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HŐSZIVATTYÚ TÁLCAFŰTÉS KÉSZLET
RENDELÉSI KÓD: 3.027385
H
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK.
Minden Immergas termék megfelelő csomagolással van ellátva. Az alkatrészt száraz, az időjárási viszonyoktól védett helyen kell tárolni. Ez az útmutató
a készlet telepítésével kapcsolatos technikai információkat tartalmazza. A készlettel kapcsolatos egyéb kérdésekben (pl.: munkahelyi biztonság,
környezetvédelem, baleset megelőzés), minden esetben meg kell felelni a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, valamint a bevált gyakorlatok elveiben
meghatározott rendelkezéseknek.
Az Immergas összes termékének helytelen, hibás összeszerelése nem várt problémákat, működési rendellenességeket okozhat és az emberek, állatok, valamint
a környezet sérülését okozhatja. Kérjük olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót a biztonságos és megfelelő telepítés érdekében. A telepítést, üzembe helyezést
és karbantartást csak is a hatályos előírásoknak megfelelően, a gyártó utasításai szerint egy megfelelő szakképzettséggel rendelkező szakember végezheti.

A TÁLCAFŰTÉS KÉSZLET LEÍRÁSA.
A tálcafűtés készlet célja, hogy megakadályozza a készülék működése közben keletkező, abból kicsepegő kondenzátum megfagyását. A tálcafűtés
készletet nem úgy tervezték, hogy tartósan 0°C alatti környezetben működjön. A tálcafűtés készlet legfeljebb -40°C-ig üzemeltethető.

MŰSZAKI ADATOK.
Fűtőkábel

230 V - 250 W

Hőfokérzékelős kapcsoló
Felfűtési hőmérséklet

16°C (+/- 3°C)

Legalacsonyabb bekapcsolási hőmérséklet

6°C (+/- 4°C)

FIGYELMEZTETÉSEK.
- Ne törje meg a kábelt, ne deformálja el a készletet;
- Ne változtassa meg a kábel és az érzékelő felületét semmilyen eszközzel vagy vegyszerrel;
- Ne feszítse hajlítással az elektromos csatlakozó kapcsokat;
- Akadályozza meg, hogy a kábelek éles felülettel érintkezzenek;
- A kábelt maximum csak annyira hajlítsa meg mely egyenlő a kábel külső átmérőjének négyszeresével;
- Biztosítsa az érzékelő megfelelő irányát, érintkezését;
- A készlet nem rendelkezik ATEX minősítéssel, ezért csak nem robbanásveszélyes helyen üzemeltethető.
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TELEPÍTÉSRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK.
Modellek: AUDAX Top 6 - 8 ErP - AUDAX Pro 5 ErP (lásd 1. ábra).
A következőképpen járjon el:
- Kösse le a tápfeszültséget a készülékről.
- Távolítsa el a fedelet és az oldalsó paneleket a készülékről, melybe be szeretné építeni a tálcafűtés készletet.
- Helyezze a hőfokérzékelőt a készülék hátsó bal sarkába (lásd A ábra).
- Fektesse le a fűtőkábelt az 1. ábrán látható módon.
- Figyelem: szerelje a kábelt a B ábrán látható módon a ventilátor konzol mögé, hogy a ventilátor lapátja, nehogy károsítsa az érzékelőt.
- Végül csatlakoztassa a fűtőkábel vezetékeit a hőszivattyú sorkapcsának / külső egységének L és N pólusaihoz (lásd C ábra) a készülék használati utasításában
leírtak szerint.

Modellek: AUDAX Top 12 - 16 ErP - AUDAX Pro 8 - 10 ErP (lásd 2. ábra).
A következőképpen járjon el:
- Kösse le a tápfeszültséget a készülékről.
- Távolítsa el a fedelet és az oldalsó paneleket a készülékről, melybe be szeretné építeni a tálcafűtés készletet.
- Helyezze a hőfokérzékelőt a készülék hátsó bal sarkába (lásd A ábra).
- Szerelje a kábelt a B ábrán látható módon a ventilátor konzol mögé, hogy a ventilátor lapátja, nehogy károsítsa az érzékelőt.
- Figyelem: A kábel fekete jelölés (lásd B ábra) utáni része melegszik, ezért a bekötést úgy kell kialakítani, hogy ezen rész a ventillátor házban legyen.
- Végül csatlakoztassa a fűtőkábel vezetékeit a hőszivattyú sorkapcsának / külső egységének L és N pólusaihoz (lásd C ábra) a készülék használati utasításában
leírtak szerint.

TECHNIKAI JAVASLATOK.
A tálcafűtés készletet a gyárban tesztelték és ellenőrizték ezért a telepítéskor nem igényel vizsgálatot és ellenőrzést.
Azonban mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakozások megfelelően vannak kialakítva.
Ha a fenti műveleteket elvégezte, helyezze újra áram alá a készüléket.
Megjegyzés: Ha a tálcafűtés készlet be van kötve, és a készülék áram alá van helyezve, a tálcafűtés mindig működni fog.

Kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot az Immergas Hungária Kft. Szervizosztályának munkatársaival az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Immergas Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.
Központi telefonszám: +36 24 525 800
E-mail: szerviz@immergas.hu
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Tálcafűtés készlet elektromos csatlakozási rajza, különböző típusoknál:
AUDAX Top 6 - 8 ErP - AUDAX Pro 5 ErP
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Tálcafűtés készlet elektromos csatlakozási rajza, különböző típusoknál:
AUDAX Top 12 - 16 ErP - AUDAX Pro 8 - 10 ErP
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