
Röle PCB'si 
ERP01A50, ERP01A51

Montaj Kılavuzu

 4P563369-3C





Türkçe 1

Kurulumdan önce bu kılavuzu okuduğunuzdan emin olun ve talimatları 
izleyin. 

Aksesuarlar
Aşağıdaki aksesuarların eksiksiz şekilde verildiğini kontrol edin:

Adı Adaptör PCB 
Desteği

Kelepçe Montaj 
kılavuzu

Kablo 
demeti

Biçimi

Miktarı 1x 4x 3x 1x 1x

Elektrik teli
• Kablolarken üniteye giden kabloların PC kartının üzerinden 

geçmediğinden emin olun.
• Adaptörü iç üniteye aşağıda belirtildiği gibi kablolayın.

İç ünitenin PC kartı

X40A

X5A



Türkçe 2

İşletim sinyalini alma
Alarma takma

A

A: Alarm (sahada tedarik edilir)

AC 220~240 V
X11

X12

Örnek:

Havalandırma sistemi takma 

V

V: Havalandırma sistemi (sahada tedarik edilir)

AC 220~240 V
X13

X14

Örnek:

Sahada tedarik edilen harici güvenlik aygıtını takarken (alarm, havalandırma) 
bu röle PCB'si yoluyla bağlayın.

Dikkat 
Alarm ve havalandırmayla ilgili olarak özelliğini yerel yönetmeliklere 
göre seçin

• İç üniteden yalnızca işlem AÇIK sinyali çıkar.
• Bir anormallik meydana geldiğinde, harici güvenlik cihazı çalışmaya 

başlar ve çalışmaya devam eder. Harici güvenlik cihazını durdurmak 
için başka bir araç sağlayın (iç üniteden durdurma sinyali verilmez).

• Röle PCB'si kontağı özellikleri: sabit durum akımı 1 A (RMS), demaraj 
akım 3 A (tepe).



Türkçe 3

Montörün 1 A'dan fazla elektrik akımlı harici cihaz bağlaması gerekirse, 
cihazın aşağıdaki şemaya göre bağlanması önerilir.

Röle PCB'si
X1M

Elektromanyetik röle

AC 220-240 V

1 A'dan daha fazla 
akımlı harici cihaz AC 220-240 V

Yerel ayar
Ayarların uzaktan kumandada değiştirilmesi gereklidir.

Artışları değiştirmek 
isterseniz...

Ardından

M SW –

Devre dışı
15 (25) 15

01 (varsayılan ayar)

Devrede 02

Montaj
• Alçak ve yüksek gerilimli kabloları birbirine bağlamayın. 
• Gevşek kabloları iç ünite PC kartından uzak tutmak için fazla kabloları 

birlikte verilen kablo bağlarıyla toplayın.
Not: Adaptörü takmak için adaptör PCB'si montaj kutusu gereklidir. 
Kutunun üniteye takılmasıyla ilgili montaj talimatları için montaj kutusuyla 
birlikte verilen montaj kılavuzuna bakın.
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