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This center console complies with EMC Directive 89/336/EEC, 
91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 
2006/95/EC.

Cette console centrale est conforme à la Directive EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Directive 2006/95/EC.

Esta consola central cumple con la directiva EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Directiva 2006/95/EC.

Deze centrale console voldoet aan EMC Directive 89/336/EEC, 
91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV Directive 
2006/95/EC.

Dieses Hauptsteuerpult erfüllt die EMC Direktiven 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Direktiven 2006/95/EC.

Questa console centrale è conforme alla Direttiva EMC: 89/336/
EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 2004/108/EC, LV 
Direttiva 2006/95/EC.

Esta consola central está em conformidade com a Direc-
tiva EMC 89/336/EEC 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
2004/108/EC, e a Directiva LV 2006/95/EC.

Αυτή η κεντρική κονσόλα πληροί τις προδιαγραφές της
Οδηγίας EMC 89/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/
EEC, 2004/108/EC και της Οδηγίας LV 2006/95/ της EC.

SC-SL4-AE
SC-SL4-BE (with Calculating Function / 

avec fonction de calcul / mit Berechnungsfunktion / 

con funzione di calcolo / Con función de cálculo / 

met calculatiefunctie / com função de cálculo / 

με λειτουργία υπολογισμού / с функцией вычисления / 

Hesaplama Fonksiyonlu)



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
EKNTPIKH KONΣOΛA SC-SL4-AE, SC-SL4-BE

PJZ012D091
Διαβάστε λεπτομερώς το παρόν εγχειρίδιο και τηρήστε τις οδηγίες του προσεκτικά κατά τη διεξαγωγή της εγκατάστασης. ●

Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια εγκατάστασης της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. ●

Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς της κάθε χώρας περί ηλεκτρικών καλωδιώσεων. ●

Το προϊόν είναι εξοπλισμός ακριβείας και έτσι θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα να μην πέσει και να μην το πατήσει κάποιος. ●

Πριν αγγίξετε τη βάση ακροδεκτών, απενεργοποιήστε την παροχή τροφοδοσίας. ●

Προφυλάξεις ασφάλειας
Προτού ξεκινήσετε τις εργασίες εγκατάστασης, διαβάστε λεπτομερώς την ενότητα «Προφυλάξεις ασφαλείας»,  ●

προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή διεξαγωγή της εγκατάστασης.
Οι προφυλάξεις ασφάλειας επισημαίνονται ως «Προειδοποίηση  ● » και «Προσοχή ».
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ : Υποδεικνύει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου εάν η μονάδα δεν 

εγκατασταθεί σωστά.
 ΠΡΟΣΟΧΉ : Υποδεικνύει πιθανότητα πρόκλησης σοβαρών συνεπειών, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Ακολουθήστε οπωσδήποτε τις οδηγίες.
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, διεξάγετε μια δοκιμαστική λειτουργία για να επιβεβαιώσετε ότι δεν 
δημιουργούνται προβλήματα και επιδείξτε στους πελάτες τον τρόπο χρήσης της μονάδας σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 
χρήσης. Ζητήστε από τους πελάτες να φυλάξουν το Εγχειρίδιο εγκατάστασης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ
Αναθέστε την εγκατάσταση της μονάδας στον προμηθευτή σας ή σε κάποιον ειδικό. Εάν διεξάγετε τις εργασίες μόνοι  ●

σας, η εγκατάσταση της μονάδας ενδέχεται να είναι ελλιπής και να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εγκαταστήστε τη μονάδα με τον σωστό τρόπο, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Εάν δεν τηρηθεί  ●

οποιοδήποτε από τα βήματα εγκατάστασης, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα παρεχόμενα βοηθητικά εξαρτήματα και  ●

τα μέρη που καθορίζονται. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και να τηρούνται τα <Πρότυπα για  ●

τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις>, οι <Τοπικοί κανονισμοί για την ασφάλεια στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις> και οι 
προδιαγραφές της καλωδίωσης. Εάν δεν τηρηθεί οποιοδήποτε από τα βήματα εγκατάστασης, ενδέχεται να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Κατά την καλωδίωση θα πρέπει να διασφαλίσετε τη σταθερή σύνδεση και το ασφαλές δέσιμο των καλωδίων ώστε  ●

να μην ασκείται πίεση στα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στους ακροδέκτες. Η ελλιπής σύνδεση καλωδίων στους 
ακροδέκτες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

 ΠΡΟΣΟΧΉ
Φροντίστε να γίνει γείωση.  ●

Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου. 
Η ανεπαρκής γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μην εγκαθιστάτε την εkentpikh konεoλa στα ακόλουθα σημεία: ●

Όπου υπάρχουν στον αέρα σωματίδια ή σταγόνες λαδιού ή ατμοί, π.χ. κουζίνες κ.λπ.1. 
Όπου δημιουργούνται διαβρωτικά αέρια όπως το διοξείδιο του θείου.2. 
Όπου κάποια συσκευή παράγει ραδιοκύματα. Μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου.3. 
Όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων. 4. 
Μέρη όπου υπάρχουν εύφλεκτες πτητικές ουσίες, όπως διαλυτικό βαφής και βενζίνη. 
Αν προκύψει διαρροή και συγκέντρωση των αερίων αυτών γύρω από τον εξοπλισμό, μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη.

Ισχύον μοντέλο 1 Όλα τα μοντέλα για Super Link

Παρελκόμενα 2 Παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα αξεσουάρ.

Ekentpikh konεoλa 1 μονάδα Εγχειρίδιο για το χρήστη (CD-ROM) 1 μονάδα

Βίδα με πλατύ
κεφάλι (M4)

4 τεμάχια για εγκατάσταση 
στον πίνακα ελέγχου (10mm)

Εγχειρίδιο εγκατάστασης  
(το παρόν έγγραφο) 1 μονάδα

4 τεμάχια για εντοιχισμό 
(40mm)

Βραχίονας εγκατάστασης (εμπρός) 1 τεμάχιο
Βραχίονας εγκατάστασης (πίσω) 1 τεμάχιο

Βίδα με πλατύ
κεφάλι (M3)

4 τεμάχια (8mm) για εγκατάσταση 
της κονσόλας κεντρικού ελέγχου Στρογγυλή πρέσα ακροδεκτών Μεγάλο μέγεθος × 2 τεμάχια, 

Μικρό μέγεθος × 6 τεμάχια

Για SC-SL4-BE• 
CD-ROM (Λογισμικό υπολογισμού κατανάλωσης ενέργειας) 1 μονάδα Μνήμη USB 1 μονάδα

Εγκατάσταση3 
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία προτού εγκαταστήσετε τον εkentpikh konεoλa.
Τακτοποιήστε ή προστατέψτε την ηλεκτρική καλωδίωση ώστε να μη δέχεται υπερβολική πίεση.

Σημείο εγκατάστασης
Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει σε κάποιο σημείο εσωτερικού χώρου που να μην είναι εκτεθειμένο σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα,
νερό, σκόνη ή άλλες ξένες ουσίες.
Το εύρος της θερμοκρασίας λειτουργίας για το προϊόν είναι από 0°C ως 40°C.
Φροντίστε να κάνετε την εγκατάσταση σε σημείο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος εμπίπτει στο εύρος λειτουργίας.
Ωστόσο, αν γίνεται υπέρβαση των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας, φροντίστε να εφαρμόσετε διορθωτικά μέτρα, π.χ. να
εγκαταστήσετε έναν ανεμιστήρα ψύξης.
Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη χρήση του εkentpikh konεoλa εκτός των ορίων της θερμοκρασίας λειτουργίας
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του.

Απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση
<Χώρος ανοίγματος για την εγκατάσταση>
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Ανοίξτε μια τρύπα στον τοίχο, όπως φαίνεται στην παραπάνω 
εικόνα.
Φροντίστε να ελέγξετε τις διαστάσεις που απαιτούνται για τη 
σωστή εγκατάσταση της μονάδας.

Εισάγετε το βραχίονα εγκατάστασης (πίσω) στο πίσω 
μέρος του τοίχου μέσα από την τρύπα και ασφαλίστε 
τον.

Στερεώστε το βραχίονα εγκατάστασης (εμπρός) και το 
βραχίονα εγκατάστασης (πίσω), όπως φαίνεται στην 
παραπάνω εικόνα.
Είναι εύκολο να προσδιορίσετε το επάνω και το 
κάτω μέρος των βραχιόνων. Για να εγκαταστήσετε τη 
σωστή πλευρά προς τα επάνω, φροντίστε να ελέγξετε 
το σημάδι « UP».

Ηλεκτρική καλωδίωση4 
Για λόγους ασφάλειας χρησιμοποιήστε τους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης με τα μονωμένα περιβλήματα για
τη σύνδεση όλων των καλωδίων στον εkentpikh konεoλa.

Εκτελέστε τις εργασίες γείωσης. Μη συνδέετε το καλώδιο γείωσης με σωλήνες αερίου ή νερού ούτε με αλεξικέραυνα ή γραμμές γείωσης τηλεφώνου. ●
Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία (τον τοπικό διακόπτη) αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες. ●
Μην ενεργοποιείτε την ηλεκτρική τροφοδοσία για δύο λεπτά αφότου θέσετε σε λειτουργία τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική μονάδα. ●
Εκτός από την εkentpikh konεoλa στην εικόνα, όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται επιτόπου (καλώδια, διακόπτες, ρελέ, σύνδεση  ●
ηλεκτρικής τροφοδοσίας, λυχνίες κ.λπ.).
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον ασφαλειοδιακόπτη σε σημείο της καλωδίωσης του κτιρίου όπου παρέχεται εύκολη πρόσβαση. ●
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους στρογγυλούς ακροδέκτες σύσφιξης κατά τη σύνδεση των καλωδίων στη βάση των  ●
ακροδεκτών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας και στη βάση των ακροδεκτών Super Link.
Προτού συνδέσετε τα καλώδια, αφαιρέστε το κάλυμμα της βάσης των ακροδεκτών. Μόλις τελειώσει η εργασία, στερεώστε το κάλυμμα της  ●
βάσης τερματικών στην αρχική του θέση. Το κάλυμμα χρησιμοποιείται για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από τυχαία επαφή.
Χρησιμοποιήστε διατάξεις εφεδρικής εισόδου, εισόδου επείγουσας διακοπής και εισόδου εξωτερικού χρονοδιακόπτη που να  ●
συμμορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας IEC.

Διάγραμμα καλωδίωσης

Γείωση

Τα δεδομένα υπολογισμών που εξάγονται μέσω της μνήμης USB 
(παρελκόμενο του SC-SL4-BE)

Είσοδος σήματος επείγουσας διακοπής

Δίκτυο LAN

Γείωση

Τοπικός διακόπτης

L1, L2

Είσοδος σήματος εφεδρικής λειτουργίας (2 σημεία)

Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσίας από μετρητή 
αερίου ή μετρητή κατανάλωσης ενέργειας  
(8 σημεία) (στην περίπτωση του SC-SL4-BE)

Ηλεκτρική τροφοδοσία
AC100-240V 

50/60Hz

τροφοδοσία

τροφοδοσία

3 συστήματα Super Link

Έξοδος λειτουργίας

Έξοδος δυσλειτουργίας

Προδιαγραφές καλωδίωσης
Καλώδιο τροφοδοσίας 1.25mm2

Χειροδιακόπτης 10A
Καλώδιο σήματος Super Link
(Σημείωση 1, Σημείωση 2)

Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλωνο, 0.75mm2-1.25mm2).  
Μέγιστο μήκος 1.000 μέτρα ανά γραμμή (Μέγιστη απόσταση: 1.000 μέτρα, 
Συνολικό μήκος καλωδίου: 1.000 μέτρα)

Το καλώδιο για την έξοδο λειτουργίας, την έξοδο 
σφαλμάτων, την είσοδο επείγουσας διακοπής και 
την είσοδο εφεδρικής λειτουργίας

Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλωνο, 0.75mm2-1.25mm2).
Μέγιστο μήκος: 200 μέτρα ανά σύστημα

Το καλώδιο για το μετρητή αερίου ή το
μετρητή κατανάλωσης ενέργειας

Θωρακισμένο καλώδιο (δίκλωνο, 0.75mm2-1.25mm2).  
Μέγιστομήκος: 200 μέτρα ανά σύστημα

Καλώδιο γείωσης 0.75mm2 - 6mm2

Σημείωση 1: Στη συγκεκριμένη εkentpikh konεoλa χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σήματος Super Link. Γειώστε και τις δύο άκρες του θωρακισμένου 
καλωδίου. (Συνδέστε τη γείωση της κονσόλας κεντρικού ελέγχου στη θέση γείωσης «b»  της ενότητας «Καλωδίωση συστήματος» στο 
διάγραμμα)

Σημείωση 2: Εάν οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο είναι όλες συμβατές μονάδες με το νέο Super Link, είναι δυνατό
ένα συνολικό μήκος καλωδίου 1.500 μέτρων ανά γραμμή (μέγιστη απόσταση: 1.000μ.). Ωστόσο, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο
διαμέτρου 0.75mm2, αν το συνολικό μήκος του καλωδίου υπερβαίνει τα 1.000 μέτρα. Για πρόσθετες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον προμηθευτή σας. 

Καλωδίωση συστήματος

L1 L2
FG FG

Το πίσω μέρος της εkntpikh konεoλa

Θέση
γείωσης «a»

Θέση γείωσης «b» για το καλώδιο σήματος 
του συστήματος Super Link
Terminal block (two tiers)

Δίκτυο LAN

Η κάτω σειρά της βάσης ακροδεκτών (*)(1) 

+ +(*1) (*1)

(*2)

(*4)

L1 L2 DO1 DO1- DO2 DO2- COM DI1 COM DI2 COM DI3 A1 B1 A2 B2 A3 B3

(*3) (*3) (*3)

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους βοηθητικούς 
ακροδέκτες (S).(Ίδιοι για A2, B2, A3, B3)

Σύστημα Super Link 2

Σύστημα Super Link 1

Ηλεκτρική τροφοδοσία  
AC100-240V50/60Hz

Φροντίστε να 
χρησιμοποιήσετε
τους βοηθητικούς
ακροδέκτες (L).

Έξοδος λειτουργίας 
(O1)

Έξοδος 
δυσλειτουργίας (Ο2)

Είσοδος επείγουσας
διακοπής λειτουργίας 

(I1)

Είσοδος σήματος 
εφεδρικής λειτουργίας 

(I2)

Είσοδος σήματος 
εφεδρικής λειτουργίας  

(I3)

Σύστημα 
Super 
Link 3

Τροφοδοσία Τροφοδοσία

(*1) Ηλεκτρική τροφοδοσία: DC 24V Μέγιστο
ονομαστικό ρεύμα: 40mA

(*3) Είσοδος επαφής a χωρίς τάση Ικανότητα επαφής:
DC12V, 10mA

(*2) Εργοστασιακή προεπιλογή για την έξοδο σφαλμάτων (κανονική λειτουργία) είναι η «Κλειστή » κατάσταση. 
Μπορείτε να επιλέξετε «Ανοιχτή» κατάσταση για έξοδο σφαλμάτων δυσλειτουργιών στη διάρκεια της κανονικής 
λειτουργίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το χρήστη.

(*4) Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση για νέο Super Link, μόνο το 
σύστημα 1 λειτουργεί αποτελεσματικά.

Σε περίπτωση εντοιχισμού(2) 

Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσίας από μετρητή αερίου ή μετρητή κατανάλωσης ενέργειας (8 σημεία)  
(στην περίπτωση του SC-SL4-BE)

COM PI1 COM PI2 COM PI3 COM PI4 COM PI5 COM PI6 COM PI7 COM PI8FGND FGND

Προσοχή
Μη συνδέετε το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε άλλη βάση ακροδεκτών. ●  
Αν κατά λάθος το συνδέσετε σε άλλη βάση, θα προκληθεί ζημιά ή θα 
καεί το ηλεκτρικό εξάρτημα, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο. 
Προτού ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία, ελέγξτε ξανά και σχολαστικά την καλωδίωση.
Η είσοδος σήματος ζήτησης διαμορφώνεται για δύο σημεία. Για  ●
να διαμορφώσετε τη ρύθμιση 3 επιπέδων, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο πωλήσεων ή τον προμηθευτή σας.

Συνδέστε μετρητή αερίου ή μετρητή κατανάλωσης ενέργειας που  ●
ανταποκρίνεται στην παρακάτω προδιαγραφή:

το μετρητή με μεταβιβαστή παλμών• 
το μετρητή με εύρος παλμών 100 μέτρων ή περισσότερο• 
Η κατανάλωση ενέργειας που υπολογίζεται μέσω αυτού του εkentpikh konεoλa  ●
συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του διεθνούς οργανισμού νομικής μετρολογίας 
(OIML) και δεν υπάρχουν εγγυήσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα των υπολογισμών.

Σημείωση
Επιλέξτε τη νέα ή την προγενέστερη ρύθμιση του Super Link (SL) στην οθόνη της κύριας μονάδας. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για το χρήστη.)
Η αλλαγή είναι αναγκαία αν το δίκτυο σύνδεσης είναι για το προηγούμενο Super Link. Το αν το πραγματικό δίκτυο σύνδεσης είναι το νέο ή το προηγούμενο Super Link εξαρτάτε 
από τον τύπο της συνδεδεμένης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας κ.λπ. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τους αντιπροσώπους ή τα καταστήματα πώλησης.
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση επικοινωνίας με το νέο Super Link, με την καλωδίωση 1 συστήματος μπορείτε να συνδέσετε το πολύ έως και 128 μονάδες. Φροντίστε να συνδέσετε 
την καλωδίωση στο σύστημα Super Link 1. Προσέξτε ώστε να μην κάνετε τη σύνδεση στο σύστημα Super Link 2 ή 3, γιατί το σύστημα δεν θα αναγνωρίσει την κύρια μονάδα.

Διακόπτης ισχύος
Ο διακόπτης ισχύος βρίσκεται στο κάτω μπροστινό μέρος της κονσόλας κεντρικού ελέγχου. Μετά την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ισχύος (ON).
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κονσόλα κεντρικού ελέγχου δεν εκκινείται εάν δεν ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ισχύος.
(Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμισή του είναι ON).

Διακόπτης ισχύος
Σημείωση
Ξεκολλήστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη όταν παραδίδετε εkentpikh konεoλa στον πελάτη. ●
Προτού τοποθετήσετε το επάνω περίβλημα, ξεκολλήστε τη μεμβράνη. ●

Εάν, μετά τον έλεγχο της καλωδίωσης και το χειρισμό του διακόπτη ισχύος, δεν εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη, 
επικοινωνήστε με το κατάστημα απ’ όπου αγοράσατε την κονσόλα κεντρικού ελέγχου. Το προϊόν αποτελείται 
από τα δικά του αποκλειστικά εξαρτήματα και δεν μπορείτε να αλλάξετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό. Μην 
αποσυναρμολογείτε κανένα άλλο εξάρτημα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης.

Άλλες πληροφορίες
Η συγκεκριμένη εkentpikh konεoλa είναι ηλεκτρονική και προορίζεται για ανεξάρτητο έλεγχο.• 
Ο τύπος εkentpikh konεoλa είναι για αυτόματες εργασίες των οποίων η κατασκευαστική απόκλιση και η παρέκκλιση από την τιμή, το χρόνο ή τη σειρά • 
λειτουργίας δεν έχουν δηλωθεί και δοκιμαστεί με βάση το πρότυπο.
Οι εργασίες αυτού του εkentpikh konεoλa είναι για πλήρη αποσύνδεση κατά τη λειτουργία, ένας μηχανισμός απεμπλοκής που δεν μπορεί ούτε στιγμιαία • 
να συμπεριληφθεί σε κατάσταση σφάλματός, εργασία που επανέρχεται μόνο με τη χρήση εργαλείου και δεν απαιτεί εξωτερική βοηθητική πηγή ενέργειας 
μέσω ηλεκτρικής τροφοδοσίας για την προβλεπόμενη λειτουργία της μονάδας.
Η ονομαστική κρουστική τάση (αντοχή σε κρουστική τάση) είναι 2500V.• 
Η επιφάνεια του πίνακα αφής και του μπροστινού καλύμματος δημιουργούν αύξηση της θερμοκρασίας κατά περίπου 15 βαθμούς.• 
Οι ορισμοί των τύπων ελέγχου είναι: ηλεκτρικός έλεγχος, αυτόματος έλεγχος και έλεγχος λειτουργίας.• 
Η διάρκεια ζωής του πληκτρολογίου του πίνακα αφής είναι δέκα εκατομμύρια πληκτρολογήσεις. Η διάρκεια ζωήςτηςοθόνηςLCD είναι περίπου 80.000 • 
ώρες.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στον (1) 
πίνακα ελέγχου

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου μεγέθους 300 mm•  × 400 mm × 
120 mm ή μεγαλύτερο. 
 Φροντίστε να ασφαλίσετε τον πίνακα ελέγχου για να αποτρέψετε • 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε τη χρήση υλικών που 
κρατούν τη θερμότητα και θερμομονωτικών υλικών γιατί μπορεί να 
επιφέρουν συσσώρευση θερμότητας και αρνητικές συνέπειες στη 
λειτουργία της εkentpikh konεoλa.

Προσοχή
Μην εγκαθιστάτε στον ίδιο πίνακα ελέγχου συσκευές που  ●
μπορούν να προκαλέσουν αύξηση της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Επίσης, μην εγκαθιστάτε πολλούς ελεγκτές στον 
ίδιο πίνακα ελέγχου. Μπορεί να προκαλέσουν συσσώρευση 
θερμότητας και παλμική λειτουργία. Εάν πρέπει να εγκαταστήσετε 
πολλές κονσόλες κεντρικού ελέγχου στον ίδιο πίνακα ελέγχου, 
λάβετε διορθωτικά μέτρα για να διασφαλίσετε ότι η θερμοκρασία 
στον πίνακα ελέγχου δεν θα υπερβεί τους 40°C, π.χ. 
εγκαταστήστε ανεμιστήρες ψύξης.

<Χώρος επισκευής>

500

100

Μπροστινό μέρος της 
κονσόλας κεντρικού ελέγχου 
500 mm ή μεγαλύτερος 
Κάτω μέρος της κονσόλας 
κεντρικού ελέγχου 100 mm ή 
μεγαλύτερος

Σε περίπτωση εντοιχισμού(2) 
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους παρεχόμενους βραχίονες 
εγκατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το  
SLA3R-BX για SC-SL3N. Χρησιμοποιήστε για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετή απόσταση από 
τον τοίχο. Αν υπάρχει εσοχή στον τοίχο, αφήστε απόσταση πάνω 
από 0,08m3. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί. Εάν υπάρχει 
διαχωριστικό στα αριστερά, στα δεξιά, στο επάνω και στο κάτω μέρος 
της κονσόλας κεντρικού ελέγχου, αφήστε ελεύθερο χώρο βάθους 105 
mm ή μεγαλύτερου.

a (ύψος)(mm) b (πλάτος)(mm) c (βάθος)(mm) απόσταση(m3)
Παράδειγμα1 900 800 110 0.08
Παράδειγμα2 1800 400 110 0.08
Παράδειγμα3 1000 400 200 0.08

Ελάχιστο 600 ή περισσότερο 400 ή περισσότερο 110 ή περισσότερο

<Χωρίς διαχωριστικό> <Με διαχωριστικό>

105 mm ή 
μεγαλύτερος

Υλικά 
εσωτερικού 
τοίχου

Δοκάρι 
κτιρίου

Καλώδιο 
εισόδου

a

b
c

Διαχωριστικό

Εσωτερικός 
τοίχος

Ekentpikh
konεoλa

Θέση εγκατάστασης
Εγκαταστήστε την κονσόλα κεντρικού ελέγχου έτσι ώστε το 
κέντρο της οθόνης να βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το επίπεδο των 
ματιών των ατόμων που θα χρησιμοποιούν συχνά τη μονάδα.
Η συνιστώμενη θέση είναι το κέντρο της οθόνης να βρίσκεται 
εντός ακτίνας +10, -30 μοιρών από το επίπεδο των ματιών.

5cm

(30cm)

10°

Ekentpikh konεoλa

30°
17cm

Διαδικασία εγκατάστασης
(1) Αφαιρέστε το επάνω περίβλημα

Αφαιρέστε δύο βίδες με 1	
σταυροκατσάβιδο. (Προσέξτε 
να μη χάσετε τις βίδες.)
Τραβήξτε το επάνω περίβλημα 2	
λίγο προς τα εμπρός και πιέστε 
προς τα επάνω. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να αφαιρέσετε το 
επάνω περίβλημα.

Προσοχή
Μην κάνετε την
εγκατάσταση προς
τα επάνω ή με 
κλίση.

Επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται Δεν επιτρέπεται

Πριν από όλα αυτά θα πρέπει να εντοιχίσετε το  ●

καλώδιο σήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας.
Συνδέστε τα καλώδια στη βάση των ακροδεκτών. ●

Εξακριβώστε την τάση ρεύματος και συνδέστε τα  ●

σωστά.

3

2

1

Περίγραμμα εγκατάστασης(2) 
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τους  ●

παρεχόμενους βραχίονες εγκατάστασης.
Τοίχος

Οθόνη LCD

Ekentpikh 
konεoλa

Βραχίονας 
εγκατάστασης (εμπρός)

Βραχίονας 
εγκατάστασης 
(πίσω)

Επάνω 
περίβλημα

Βίδα με κυλινδρική 
κεφαλή M3 × 4 θέσεις

Στερεώστε την κονσόλα κεντρικού ελέγχου στην μπροστινή πλευρά • 
του πίνακα ελέγχου ή σε μια τρύπα στον τοίχο με τις βίδες M3.
Για να αποφύγετε οποιαδήποτε δυσλειτουργία συνδέστε το καλώδιο • 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας χωριστά από το καλώδιο σήματος.


