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T2A

Ierīces pārskats

4.1 Pieslēgumi un rādījumi
Tālāk ir attēlots pilns aprīkojums. Atkarībā no esošās bāzes atsevišķu pozīciju var arī nebūt.

T4AH
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Apsildes/dzesēšanas maiņa
Regulatora pieslēgums
LED diodes
Stiepes atslogotājs
Servopiedziņu pieslēgums
DIP slēdzis
Korpusa pārsega kontakti ar integrētu
sistēmas pulksteni

*tikai B 50302
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Par instrukciju

Pirms uzsākt darbu ar bāzi, uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. Instrukcija ir jāuzglabā un jānodod
nākošajam lietotājam. Šajā instrukcijā atsevišķas ierīču apzīmējumu pozīcijas ir aizstātas ar x.
Atkarībā no pozīcijas tas aizvieto attiecīgo parametru vairākos ierīču modeļos. Piemēram, B x1402
atbilst B 41402 un B 21402 modelim. Apskatīt un lejuplādēt šo instrukciju un pārējās instrukcijas
var vietnē www.ezr-home.de.
Turpmākie simboli norāda
uzskaitījumu,
•
1
2
brīdinājumu par elektrisko spriegumu,
3
svarīgu informāciju.
4
5
3 Drošība
6

3.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Bāze kalpo, lai
• izveidotu apsildes un dzesēšanas sistēmas regulēšanu atsevišķās telpās, iespējamais zonu
skaits līdz 10 (atkarībā no izmantotā modeļa),
• pieslēgtu līdz pat 18 servopiedziņām un 10 telpas vadības ierīcēm (atkarībā no izmantotā
modeļa),
• pieslēgtu servopiedziņas ar darbības principu NC (Normaly closed = normālā stāvoklī aizvērts)
vai NO (Normaly open = normālā stāvoklī atvērts) atkarībā no izmantotā regulatora,
• pieslēgtu ārēju taimeri,
• atkarībā no izmantotā modeļa, sūkņa vai katla pieslēguma, CO signalizatora, temperatūras
ierobežotāja vai rasas punkta sensora,
• stacionārās instalācijas.
Jebkāds cits lietojums, pārveidojumi un modiﬁkācijas ir kategoriski aizliegtas un rada riskus, par
kuriem ražotājs nav atbildīgs.

3.2 Drošības norādes
Lai izvairītos no negadījumiem, kas saistīti ar cilvēkiem un materiāliem zaudējumiem, ievērojiet
visas drošības norādes šajā instrukcijā.
BRĪDINĀJUMS
Bāzes stacijai pienākošais spriegums ir bīstams dzīvībai!
• Pirms atvēršanas izslēdziet tīkla spriegumu un nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanu.
• Atvērt ierīci drīkst vienīgi autorizēts speciālists.
• Atvienojiet pienākošo ārējo spriegumu un nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanu.
• Produktu drīkst izmantot tikai nevainojamā tehniskā stāvoklī.
• Nelietojiet ierīci bez pārsega.
• Izmantot produktu vai veikt darbus pie produkta nedrīkst cilvēki (ieskaitot bērnus) ar
ierobežotām ﬁziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām un cilvēki, kuriem trūkst pieredzes
vai zināšanu. Zināmos gadījumos šos cilvēkus uzrauga par drošību atbildīgā persona vai arī šī
persona sniedz instrukcijas, kā lietojams produkts.
• Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar produktu. Bērni ir jāpieskata, ja nepieciešams.
• Ārkārtas situācijā visa atsevišķās telpas regulēšanas sistēma jāatvieno no sprieguma.

3.3 Personāla priekšnoteikumi
Elektroinstalācija jāierīko atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem noteikumiem un vietējā
energoapgādes uzņēmuma prasībām. Instrukcijas priekšnoteikums ir profesionālās zināšanas, kas
iegūtas pēc valsts atzītas izglītības iestādes beigšanas kādā no šīm specialitātēm:
• Sanitāro, apsildes un gaisa kondicionēšanas iekārtu mehāniķis
• Elektroiekārtu montieris vai
• Elektronikas speciālists
atbilstoši Vācijas Federatīvajā Republikā klasiﬁcētajiem profesiju apzīmējumiem, kā arī pielīdzināmai
absolvētai profesionālajai izglītībai, kas norādīta Eiropas
Kopienas tiesībās.
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Katla pieslēgums
Sūkņa pieslēgums
Aizsargvadītāja pieslēgums (tikai 230 V
spriegumam)
Barošanas spriegums
Drošinātājs
Temperatūras ierobežotājs vai rasas
punkta sensors
7 Pazeminājuma kanāls, ārējs taimeris
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4.2 Tehniskie parametri
Darba spriegums:

B50302:

24 V ±20 %, 50 Hz
230 V ±10 %, 50 Hz
B4xx02:
24 V ±20 %, 50 Hz
B2xx02:
230 V ±10 %, 50 Hz
Jaudas patēriņš:
24 V: maks. 36 VA / 230 V: maks. 50 VA
24 V: T2A / 230 V: T4AH
Drošinātājs:
Apsildes zonu skaits:
6 vai 10
Pieslēdzamās servopiedziņas, tips 4
A 20x05, A 21x05, A 40x05, A 41x05,
AST 20x05, AST 21x05, AST 40x05, AST 41x05
6 apsildes zonas / 10 apsildes zonas: maks. 15 / maks. 18 piedziņas
Uz servopiedziņām atšķirībā no augstākminētā attiecas
Ieslēgšanas strāva katrai servopiedziņai:
maks. 500 mA (ja spriegums 230 V)
Visu piedziņu nominālā slodze:
maks. 24 W (ja spriegums 24 V)
Sūkņa/katla vadība
Komutācijas jauda2, 3:
2 A, 200 VA induktīvs
2 min
Ieslēgšanas aizkave3:
Pēcdarbības laiks konstants/iestatāms3:
2 min / 5 – 15 min
Sūkņa aizsardzības funkcija³:
14 dienas uz 1 min
Darbības princips:
NC vai NO1 / NC2 / var izvēlēties3
Vides temperatūra::
0 līdz +50 °C
Uzglabāšanas temperatūra:
-20 līdz +70 °C.
Vides mitrums:
80 %, nekondensējas
Temperatūra cietības pārbaudē ar lodīti: Pieslēguma spailes: 100 °C
Plastmasas korpuss: 75 °C
1
Piesārņojuma pakāpe:
2
B 50302 (atkarīgs no
regulatora)
Nominālie sprieguma impulsi:
1500 V
2
B 41402, B 21402
ERP klase saskaņā ar EU 811/2013:
1=1 %
3
B 40502, B 40602,
Aizsardzības klase:
24 V: III / 230 V: II
B 20502, B 20602
4
atkarībā no bāzes
Aizsardzības veids:
IP 20
darba sprieguma
Darbības princips:
tips 1 / tips 1.C
(24 V/230 V)
Izmēri (P x G x A):
90 x 326,5 x 50 mm

4.3 Atbilstība
Produkts ir marķēts ar CE zīmi un atbilst šādu direktīvu prasībām:
• 2014/30/ES ar grozījumiem “Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu
attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību”
• 2014/35/ES ar grozījumiem “Padomes Direktīva par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu
attiecībā uz tādu elektroiekārtu pieejamību tirgū, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās”
• 2011/65/ES “Padomes Direktīva par noteiktu bīstamo vielu lietošanas ierobežojumiem
elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Uz visu kopējo instalāciju var attiekties vēl citas aizsardzības prasības, par kuru ievērošanu atbild
instalētājs.
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Montāža

7

1

LED signalizācija (tikai B 40x02, B 20x02 modelim)

Funkcija
Sūknis/katls

2a

Krāsa
zaļa

Tīkla spriegums
2b

2b

3

Drošinātājs
Change Over (maiņa)

Sarkans
Zils

Apsildes zonas 1
līdz x

zaļa
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1. Noņemiet pārsegu.
2. Piemontējiet bāzi. Montējot pie sienas, bāze atkarībā no sienas īpašībām jāpiestiprina ar
2 skrūvēm Ø 4 mm un atbilstošiem iedzītņiem. Montējot pie nesošās sliedes, jāizmanto
TS 35/7,5.
3. Izveidojiet elektrisko pieslēgumu.
4. Piemontējiet pārsegu.

zaļa

Paskaidrojums
Iesl.: sūknis/katls aktīvs
Izsl.: sūknis/katls neaktīvs
Mirgo: temperatūras ierobežotājs/rasas punkta sensors
aktīvs
Iesl.: ierīce darbojas
Izsl.: ierīce nedarbojas
Mirgo: vārsta aizsardzības funkcija aktīva (opcija)
Iesl.: drošinātāja defekts
Iesl.: dzesēšanas režīms aktīvs
Izsl.: apsildes režīms aktīvs
Iesl.: apsildes zona aktīva
Izsl.: apsildes zona izslēgta

Apkope

8.1 Drošinātāja nomaiņa
BRĪDINĀJUMS! Elektriskais spriegums apdraud dzīvību
• Pirms bāzes atvēršanas atvienojiet spriegumu un nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanu.
• Atvienojiet pienākošo ārējo spriegumu un nodrošiniet pret nejaušu atkārtotu
ieslēgšanu.

5.1 Drošinātāja izvēle un ievietošana (tikai B 50302 modelim)
1

B 50302 modelis atkarībā no
ievietotā
drošinātāja
(ietilpst
piegādes komplektā) var darboties,
pieslēgts pie 24 V vai 230 V sprieguma avota.

2

24 V
T2A

NC

Darbības principa iestatīšana notiek ar tiltslēgu 1:
NO režīms:
tiltslēgs 1 = ON
NC režīms:
tiltslēgs 1 = OFF (standarts)
Sūkņa vai katla konstanto pēcdarbības laiku 2 min var palielināt vēl
par 5, 10 vai 15 minūtēm, izmantojot tiltslēgu 2 un 3.

10min 15min
2 3
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2 3

T2A

2 3

Laiks
0 min
5 min
10 min
15 min

Tiltslēgs 2
IZSL.
IZSL.
IESL.
IESL.

T4AH

8.2 Tīrīšana

5.2 Parametru piešķiršana (tikai B 40x02, B20x02 modelim)

2 3

3

Izmantotais
spriegums
jāatzīmē datu plāksnītē.

T4AH

0min 5min

2
24 V

230 V

230 V

NO

1

Tiltslēgs 3
IZSL.
IESL.
IZSL.
IESL.

Tīrīšanai lietojiet sausu, mīkstu drānu bez šķīdinātājiem.
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Demontāža
BRĪDINĀJUMS! Elektriskais spriegums apdraud dzīvību
• Pirms bāzes atvēršanas atvienojiet spriegumu un nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanu.
• Atvienojiet pienākošo ārējo spriegumu un nodrošiniet pret nejaušu atkārtotu
ieslēgšanu.

• Atvienojiet visu iekārtu no sprieguma.
• Atvienojiet kabeļus no visiem ārējiem pievienotajiem komponentiem.
• Demontējiet bāzi un utilizējiet atbilstoši noteikumiem.

Elektriskais pieslēgums

24 V versijas pieslēgumu līstei barošanas spriegums jānodrošina ar drošības transformatoru atbilstoši EN 61558-2-6 vai Ziemeļamerikā ar II klases (UL) transformatoru.
Lai pieslēgtu barošanas spriegumu, kabeļa šķērsgriezumam jābūt 0,75 mm² – 1,5 mm² (24 V modelim) vai 1,5 mm² (230 V modelim). Atkarībā no bāzes sprieguma versijas pastāv iespēja caur bāzi
atzarot L1 un L2 vai L un N, kā arī aizsargvadītāju. NC režīmā pie kontakta TB/%H var pieslēgt temperatūras ierobežotāju/rasas punkta sensoru; NO režīmā šo kontaktu nevar izmantot. Ja šis kontakts
netiek izmantots, tas jāpārvieno ar tiltiņu (paredzēts jau rūpnīcā). Tiklīdz pie kontakta TB/%H tiek izveidots pieslēgums, tiltiņš jānoņem. Temperatūras ierobežotājs/rasas punkta sensors jāierīko kā
atvienojošais kontakts.
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24

L/L1

18

N/L2
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L/L1

24 V

We Th
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Pieslēgtajiem
regulatoriem
un
servopiedziņām
jābūt
piemērotām
pieslēgtajai
barošanai.
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Kabeļu tiltiņi uz visiem
neizmantotajiem regulatora pieslēgumiem
ar
parametriem
piešķirtajā NO režīmā.

Digitālais regulators
Analogais regulators
Servopiedziņa
Katls
Sūknis
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Sprieguma avots
Temperatūras ierobežotājs/rasas
punkta sensors
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Instrukcija ir aizsargāta ar autortiesībām. Visas tiesības paturētas. To nedrīkst kopēt, pavairot, saīsināt vai pārsūtīt jebkādā
formā ne pilnībā, ne fragmentu veidā, ne mehāniski, ne elektroniski, ja iepriekš nav saņemta ražotāja piekrišana.
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