Fali páraérzékelı
Szerelési és bekötési utasítás

Mőködési tartomány: +5-tıl +40 fokig, 30-90%
Betáplálás: 220-240V, 50Hz
Max. áramfelvétel: 1A

Rendelési kód: 563550A

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST SZERELÉS
ELİTT

PÉLDA ELEKTROMOS BEKÖTÉSRE:

MŐKÖDÉS:
Az érzékelı feladata, hogy reagáljon a nedvességet termelı tevékenységekre, valamint a
környezeti páratartalomra és elszívó ventilátort hozzon mőködésbe.
Az érzékelıbe szerelt húzózsinór minden esetben felülírja az önmőködı páratartalom szabályzást
és a ventilátort mőködésbe hozza mindaddig, amíg a húzózsinórt még egyszer meg nem húzzuk.
Ilyenkor a készülék újra automata módba kapcsol és aktíválja a páratartalom érzékelıt. Az
érzékelın nincsen teljesen kikapcsoló pozíció.

A ventilátor bekapcsol, amikor a relatív páratartalom eléri a beállított értéket, egyéb
esetben kikapcsolt állapotban van.

Megjegyzés a szerelınek és a végfelhasználónak:
Amikor az áramot legelıször rákapcsoljuk az érzékelıre, bekapcsolja a ventilátort körülbelül 2
másodpercre, hogy visszajelezze, a betáplálás rendben van. Ha a készülék 10 másodpercnél
tovább mőködik, a húzózsinórt meg kell húznunk annak érdekében, hogy meggyızıdjünk arról,
hogy az érzékelı nincs kézi kapcsolással felülírt módban ( LED világítás kialszik).
Az érzékelın lévı LED világítása esetén az érzékelı manuális felülírt üzemmódban van.
Az elsı indítás után a páratartalom érzékelınek kb. 1 percébe kerül, hogy akklimatizálódjon a
helyi környezethez mielıtt mőködésbe lépne.
ELHELYEZÉS:
• Az érzékelı nem alkalmas fürdıkabinba történı szerelésre és úgy kell elhelyezni, hogy
tusolóból vagy kádból kinyúlva sem érhessék el.
• Helyezzük az érzékelıt oldalfalra, távol minden hıforrástól és direkt napfénytıl. Soha ne
helyezzük direkt tőzhely fölé illetve olyan helyre, ahol forró gızök, gázok, zsíros, olajos
szennyezıdés érhetik. Ez a helyes mőködést zavarhatja, akadályozhatja.
• Az érzékelıt a ventilátortól távolabb, a páraképzıdés forrása és a készülék között, belsı
falon, ajtók felett, kb. 100mm-rel a mennyezet alatt. Ne telepítsük az érzékelıt rejtett
helyekre illetve bútorok mögé vagy fölé.
FELSZERELÉS:
Az érzékelıt süllyesztett bekötı dobozra, vagy falon kívüli kit segítségével szereljük fel.
BEKÖTÉS:
Figyelem!
•
•
•
•

Áramtalanítsunk mielıtt az elektromos bekötést elvégeznénk.
Gyızıdjünk meg róla, hogy a betáp és a terhelés mértéke nem haladja meg az érzékelın
feltüntetett értékeket.
Az érzékelıt mindig a helyi szabványok szerint telepítsük.
Az érzékelı kettıs szigeteléső, NEM kell földelni. Amennyiben az érzékelıt fém
szerelıdobozra szereljük, a szerelıdobozt földelni kell. Amennyiben a ventilátor
földelést igényel, a földelés folytonosságát meg kell adni.

Az elektromos bekötést egy 3A biztosítékkal ellátott (Egyesült Királyságban) kismegszakítóval
kell szerelni. Felszereléskor 2 pólusú kapcsolóval lássuk el a készüléket, melynek leválasztása
minimum 3mm. A kapcsolót helyezzük kívülre a kádat, zuhanyt tartalmazó helységbıl.

BEKÖTÉSI PONTOK:
N: Nulla
L: Fázis
3: Relé közös kapcsolat
4: Relé, normál esetben nyitott (zár, amikor eléri a beállított páratartalom értéket)
5: Relé, normál esetben zárt (nyit, amikor eléri a beállított páratartalom értéket)

