
VAROVÁNÍ - Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní
opatření. Nedodržení těchto pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiné
zranění osob či majetku.

Bezpečnostní upozornění

CZ 01

Obsah

Řídící jednotka
Manuál

Před použitím Výrobek je sadou regulátoru s řídícím panelem vybaveným vícefázovým řízením, regulací
výkonu a časováním . Je určen k použití s výkonými topnými tělesy. Před instalací a připojením vodičů si pečlivě
přečtěte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Nikdy regulátor za provozu nezakrývejte a zajistěte, aby se do
jeho blízkosti nedostaly hořlavé předměty (oblečení, záclony apod.). Obsah této příručky najdete také na adrese
www.elmetfire.cz

Před použitím & údržba

Technické údaje

Údržba Před čištěním nebo údržbou odpojte stmívač od elektrické sítě a počkejte, až vychladne. K čištění
regulátoru nebo ovládacího panelu použĳte měkký hadřík, kterým setřete případný prach. Nepoužívejte k čištění
žádné čistící prostředky.

Voděodolný design
IP44

Tento produkt má certifikaci IP44. Je odolný vůči mírné vlhkosti a prachu. Doporučujeme zařízení
instalovat v suchém místě.

Model: ET0055
Výstup: 3*6000W 240VAC ~ 50-60Hz
Maximální napětí : 3*25A
Max. regulovaný výstup 1x kanálu: 6000W
Váha vč. balení: 4.0 kgs Váha výrobku : 3.2 kgs
Velikost: Stmívač, D20*V22*H9cm

Řídící panel D34.4*V8.6*H7cm

Připojení k elektrické síti smí provádět pouze kvalifikovaná osoba
Zkontrolujte, zda napájecí napětí a frekvence odpovídají požadavkům výrobku:
240V AC 50/60Hz
O jakémkoli poškození během používání je nutné informovat kvalifikovanou
osobu oddělení údržby.
Neotvírejte zařízení je-li pod napětím
Jakékoliv opravy na zařízení smí provádět pouze způsobilá osoba.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů
Upozornění - některé části můžou být velmi horké a mohou způsobit popáleniny.
Nedotýkejte si řídícího jednotky pokud je v provozu - může dojít k popálení
Věnujte zvýšenou opatrnost jsou-li v blízkosti děti.
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Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován
společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli
možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku
nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak
udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité
zařízení, použĳte systém pro vrácení a vyzvednutí nebo se obraťte na
prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít
k ekologicky bezpečné recyklaci.

Tento výrobek splňuje předpisy RoHS

V souladu s bezpečnostními předpisy EU CE/ EMC/ GSand IP44

V souladu s bezpečnostními předpisy Ruské federace

Wereservethe right to make changesin design, equipment, technical data aswell aserrors.

compliant

Záruka
Jsme přesvědčeni o kvalitě svých výrobků a nabízíme 2letou záruku.
Záruka je platná na území, kde jsou výrobky prodávány. Na tento
výrobek získáte dvouletou záruku počínaje datem nákupu. V rámci
záruky bude výrobek v případě materiálových nebo výrobních vad
vyměněn nebo opraven. Ze záruky je vyloučeno běžné opotřebení,
změny na zakoupeném spotřebiči, čištění, následky nesprávného
používání nebo poškození kupujícím nebo třetí osobou, poškození,
které lze přičíst vnějším okolnostem nebo kurýrům. Záruka vyžaduje,
aby byl vadný výrobek vrácen ke kontrole spolu s datovaným a
podepsaným záručním listem prodejny nebo prodejním dokladem
(pokud je k dispozici).

Jméno

Adresa

PSČ

Výrobek Výrobní číslo

Placeof purchase

Date of purchase

Číslo šarže
napsáno na štítku výrobku

Emailová adresa

V případě reklamace vyplňte, prosím, formulář níže.

Bezpečnostní pokyny,
údržba, technická data

Obsah balení

Popis funkcí

Montážní pokyny

Schéma zapojení
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V souladu s bezpečnostními předpisy SGS

Schéma zapojení

Řídící jednotka
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Ovládácí panel
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Popis funkcí

Ovládací potenciometry

Chladič

Výstup propojovacího kabelu

Stisknutí pro zapnutí, otáčení
pro zvýšení intenzity. Opětovné
stisknutí pro vypnutí.

Kabelový výstup

Hliníková
konstrukce

Řídící jednotka

Montážní pokyny
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Ovládací panel

Vhodné pro všechny druhy topných těles nebo světel s velkou spotřebou energie. Sestava regulátoru
umožňuje nastavit výkon elektrických spotřebičů v stupních1/6 s možností nastavení časovače v
rozmezí1-4 hodin.

Indikace intenzity vytápění

Indikátory časovače
Stiskněte 1-4 hodinové
tlačítko pro nastavení
časovaného vypnutí

Ovládání časovače

Odstraňte
zadní kryt
povolením
dvou šroubků.

Řídící jednotka

D

Lze použít těsnění (D)
pro upevnění

Použĳte montážní materiál(D)
aby připevnit kryt na zeď.

Připojte síťové i propojovací
kabely dle schématu na další
stránce.

Řídící panel
Odstraňte zadní kryt
odšroubováním šroubků.(obr. vlevo)
Použĳte kotvící materiál (D) k
připevnenění zadního krytu ke zdi.
Před uzavřením ovládacího panelu
připojte propojovací kabel dle
schématu.

Zadní kryt

Ujistěte se, že propojovací
kabel (D) je správně zapojen,
dle barevného rozlišení.


