
Tiskano vezje releja 
ERP01A50, ERP01A51

Priročnik za  
montažo

 4P563369-3C





Slovenščina 1

Pred montažo obvezno preberite ta priročnik in sledite navodilom. 

Oprema
Preverite, ali je priložena naslednja dodatna oprema:

Naziv Vmesnik Nosilec 
tiskanega 
vezja

Vezica Priročnik za 
montažo

Kabelski 
priključek

Oblika

Količina 1x 4x 3x 1x 1x

Električni vodnik
• Poskrbite, da kabli proti enotam pri ožičenju ne prehajajo prek 

tiskanega vezja.
• Priključite vmesnik na notranjo enoto, kot je opisano spodaj.

Plošča tiskanega 
vezja notranje enote

X40A

X5A



Slovenščina 2

Sprejemanje signala za delovanje
Priključitev alarma

A

A: Alarm (lokalna dobava)

AC 220~240 V
X11

X12

Primer:

Priključitev prezračevalnega sistema 

V

V: Prezračevalni sistem (lokalna dobava)

AC 220~240 V
X13

X14

Primer:

Pri namestitvi v sklopu lokalne dobave priključite zunanjo varnostno napravo 
(alarm, prezračevalno napravo) prek plošče tiskanega vezja releja.

Pozor 
Pri izbiri alarma in prezračevalne naprave poskrbite, da bosta po 
specifikacijah ustrezala lokalnim predpisom.

• Notranja enota omogoča samo izhodni signal za VKLOP delovanja.
• Če pride do nepravilnega delovanja, se zažene zunanja varnostna 

naprava, ki deluje naprej brez zaustavitve. Predvideti je treba drugo 
sredstvo za zaustavitev delovanja zunanje varnostne naprave (notranja 
enota ne zagotavlja signala za zaustavitev).

• Specifikacije kontakta plošče tiskanega vezja releja: stabilni tok 1 A 
(efektivna vrednost), zagonski tok 3 A (temenski).



Slovenščina 3

Če mora monter priključiti zunanjo napravo z električnim tokom več kot 1 A, 
je priporočljivo, da to stori v skladu s spodnjo shemo.

Tiskano vezje releja
X1M

Elektromagnetni rele

AC 220–240 V

Zunanja naprava 
s tokom več kot 1 A AC 220–240 V

Lokalna nastavitev
Spremeniti je treba nastavitve v daljinskem upravljalniku.

Če želite spremeniti 
korake za...

Potem

M SW –

Onemogoči
15 (25) 15

01 (privzeta 
nastavitev)

Omogoči 02

Montaža
• Ne spenjajte skupaj nizko- in visokonapetostnih kablov. 
• S priloženimi kabelskimi vezicami spnite morebitne ohlapne kable, 

da preprečite stik s tiskanim vezjem notranje enote.
Opomba: Za vgradnjo vmesnika je potrebna vgradna omarica za tiskano 
vezje vmesnika. Za podrobnosti o montaži v zvezi s pritrditvijo omarice na 
enoto glejte priročnik za montažo, priložen vgradni omarici.
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