Instrukcja monta¿u

Kieszeñ œcienna dla Control Unit

Rys. 1 Kieszeñ œcienna (z zamontowanym regulatorem Control Unit)

1 = œruby blokuj¹ce

2 = pokrywa terminali

Zastosowanie:
Kieszeñ œcienna MS-K jest stosowana do monta¿u
regulatorów Control Unit. Mo¿na j¹ uruchomiæ po w³o¿eniu
regulatora do kieszeni i po wykonaniu niezbêdnych
pod³¹czeñ elektrycznych.

Monta¿ i pod³¹czenia elektryczne:
1. Wy³am wyt³oczenia na przewody w zale¿noœci od
wymaganej iloœci i rozmiarów w górnej lub dolnej czêœci
kieszeni œciennej po w³aœciwej stronie ³¹czenia
przewodów.
2. Przekrêæ œruby blokuj¹ce (1) o 900 (poziomo) i wyjmij
pokrywy zacisków / terminali (2).
3. Zamontuj kieszeñ œcienn¹ na œcianie stosuj¹c za³¹czone
ko³ki rozporowe. U¿yj za³¹czonego szablonu.
4. Pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i schematem znajduj¹cym siê
na nastêpnej stronie.

Uwaga: Zaciski X5 i X6 znajduj¹ce siê po lewej stronie
pracuj¹ pod niskim napiêciem i nie mog¹
³¹czyæ siê z przewodami zasilaj¹cymi i
przewodami wysokiego napiêcia.
Nieprzestrzeganie tej zasady mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie regulatora i utratê
gwarancji.

3 = regulator Control Unit

Zaciski X7 do X10 mog¹ pracowaæ przy wysokim napiêciu,
zgodnie z aktualnymi warunkami pracy.
Uwaga: Listwy pod³¹czeniowe posiadaj¹ zaciski bezœrubowe.
Po przyciœniêciu ¿ó³tej blokady w³ó¿ koñcówkê
przewodu i zwolnij blokadê.
5. Zdejmij obudowê zacisków (2) i wykonaj pod³¹czenia
przewodów.
6. Usuñ wtyczki pod³¹czeniowe z regulatora i w³ó¿ regulator
Control Unit (3) równomiernie go wsuwaj¹c w kieszeñ.
Po³¹czenie elektryczne nastêpuje przez w³o¿enie regulatora
w kontakty kieszeni œciennej. Zamocuj Control Unit za
pomoc¹ œrub znajduj¹cych siê po obu stronach regulatora.
Uwaga: Przewody wysokiego napiêcia musz¹ byæ instalowane
osobno od przewodów niskiego napiêcia. Zabrania siê
stosowania jednego przewodu wielo¿y³owego dla obu
napiêæ. Przewody czujników i magistrali danych nie
mog¹ byæ prowadzone razem z przewodami zasilania
urz¹dzenia.
Ogólne instrukcje bezpieczeñstwa
Wszelkie pod³¹czenia elektryczne mog¹ byæ wykonane
wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel z uprawnieniami,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami.
Pod³¹czenia elektryczne musz¹ byæ wykonane zgodnie z
instrukcj¹ kot³a.
Uwaga!
Od³¹cz od energii elektrycznej ca³y uk³ad przed przyst¹pieniem
do czynnoœci ³¹czeniowych. Nie dokonuj czynnoœci
prze³¹czeniowych pod napiêciem. Grozi to uszkodzeniem
regulatora.

Oznaczenie zacisków kieszeni œciennej MS-K
Listwy zaciskowe pod³¹czeñ 230V AC

N (zasilanie)

L1 (zasilanie)

Listwy zaciskowe pod³¹czeñ niskonapiêciowych

B - Magistrala BUS - A
Temp. zewnêtrzna
Temp. kot³a
Temp. ciep³ej wody
Temp. c.o. 1 z mieszaczem

Pod³¹czenia palnika
T1
T2
B4
B5
T6
T7
T8

Palnik 1-stopieñ
Palnik 1-stopieñ
Licznik godzin pracy 1 stopnia palnika
Licznik godzin pracy 2 stopnia palnika
Palnik 2-stopieñ
Palnik modulowany
Palnik 2-stopieñ

Zasilanie
L1
N

Pod³¹czenia zasilania 230V~+6/-10%, 50Hz

Wejœcie analogowe 1
Wejœcie analogowe 2

Pompy i si³owniki zaworów

Wejœcie analogowe 3

HCP
DHWP
MC1
MC2
1
1
2
2
LVA1
LVA2

Temp. c.o. 2 z mieszaczem
Temp. kolektora solarnego
Temp. zbiornika solarnego
Wejœcie impulsowe

Magistrala danych (Ÿród³o ciep³a)

Pompa obiegu bezpoœredniego c.o.
Pompa ³aduj¹ca c.w.
Pompa 1 obiegu z mieszaczem
Pompa 2 obiegu z mieszaczem
Zawór mieszaj¹cy 1 OTWIERANIE
Zawór mieszaj¹cy 1 ZAMYKANIE
Zawór mieszaj¹cy 2 OTWIERANIE
Zawór mieszaj¹cy 2 ZAMYKANIE
Wyjœcie analogowe 1 - programowalne
Wyjœcie analogowe 2 - programowalne

Prawid³owe odleg³oœci monta¿u
1. Przewody zasilaj¹ce musz¹ byæ instalowane oddzielnie od
przewodów czujników i magistrali danych. W tym
przypadku musi byæ zachowana minimalna odleg³oœæ
2 cm.

6. Wszystkie przewody BUS musz¹ byæ ekranowane.
Zalecany przewód: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0.6

7. Przewody ekranowane musz¹ byæ uziemione.

Rys. 4: Pojedyncze uziemienie przewodów
Zasilanie 230V~

Rys. 1: Minimalne odleg³oœci
instalacji przewodów
Nie uziemiaæ tutaj !
Przewód magistrali danych 12V
U¿yj wolnego zacisku uziemienia w kieszeni œciennej

2. Regulatory z w³asnym zasilaniem wymagaj¹ oddzielnej
instalacji przewodów zasilania, czujników i magistrali
danych. Zabrania siê uk³adania razem przewodów
zasilania z przewodami magistrali danych.
3. Monta¿ jednostki steruj¹cej i zdalnej w pobli¿u innych
urz¹dzeñ elektro-magnetycznych, tj. PrzekaŸniki, silniki,
transformatory, kuchenki mikrofalowe, telewizory,
g³oœniki, komputery, telefony bezprzewodowe, itp.,
wymaga zachowania minimalnego odstêpu 40 cm.

Kieszeñ œcienna z Control Unit

W po³¹czeniach typu gwiazdy nie uziemia siê przewodów
po obu stronach, jedynie po œrodku.
Ekran

2 ¿y³owy przewód danych
Rys. 2: Minimalna odleg³oœæ od innych
urz¹dzeñ

4. Miêdzy jednostk¹ zdaln¹ ZONE UNIT a steruj¹c¹ CONTROL
UNIT musi byæ zachowana minimalna odleg³oœæ 40 cm.
Kilka jednostek steruj¹cych mo¿e byæ instalowanych obok
siebie.
5.G³ówny przewód zasilaj¹cy instalacji centralnego
ogrzewania (Control Unit lub panelu sterowniczego kot³a)
musi byæ pod³¹czony z osobnego obwodu elektrycznego.
Zabrania siê instalowania tub fluorescencyjnych
(jarzeniówek) czy innych urz¹dzeñ mog¹cych zak³ócaæ ten
obwód elektryczny.
Bezpiecznik 16 A
Wy³¹cznik awaryjny kot³a

Monta¿ fluorescencyjnych tub na
osobnych obiegach

Kieszeñ œcienna

ród³o ciep³a
Rys. 3: Rozk³ad przewodów elektrycznych w kot³owni

Terminale
Rys. 5. Uziemienie w sieci gwiaŸdzistej

Kieszeñ œcienna

8.Czujnik temperatury zewnêtrznej nie mo¿e byæ
zamontowany w pobli¿u sprzêtu odbiorczo - nadawczego
(np. na œcianach gara¿u, gdzie znajduj¹ siê odbiorniki
sygna³u otwarcia drzwi gara¿u, si³owniki anten, alarmy, ...)

Wymiary i maksymalne d³ugoœci przewodów
Dla wszystkich przewodów o napiêciu 230V, tj. przewodów
zasilania, palnika, pomp, serwomotorów:
1.5 mm2
Maksymalna d³ugoœæ przewodu:
nieograniczona
Przewody czujników:
0.5 mm2 (min)
Pod³¹czenia magistrali danych:
0.6 mm Ø
Zalecany przewód:
J-Y(St)Y 2 x 0.6,
ekranowany
Maksymalna d³ugoœæ:
50 m
D³u¿sze odleg³oœci s¹ mo¿liwe ale zwiêksza siê ryzyko
zak³óceñ.

góra

6 mm Ø

Szablon monta¿u
dla kieszeni œciennej MS-K

6 mm Ø

góra

