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Română 1

Aveți grijă să citiți acest manual înainte de instalare și să respectați 
instrucțiunile. 

Accesorii
Verificați dacă s-au inclus următoarele accesorii:

Denu-
mire

Adaptor Suport 
pentru placă 
cu circuite 
imprimate

Colier Manual de 
instalare

Cablaj

Formă

Cantitate 1x 4x 3x 1x 1x

Cablaj electric
• Cablurile către unități nu trebuie să treacă peste placa cu circuite 

imprimate atunci când realizați conexiunile.
• Conectați adaptorul la unitatea interioară așa cum se descrie mai jos.

Placă cu circuite 
imprimate pentru 
unitatea interioară

X40A

X5A



Română 2

Primirea semnalului pentru operațiuni
Atașarea unei alarme

A

A: Alarmă (procurare la fața locului)

C.a. 220~240 V
X11

X12

Exemplu:

Atașarea unui sistem de ventilare 

V

V: Sistem de ventilare (procurare la fața locului)

C.a. 220~240 V
X13

X14

Exemplu:

Când instalați dispozitivul de siguranță extern (alarmă, ventilare) ca 
dispozitiv procurat la fața locului, conectați-l prin intermediul plăcii cu 
circuite imprimate a releului.

Atenție 
În ceea ce privește selecția pentru alarmă și ventilare, selectați 
specificațiile în conformitate cu reglementările locale

• Unitatea interioară emite doar semnalul PORNIT pentru funcționare.
• Când apare o anomalie, dispozitivul de siguranță extern pornește și 

continuă să funcționeze. Asigurați un alt mijloc de oprire a dispozitivului de 
siguranță extern (unitatea interioară nu furnizează un semnal de oprire).

• Specificații pentru contactele plăcii cu circuite imprimate pentru releu: 
curent în stare stabilă: 1 A (RMS), curent de impuls 3 A (vârf).



Română 3

Dacă instalatorul trebuie să conecteze un dispozitiv extern cu un consum 
de curent mai mare de 1 A, se recomandă conectarea dispozitivului în 
conformitate cu diagrama de mai jos.

Placă cu circuite imprimate pentru releu
X1M

Releu electromagnetic

220 - 240 V c.a.

Dispozitiv electric cu 
un consum de curent 
mai mare de 1 A 220 - 240 V c.a.

Setare la fața locului
Este necesar să schimbați setările în telecomandă.

Dacă doriți să schimbați 
incrementurile la...

Atunci

M SW –

Dezactivare
15 (25) 15

01 (setare implicită)

Activare 02

Instalarea
• Nu faceți prindeți la un loc cablurile de înaltă și joasă tensiune. 
• Strângeți toate cablurile în exces cu colierele atașate pentru a nu 

permite contactul dintre cablurile desprinse și placa cu circuite 
imprimate a unității interioare.

Notă: cutia de instalare pentru placa cu circuite imprimate a adaptorului 
este necesară pentru instalarea adaptorului. Pentru detalii despre instalare, 
mai precis despre atașarea cutiei la unitate, consultați manualul de 
instalare furnizat cu cutia de instalare.
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