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Før installering
■■Dette utstyret er i samsvar med EN/IEC 61000-3-12, forutsatt at systemets kortslutningsstrøm
Ssc er høyere enn eller lik Ssc i tabell 4 ved grensesnittpunktet mellom brukerens tilførsel og
det offentlige systemet. Det påligger installatøren eller brukeren av utstyret å sikre, eventuelt ved
å forhøre seg med operatøren av distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en forsyning
med en kortslutningsstrøm Ssc høyere enn eller lik Ssc i tabell 4.
Tabell 4
FBQ35D

FBQ50D

FBQ60D

FBQ71D

FBQ100D

FBQ125D

FBQ140D

RZQG71L

Kombinasjoner

2 (—)

—

—

1 (—)

—

—

—

RZQG100L

3 (2,31)

2 (1,30)

—

—

1 (0,73)

—

—

RZQG125L

4 (3,33)

3 (2,32)

2 (2,05)

—

—

1 (0,74)

—

RZQG140L

4 (3,33)

3 (2,32)

—

2 (2,05)

—

—

1 (0,74)

RZQSG71L

2 (1,10)

—

—

1 (1,22)

—

—

—

RZQSG100L

2 (1,65)

2 (—)

—

—

1 (—)

—

—

RZQSG125L

4 (3,33)

3 (2,32)

2 (2,05)

—

—

1 (0,74)

—

RZQSG140L

4 (3,33)

3 (2,32)

—

2 (2,05)

—

—

1 (0,74)

Antall innendørsenheter (Ssc [MVA])

Eksempel på ledningsopplegg
■■Hvis kombinasjonen av enheter tilsvarer noen
av tilfellene i tabell 3, bruk separate strømtilførsler.
(Se figur 15)
Tabell 3
1x FBQ35D + RXS35L
2 x FBQ60D + RR100/125B eller RQ100/125B
2 x FBQ71D + RR100/125B eller RQ100/125B
4 x FBQ50D + RZQ200C
3 x FBQ60D + RZQ200C
3 x FBQ71D + RZQ200C
2 x FBQ100D + RZQ200C

1 2

3 L N

Separate strømtilførsler

4 x FBQ60D + RZQ200C
2 x FBQ125D + RZQ200C
■■Hvis kombinasjonen av enheter er lik et av tilfellene
i tabell 4, kan en separat strømtilførsel ifølge figur 15 brukes.
Hvis en separat strømtilførsel ifølge figur 15 brukes, er det
ikke behov for å konsultere operatøren av distribusjonsnettet.

1 2

3 L N

■■Hvis det er et krav at det skal brukes normal strømforsyning til
enhetene fra tabell 4, overholder tilkoblingen av enhetene
EN/IEC 61000-3-12(b).

(b) Europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene
for harmonisk strøm generert av utstyr koble til lavspenningssystemer
med inngangseffekt >16 A og ≤75 A per fase.

Felles strømtilførsler
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Koblingsskjema
Kretskort
Kretskort (vifte)
Kondensator
Kondensator
Velgerbryter
Sikring ·T,3.15A,250V·
Sikring ·T,5A,250V·
Sikring ·T,6.3A,250V·
Indikatorlamper
Magnetisk relé
Magnetisk relé
Reaktor
Motor (innendørsvifte)

Innendørsenhet
Motor (tappepumpe)
Resistor (strømsensor)

Resistor (strømsensor)
Termistor (innsuging)
Termistor (væske)
Termistor (konvektor)
Flytbryter
Diodebro
Svitsjet strømtilførsel
Signalmottakerkrets

Signaltransmisjonskrets
Terminalblokk (strømforsyning)
Terminalblokk (strømforsyning)
Rekkeklemme (styring)
Støyfilter
Ferrittkjerne
Ferrittkjerne
Jordfeilbryter
Kontakt (valgfritt tilbehør)

Kontakt (strømforsyning for ledningsopplegg)
Kontakt (for ledningsopplegg)
Kontakt (strømforsyning for adapter)

Lokalt ledningsopplegg
Skruklemme
Kontakt
For et system med flere innendørsenheter med parallell drift, se i dokumentasjonen for innendørsenhetene.
For detaljer, se koblingsskjemaet som er festet til utendørsenheten.
Ved bruk av sentral fjernkontroll skal denne kobles til enheten i samsvar med installeringshåndboken.
Ved tilkobling av inndataledninger fra utsiden kan drift med tvangsstyrt AV eller PÅ/AV-kontroll velges på fjernkontrollen.
Vil du ha mer informasjon, kan du se i installeringshåndboken.
For et system med flere innendørsenheter med parallell drift er tilkoblingsforholdet (antall innendørsenheter du kan koble til utendørsenheten) forskjellig.
Før tilkobling, se i Tekniske data eller den generelle katalogen.
For informasjon om hvordan man skifter mellom hovedenheten og underenhetene, se i installeringshåndboken for fjernkontrollen.
Farger: blk: svart; red: rød; blu: blå; wht: hvit; grn: grønn; ylw: gul; brn: brun; org: oransje; pnk: rosa

UTENDØRS

Tabell 3

Til ekstern inngang
Merknad ·5·
Til sentral fjernkontroll
Merknad ·4·

Strømforsyning
50Hz, 220~240V
60Hz, 220V

Kablet fjernkontroll
Merknad ·7·

Elektronikkomponentboks
Innendørs

Tabell 4
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