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NordicPanel
PRECES NR. 119772

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA
Vadības panelis
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PANEL

PAZIŅOJUMS: Tiek izmantots,
lai noskaidrotu svarīgu
informāciju, kas ir būtiska
attiecībā uz ierīces pārdošanu
vai konstrukciju.

Nacionālie drošības pasākumi
Ja netiek ievēroti nacionālie
drošības pasākumi, tas var
izraisīt personīgos ievainojumus
vai īpašuma bojājumus.
• Ievērojiet nacionālos drošības
noteikumus un sekojiet
piemērojamajiem pasākumiem.

Mūsu produkti ir pakļauti nepārtrauktai attīstībai, un tādējādi mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. Turklāt mēs
neuzņemamies nekādu atbildību par drukas kļūdām.
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Piemērošanas joma

2.

• NordicPanel regulē vadības
funkcijas, piemēram, ventilatora
un temperatūras kontroli.
• NordicPanel sakari ar 4-vadu
interfeisu ar vadības ierīci tiek
nodrošināti, izmantojot Modbus

Mehāniskā konstrukcija

Standarta komplektācijā panelis tiek
piegādāts ar uzstādītu baltu rāmi,
bet tiek piegādāts arī melns rāmis,
lai to nepieciešamības gadījumā
varētu ātri nomainīt.
Rāmji ir ekvivalenti Schneider Exxact
modelim. Ja rāmis ir pilnībā noņemts,
tas derēs gan Schneider, gan ELKO
dubultajiem rāmjiem.

NordicPanel var uzstādīt Nordic gaisa
apmaiņas ierīcēm, kas ražotas, sākot
ar 2022.gada 1.oktobri.

i

Vienkārši pārbaudiet vadu ierīces augšpusē, kas
apzīmēts ar “NordicPanel”.
Jūs varat uzstādīt NordicPanel vecākām ierīcēm, kas
ražotas no 2019.gada maija līdz 2022.gada
septembrim. Viss, kas jums ir nepieciešams, ir vadu
komplekts. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar jūsu
tuvāko dīleri.
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Uzstādīšana

NordicPanel ir piemērots uzstādīšanai,
iestrādājot sienā normālā montāžas kārbā
ar atsevišķu vai dubulto rāmi.
Ja vēlaties uzstādīt paneli uz virsmas, ir
nepieciešams iegādāties rāmja starpliku,
preces nr.120184 (balta). Ja vēlaties
melnu, jums ir jāiegādājas gan rāmja
starplika, gan paneļa rāmis, tādējādi
iegūstot vienādu krāsas toni.

Vads līdz vadības panelim izvilkts starp
ventilācijas iekārtu un vadības paneli.
Vadības panelis ir paredzēts slēptai
uzstādīšanai virs sienas kārbas.
Ja jums ir nepieciešams garāks signāla kabelis,
pasūtiet mūsu 24 m kabeli (preces nr.120183)
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• Kabelim līdz NordicPanel ir
jāatrodas vismaz 30 cm no 230 V
kabeļa (ieskaitot dimmerus,
termostatus, u.c.) Strāvas vadiem
ir jāšķērso NordicPanel signāla
kabeli tieši perpendikulāri.
• Slēptai uzstādīšanai kabelis tiek
ievadīts 16 mm kabeļu caurulēs.
• Kad esat uzstādījis signāla kabeli,
izvelciet no paneļa visu kabeli, lai
izvairītos no lieka signāla kabeļa garuma
pie ventilācijas iekārtas. Kabeļa tinums
pie iekārtas var radīt traucējumus.
• Pirms veikt nākamo soli,
nogrieziet signāla kabeli
atbilstošā garumā.
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Piestipriniet balto rāmi sadales kārbai,
izvelciet kabeli un novelciet tam
apvalku, kā parādīts attēlā. Lai
uzstādītu uz virsmas (pie sienas),
savienojumam ir jāiegādājas rāmja
starplika, preces nr.120184.
Savienojiet pie slēdža esošos vadus
ar paneli, kā tas ir norādīts zemāk
esošajā tabulā.
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Brūns
Zaļš

kontakts

Apraksts

Vads

Vdd

24DC

Brūns

A+

Modbus A+

Zaļš

Dzeltens

B-

Modbus B-

Dzeltens

Balts

GND

G0

Balts

+ brūns vads
- balts vads
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Vadus NEDRĪKST mainīt vietām.
Ierīce ir pasargāta pret nepareizu uzstādīšanu,
bet, ja vadi ir samainīti vietām, komunikācija
nedarbosies.
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Novietojiet rāmi nr.2 (baltu vai melnu) pret
rāmi nr.1, un ieskrūvējiet to sadales kārbā.
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Tad uzstādiet rāmi (detaļu nr.3) uz
aizmugurējā rāmja (detaļa nr.1), lai detaļa
nr.2 turētos savā vietā.
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Tad pievienojiet paneli un ievietojiet to savā
vietā rāmī (detaļa nr.3).
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Lai uzzinātu papildu informāciju par
aktivizāciju, ekrāniem, u.c., apmeklējiet
www.flex t.com vai, lai aplūkotu
lietošanas instrukciju, noskenējiet
zemāk esošo QR kodu.
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Oficiālais izplatītājs Latvijā:
Airwave SIA
www.airwave.lv
www.siltumsuknis.lv

