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Polski 1

Przed montażem należy przeczytać niniejszą instrukcję, a następnie 
postępować według jej zaleceń. 

Akcesoria
Sprawdzić, czy zostały dołączone następujące akcesoria:

Nazwa Adapter Mocowanie 
płytki  
drukowanej

Opaska 
zaciskowa

Instrukcja 
montażu

Wiązka 
przewodów

Kształt

Liczba 1x 4x 3x 1x 1x

Okablowanie elektryczne
• Podłączając okablowanie do urządzeń należy dopilnować, aby nie 

przechodziło nad płytką drukowaną.
• Podłączyć adapter do jednostki wewnętrznej zgodnie z poniższym 

opisem.

Płytka drukowana 
jednostki wewnętrznej

X40A

X5A



Polski 2

Odbiór sygnału pracy
Mocowanie alarmu

A

A: Alarm (nie należy do wyposażenia)

AC 220~240 V
X11

X12

Przykład:

Mocowanie systemu wentylacji 

V

V: System wentylacji (nie należy do wyposażenia)

AC 220~240 V
X13

X14

Przykład:

Instalując zewnętrzne urządzenie zabezpieczające (alarm, wentylacja), 
które nie należy do wyposażenia, należy je podłączyć przez tę płytkę 
drukowaną przekaźnika.

Przestroga 
Dane techniczne wybranego alarmu i wentylacji powinny być zgodne 
z lokalnymi przepisami

• Jednostka wewnętrzna wysyła tylko sygnał WŁĄCZENIA.
• W razie nieprawidłowego działania zewnętrzne urządzenie 

zabezpieczające uruchamia się i kontynuuje pracę. Należy zapewnić 
inne środki do wyłączenia zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego 
(jednostka wewnętrzna nie wysyła sygnału wyłączenia).

• Dane techniczne styków płytki drukowanej przekaźnika: prąd stanu 
ustalonego 1 A (RMS), prąd rozruchowy 3 A (wartość szczytowa).



Polski 3

Jeśli instalator musi podłączyć urządzenie zewnętrzne zasilane większym 
prądem elektrycznym niż 1 A, zaleca się podłączenie urządzenia zgodnie 
z poniższym schematem.

Płytka drukowana przekaźnika
X1M

Przekaźnik elektromagnetyczny

AC 220-240 V

Urządzenie zewnętrzne 
zasilane prądem większym 
niż 1 A AC 220-240 V

Ustawienie lokalne
Należy zmienić ustawienia w pilocie zdalnego sterowania.

Aby zmienić wartości 
wzrostów w celu...

To

M SW –

Wyłączyć
15 (25) 15

01 (ustawienie 
domyślne)

Włączyć 02

Instalacja
• Nie należy wiązać ze sobą przewodów niskiego i wysokiego napięcia. 
• Związać zbyt długie przewody dostarczonymi opaskami kablowymi, 

odsuwając je od płytki drukowanej jednostki wewnętrznej.
Uwaga: Montaż adaptera wymaga użycia skrzynki montażowej płytki 
drukowanej adaptera. Szczegółowy opis montażu dotyczący mocowania 
skrzynki do jednostki można znaleźć w instrukcji montażu dostarczonej 
ze skrzynką montażową.
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