
COMPUTHERM Q4Z

Uputstvo za rukovanje

ZONSKI KONTROLNIK
(za regulaciju temperature u 1-4 grejnih zona)



1. OPŠTI PODACI O ZONSKOM KONTROLNIKU COMPUTHERM Q4Z
Budući da se kotlovi izrađuju sa mogućnošću priključenja samo jednog 

sobnog termostata, za podelu mreže grejanja na više zona, za upravljanje 
zonskim ventilima i za rad kotla sa više termostata potreban je zonski kontrolnik.  
Zonski kontrolnik prima signale termostata (T1; T2; T3; T4), otvara/uključuje 
zonski/e ventil/e/pumpu/e priključene na zonske izlaze (Z1; Z2; Z3; Z4, Z1-2; 
Z3-4; Z1-4) i uključuje kotao (NO; COM).

COMPUTHERM Q4Z zonski kontrolnik može da reguliše 1-4 kom. grejnih 
zona sa kontaktnim, žičanim termostatom tako, da pojedine zone mogu da 
funkcionišu nezavisno jedna od druge, ali, po potrebi, svaka zona može da 
funkcioniše istovremeno.
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de igény esetén akár az összes zóna egyszerre is tud üzemelni.

4-nél több zóna vezérléséhez két vagy több COMPUTHERM Q4Z

zónavezérlõ használatát javasoljuk. Ebben az esetben a potenciál-

mentes kazánvezérlõ kimeneteket (NO; COM) párhuzamosan kell a

kazánhoz csatlakoztatni.

2. A ZÓNAVEZÉRLÕ CSATLAKOZÁSI PONTJAI, LEGFON-

TOSABB TECHNIKAI INFORMÁCIÓI

� Mind a 4 zónának van egy-egy összetartozó szobater-

mosztát (T1; T2; T3; T4) csatlakozási pontja és egy-egy

zónaszelep/szivattyú vezérlõ kimenete (Z1; Z2; Z3; Z4). Az 1.

zóna szobatermosztátja (T1) az 1. zóna zónaszelep/szivattyú

kimenetét (Z1) vezérli, a 2. zóna szobatermosztátja (T2) a 2. zóna

zónaszelep/szivattyú kimenetét (Z2) vezérli, stb. A szobater-
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Za kontrolu više od 4 zona, predlažemo da se koristi dva ili više kontrolnika 
COMPUTHERM Q4Z. U tom slučaju, obe (ili sve) izlaze kontrolnika kotla 
bez potencijala (NO; COM) treba priključiti na kotao.

2. PRIKLJUČNE TAČKE ZONSKOG KONTROLNIKA I NAJVAŽNIJE 
TEHNIČKE INFORMACIJE

- Svih 4 zona imaju po jednu priključnu tačku za sobne termostate 
(T1; T2; T3; T4) i po jedan izlaz za zonske ventile/pumpe (Z1; Z2; Z3; 
Z4). Sobni termostat (T1) zone 1 upravlja izvodom zonskog ventila/pumpe  
zone Z1, a sobni termostat 2. zone (T2) upravlja izlazom zonskog ventila/
pumpe (Z2) 2. zone itd.
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mosztátok (T1; T2; T3; T4) vezérlõ utasítására a (Z1; Z2; Z3; Z4)

zónakimeneteken 230V AC feszültség jelenik meg és a kimene-

tekre csatlakoztatott zónaszelep(ek) és/vagy szivattyú

nyit(nak)/indul. Az egyes zónákhoz tartozó termosztát és

zónavezérlõ csatlakozók (T1-Z1; T2-Z2, stb.) a könnyebb szerel-

hetõség érdekében azonos színû sorkapcsokkal vannak szerelve.

� Az 1. és 2. zónáknak van egy közös zónaszelep/szivattyú

vezérlõ kimenete (Z1-2) is. Ha az 1. és/vagy 2. zóna termosztát-

ja közül valamelyik (mindkettõ) bekapcsol, a Z1 és/vagy Z2

kimeneteken megjelenõ 230V AC feszültség mellett a Z1-2

kimeneten is 230V AC feszültség jelenik meg és a kimenetre

csatlakoztatott zónaszelep(ek) és/vagy szivattyú is nyit(nak)/indul. A

Z1-2 zónaszelep/szivattyú vezérlõ kimenet alkalmas egy olyan

helyiség (pl. elõszoba) zónaszelepének nyitására/szivattyújának
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Na komandu sobnih termostata (T1; T2; T3; T4) na zonskim izlazima 
(Z1; Z2; Z3; Z4) se pojavljuje napon od 230V AC, a zonski ventil/i ili/i 
pumpa/e se upuštaju. Termostati i priključci zonskog kontrolnika koji 
pripadaju pojedinim zonama (T1-Z1; T2-Z2 itd.) su sa serijskim priključcima 
iste boje radi lakšeg montiranja.

- Zone 1 i 2 imaju i zajednički kontrolni izlaz zonskog ventila/pumpe 
(Z1-2).  Ako se jedan od (ili oba)  termostata zone 1 i/ili 2 uključuje, pored 
napona od 230V AC na izlazima Z1 i/ili Z2, napon od 230V AC pojavljuje 
se i na izlazu Z1-2, a zonski ventil/i i/ili pumpa/e, priključeni na taj izlaz, 
se otvaraju/upuštaju. Kontrolni izlaz zonskog ventila/pumpe Z1-2 može da 
otvori zonski ventil/da uključi pumpu takve prostorije (npr. predsoblja) koja 
nema poseban termostat, ne greje se uvek, ali je njeno grejanje potrebno 
kada se greje u 1. i/ili 2. zoni.
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indítására, melynek nincs külön termosztátja, nem fût mindig, de

fûtésére mindig szükség van, ha az 1. és/vagy 2. zóna fût.

� A 3. és 4. zónáknak van egy közös zónaszelep/szivattyú

vezérlõ kimenete (Z3-4) is. Ha a 3. és/vagy 4. zóna termosztátja

közül valamelyik (mindkettõ) bekapcsol, a Z3 és/vagy Z4

kimeneteken megjelenõ 230V AC feszültség mellett a Z3-4

kimeneten is 230V AC feszültség jelenik meg és a kimenetre

csatlakoztatott zónaszelep(ek) és/vagy szivattyú is nyit(nak)/indul. A

Z3-4 zónaszelep/szivattyú vezérlõ kimenet alkalmas egy olyan

helyiség (pl. fürdõszoba) zónaszelepének nyitására/szivattyújának

indítására, melynek nincs külön termosztátja, nem fût mindig, de

fûtésére mindig szükség van, ha a 3. és/vagy 4. zóna fût.
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- Zone 3 i 4 imaju i zajednički kontrolni izlaz zonskog ventila/pumpe 
(Z3-4). Ako se jedan od (ili oba) termostata zone 3 i/ili 4 uključuje, 
pored napona od 230V AC na izlazima Z3 i/ili Z4, napon od 230V AC se 
pojavljuje i na izlazu Z3-4, a zonski ventil/i i/ili pumpa/e, priključeni na taj izlaz, 
se otvaraju/upuštaju. Sa kontrolnim izlazom zonskog ventila/pumpe Z3-4 
može se otvoriti i zonski ventil/uključiti pumpa takve prostorije (npr. kupatilo) 
koja nema poseban termostat, ne greje se uvek, ali je njeno grejanje uvek 
potrebno kada se zone 3 i/ili 4 greju.
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� Az 1.; 2.; 3.; és 4. zónáknak van egy közös szivattyúvezér-

lõ kimenete (Z1-4) is. Ha az 1.; 2.; 3.; és/vagy 4. zóna termosztát-

ja közül bármelyik (mindegyik) bekapcsol, a Z1-4 kimeneten is

230V AC feszültség jelenik meg és a Z1-4 kimenetre csatlakozta-

tott szivattyú is indul. A Z1-4 szivattyúvezérlõ kimenet alkalmas egy

olyan helyiség (pl. közlekedõ, fürdõszoba) padlófûtés szivattyújának

indítására, melynek nincs külön termosztátja, de fûtésére mindig

szükség van, ha az 1.; 2.; 3.; és/vagy 4. zóna közül

valamelyik/mindegyik fût. Ez a kimenet alkalmas egy központi

keringetõ szivattyú indítására is, mely bármelyik zóna termosztátjá-

nak bekapcsoló utasítására indul. A kazánvezérlõ kimenet késlel-

tetésével együtt a Z1-4 szivattyúkimenet késleltetése is

aktiválódik. (A késleltetés aktiválását a következõ fejezet

ismerteti.)
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- Zone 1, 2, 3 i 4 imaju zajednički kontrolni izlaz za pumpu (Z1-4).  
Ako se jedan od termostata  zone 1, 2, 3 i/ili 4 uključuje (ili se uključuju 
svi termostati), na izlazu  Z1-4, se pojavljuje napon od 230V AC i pokreće 
se pumpa priključena na izlaz Z1-4. Izlaz za pumpu Z1-4 je pogodan za 
uključenje pumpe za podno grejanje takve prostorije (npr. hodnika, kupatila), 
koja nema zaseban termostat, ali je njeno stalno grejanje uvek potrebno 
ako se greje neka od zona 1, 2, 3 i/ili 4, ili svaka istovremeno. Ovaj izlaz 
je pogodan i za uključenje centralne cirkulacione pumpe, ako se uključuje 
termostat bilo koje zone. Odloženim aktiviranjem regulatora kotla, aktivira 
se i odloženo uključenje izvoda pumpe Z1-4. (Aktiviranje odloženog 
uključenja je opisano u sledećem delu).
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� Az 1.; 2.; 3.; és/vagy 4. zónának van egy közös potenciál-

mentes kazánvezérlõ kimenete (NO; COM). Ha az 1., 2.; 3.;

és/vagy 4. zóna termosztátja közül bármelyik/mindegyik bekapcsol,

a kazánvezérlõ kimenet (NO; COM) záródik és indítja a kazánt. A

NO; COM kimenet egy késleltetõ elektronikával is el van látva.

Lassú mûködésû, elektrotermikus zónaszelepek használata esetén

-amennyiben a kazán indításakor az összes zóna zárt állapotban

van- a kazánszivattyú védelme érdekében szükséges a kazán

késleltetett indítása. A késleltetés a "DELAY" jumper ON

helyzetében aktív.

3. A ZÓNAVEZÉRLÕ ELHELYEZÉSE

A zónavezérlõt a kazán és/vagy a fûtési osztó-gyûjõ közelébe

célszerû elhelyezni úgy, hogy azt csepegõ víz, káros hõhatás és
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- Zone 1, 2, 3 i 4 imaju zajednički izvod za regulisanje kotla bez 
potencijala (NO; COM). Ako se uključuje neki od termostata zone 1, 2, 3 i/
ili zone 4, izlaz regulatora kotla (NO; COM) se zatvara i pokreće kotao. Izlaz 
NO; COM opremljen i elektronikom za odloženo aktiviranje.  

- U slučaju korišćenja elektrotermičkih zonskih ventila sa sporom 
funkcijom, – kada su kod pokretanja kotla sve zone u zatvorenom stanju, 
– da bi se zaštitila pumpa kotla, potrebno je odloženo aktiviranje kotla.  
Odloženo aktiviranje je aktivan kada je premosnik „DELAY“ u položaju „ON“ 
(uključen). 

3. MONTIRANJE ZONSKOG KONTROLNIKA

Najefikasnije je, da se zonski kontrolnik montira u blizini kotla i/ili 
razvodnika za grejanje tako, da ne bude izložen štetnim uticajima kapajuće 
vode i toplote, te da se mehanički ne oštećuje.
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mechanikai sérülés ne érhesse.

4. A ZÓNAVEZÉRLÕ BEKÖTÉSE, ÜZEMBE HELYEZÉSE

� Lazítsa meg a készülék dobozának alsó élén található

csavarokat és válassza le a fedõlapot az alaplapról. Ekkor szabad-

dá válnak a termosztátok, a zónaszelepek, a szivattyú(k), a kazán

és a hálózati vezeték  csatlakózói.

� Jelölje ki a zónavezérlõ helyét a kazán (fûtési osztó-gyüjtõ,

zónaszelepek) közelében és készítse el a készülék rögzítéséhez

szükséges furatokat a falon.

� Csatlakoztassa a fûtés vezérléséhez szükséges készülékek

(termosztátok, zónaszelepek, kazán, szivattyú stb.) vezetékeit

valamint a hálózati csatlakozóvezetéket a mellékelt ábra alapján a

zónavezérlõhöz.
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4. PRIKLJUČENJE I PUŠTANJE U RAD ZONSKOG KONTROLNIKA
- Olabavite zavrtnje, koji se nalaze na donjoj ivici kutije kontrolnika i 

odvojite poklopac od osnovne ploče. Tada će se osloboditi priključci termo-
stata, zonskih ventila, pumpe/i, kotla i priključka na mrežu.

- Obeležite lokaciju zonskog kontrolnika u blizini kotla (razvodnika gre-
janja, zonskih ventila) i izbušite otvore u zidu za fiksiranje uređaja.  

- Priključite na zonski kontrolnik priključke uređaja za upravljanje grejan-
jem (termostate, zonske ventile, kotao, pumpu itd.), odnosno priključak na 
napojnu mrežu prema priloženom dijagramu.
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9

zónakimentek csatlakozóikazánvezérlõ kimenet csatlakozója

szobatermosztátok csatlakozói késleltetõ jumper hálózati vezeték csatlakozója

Priključci sobnih termostata Prenosnik za odloženo uključenje Priključak na napojnu mrežu

Priključak izlaza za upravljanje kotlom Priključci izlaza zona
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Figyelem! A zónavezérlõhöz csatlakoztatott szobatermosztátok,

zónaszelepek és szivattyúk mûködési feszültsége 230V AC,

zónánkénti max. terhelhetõsége 1A (0,5A induktív terhelés). A csat-

lakozóvezetékeket  ezen paraméterek figyelembevételével java-

soljuk kiépíteni.

A COMPUTHERM Q4Z zónavezérlõ csatlakozóinak méretei max.

2-3 párhuzamosan kapcsolt készülék (zónaszelep, szivattyú, stb.)

vezetékeinek fogadására alkalmasak. Ha egy zónakimenethez

ennél több készüléket (pl. 4 db zónaszelepet) kíván párhuzamosan

csatlakoztatni, akkor azok vezetékeit még a bekötés elõtt közösítse

és csak a közös vezetéket csatlakoztassa a zónavezérlõhöz.

� Rögzítse a zónavezérlõ alaplapját a falra a mellékelt csavarok

segítségével.
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Pažnja! Radni napon sobnih termostata, zonskih ventila i pumpi 
priključenih za zonski regulator je 230V AC, a maksimalno opterećenje 
po zoni je 1A (0.5A induktivnog opterećenja). Predlažemo, da se priključni 
vodovi izrade uzimajući u obzir ove parametre. 

Dimenzije priključaka zonskog kontrolnika COMPUTHERM Q4Z 
omogućavaju priključenje najviše 2-3 paralelno priključenih uređaja (zonskog 
ventila, pumpi itd.). Ako želite da na jedan zonski izlaz paralelno priključite 
više uređaja (npr. 4 kom. zonskih ventila), tada ujedinite priključke ovih 
uređaja i samo zajednički priključak priključite na zonski kontrolnik. 

- Pričvrstite na zid osnovnu ploču zonskog kontrolnika pomoću priloženih 
zavrtnja.
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� Lassú mûködésû, elektrotermikus zónaszelepek használata

esetén, ha fûtés nélküli alaphelyzetben az összes zónaszelep zárt

állapotban van, a kazán indítását a kazánszivattyú védelme

érdekében késleltetni kell. A késleltetés aktiválásához a "DELAY"

(késleltetés) jumpert ON helyzetbe kell állítani. (Alapállapotban a

késleltetés nem aktív.)  

� Helyezze vissza a zónavezérlõ elõlapját és rögzítse azt a

készülék dobozának alsó élén található csavarok segítségével.

� Csatlakoztassa a zónavezérlõt a hálózathoz.
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- U slučaju korišćenja elektrotermičkih zonskih ventila sa sporom 
funkcijom, kada su kod pokretanja kotla svi zonski ventili u zatvorenom 
stanju, potrebno je odloženo aktiviranje kotla da bi se zaštitila pumpa kotla. 
Za aktiviranje odloženog upuštanja, potrebno je da se uključi (ON – položaj) 
premosnik „DELAY“ (odlaganje). (U fabrički podešenom stanju, odloženo 
upuštanje nije aktivno). 

- Vratite poklopac zonskog kontrolnika i pričvrstite ga pomoću šrafova na 
donjem uglu kutije uređaja. 

- Priključite zonski kontrolnik na mrežu.
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5. A ZÓNAVEZÉRLÕ HASZNÁLATA

A bekötések, hálózathoz csatlakoztatás és a készülék hálózati

kapcsolójának bekapcsolása (ON állás) után a zónavezérlõ

üzemkész állapotba kerül, melyet a készülék elõlapján található

"POWER" feliratú, piros színû és az "A/M" feliratú, kék színû LED

dióda világítása jelez. Ezt követõen bármely zóna termosztátjának

bekapcsoló utasítására nyit/indul az aktuális zóna zónaszelepe/szi-

vattyúja és indul a kazán. (Ha a kazánindítás késleltetése aktív,

akkor a kazán indítása és a Z1-4 zónakimeneten megjelenõ 230V

AC feszültség is 4 perc késleltetést kap.)

Az "A/M" (AUTO/MANUAL) gomb megnyomásával (az AUTO, a

gyári alaphelyzet állapotát az A/M gomb melletti kék színû LED

dióda világítása jelzi) lehetõség van a termosztátok kiiktatására és
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5. KORIŠĆENJE ZONSKOG KONTROLNIKA

Nakon prikljucenja uredaja na mrezu, te ukljcenja kontrolnika (ON 
pozicija), zonski kontrolnik je spreman za pustanje u rad, a to se signalizira 
upaljenom, crvenom LED diodom „POWER“ i plavom LED diodom „A/M“ na 
prednjoj strani uređaja.  Nakon toga, na komandu uključenja termostata bilo 
koje zone otvara/pokreće se zonski ventil/pumpa aktuelne zone i pokreće 
se kotao. (Ako je aktivirano odloženo uključenje kotla, tada se upuštanje 
kotla odlaže za 4 minuta kao i pojavljivanje napona od 230V AC na zonskom 
izlazu Z1-4).

Pritiskom na taster „A/M“ (AUTO/MANUAL) (poziciju fabrički podešenog 
početnog stanja, „AUTO“, signalizira svetleća plava LED dioda pored tastera 
A/M)
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az egyes termosztáthoz tartozó fûtési zóna kézi vezérléssel történõ

indítására. Erre akkor lehet szükség átmenetileg, ha pl. valamelyik

termosztát elromlott vagy az egyik termosztátban lemerült az elem.

Az egyes zónák fûtésének kézi (MANUAL) indítását az "A/M" gomb

megnyomása után a zóna sorszámát jelzõ gomb megnyomásával

tudjuk elvégezni. A kézi vezérléssel bekapcsolt zónák mûködését

ugyancsak jelzi a zónákat jelölõ piros színû LED diódák világítása,

de az A/M állapotot  jelzõ kék színû LED dióda ilyenkor nem világít.

(Kézi vezérlés esetén a kiiktatott termosztáthoz tartozó zóna fûtése

hõfokszabályozás nélkül üzemel.) A kézi vezérlésrõl az "A/M" gomb

ismételt megnyomásával vagy a "RESET" gomb megnyomásával

tud visszatérni a gyári alaphelyzethez, a fûtés termosztátok által

történõ vezérléshez (AUTO).
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mogu se isključiti termostati i uključiti manuelno upravljanje grejnih zona 
koji pripadaju pojedinim termostatima. To je privremeno potrebno onda, 
kada se npr. pokvari neki termostat, ili isprazni baterija u nekom termostatu.  
Manuelno upuštanje grejanja u pojedinim zonama (MANUAL) vrši se nakon 
pritiska na taster A/M pritiskom na taster koji obeležava redni broj zone.  
Funkcionisanje ručno uključenih zona signaliziraju i crvene LED diode, ali 
tada plava LED dioda, koji signalizira A/M status, ne svetli. (U slučaju ručnog 
upravljanja,  grejanje zone koje pripadaju isključenom termostatu, funkcionišu 
bez regulacije temperature). Sa ručnog pogona možete se vratiti na fabričko 
početno stanje, tj. termostatsko upravljanje grejanjem (AUTO), ponovnim 
pritiskom na taster „A/M“, ili pritiskom na taster „RESET“.
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6. A ZÓNAVEZÉRLÕ LEGFONTOSABB MÛSZAKI ADATAI:

� A zónavezérlõhöz bármely kapcsoló üzemû szobatermosztát

csatlakoztatható, mely kimeneti reléjének terhelhetõsége:

230V AC; min. 1A (0,5A induktív terhelés)

� Tápfeszültség: 230V AC; 50Hz

� Készenléti állapot teljesítményfelvétele: 0,5 W

� Zónakimenetek feszültsége: 230V AC; 50Hz

� Zónakimenetek terhelhetõsége: 1A (0,5A induktív terhelés)

� Kazánvezérlõ relé terhelhetõsége: 230V AC; 50Hz; 5A (2A

induktív terhelés)

� Kazánvezérlõ relé késleltetése:4 perc
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6. NAJVAŽNIJI TEHNIČKI PODACI ZONSKOG KONTROLNIKA

- Svaki tip sobnog termostata se može priključiti na zonski kontrolnik, 
koji ima izlazni relej sa mogućnošću opterećenja od: 230V AC; min. 1A 
(0,5A induktivno opterećenje)
- Napajanje: 230V AC; 50Hz
- Kapacitet stend-baj stanja:  0,5 W
- Napon izlaza zona:  230V AC; 50Hz
- Mogućnost opterećenja izlaza zona: 1A (0,5A induktivno opterećenje)
- Mogućnost opterećenja upravljačkog releja kotla:  230V  AC;  50Hz;  
5A  (2A induktivno opterećenje)
- Vreme odloženog upuštanja upravljačkog releja kotla: 4 minuta
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Zonski kontrolnik COMPUTHERM Q4Z zadovoljava zahteve EU EMC89/336/
EEC; LVD 73/23/EEC;   93/68/EEC  standarda.

UVOZNIK:

COMPUTHERM-FABO Doo
24000 SUBOTICA
MATIJE GUPCA 5

Tel: +381 (0) 24-536-371
Mob: +381 (0) 69-350-3005
www.: computherm-fabo.rs

e-mail: ctf@computherm-fabo.rs
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Importálja: QUANTRAX Kft.

6726 Szeged, Fülemüle u. 34.

Tel: 62/424-133 www.quantrax.hu;

Fax: 62/424-672 www.computherm-hungary.hu

quantrax@invitel.hu

A COMPUTHERM Q4Z zónavezérlõ az EU EMC89/336/EEC;

LVD 73/23/EEC; 93/68/EEC  szabványoknak megfelel.
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