MKIS00226-020-022010-CZ

Návod k obsluze
MODULÁRNÍ SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

Mod. CR1DIN

Čtěte pozorně všechny instrukce
Vemer S.p.A.









  


  


 



Soumrakový spínač CR1DIN je elektronicky řízený spínací přístroj s mikrospínáním kontaktů v souladu s
vyhláškou CEI EN 60669-2-1.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ROZMĚRY

UPOZORNĚNÍ !!
Mezi vstupy sondy a napájením není izolace
1)
2)
3)
4)

45

90

CR1DIN

Delay

5)
6)

ON

Relay

7)
8)

18

60

Aby byla zaručena bezpečnost práce s přístrojem, dodržujte následující upozornění:
Přístroj smí instalovat pouze kvalifikovaná osoba.
Čtěte pozorně všechny instrukce uvedené v tomto návodu.
Pečlivě dodržujte schéma zapojení při instalaci přístroje.
Před připojením ke svorkám se ujistěte, že připojované nebo již připojené vodiče k přístroji
nejsou pod napětím.
Před napájením přístroje připojte sondu a ujistěte se, že je správně uzavřena a umístěna.
Ujistěte se, že elektrický obvod, do kterého je přístroj zapojen, zaručí po instalaci
nepřístupnost ke svorkám.
Je-li některá část přístroje poškozena, nezapojujte nebo nepřipojujte jej do sítě.
Přístroj musí být instalován a zprovozněn v souladu s platnými předpisy pro elektrická
zařízení.

Kód
VJ62300000

Model
CR1DIN

Popis
Modulární soumrakový spínač
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Externí sonda (přiložena)
r 4UVQFǥLSZUÎ*1
r 1SPWP[OÎUFQMPUB$ $
r .BYJNÃMOÎW[EÃMFOPTUQSPQPKFOÎNF[JTPOEPVBQǭÎTUSPKFNN
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ZAPOJENÍ SONDY
  7MPßUFØSPVCPWÃLEPESÃßLZBMFIDFOBE[WFEOǏUF[ÃQBELVLSZUV(1)
  0UPǊUFLSZUFNTPOEZQSPUJTNǏSVIPEJOPWÝDISVǊJǊFLBßL[BSÃßDFBTFKNǏUFKFK(2)
UPOZORNĚNÍ: pro zachování krytí IP neztraťte těsnění
  4FKNǏUFQSǹDIPELVOBTQPEOÎTUSBOǏTPOEZ
  1SPWMFǊUFEWPVQÓMPWÝLBCFMNBUJDÎBQPUPNQSǹDIPELPVTPOEZ
UPOZORNĚNÍ: použijte kabel s dvojitou izolací
5) Zapojte dva vodiče do svorek
UPOZORNĚNÍ: nepřipojujte svorky k přístupným kovovým částem
  6UÃIOǏUFNBUJDJTQSǹDIPELPVBVQFWOǏUFOB[QǏULSZUTPOEZPUÃǊFOÎNWFTNǏSVIPEJOPWÝDISVǊJǊFL
  ;BQPKUFLBCFM[FTPOEZEPTWPSFL“C” a “D” na přístroji

SCHÉMA ZAPOJENÍ
Napájecí napětí
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