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FIGYELEM! Ha a hálózati csatlakozó vezeték megsérül, akkor a veszélyek 
kiküszöbölése céljából, a cserét csak szakképzett személlyel szabad elvé-
geztetni. 

1.  Biztonsági információk

FIGYELEM! Olvassa el és értelmezze jelen Használati útmutatót mielőtt ösz-
szeállítaná, elindítaná vagy szervizelné a berendezést! A hőfokszabályozó 
helytelen bekötése vagy használata komoly károkat okozhat! Őrizze meg ezt a 
Használati útmutatót a későbbiekben felmerülő kérdések megválaszolására!

!

FIGYELEM! Ezek a szabályzók a PAKOLE Trade Kft. által gyártott és forgalma-
zott készülékekhez lettek kifejlesztve, emiatt más készülékekhez nem építhe-
tők be az eltérő műszaki tulajdonságok miatt.

!

!
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A szabályzó hullámpapír dobozba csomagolva kerül kiszállításra� A készülék kicsomagolásá-
nak folyamata:

• Távolítsa el a készülékről a hullámpapír dobozt, majd a takaró fóliát!
• Ellenőrizze, hogy a kiszállított csomag tartalmazza-e az összes tartozék elemet:

• 1 db� hőfokszabályzó,
• 1 db� Használati útmutató�

• Vizsgálja meg a készüléket, hogy a szállítás során nem sérült-e meg�
• Amennyiben úgy látja, hogy a szabályzó megsérült abban az esetben azonnal értesítse 

viszonteladónkat, ahonnan a készüléket vásárolta!

3.  Szállítás, kicsomagolás, kezelés

Az AHP-1/3 típusú hőmérséklet-szabályozó helyiségek légfűtését ellátó GTV típusú léghevítő 
készülék és e készülékekből kiépített rendszer szabályozására alkalmas�

2.  Általános információk
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4.  Működési elv

Figyelem: A beállított hőmérséklet csak tájékoztató jellegű. Lehet eltérés a 
beállított és a mért hőmérséklet között. !

 A szabályozó két fokozatú fűtőkészülékek üzemeltetésére használható� A szabályozó beállított 
hőmérséklet alatt 1 °C fokkal elindítja a fűtőkészüléket 100%-os üzemben� A helység kívánt 
hőmérsékletének elérése előtt 3 fokkal átváltja a fűtőkészüléket 50 %-os üzemre és a kívánt 
hőmérséklet eléréséig ezen tartja, majd kikapcsolja a készüléket� 

Az előlapon található egy kétállású üzemmód kapcsoló, mely felső helyzetében „fűtés” (téli), 
alsó helyzetében „szellőztetés” (nyári) üzemmódot kapcsolja�

• „Fűtés” üzemmódban beállított hőmérséklet alatt a hőlégfúvót vagy hőlégfúvókból álló 
rendszert elindítja, majd amint levegő hőmérséklete eléri a beállított (kívánt) hőmérsékletet 
kikapcsolja azokat�

• „Szellőztetés” üzemmódban a beállított hőmérséklet alatt a szellőztetést leállítja, majd a 
hőmérséklet emelkedésével újraindítja� Ekkor csak a nagy lefúvó ventilátor megy!

Az AHP-1/3 hőmérséklet-szabályozó előlapján található továbbá egy piros színű 
nyomógomb „RESET” felirattal, melynek funkciója, hogy a GTV típusú léghevítő készülék vagy 
készülékek, valamely oknál fogva (sikertelen gyújtás, gázhiány stb�) üzemzavarjelzésre rete-
szelődik, vagy reteszelődnek (a készüléken elhelyezett piros kontroll lámpa világít), és e jelzés 
feloldása törtéhet a nyomógomb megnyomásával!
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Használati útmutató  AHP-1/3 hőmérséklet-szabályozó

Hőmérséklet beállító gomb

1. ábra: A hőmérséklet-szabályozó elölnézete

5.  Készülék elhelyezése

Hőmérséklet-szabályozó (elölnézet)

Üzemmód kapcsoló
(Fűtés / szellőztetés)

Beépített hőmérséklet 
érzékelő

RESET gomb
a készülék hibára állását
követő újraindításához

Hőmérséklet-szabályozó (hátulnézet)

2. ábra: A hőmérséklet-szabályozó hátulnézete

Felszerelésre szolgáló furatok

Felszerelésre szolgáló 
furatok
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 A hőmérséklet-szabályozót a helyiségen belül a talajszint felett kb� 1,5–1,8 m magasságban 
helyezzük el, olyan helyre ahol optimális a hőáramlás� Ne rakjuk olyan zárt vagy eldugott helyre 
ahova a meleg levegő nem jut el, ne rakjuk olyan helyre ahol a nap közvetlenül rá tud sütni, 
vagy más hőforrás melegítheti esetleg hűtheti az érzékelőt�

Készülék elhelyezése

  

Felszerelésre 
szolgáló furatok

3. ábra: A hőmérséklet-szabályozó rögzítési pontjai

Felszerelésre 
szolgáló furatok

Mindennemű szerelést, bekötést és a doboz fedelének eltávolítását csak 
feszültség-mentesített állapotban szabad elvégezni!!

 A hőmérséklet-szabályozó kicsomagolása után a szabályozó jobb és bal oldalán található fü-
lek felnyitásával hozzáférhető a hőmérséklet-szabályozó felszerelésére szolgáló 4 db� átmenő 
furat, valamint a doboz fedelének rögzítésére szolgáló csavarok�
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Használati útmutató  AHP-1/3 hőmérséklet-szabályozó

Bejövő csatlakozási 
pontok: 230 V / 50 Hz

Relé vezérlőjel 110V
Imax:1A

6.  Elektromos bekötés

Figyelem! A szabályozó készülék helytelen bekötése annak maradandó  
károsodásához vezethet! 

 A szabályozó tápfeszültség csatlakozó pontjainak („L”, „N”) bekötésekor figyelni kell arra, hogy a feltün-
tetett ábra alapján történjen�
A nullvezeték az „N” jelű csatlakozó pontra, a fázis vezeték az „L” jelű csatlakozó pontra legyen 
bekötve!

A hőmérséklet-szabályozó L1 csatlakozó pontjáról, a GTV típusú készülék és e készülékből kialakított 
rendszer részére ad működési vezérlőjelet (50%-os üzem), L2 bekötése 100%-os üzem a szabályo-
zón beállított üzemmódnak megfelelően�

Csak ezzel a bekötéssel biztosítható, hogy a GTV típusú készülék megfelelően működjön.

4. ábra: A hőmérséklet-szabályozó bekötési pontjai (sorkapocsléc)

!

A szabályozót az elektromos hálózatra kétsarkú leválasztó kapcsolón ke-
resztül szabad csatlakoztatni!

Figyelem! A szabályozó kapcsolójának „0” állásba kapcsolása nem feszült-
ségmentesíti sem a hőmérséklet-szabályozót sem a készüléket!  
A készüléket feszültségmentesíteni a készüléken található csatlakozó bon-
tásával kell.

!

!

 A fedél alatt található a szabályozó bekötésére szolgáló csavaros sorkapocs� Az erősáramú 
csatlakozók bekötése MT 3x0,75���1,5 400V-os üzemi feszültségű kábellal történjen� A szabá-
lyozó megerősített szigetelésű, vagyis védőföld csatlakozót nem tartalmaz�
A szabályozó védőföldre nem köthető!

Relé kimenet 230V/50Hz 
Imax:10A
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5. ábra: AHP-1/3 hőmérséklet-szabályozó hálózatra történő bekötése
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* Biztosíték értékek

20-48 kW-ig 5 A
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87-107 kW-ig 16 A
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A készülék rendeltetésszerű használata esetén különösebb karbantartást nem igényel� 

Meghibásodás esetén a szabályozót csak szakember illetve szakszerviz javíthatja!

HIBABEJELENTÉS:

 PAKOLE SZERVIZ Kft.
8000 Székesfehérvár Börgöndi út 8-10.

Telefonszám: +36-30/206-3134
E-mail cím: szerviz@pakole.hu

7.  Karbantartás

 
Tápfeszültség:   230V / 50 Hz, Pmax: 1 VA
Érzékelő:   NTC
Kimenet:    L1 relé kontaktus által kapcsolt üzemmód: 110 VDC, 1 A
    L2 relé kimenet: 230V/50Hz, Imax: 10 A
     
Szabályozási intervallum:  értéktartó szabályozás
Beállítási érték:   +5…+30 °C
Védettség:   IP 31

Egyéb adatok
Burkolat:    műanyag
Bekötés:    tömszelencén keresztül csavaros sorkapocsba
Szigetelés:    II� osztály
Befoglaló méret:    120 x 80 x 60 mm

8.  Műszaki adatok
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JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT A NEM MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSRA FORGALMAZOTT 
KÉSZÜLÉKEKRE, NEM FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEK ESETÉN

Típus: 

Gyártási szám: 

Vásárlás dátuma: 

Üzembe helyezés dátuma: 

Üzembe helyező megnevezése: 

Vevő/Üzembentartó megnevezése: (megfelelő rész aláhúzandó) 

 9.   Jótállási nyilatkozat

A jótállás időtartama – a törvényben előírt kötelező 1 (egy) naptári év, abban az esetben, ha nem technológiai célú a 
berendezés vagy annak egy része/részegysége használata/üzemeltetése.
A jótállás időtartama a Vevő és Gyártó egyedi szerződése alapján meghosszabbodhat. Az 1 éven túli jótállási időszakra 
– a felek eltérő megállapodása kivételével – is ezen feltételeket kell alkalmazni.

A jótállási jogok a Vevőt illetik meg.

Abban az esetben, ha a Vevő a berendezéshez fűződő jótállási jogokat a beüzemelést követően harmadik személyre – 
pl. beruházóra, építtetőre – át kívánja ruházni, ezt köteles a Gyártónak bejelenteni az alábbi adatokkal:
Üzemeltető cégneve, címe, cégjegyzékszáma, az üzemeltetői jog kezdő időpontja, a berendezés helye.
Abban az esetben, ha a berendezés tulajdonjoga nem, csak az üzemeltetői joga változik meg, a Gyártó, a Vevő és 
az Üzemeltető egyedi szerződéses megállapodása alapján érvényesíthetők az Üzemeltető részéről a jótállási jogok.
A jótállási határidő a berendezésnek a Gyártó vagy annak megbízottja (szervizpartner) által végzett üzembe helye-
zése napjával kezdődik, mely alól kivétel a technológiai céllal használt berendezés, tekintettel arra, hogy az gyártó/
szakszerviz beüzemeléséhez nem kötött: a technológiai céllal használt berendezés jótállási idejének kezdete a termék 
átadásának időpontja, időtartama 1 (egy) naptári év.
Abban az esetben, ha a berendezést a Vevő az átvételtől számított 6 naptári hónap eltelte után kéri üzembe helyezni, 
akkor a jótállási idő kezdő időpontja a Vevő birtokba vételének időpontja, egyébként a beüzemelés időpontja.
 
A jótállási felelősség nem tartalmaz kártérítési kötelezettségeket.
A jótállási javításra kizárólag a Gyártó vagy az általa kijelölt szervizpartner jogosult.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, 
ha a hibát:
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a szakszerviz, vagy annak megbízottja végezte el, 
illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, így különösen az 
időszakos tisztítás, karbantartás hiánya,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, rongálódás, átalakítás,
- üzemeltetést hátrányosan befolyásoló tényezők,
- szennyezett üzemanyag miatti felhasználás,
- elemi kár, természeti csapás, baleset,
- a jogszabályokban előírt kötelező karbantartás elmulasztása,
- használati útmutatóban előírt karbantartás hiánya okozta.
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A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Gyártót / az általa kijelölt szakszervizt terhelik.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – 
jogainak érvényesítését.
Fogyasztói jogvita az ipari rendeltetésű készülékek, berendezések esetén nem kezdeményezhető, mert azok lakossági 
célú használata kizárt.
A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy szállítólevéllel/számlával és a beüzemelési jegyzőkönyvvel  együtt érvénye-
síthető. A jótállási jegy Vevő rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak 
kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Megrendelő bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal is érvényesíthetőek.
 A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a Vevő és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a 
továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet / munkalapot 
felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Vevő rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben megállapítást nyert a garanciális hiba kijavítására irányuló eljárás során, hogy a hiba oka nem esik a 
jótállás hatálya alá, a vállalkozás/javító szerviz a hiba megállapítására, kijavítására, a készülék helyének felkeresésére 
és visszaszállítására vonatkozó költségeit - a csere-alkatrész árán felül - a Vevő vagy annak Gyártó részére bejelentett 
jogutódja felé érvényesíti. A Vevő minden esetben, amikor a vállalkozó/garanciális szerviz garanciális javításra törté-
nő kihívása megtörténik, előzetesen tájékozódni köteles a hatályos vállalási árakról és anyag/alkatrész költségekről, 
beleértve a kiszállási és egyéb járulékos költségeket, amelyet a vállalkozó/javító szerviz a nem jótállás körébe tartozó 
hiba esetén alkalmaz. A Vevő nem hivatkozhat arra, hogy a javítási költségekről előzetes tájékoztatást, árajánlatot nem 
kapott, illetve el nem fogadott.

A Vevő jótállási igényét a forgalmazónál vagy a kijelölt szervizpartnernél érvényesítheti.

A Vevő az alábbi, Gyártó által kijelölt szakszerviznél közvetlenül érvényesítheti beüzemeltetési, javítási vagy karban-
tartási igényét:

PAKOLE SZERVIZ Kft.
8000 Székesfehérvár Börgöndi út 8-10.

Telefonszám: +36-30/206-3134
E-mail cím: szerviz@pakole.hu



PAKOLE TRADE Ipari és Kereskedelmi Kft.
H-8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10�
www�pakole�hu
mail@pakole�hu
Tel�: +36 22 316 484

www.pakole.hu
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