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Ελληνικά 1

Διαβάστε οπωσδήποτε αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και 
ακολουθήστε τις οδηγίες. 

Παρελκόμενα
Ελέγξτε αν περιλαμβάνονται τα παρακάτω παρελκόμενα:

Όνομα Προσαρμογέας Πείρος 
στήριξης 
της PCB

Σφιγκτήρας Εγχειρίδιο 
εγκατάστασης

Πλεξούδα 
καλωδίων

Σχήμα

Ποσότητα 1x 4x 3x 1x 1x

Ηλεκτρικά καλώδια
• Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια για τις μονάδες δεν περνούν μέσα από την 

πλακέτα PC κατά την καλωδίωση.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα με την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με την 

παρακάτω διαδικασία.

Πλακέτα PC 
εσωτερικής μονάδας

X40A

X5A



Ελληνικά 2

Λήψη του σήματος λειτουργίας
Σύνδεση συστήματος συναγερμού

A

A: Συναγερμός (του εμπορίου)

AC 220~240 V
X11

X12

Παράδειγμα:

Σύνδεση συστήματος εξαερισμού 

V

V: Σύστημα εξαερισμού (του εμπορίου)

AC 220~240 V
X13

X14

Παράδειγμα:

Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής διάταξης ασφαλείας (σύστημα 
συναγερμού, εξαερισμού) ως εξοπλισμού του εμπορίου, συνδέστε τη 
μέσω αυτής της PCB ρελέ.

Προσοχή 
Για την επιλογή του συστήματος συναγερμού και εξαερισμού, επιλέξτε 
τις προδιαγραφές του σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

• Μόνο το σήμα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ της λειτουργίας εξάγεται από 
την εσωτερική μονάδα.

• Όταν παρουσιαστεί δυσλειτουργία, η εξωτερική διάταξη ασφαλείας 
ενεργοποιείται και συνεχίζει να λειτουργεί. Παράσχετε έναν άλλο 
τρόπο διακοπής της λειτουργίας της εξωτερικής διάταξης ασφαλείας 
(δεν ακούγεται σήμα διακοπής από την εσωτερική μονάδα).

• Προδιαγραφές επαφών PCB ρελέ: ρεύμα σταθερής κατάστασης 1 A 
(ενεργός ένταση - RMS), ρεύμα εκκίνησης 3 A (κορυφή).



Ελληνικά 3

Αν ο εγκαταστάτης πρέπει να συνδέσει εξωτερική διάταξη με ηλεκτρικό 
ρεύμα άνω του 1 A, συνιστάται να συνδέσει τη διάταξη σύμφωνα με το 
παρακάτω διάγραμμα.

PCB ρελέ
X1M

Ηλεκτρομαγνητικό ρελέ

AC 220-240 V

Εξωτερική συσκευή 
με ένταση ρεύματος 
άνω του 1 A AC 220-240 V

Τοπική ρύθμιση
Είναι απαραίτητο να αλλαχθούν οι ρυθμίσεις στο τηλεχειριστήριο.

Αν θέλετε να αλλάξετε 
τις διαβαθμίσεις σε...

Τότε

M SW –

Απενεργοποίηση
15 (25) 15

01 (προεπιλεγμένη 
ρύθμιση)

Ενεργοποίηση 02

Εγκατάσταση
• Μην δένετε καλώδια χαμηλής και υψηλής τάσης μαζί. 
• Πιάστε τυχόν καλώδια που εξέχουν με τα προσαρτημένα δεματικά 

καλωδίων, προκειμένου να μην έρχονται σε επαφή τυχόν χαλαρά 
καλώδια με την πλακέτα PC της εσωτερικής μονάδας.

Σημείωση: Για την εγκατάσταση του προσαρμογέα, απαιτείται ένα κιβώτιο 
εγκατάστασης για PCB προσαρμογέα. Για λεπτομέρειες εγκατάστασης 
σχετικά με την προσάρτηση του κιβωτίου στη μονάδα, ανατρέξτε στο 
εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιβώτιο εγκατάστασης.
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