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Česky 1

Před instalací si vždy přečtěte tento návod a řiďte se pokyny. 

Příslušenství
Zkontrolujte, zda je zahrnuto následující příslušenství.

Název Adaptér Podpora 
DPS

Kabelový 
pásek

Instalační 
příručka

Kabelový 
svazek

Tvar

Množství 1x 4x 3x 1x 1x

Elektrické vedení
• Při zapojování se ujistěte, že vodiče do jednotek neprocházejí přes DPS.
• Zapojte adaptér k vnitřní jednotce dle popisu níže.

DPS vnitřní jednotky

X40A

X5A



Česky 2

Příjem provozního signálu
Připojení alarmu

A

A: Alarm (lokálně dostupný díl)

220~240 V stř.
X11

X12

Příklad:

Připojení větracího systému 

V

V: Větrací systém (lokálně dostupný díl)

220~240 V stř.
X13

X14

Příklad:

Při instalaci externího bezpečnostního zařízení (alarm, větrání) jako 
lokálně dostupného dílu jej připojte přes toto relé na DPS.

Pozor 
Vyberte specifikace alarmu a větrání v souladu s místními předpisy

• Na výstupu z vnitřní jednotky je pouze provozní signál ZAPNUTO.
• Když dojde k odchylce, externí bezpečnostní zařízení se spustí a 

pokračuje v provozu. Zajistěte další prostředek pro vypnutí externího 
bezpečnostního zařízení (na výstupu z vnitřní jednotky není žádný 
vypínací signál).

• Specifikace kontaktů relé na DPS: proud ve stabilním stavu 1 A (RMS), 
vstupní nadproud 3 A (vrchol).



Česky 3

Pokud instalační technik potřebuje připojit externí zařízení s elektrickým 
proudem vyšším než 1 A, doporučujeme připojit zařízení podle 
následujícího schématu.

Relé na DPS
X1M

Elektromagnetické relé

220-240 V stř.

Externí zařízení 
s proudem vyšším než 1 A 220-240 V stř.

Místní nastavení
Je nezbytné změnit nastavení v dálkovém ovladači.

Chcete-li změnit 
přírůstky na...

Pak…

M SW –

Deaktivovat
15 (25) 15

01 (výchozí 
nastavení)

Aktivovat 02

Instalace
• Nesvazkujte společně vodiče nízkého a vysokého napětí. 
• Spojte do svazku veškeré volné části vodičů pomocí kabelových pásků, 

které jsou součástí dodávky, aby byly volné vodiče vedeny mimo DPS 
vnitřní jednotky.

Poznámka: K instalaci adaptéru je nutná instalační krabice pro 
adaptér desky plošných spojů. Podrobné pokyny pro připevnění krabice 
k jednotce najdete v instalačním návodu, který byl dodán s instalační 
krabicí.
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