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Задължително прочетете това ръководство преди монтажа 
и следвайте инструкциите. 

Аксесоари
Проверете дали са включени следните аксесоари:

Адаптер 
KRP1C65

Кабелен 
сноп 2

Кабелен 
сноп 1

Опора на 
печатната 
платка

Кабелна 
връзка

Ръководство 
за монтаж

CN2

X1 X2 X3 X4

YC

Y1

Y4

Y3

Y2

CN1F1U F2U

1× 1× 1× 4× 4× 1×

Наименования на частите

CN2

X1    X2    X3    X4

YC

Y1

Y2

Y3

Y4

CN1F1U   F2U

Конектор 
към печатната 
платка за 
вътрешното 
тяло 
(Кабелен 
сноп 2)

Свързване 
на контролен 
индикатор

Предпазители 5 A – 250 V

Свързване 
на брояч на 
работните 
часове

Кабелен 
сноп 1
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Електрически кабел
• Всички работи по окабеляването трябва да се извършват 

от квалифициран електротехник.
• Изключете всички източници на захранване преди монтажа 

на окабеляването.
• Доставените на място части и материали, както и електротехническите 

работи трябва да са в съответствие с местните разпоредби.
• Монтирайте прекъсвач на верига, способен да прекъсне 

захранването на цялата система.
• Вижте електромонтажната схема, приложена към вътрешното 

тяло, преди да се опитвате да свързвате кабелите. 
• Уверете се, че кабелите към модулите не преминават над 

печатната платка при окабеляването.
• Свържете адаптера към вътрешното тяло, както е описано по-долу.
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Кабелен сноп 2

Кабелен сноп 1
X33A

X28A

Печатна платка за 
вътрешното тяло (A1P)CN2

Получаване на сигнал на дисплея за работа
Монтиране на брояч на работните часове
Изходът се генерира при контакта, докато компресорът работи. 

HM

HM: Брояч на работните часове (доставка на място)

AC 220~240 V
X1

X2

Пример:
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Дисплей за ВКЛ. вентилатор
Изходът се генерира при контакта, докато вентилаторът работи. 

OL

OL: Индикатор за работа (доставка на място)

AC 220~240 V
X3

X4

Пример:

Монтаж
• Не привързвайте заедно в снопове кабели с ниско и високо 

напрежение. 
• Направете сноп от излишните кабели с приложените кабелни връзки, 

за да няма свободни кабели в печатната платка за вътрешното тяло.

Опора на 
печатната 
платка

Опора на 
печатната 
платка

Адаптер KRP1C65

Адаптер KRP1C65
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