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Slovenčina 1

Pred inštaláciou si prečítajte tento návod a postupujte podľa pokynov. 

Príslušenstvo
Skontrolujte, či je súčasťou dodávky nasledujúce príslušenstvo:

Názov Adaptér Uchytenie 
karty PCB

Svorka Návod na 
inštaláciu

Zväzok 
káblov

Tvar

Množstvo 1x 4x 3x 1x 1x

Elektrické vedenie
• Dbajte na to, aby vodiče smerujúce do jednotiek pri zapájaní 

neprekrývali kartu PCB.
• Adaptér zapojte do vnútornej jednotky ako je opísané nižšie.

Karta PCB 
vnútornej jednotky

X40A

X5A



Slovenčina 2

Príjem signálu prevádzky
Pripevnenie alarmu

A

A: Alarm (dodáva zákazník)

AC 220~240 V
X11

X12

Príklad:

Pripevnenie ventilačného systému 

V

V: ventilačný systém (dodáva zákazník)

AC 220~240 V
X13

X14

Príklad:

Pri inštalácii externého bezpečnostného zariadenia (alarmu, ventilácie), 
ktoré dodáva zákazník, pripojte zariadenie pomocou tohto relé karty PCB.

Upozornenie 
Pri výbere alarmu a ventilácie sa riaďte miestnymi predpismi.

• Z vnútornej jednotky sa vysiela len signál ZAP. prevádzky.
• V prípade výskytu anomálie sa spustí externé bezpečnostné zariadenie 

a pokračuje v prevádzke. Zabezpečte ďalší prostriedok na zastavenie 
externého bezpečnostného zariadenia (z vnútornej jednotky sa nevyšle 
žiadny signál zastavenia).

• Špecifikácie kontaktu relé karty PCB: stabilný prúd 1 A (RMS), 
nárazový prúd 3 A (špička).



Slovenčina 3

Ak inštalatér potrebuje pripojiť externé zariadenie s elektrickým prúdom 
vyšším ako 1 A, odporúča sa zariadenie pripojiť podľa nižšie uvedenej 
schémy.

Relé karty PCB
X1M

Elektromagnetické relé

AC 220 – 240 V

Externé zariadenie 
s prúdom vyšším ako 1 A AC 220 – 240 V

Lokálne nastavenie
Musia sa zmeniť nastavenia v diaľkovom ovládači.

Ak chcete zmeniť 
zvýšenia na...

Potom

M SW –

Deaktivovať
15 (25) 15

01 (predvolené 
nastavenie)

Odblokovať 02

Inštalácia
• Nezväzujte káble s nízkym a vysokým napätím. 
• Všetky nadbytočné vodiče zviažte pomocou dodaných spôn, aby neboli 

voľné vodiče v kontakte s kartou PCB vnútornej jednotky.
Poznámka: Pri inštalácii adaptéra sa vyžaduje inštalačná skriňa pre 
kartu PCB adaptéra. Detaily inštalácie súvisiace s pripevnením skrine 
k jednotke nájdete v návode na inštaláciu dodanom s inštalačnou skriňou.
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