Power Base
PB130-230

Installation og tilslutning
1. Løsn skruen der fastholder frontmodulet til vægmodulet.

Installations vejledning
Bemærk at skruen ikke kan falde ud!

Introduktion
PB130 -230 power base er konstrueret som fælles modul for
13x seriens termostatmoduler. Den ohmske belastning må
ikke overstige 3680 watt (NI) @ 230 V A C (16 A).

Før installation påbegyndes

2. Hvis der medfølger en dækplade: Inden
kablerne tilsluttes, kontrolleres det om vægmodulet tildækker vægdåsen helt. Hvis ikke
monteres dækpladen.
NOTE: Dækpladen kan også monteres af
æstetiske årsager

Afbryd strømmen på hovedtavlen for at undgå elektrisk stød.
Installationen må kun udføres af en aut. El-installatør.
Termostaten må kun tilsluttes en El-installation med fejlstrømsrelæ (HPFI/HFI).
Termostaten skal monteres i en godkendt vægdåse.
Ved nyinstallation placeres termostaten i en højde på ca. 1,5 m
over gulvet.
Vælg en placering hvor der er luftcirkulation.
Undgå placering bag døre, gardiner, på kolde ydervæge, steder
med direkte solindfald, skorstensvæge eller væge med skjulte
installationer.

3. Tilslutning af kabler:
•
•
•

Driftspænding:
Terminal 1 og 5
Belastning(load):
Terminal 2 og 4
Gulvføler(sensor):
Terminal 6 og 7
(Der er ingen krav til
polveding)

Gulvføler

L N

El-gulvvarme

Placer gulvføleren i et flexrør der
er lukket i enden. Placer røret så
gulvføleren er midt imellem to varmekabler.
Gulvfølerkablet må ikke krydse varmekablet!

Fjernkontrol
pilot tråd

Medfølgende dele
Et styk PB 130-230
Et styk Gulvtemperaturføler med 3 meter kabel
Et styk dækplade (option)

4. Hvis der er anvendt en kontaktor skal
der monteres en gnistdæmper (Snubber)
over kontaktorens spoleterminaler. Se
diagrammet til højre.

Tekniske Specifikationer
Model
Driftspænding
Belastning
Effekt
Godkendelser :
Opbevaring
Beskyttelsesklasse:
Kapslingsklasse
Automatikstyring:
Miljøbelastning:
Mål(H • B • D)

: PB130 -230
: 23 0 V AC , 50 Hz
: 16 A maxi mum (ohmsk )
: 3680 W att(NI) @ 230 VAC
: EN60730-2-9/EN50081-1/EN50082-2
: 20˚C til 50˚C
Klasse 2
: IP 20
Type 1. B
Normal
: 75 x 75 x 14 mm (7 .5 x 7.5 x 1.4 cm)

5. Pres kablerne ind i vægdåsen og fastgør
vægmodulet med skruer. Skruerne må
maximum være 2 mm tykke.

6. Indstil omskifterne (hvis nødvendigt)
og monter frontmodulet på vægmodulet som angivet i front
modulets installationsvejledning.

NO TE: Skrueterminalerne er konstrueret til kabler med et tværsnitsareal fra 0,33 til 3.1 mm 2
7. Tilslut igen strømmen i eltavlen.

Hvis du har spørgsmål angående installation af PB130-230
Power Base, ring til vor teknik support team:
Garanti
DANSK VARMEKABEL A/S
Lundagervej 102
DK-8722 Hedensted
Tel. +45 7675 8030
Fax.+45 7675 8032
www.handyheat.net
info@handyheat.net

giver 2 års garanti.
I en periode på to år efter købadatoen, gives der garanti mod
fabrikationsfejl.Opstår der fejl i denne periode vil
efter eget valg reparere eller erstatte produktet, forudsat produktet
har været anvendt under normale betingelser.
Garantien dækker ikke leveringsomkostninger eller nogen følgeomkostninger. Garantien dækker ikke ved forkert installation eller
forkert anvendelse. Ved fejl skal det defekte produkt og købskvittering fremsendes til nærmeste forhandler eller hvor produktet er købt.
DVK-00077-001

