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Igen tisztelt Vevő!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! 
Kérjük, az első üzembe helyezés előtt feltétlenül 
olvassa el ezen kezelési leírást!

Alkalmazási terület
A tárolótartály belső zománcfelületének lehetsé-
ges hibái elektrokémiai reakciókhoz/korrózióhoz 
vezethetnek. Az idegenáram-anód automatikusan 
biztosítja a szükséges védelmi potenciált, így 
tartósan megakadályozza a korrózió kialakulását 
az esetlegesen hibás zománcfelület esetén is. 
A magnézium-anód működés közben elfogy, 
ezért azt bizonyos időközönként meg kell újítani. 
Ezzel ellentétben az idegenáram-anódok gyakor-
latilag nem igényelnek karbantartást.

A megfelelő idegenáram-anód kiválasztása
A HMV-tároló gyártója segíthet a megfelelő ide-
genáram-anód kiválasztásában, különösen, ha 
azt utólagosan építik be régi készülékekbe. 
A gyártó ajánlásait vegye figyelembe. Segítségül 
a következő táblázat szolgálhat:

Tároló 
űrtartalma

Készülékek 
száma

Idegenáram-
anód száma

Elektróda 
hossza

150 - 700 1 1 380 mm

750 - 1000 1 1 430 mm

Figyelem!
• Az idegenáram-anód telepítését és a szüksé-

ges javítását csak szakember végezheti!
• Ha egy idegenáram-anód kerül beépítésre, ak-

kor az esetlegesen meglévő magnézium-anódot 
el kell távolítani!

• Az idegenáram-anód részei nem érintkezhetnek 
más beépített elemekkel (hőcserélő, beépített 
fűtés)!

• Az idegenáram-anódnak, mint az összes többi 
belépített elemnek, elektromosan szigeteltnek 
kell lennie. A hibátlan szigetelést mérőműszer-
rel kell ellenőrizni!

• Az idegenáram-anód megfelelő működésének 
biztosítása érdekében a működési közeg veze-
tőképessége legalább 150 μs/cm legyen.

(A ábra)

Elektronikus antikorróziós rendszer

Jelmagyarázat
1 Készülék
2 Tartófül
3 Védőkupak a fúráshoz elkülönített kábelnél
4 Rögzítőhorog a kábelekhez
5 Kupak helyzete, ha nem használja
6 Csatlakozó az anódkábelhez
7 Csatlakozó tápvezetékhez ~230 V-os
8 Aljzat kábelekhez
9 Menetes zár G 1/2"
10 Titánelektróda
11 Aktivált elektródavég 
 (Figyelem: ne súrolja meg és dörzsölje)
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(E ábra)

(D ábra)

(C ábra)

(B ábra)

Elektronikus antikorróziós rendszer

Szerelés
Általános utasítások
• A tartófület (2) úgy kell beállítani, hogy a készülék 

függőleges helyzetben legyen, a csatlakozások pedig 
lefel (E ábra).

• Az elektróda tárolótartályban lévő része nem érintheti 
a tároló falát vagy más beépített alkatrészt. Az aktíve-
lektróda vége nem lehet sérült (kopás, karcolás)!

• A telepítés után az elektromos szigetelést és az 
ellenállást mérőkészülékkel ellenőrizze (B, C, D ábra).

Kivitel
• A tömítettség biztosítása érdekében ragasszon te-

flonszalagot a záróelem menetére (9).
• Helyezze az elektródát a tároló megfelelő menetes 

hüvelyébe és csavarja be szorosan. Ellenőrizze a 
tömítettséget.

• Távolítsa el a védőkupakot (3) a tartófülből.
• A tartófület csavarokkal és a kétoldalas ragasztósza-

laggal rögzítse a tartály szigetelésére vagy dübellel 
(a készlet nem tartalmazza) a helyiség egyik falára. 
Vegye figyelembe a vezeték hosszát.

• Szerelés előtt távolítsa el a védőkupakot a kábelről 
(6) és pozicionálva (5) helyezze be a tartófülön.

• Akassza fel a készüléket a tartófülre.
• Csatlakoztassa a kábelt (6) a készülékhez, majd 

rögzítse a tartófül alsó részéhez (E ábra).

!
Figyelem!
A vezetéket tilos átalakítani (meghosszab-
bítani, rövidíteni, stb.)!
Csak a szállított eredeti kábeleket szabad 
használni!

Telepítés után
Mérőkészülékkel ellenőrizze az összes értéket (elektro-
mos szigetelés, ellenállás) (B, C, D ábra).
Töltse fel a tartályt vízzel és ellenőrizze a tömítettséget.

Üzembe helyezés
Az elektromos csatlakoztatást csak akkor lehet elvé-
gezni, ha a tartály teljesen fel van töltve vízzel. 
Csatlakoztassa a tápkábelt (7) a készülékhez, és 
rögzítse a kábeleket a tartófül alsó részén található 
tartókhoz (E ábra). Ezután csatlakoztassa a dugót a 
tápegységhez (tápfeszültség ~230 V).

Megjegyzés: Az elektromos bekapcsolás után az 
idegenáram-anód minden ellenőrző lámpája ismétel-
ten felgyullad. Ez néhány percig tart, és megmutatja 
a rendszer helyes indítását. Ezután elindul a normál 
működés.



A jelzőfények jelentése

Zöld fény:
Közvetlenül bekapcsolás után ez a lámpa körülbelül 
egy órán keresztül villog (Booster-funkció). 
A LED ezt követő folyamatos világítása a megfelelő 
működést jelzi.

Piros fény:
• A folyamatosan világító piros LED azt jelzi, hogy 

nincs kapcsolat a készülék és az elektróda között (pl. 
oxidáció), vagy ha a C ábrán bemutatott feltétel nem 
teljesül.

• A villogó piros LED rövidzárlatot jelez a kábelen, a 
csatlakozókon vagy az elektródán és azok záródásán.

Sárga fény:
A sárga LED villogása a tartály elektromos hibáját vagy 
telepítési hibát jelez.
•  Egyszerű villanás 4 másodperces intervallumban a 

hőcserélő vagy ellenállások nem megfelelő szigetelé-
sét, vagy DC-kóboráram jelentlétét jelzi.

•  Kétszeres villanás 4 másodperces intervallumban a 
tároló számára káros AC-kóboráram jelentlétét jelzi.

•  Háromszoros villanás 4 másodperces intervallumban 
jelzi, hogy DC-kóboráram is és AC-kóboráram is jelen 
van.

Ha a piros vagy a sárga színű LED világít, kérjük, 
értesítse a szakszervizt, aki elvégzi a szükséges 
ellenőrzéseket és beavatkozásokat a hiba okának 
kiküszöbölésére.
Minden beavatkozáskor a készüléket a hálózatról le kell 
választani, majd — mint az első indításkor — a kapcso-
latot visszaállítani (lásd  Üzembe helyezés). Bizonyos 
indítási idő után a zöld jelzőfénynek újra világítania kell. 
Ezt az első hetekben többször ellenőrizze.

Figyelem: A korrózióvédelmet csak folyamatos zöl-
den világító LED-ek garantálják!

Tanácsok használathoz
A tárolót legfeljebb 3 hónapig szabad üzemeltetni me-
legvíz-kivét nélkül. Gázok halmozódhatnak fel, amelyek 
zavaró zajokat okozhatnak a csőrendszerekben és a 
tartályban.
Legalább havonta egyszer ellenőrizze az idegená-
ram-anód működését az ellenőrző lámpákon keresztül.
Az idegenáram-anódot csak akkor kell lekapcsolni a 
hálózatról, ha a tartály nincs feltöltve vízzel.

Elektronikus antikorróziós rendszer

Műszaki adatok
•  Tápegység: 230 VAC, 50 - 60 Hz
•  Vezérlő feszültség: 2,75 - 3,8 VDC
•  Teljesítmény-felvétel: 3 watt
•  Védettség: IP 55 (*)
•  Működéshez megengedett helyiséghőm. : 0 - 45 °C
•  Elektródatartó zár átmérője: 1/2 „

(*) Függőleges beépítési csatlakozók alul (A ábra)

Az idegenáram-anódot a közös szabványok és irányel-
vek (DIN 4753/6, 2004/108/CE és 2006/95/CE irányelv) 
szerint állították elő. A műszaki fejlesztések során az 
adatok és a verziók megjegyzés nélkül bármikor meg-
változtathatók.

Járuljon hozzá aktívan a környezetvédelemhez!
Az anyagok környezetbarát megsemmisítése érdeké-
ben azokat szakszerűen válogassa szét, és a vonatko-
zó irányelvekkel összhangban a hulladékgyűjtő közpon-
tokba helyezze el. 

Hoval vevőszolgálat
Ha bármiféle kérdése merülne fel, vagy akár a legki-
sebb működési zavart tapasztalja, lépjen kapcsolatba 
a Hoval vevőszolgálattal. Leggyakrabban egy telefon-
hívás is elegendő a kis problémák megoldásához. Kép-
zett munkatársaink a legjobb tudásuk szerint segítenek 
Önnek. Amennyiben a hiba ily módon nem orvosolható, 
akkor valamelyik szerviztechnikusunk meglátogatja Önt. 
Kérjük megértését, hogy — a sürgős esetek kivételével 
— ez nem mindig lehetséges azonnal. 
A Hoval vevőszolgálat ajánlatát tekintse a Hoval kazán 
élettartamának meghosszabbításaként, és érdeklődjön 
az átalánydíjas karbantartási megállapodásról. Ve-
vőszolgálati kapcsolattartója szívesen tájékoztatja Önt. 
Elérhetőségünk:

LZ Thermotrade Kft.
2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Tel.: +36 28 588 810
thermotrade@hoval.hu
www.hoval.hu


