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Magyar 1

Az üzembe helyezés előtt mindenképpen olvassa el ezt a kézikönyvet, 
és kövesse a benne található utasításokat. 

Tartozékok
Ellenőrizze, hogy megvannak-e a következő tartozékok:

Név Adapter PCB 
tartó

Szorítóelem Szerelési 
kézikönyv

Vezeték-
köteg

Alak

Mennyiség 1x 4x 3x 1x 1x

Elektromos huzalozás
• Gondoskodjon róla, hogy az egységekhez vezető huzalok ne menjenek 

át a nyomtatott áramköri kártyán.
• Az adaptert az alábbiak szerint kösse be a beltéri egységhez.

Beltéri egység 
nyomtatott áramköri 
kártyája

X40A

X5A



Magyar 2

Működtetési jel fogadása
Riasztó csatlakoztatása

A

A: Riasztó (nem tartozék)

AC 220~240 V
X11

X12

Példa:

Szellőztetőrendszer csatlakoztatása 

V

V: Szellőztetőrendszer (nem tartozék)

AC 220~240 V
X13

X14

Példa:

Külső biztonsági eszköz felszerelésekor (riasztó, szellőztetés) ezzel 
a PCB-relével csatlakoztassa.

Vigyázat 
A riasztó és a szellőztetés tekintetében a helyi szabályozásnak 
megfelelően válassza ki annak specifikációját

• Csak az "üzemmód BE" jelet adja ki a beltéri egység.
• Rendellenesség esetén a külső biztonsági eszköz működni kezd és 

folyamatosan üzemel. Biztosítson másik megoldást a külső biztonsági 
eszköz leállításához (a beltéri egységnem ad ki leállítási jelet).

• A PCB-relé csatlakozójának specifikációi: stabil, 1 A-es áramerősség, 
3 A-es beömlési áramerősség (csúcs).



Magyar 3

Ha szerelőnek kell csatlakoztatnia az 1 A-nél nagyobb áramerősségű 
elektromos árammal táplált külső eszközt, akkor javasolt az eszközt 
az alábbi ábrának megfelelően csatlakoztatni.

PCB-relé
X1M

Elektromágneses relé

AC 220–240 V

Külső eszköz 1 A-nál 
nagyobb áramerősséggel AC 220–240 V

Helyszíni beállítás
Módosítani kell a beállításokat a távirányítón.

Ha a lépésközt 
a következőre 
szeretné módosítani:

Ezután

M SW –

Letiltás
15 (25) 15

01 (alapértelmezett 
beállítás)

Engedélyezés 02

Felszerelés
• Ne kötegeljen össze alacsony- és magasfeszültségű vezetékeket. 
• A felesleges vagy lelógó vezetékeket kösse össze a mellékelt 

kábelrögzítőkkel, nehogy a beltéri egység nyomtatott áramköri 
kártyájához érjenek.

Megjegyzés: Az adapter felszereléséhez szükség van a PCB adapterének 
felszerelő dobozára. A doboz és az egység csatlakoztatására vonatkozó 
szerelési részleteket a szerelődobozhoz mellékelt szerelési kézikönyvben 
találja.
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