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V4600/V8600E,T 
KOMPAKT GÁZSZELEP SZERVO NYOMÁSSZABÁLYOZÓVAL 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Méretek 
Lásd 1.ábra.
Környezeti hőmérséklet
0 ... 70 °C 

Cső csatlakoztatás
A csőcsatlakozások megfelelnek az EN 161 szabvány 
hajlítófeszültségre vonatkozó 2. csoportjának előírásainak.

Standard: 
Belépő oldal: 1/2” ISO 7- 1 belső menetes 
Kilépő oldal:  1/2” ISO 7- 1 belső menetes vagy 

ALKALMAZÁS 

A V4600/V8600E,T kompakt gázszelepek a Resideo 
termoelemes őrlángos égőkkel és a helyiség/kazán 
termosztátokkal együtt minden olyan funkciót biztosítanak, 
amely a háztartási fűtőkazánok (álló és fali), forrólevegős 
kemencék és tartalék kazánok főégőjének és segédégőjének 
szabályozásához szükséges. 
A V4600/V8600E,T gázszelepek földgáz és PB-gáz (1., 2., 3. 
gázcsalád) kezelésére szolgálnak.
A V4600/V8600E,T gázszelepek a hatályos európai 
szabványok előírasit teljesítik.

LEÍRÁS
A V4600/V8600E,T gázszelepek tartalmaznak egy pilotstat 
szerkezetet, egy nyomásszabályozót és egy nyit/zár 
szelepet.
A pilotstat egy termoelektromos biztonsági eszköz, amely 
megfelel az EN 125 és EN 126 előírásainak, és lezárja a 
gázáramlást a főégő és a segédégő felé.
Az elektromos be- és kikapcsoló szervo működtető az EN 
161 szabvány szerinti J osztályú automatikus elzárószelep, 
amely elzárja a főégő gázellátását. 

MŰSZAKI ADATOK
Modellek
V4600 sorozat: 220/240 V, 50 Hz. 
V8600 sorozat: 24 V, 50 Hz. 
E-jelű: gyors nyitású szabályozóval
T-jelű: lassú nyitású szabályozóval

Csőcsatlakozás Kapacitás
1/2” x 1/2” 3.15 

1/2” x Ø18.6 mm 3.15 

1/2” x Ø14 mm oldalsó kimenet 2.2 

* A kapacitásgörbék kérésre rendelkezésre állnak.

Minimális nyomáskülönbség
A belépő és kilépő oldal között: 2.5 mbar 

Minimális állítható kapacitás
1.5 m3/h , ∆P=20 mbar

Maximális üzemi nyomás
A kompakt gázszelep házán található Pmax jelzés az a 
maximális nyomás, amely mellett a készülék biztonságosan 
működik.

Szerelőfuratok
A gázszelep alján két M5-ös rögzítőfurat található.
A karimának a gázszelep bemeneti és kimeneti nyílásához 
való rögzítésére szolgáló négy-négy rögzítőfurat M5-ös 
menettel és legalább 6,5 mm-es menetmélységgel 
rendelkezik.
A karimának a gázszelep oldalsó kimeneti nyílásához való 
rögzítésére szolgáló négy rögzítőfurat M4-es menettel és 
legalább 6 mm-es menetmélységgel rendelkezik.

Ø18.6 mm menet nélkül
A be- és kimenet egyenes vagy könyökkarimával is ellátható. 

Különleges csatlakozás: oldalsó kimenet Ø14 mm 

Segédégő csatlakozása 

Standard: 1/4”, 4 mm vagy 6 mm külső átmérőjő cső 
Különleges csatlakozás: az oldalsó kivezetésnél részletezve.

Kapacitás* 
m3/h-ban ∆P=2.5 mbar nyomásesésnél
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1.ábra. Méretek és beállítási pontok

Elektromos adatok 

Időzítés 
Zárási idő: 2 mp 
Holtidő:  E-jelű: < 5mp

T-jelű: < 6 mp
Nyítási idő: 

E-jelű: 1 mp az áramlás kezdetétől a kimeneti nyomás 50%-áig
T-jelű: 1.5 mp az áramlás kezdetétől a softlite nyomásig

Elektromos védettség
IP 40 (fedéllel vagy dugóval) 
IP 44 (dugóval DIN 43650 szerint)

TELEPÍTÉS
FIGYELEM!

Az üzembe helyezést csak gyakorlott, tapasztalt 
szakember végezheti.
A gázhálózatot zárja le a telepítés megkezdése előtt. 
Kapcsolja le a készüléket a villamos hálózatról, hogy 
elkerülje az áramütést és a berendezés károsodását. 
Ne távolítsa el a bemeneti és kimeneti oldali 
tömítéseket, amíg a készüléket be nem szerelik.

Üzemi feszültség Áramerősség
(mA)

Teljesítményfelvétel
(W) 

220/240 V, 50 Hz 20.4/24 3.4/4.5 

24 V, 50 Hz 211 3.8 
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Beépítési pozíció
A gázszelepet a függőleges helyzethez képest maximum ±90°-
os pozícióban lehet felszerelni.

Fő gázvezeték csatlakoztatása
• Ügyeljen rá, hogy a műveletek közben ne kerüljön

szennyeződés a gázszelepbe.
•

•

Használjon bevizsgált, kúpos, csavarmenetes illesztést, BS
21 szabványnak megfelelően, vagy új, megfelelően felfúrt,
sorjamentes csövet.
Ne csavarja be vagy húzza meg túlságosan a csövet vagy
az illesztést (lásd az alábbi táblázatot). Ellenkező esetben a
szelep torzulása és meghibásodása következhet be.

Csőméret A csőmenet maximális hossza
1/2” 18.6 mm 

• Használjon kis mennyiségű, jó minőségű menetzsírt, de csak
a csőnél, illetve az illesztésnél, szabadon hagyva a menetek
végeit. Alternatív megoldásként használhat PTFE szalagot is.

• Győződjön meg arról, hogy a gázáramlás a szelep alján lévő
nyíllal megegyező irányban halad.

• Vágja le derékszögben a cső végét, majd sorjázza.
• Csúsztassa a szerelvényt a cső végére.
• Helyezze a csövet a gázszelep házába, ameddig csak lehet.

Csúsztassa a szerelvényt a kijelölt helyre, és kézzel,
óvatosan nyomva húzza meg.

• Használjon csavarkulcsot a meghúzáshoz (3/4 fordulat). Ne
használjön tömítő anyagot.

• Csatlakoztassa a cső másik végét a segédégőhöz a
segédégő-gyártó utasításai szerint.

 FIGYELEM
Ne hajlítsa meg a csövet a szelepnél a szerelvény 
meghúzása után, mert ez gázszivárgást okozhat.

Termoelem csatlakoztatása
A szelepen lévő termoelem csatlakozója elektromos, ezért 
tisztán és szárazon kell tartani. Ne alkalmazzon 
tömítőanyagokat. A jó elektromos csatlakozás érdekében a 
kézzel történő meghúzás után húzza meg szerszámmal további 
¼ fordulatot. A termoelem csövének elvezetésekor ügyeljen 
arra, hogy az ne legyen túlságosan meghajlítva (a legkisebb 
hajlítási sugár 2,5 cm).
Üzembe helyezés utáni gáztömörségi vizsgálat

• Működő főégő mellett kenje be a csatlakozásokat és a
gázszelep bemeneti és kimeneti nyílását szappanos
vízzel vagy jóváhagyott szivárgáskereső folyadékkal.

• Ha újabb gázszivárgást észlel, húzza meg a csavarokat,
illesztéseket és csőcsatlakozásokat.

• Cserélje ki a gázszelepet, ha a szivárgás nem szűnik
meg.

 FIGYELEM
Tartsa távol a szappan- és vízoldatot az elektromos 
csatlakozásoktól. 

Elektromos csatlakozás 

 FIGYELEM
A munkálatok megkezdése előtt áramtalanítson. 
Az elektromos csatlakozásoknak meg kell felelnie 
a helyi előírásoknak. Kövesse a készülék gyártója 
által megadott utasításokat. Ha nincsenek ilyen 
utasítások, lásd az 2. és 3. ábrán a tipikus 
kapcsolásokat.

Használjon olyan kábelt, amely ellenáll 105°C külső 
hőmérsékletnek.
Az elektromos be- és kikapcsoló szervo működtetővel van 
ellátva: 

használhatók a 6.3 mm-es csatlakozók (pl. AMP 250-
es sorozat) és becsavarható csatlakozók

Bekötés 220/240 V, 50 Hz (lásd 2.ábra.) 
Szerelje fel a hálózati feszültségű termosztátot (vagy vezérlőt) 
és egyéb vezérlőket szükség szerint.
Az AMP-csatlakozókon kemény PVC-szigetelést kell 
elhelyezni, hogy megakadályozza a feszültség alatt álló 
csatlakozókkal való érintkezést. A fedél felhelyezésekor 
nyomatékhatárolós kulcsot használjon a meghúzáshoz.

Bekötés 24 V, 50 Hz (lásd 3.ábra.) 
Szerelje fel a hálózati feszültségű termosztátot (vagy vezérlőt) 
és egyéb vezérlőket szükség szerint.
Állítsa be az anticipátort a gázszelepen feltüntetett A jelölésre

 FIGYELEM
A TŰZ- VAGY ROBBANÁSVESZÉLY VAGYONI 
KÁROKAT, SÚLYOS SÉRÜLÉST VAGY HALÁLT 
OKOZHAT  Ellenőrizze a gázszivárgást szappanos-vizes 
oldattal minden alkalommal, amikor a gázszelepen 
munkát végeznek. 

Gáztömörségi vizsgálat 
Hálózati feszültség 

Határérték-
szabályozás 

Termosztát 

• Kenje be a csatlakozásokat és a tömítéseket szappanos
vízzel.Indítsa el a berendezést és ellenőrizze, hogy
megjelennek-e buborékok.

• Ha egy csatlakozásnál lyukat talál, akkor végezze el újra az
illesztést (csőcsatlakozás meghúzása).

• A főégő begyújtásakor maradjon távol, hogy elkerülje a
rejtett gázszivárgás okozta sérüléseket, amelyek a készülék
előterében lángkicsapást okozhatnak. Gyújtsa meg a főégőt.

Szelep működtető 

2.ábra. Bekötés 220/240 V, 50 Hz

267066
Highlight
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Hálózati feszültség

 Átalakító Termosztát

24 Vac 

Szelep működtető 

3.ábra. Bekötés 24 V, 50 Hz

MŰKÖDÉS
A segédszelep működtetésére a kézikerék használható, 
amelyen szimbólumok tüntetik fel a zárt állapotot és a 
begyújtási állapotot.

Gyújtási folyamat

• Nyomja le a gombot, és tartsa lenyomva.
• Gyújtsa be a segédégőt.
• Ha az őrláng meggyulladt, tartsa a gombot 20 másodpercig 

lenyomva.
• Engedje el a gombot.
• Ha az őrláng nem jön létre, 3 percet kell várni, mielőtt a 

segédégő meggyújtására újabb kísérletet tenne.

Kikapcsolási folyamat
A gázáramlás megszakításához a szabályozógombot az 
óramutató járásával megegyező irányba kell elfordítani a 
megállásig. A gomb elengedése után a gomb automatikusan 
készenléti helyzetbe forog.

FONTOS!
Egy biztonsági szerkezet megakadályozza a gomb 
teljes lenyomását mindaddig, amíg a termoelem le 
nem hűlt annyira, hogy a tápegységet áramtalanítani 
lehessen, ezután a gomb újra működésbe lép. Ha a 
gombot a reteszelési helyzetben nyomják le, a 
gyújtógáz a segédégőbe áramlik. Amikor azonban a 
gombot elengedik, az őrláng kialszik, és a fő 
gázellátást nem befolyásolja. A lekapcsolás után 
várjon 1 percet a begyújtási eljárás megkezdése előtt.

BEÁLLÍTÁSOK

 FIGYELEM
Beállításokat csak minősített szakember végezhet. Ha a 
készülék gyártója ellenőrző és/vagy szerviz- és 
karbantartási utasításokat ad, gondosan kövesse 
azokat. 

Ha az utasításokat nem adták meg, akkor az 
alábbiakban ismertetett eljárást kell alkalmazni.

FIGYELEM
A szelep biztonságos zárása érdekében a 
mágnesszelep működtetőjének kapcsainak 
feszültségmentesnek kell lenniük.

Nyomásmérő csap
A vezérlőegység be- és kimeneténél egy 9 mm külső átmérőjű 
nyomásmérő csonk található.
A nyomás ellenőrzéséhez fordítsa el a csonk csavarját fél 
fordulatot, és helyezze a tömlőt a csőre.
Győződjön meg róla, hogy a csavar a vizsgálat után ismét 
meghúzásra került.

Segédégő beállítása (lásd 1.ábra.) 
A gázszelepet gyárilag úgy állítják be, hogy a gyújtógáz 
maximális áramlását biztosítsa. Kövesse a fűtőberendezés 
gyártójának vagy szerelőjének utasításait az őrláng ajánlott 
méretére vonatkozóan. Ha beállításra van szükség, a 
gyújtógázáram beállítási csavarját az óramutató járásával 
megegyező irányba fordítsa el az őrláng csökkentéséhez, vagy 
az óramutató járásával ellentétes irányba az őrláng 
növeléséhez.

Kimeneti nyomás beállítása (lásd 1.ábra.)
• Az elektromos működtetőnek feszültség alatt kell lennie

ahhoz, hogy az égőbe gáz jusson.
• A fűtőberendezésbe belépő gázmennyiséget gázmérővel

kell mérni, vagy opcionálisan egy nyomásmérőt kell
csatlakoztatni a kimeneti nyomásmérő csonkhoz.

• Távolítsa el a fedőcsavart, hogy a nyomásszabályozó
beállítócsavarja láthatóvá váljon.

• Egy csavarhúzóval lassan forgassa el a beállítócsavart
bármelyik irányba, amíg a nyomásmérőn a kívánt
égőnyomás nem jelenik meg.

• Zárókupakkal zárja.

A lassú nyitás vizsgálata(softlite) 
A C-jelű modellek lassú nyitási nyomása gyárilag be van állítva. 
Ellenőrizze az égő teljesítményét ezen a nyomáson, figyelve az 
égő gyújtási és lángjellemzőit. 
Az égőnek azonnal és visszalobbanás nélkül kell 
meggyulladnia, és minden nyílásnak égve kell maradnia.
Várjon, amíg az égő több teljes ciklust befejez (várjon 10 
másodpercet a ciklusok között, hogy a szervorendszer 
újraindulhasson).
Ismételje meg a műveletet, miután hagyta a készüléket lehűlni.

Végső ellenőrzés
Távozás előtt helyezze üzembe a készüléket, és figyelje meg 
néhány cikluson keresztül, hogy megbizonyosodjon az 
égőrendszer alkatrészeinek megfelelő működéséről .

Karbantartás és szervizelés
Normál körülmények között nincs szükség karbantartásra vagy 
szervizelésre. 
A szelep lezárt csavarjait tilos eltávolítani.

Resideo Pittway Sàrl 

Z.A. La Pièce 4 

1180 Rolle
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TR TH 

Határérték-
szabályozás




