáért felel, amíg a 
másik a körökben áramló fűtő- vagy 
hűtővíz aktuális hőmérsékletének 
beállítását végzi.

3.1.	Keverőmodul

Az utóbbi feladatot az Easy keverő-
modul végzi, amely egy termékcso-
mag, ami tartalmazza az összes, 
működéshez szükséges kiegészítőt 
és az alábbi elemekből áll:

 - keverőmodul 
 - 12 V-os tápegység 
 - külső hőmérséklet érzékelő 
 - kombinált, hőmérséklet és              
   relatív páratartalom érzékelő
 - előremenő vízhőfok érzékelő  

3.2.	A	szabályozás
működése

A szabályozó rendszer - fűtési és hű-
tési üzemmódban egyaránt - keverő-
szelep segítségével képes előállítani 
az adott pillanatban legoptimálisabb 
előremenő vízhőfokot. A fűtési-hűté-
si rendszertől elvárt teljesítmény és 
kényelem csak keveréssel történő 
szabályozással biztosítható és alap-
vető fontosságú.

3.2.1.	Fűtési	üzemmód

Fűtési üzemmódban a külső hőmér-
séklet változása alapján változik a 
fűtővíz hőmérséklete. A változás 
mértékét a keverőmodul menüjében 
kiválasztható „fűtési görbe” értéke 
határozza meg. A fűtési görbe meg-
adja, hogy 1°C külső hőmérséklet 
változáshoz mekkora fűtővíz hőmér-
séklet változás tartozzon. Ez a me-
nüben egy 0-9 közötti szám, amit an-
nál kisebbre választunk, minél job-
ban hőszigetelt az épületszerkezet. 

külső hőm. érzékelő

keverőmodul
12 V tápegység

előremenő vízhőfok
érzékelő

hőm. és páratartalom
érzékelő



ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZERPIPES FOR LIFE

4

A változtatható fűtővíz hőmérséklet 
jelentősen javítja pl. - az egyébként  
- tömegénél fogva lassan reagáló – 
padlófűtés használhatóságát, ami 
így előre tud alkalmazkodni a belső 
tér hőigényében idővel várható vál-
tozásokra. Ezzel elkerülhető a nem 
kívánt alul- vagy túlfűtés.

3.2.2.	Hűtési	üzemmód

Hűtési üzemmódban a referencia 
helyiségben elhelyezett kombinált 
érzékelő (hőmérséklet és relatív 
páratartalom) jele alapján a keverő 
modul kiszámítja az aktuális harmat-
ponti hőmérsékletet és kevéssel e 
fölé állítja be a hűtővíz hőmérsékletét 
– a keverőszelep segítségével. Ez-
zel elkerülhető a pára lecsapódása a 
felületen és biztosítható a mindenkor 
(az aktuális légállapottól függő) elér-
hető legnagyobb hűtési teljesítmény. 
Referencia helyiségnek a várhatóan 
legnagyobb nedvesség terhelésnek 
kitett, hűtött helyiséget érdemes vá-
lasztani (ez nem a fürdőszoba), ami 

általában a konyhával egy légterű 
nappali. Minden hűtési kör a referen-
cia helyiség mért értékei alapján ki-
kevert hőmérsékletű hűtővizet kapja.

A keverőmodul egy digitális beme-
netén fogadni tudja a hőtermelő (pl. 
hőszivattyú) fűtés-hűtés üzemmód 
átváltás jelét, így annak megfelelően 
maga is automatikusan átáll.

3.2.3.	Keverőszelep	és	motor

A keverőmodul kompatibilis a keres-
kedelemben kapható keverőszelep 
motorokkal, A menüjében kiválaszt-
ható, hogy 0-10 V vagy 3 pont sza-
bályozású (pl. 60 sec, 120 sec, stb.) 
motort akarunk-e vezérelni. A keve-
rőszelep és a motor nem tartozéka 
a keverőmodul csomagnak, de a 
Pipelife kínálatában az is megtalálha-
tó (WH-V3GB 3 járatú keverőszelep 
motorral).

A keverőmodul képes fogadni egy 
szivattyú üzemjelet, így a keverősze-

lep csak az aktív működési időben 
tart nyitva (egyébként bezár). 

3.3.	A	keverőmodul
elemeinek	beszerelése

3.3.1.	Vezetékezés

A keverőmodulhoz használati útmu-
tató és bekötési rajz található a cso-
magban. A bekötést minden eset-
ben csak villanyszerelő végezheti. 
Az érzékelők bekötéséhez 6 eres 
riasztókábelt kell használni, erősített 
érpárral (4x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2). 
Az erősített érpár a 12 V működtető 
feszültséghez, a 2x0,22 mm2 veze-
ték a kommunikációhoz szükséges. 
A kimaradó két vezeték tartalékként 
szolgál.

3.3.2.	Érzékelők	beszerelése

A külső hőmérséklet érzékelőt a hoz-
zá biztosított tokozásban az északi 
homlokzatra kell szerelni, csapadék-
tól védett helyre.
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A kombinált érzékelő a falba süly-
lyesztett 65 mm-es szerelvény do-
bozba kerül. Borításként a helyiség-
ben alkalmazott kapcsoló családhoz 
tartozó vakfedelet kell alkalmazni, 
melynek közepén egy 4 mm-es lyu-
kat kell fúrni. A lyuk belső oldalára 
kell rögzíteni az érzékelőt a csomag-
ban található, öntapadó rögzítő lap-
pal. Fontos, hogy az érzékelőt pon-
tosan a lyukra rögzítsük.

Az előremenő vízhőfok érzékelő a 
kevert ágon egy réz csőszakaszra 
rögzíthető kábel kötegelővel, majd 
az érzékelő véget körbe kell venni 
hőszigeteléssel.

	4.	ALKALMAZÁS	
PADLÓFŰTÉS
MODERNIZÁLÁSÁHOZ

Ha egy olyan padlófűtési rendszert 
szeretnénk komfortosabbá tenni, 
amit szobatermosztát működtet ál-
landó hőmérsékletű előremenővel, a 
Radopress Watt Easy keverőmodul 
hozzáadásával elkerülhető az ilyen 
megoldásra jellemző túl- és alulfűtés.
A keverőmodul és 3 érzékelője utó-
lag is könnyen beépíthető. Ezen kívül 
csak egy motoros keverőszelepre 
van szükség, amit az osztó-gyűjtő 
elé kell beépíteni és kész is a pont az 
igényeink szerint működő padlófűtés.

5.	HELYISÉGEK
KÖREINEK	MŰKÖDÉSE

A helyiségekhez tartozó körök ki- és 
bekapcsolását egy vezeték nélküli 
rendszer végzi, amely teljesen füg-
getlenül működik a kevert vizet elő-
állító egységtől. Három fő elemből 
épül fel:

 - a ki-be kapcsolás parancsot kiadó 
szobatermosztát(ok),

 - a parancsot fogadó és feldolgozó 
vezérlő,

 - a parancsot végrehajtó, a körök 
szelepeit nyitó és záró termoelek-
tromos szelepmogató.

5.1.	A	rendszer	elemei

5.1.1.	Szobatermosztát

Az egymástól független szabályozást 
igénylő helyiségek falára kerülnek a 
vezeték nélküli szobatermosztátok. 
Ezekhez nem kell vezetéket kiépí-
teni a falban, mert rádióhullámokkal 
juttatják el a jelet (a kör nyitását vagy 
zárását jelentő parancsot) a vezérlő-
nek. Felszerelésük egyszerű, pontos 
helyük utólag is meghatározható és 
változtatható.

A helyiségszabályozás utólagos mo-
dernizálásának ideális eszközei.

5.1.2.	Vezérlő

A vezérlőbe vannak bekötve a körök 
nyitását és zárását végző szelep-
mozgatók (RP-ACT1) és itt lehet be-
állítani, kiválasztani azokat a rend-
szer paramétereket, amelyek segítik 
a működést. A vezérlő főbb paramé-
terei és funkciói:

 - 230 V működtető feszültség
 - arányos integráló szabályozási mód 
 - 2 db feszültségmentes kimenet ka-

zán és szivattyú indításhoz
 - Hűtési és fűtési üzemmód
 - 6 zóna vezérlése 230 V-os kimenő 

feszültséggel (további 6 zónával 
bővíthető)

 - zónánként 2 db sorkapocs
 - heti program

A szobatermosztáthoz és a vezérlő-
höz tartozó, honlapunkon elérhető 
használati útmutatót követve elvé-
gezhető azok összepárosítása. 
Bármelyik termoszát, akármelyik 
zónával vagy zónákkal párosítható. 

5.1.3.	Szelepmozgató

A 230 V-al működő termoelektromos 
szelepmozgatók a vezérlő zóna csat-
lakozásaihoz vannak bekötve és a 
körök szelepeit nyitják-zárják. A sze-
lepekhez M30x1,5 méretű menetes 
kötőgyűrűivel csatlakozatatható 
(csak kézi erővel kell meghúzni).
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KEVERŐMODUL (KÉSZLET)

A KEVERŐSZELEP MOTORJÁNAK MŰKÖDTETÉ-

SÉVEL OPTIMÁLIS ELŐREMENŐ VÍZHŐMÉRSÉK-

LETET ÁLLÍT ELŐ A KÖRÖK SZÁMÁRA. BEMENE-

TEK: KÜLSŐ HŐM. ÉRZ., KOMBINÁLT T/RH ÉRZÉ-

KELŐ. ELŐREMENŐ VÍZHŐFOK ÉRZÉKELŐ KIME-

NETEK: 24 V VAGY 230 V TERMOELEKTROMOS 

SZELEPMOZGATÓ, KEVERŐ SZELEP MOTOR 

MŰKÖDTETŐ FESZÜLTSÉG: 230 V FESZ. MENTES 

BEMENET SZIVATTYÚ MŰKÖDÉS ÉS FŰTÉS/HŰ-

TÉS ÁTVÁLTÁS JEL FOGADÁSÁRA

WH-EYMIX KEVERŐMODUL FŰTÉSHEZ ÉS

HŰTÉSHEZ

SZINTÉN A DOBOZBAN

12 V-OT BIZTOSÍT A MODULNAK ÉS AZ ÉRZÉKE-

LŐKNEK

12 V-OS TÁPEGYSÉG

MÉRI A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLETET A FŰTÉSI GÖR-

BE HASZNÁLATÁHOZ. AZ ÉSZAKI OLDALRA, KÖZ-

VETLEN NAPSUGÁRZÁSTÓL ÉS ESŐTŐL VÉDET 

HELYRE KELL SZERELNI.

KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ

MÉRI A HELYISÉG HŐMÉRSÉKLETÉT ÉS RELATÍV 

PÁRATARTALMÁT A HARMATPONT KISZÁMÍTÁSÁ-

HOZ. A REFERENCIA HELYISÉGBE SZERELENDŐ 

(PL. NAPPALI)

HŐMÉRSÉKLET ÉS RELATÍV

PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐ

MÉRI AZ ELŐREMENŐ VÍZ HŐFOKÁT, MINT 

VISSZACSATOLÁS A KEVERŐ SZELEPNEK. A 

KEVERT ÁG CSÖVÉRE KELL ERŐSÍTENI ÉS 

LEHŐSZIGETELNI.

ELŐREMENŐ VÍZHŐFOK ÉRZÉKELŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI SZOBATERMOSZTÁT

RP-RTDRF VEZETÉK NÉLKÜLI

SZOBATERMOSZTÁT

LCD KIJELZŐS VEZETÉK NÉLKÜLI 

SZOBATERMOSZTÁT. BEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY 

5-30 °C. FŰTÉSHEZ ÉS HŰTÉSHEZ. 2 DB AAA 

ELEMMEL MŰKÖDIK, KI-BE KAPCSOLÓ GOMB AZ 

OLDALÁN.

6. TERMÉKEK
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RP-ACT1 TERMOELEKTROMOS

SZELEPMOZGATÓ

TERMOELEKTROMOS SZELEPMOZGATÓ
230 V, 1,8 W, M30X1.5, 1 M VEZETÉK

NYITÁSI ÉS ZÁRÁSI IDŐ KB. 3 PERC

VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÓ DOBOZ VEZÉRLŐVEL

RP-CBSRF FŰTÉSHEZ ÉS HŰTÉSHEZ, 230 V 6 ZÓNÁS CSATLAKOZÓ DOBOZ, ZÓNÁNKÉNT 2 

SORKAPOCCSAL. AZ OSZTÓ-GYŰJTŐ KÖZELÉBE KÖZ-

VETLENÜL A FALRA VAGY SÍNRE RÖGZÍTHETŐ. BŐ-

VÍTHETŐ TOVÁBBI 6 ZÓNÁVAL. ARÁNYOS INTEGRÁLÓ 

SZABÁLYOZÁSI MÓD. 3 ÓRÁRA ELÉG ÁRAMFORRÁS 

ÁRAMKIMARADÁS ESETÉRE. IP 30 VÉDETTSÉG, 433 

MHZ. 50 M NYÍLT TERÜLET HATÓTÁV. HETI PROGRAM, 

9 GYÁRI, 12 SAJÁT. 2 DB FESZ. MENTES KIMENET KA-

ZÁN ÉS SZIV. INDÍTÁSHOZ. KIMENETI JEL 8 A-50 VAC.

VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÓ DOBOZ BŐVÍTŐ

RP-BMRF VEZETÉK NÉLKÜLI, 6 ZÓNÁS BŐVÍTŐ 6 ZÓNÁS BŐVÍTŐ EGYSÉG, ZÓNÁNKÉNT 2 SOR-

KAPOCCSAL. MODULÁRIS CSATLAKOZÁS, IP 30 

VÉDETTSÉG AZ RP-CBSRF-EL EGYÜTT HASZNÁL-

HATÓ.

WH-V3GB 3-JÁRATÚ ROTÁCIÓS KEVERŐSZELEP 

MOTORRAL

3-JÁRATÚ KEVERŐSZELEP MOTORRAL

3-JÁRATÚ SZELEP: KVS 6, BM 3/4"

MOTOR: 230 V, 120 SEC, 6 N/M, IP54, 5 VA, 2M 

VEZETÉK
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RADOPRESS Watt PPS-10 vakolatos fal- és mennyezet fűtés-hűtés

RADOPRESS Watt GBP-10 gipszkarton paneles fal- és mennyezet fűtés-hűtés

RADOPRESS Watt SLAB-16 monolit betonfödém fűtés-hűtés

RADOPRESS Watt CDP-400 álmemennyezet fűtés-hűtés

FLOORTHERM padlófűtés


