
Печатна платка на релето 
ERP01A50, ERP01A51

Ръководство  
за монтаж

 4P563369-3C





Български 1

Задължително прочетете това ръководство преди монтажа и 
следвайте инструкциите. 

Аксесоари
Проверете дали са включени следните аксесоари:

Наиме-
нование

Адаптер Опора на 
печатната 
платка

Кабелна 
превръзка

Ръководство 
за монтаж

Кабелен 
сноп

Форма

Количе-
ство

1x 4x 3x 1x 1x

Електрически кабел
• Уверете се, че кабелите към модулите не преминават над 

печатната платка при окабеляването.
• Свържете адаптера към вътрешното тяло, както е описано по-долу.

Печатна платка на 
вътрешното тяло

X40A

X5A
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Получаване на сигнала за работа
Прилагане на аларма

A

A: Аларма (доставка на място)

AC 220~240 V
X11

X12

Пример:

Прилагане на вентилационна система 

V

V: Вентилационна система (доставка на място)

AC 220~240 V
X13

X14

Пример:

При монтиране на външно устройство за безопасност (аларма, 
вентилация) като доставка на място, свържете го посредством 
тази печатна платка на релето.

Внимание 
По отношение на избора на аларма и вентилация изберете 
спецификацията в съответствие с местните разпоредби

• Само сигналът за работа ВКЛ. излиза от вътрешното тяло.
• Когато възникне необичайна ситуация, външното устройство за 

безопасност стартира и продължава да работи. Осигурете друго 
средство за спиране на външното устройство за безопасност  
(не е предоставен сигнал за спиране от вътрешното тяло).

• Спецификации за контакт на печатната платка на релето: стабилно 
състояние на тока 1 A (RMS), пусков ток 3 A (пик).
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Ако монтажникът трябва да свърже външното устройство към 
електрически ток, по-голям от 1 A, е препоръчително да се свърже 
устройството съгласно схемата по-долу.

Печатна платка на релето
X1M

Електромагнитно реле

AC 220 – 240 V

Външно устройство 
с ток, по-голям от 1 A AC 220 – 240 V

Локална настройка
Необходимо е да промените настройките от устройството 
за дистанционното управление.

Ако искате да промените 
стъпките на...

Тогава

M SW –

Дезактивирано
15 (25) 15

01 (настройка по 
подразбиране)

Активирано 02

Монтаж
• Не привързвайте заедно в снопове кабели с ниско и високо 

напрежение. 
• Направете сноп от излишните кабели с приложените кабелни 

връзки, за да няма свободни кабели в печатната платка на 
вътрешното тяло.

Забележка: За да монтирате адаптера, е необходима монтажна 
кутия за печатната платка на адаптера. За подробности по монтажа 
относно прикрепването на кутия към модула, вижте ръководството 
за монтаж, предоставено с монтажната кутия.
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