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Pokyny pro likvidaci
• Obalový materiál nedávejte dětem na hraní – hrozí nebez-

pečí udušení fóliemi!
• Obal odevzdejte k likvidaci na oficiálním sběrném místě.

Vysloužilý přístroj: Obsahuje cenné materiály a  je nutno jej 
předat do některé sběrny netříděného domovního odpadu.
• Vysloužilý přístroj učiňte nepoužitelným. Vytáhněte 

síťovou zástrčku, odřízněte připojovací kabel 
a  zámek udělejte nefunkčním, aby se v  přístroji 
nemohly zamknout děti.

• Dbejte na to, aby při odvozu vysloužilého přístroje 
nedošlo k poškození okruhu chladiva.

• Údaje o obsaženém chladivu najdete na typovém 
štítku.

• Likvidace vyřazených přístrojů musí probíhat odborně a podle 
místně platných předpisů a zákonů.

Přehled přístroje a jeho vybavení

Ovládací a 
kontrolní prvky

Typový štítek

Úložné rošty

Provedení pro externí 
teplotní čidlo

Stavitelné nožičky

Další poznámky k vybavení
 - Akustický a optický teplotní poplach (nastavitelné meze).
 - Akustický a optický poplach otevření dveří.
 - Beznapěťový kontakt pro připojení systému dálkové kontroly.
 - Sériové rozhraní (RS485) pro externí dokumentaci teploty 
a poplachu.

 - Uložení minimální/maximální teploty vyskytující se ve vnitřním 
prostoru.

 - Uložení posledních 3 teplotních poplachů s  časem, datem 
a dobou trvání poplachu.

 - Uložení posledních 3 výpadků sítě s časem, datem a dobou 
trvání výpadku sítě.

 - Provedení pro zabudování referenčního čidla.
 - Bezpečnostní termostat pro zamezení poklesu teplot 

pod +2 °C.

Tato bezpečnostně technická zařízení je třeba 
bezpodmínečně použít, aby se předcházelo poškození 
chlazeného zboží. Nesmí se provádět deaktivace nebo 
vyřazení těchto zařízení z provozu!

Bezpečnostní pokyny a výstražná 
upozornění
• Aby nedošlo k poškození zdraví a k věcným škodám, měly by 

přístroj vybalit a instalovat dvě osoby.

• V případě, že zjistíte poškození přístroje, neprodleně, ještě 
před připojením přístroje, kontaktujte dodavatele.

• Pro zaručení bezpečného provozu přístroje proveďte montáž 
a připojení jen podle údajů v návodu k použití.

• V případě závady odpojte přístroj od sítě. Vytáhněte zástrčku 
nebo shoďte, resp. vyšroubujte pojistku.

• Při odpojování přístroje od sítě netahejte za připojovací kabel, 
nýbrž za zástrčku.

• Opravy a zásahy do přístroje smí být prováděny pouze auto-
rizovaným servisním střediskem, jinak může dojít ke vzniku 
závažných nebezpečí pro uživatele. Totéž platí i pro výměnu 
síťového kabelu.

• Sokl, zasouvací poličky, dveře atd. nepoužívejte jako stupátka 
nebo podpěry. 

• Tento přístroj není určený pro osoby (včetně dětí) s tělesným, 
smyslovým nebo mentálním postižením, nebo pro osoby 
bez dostatečných zkušeností a  znalostí, ledaže by byly 
o  používání přístroje poučeny osobou, která zodpovídá za 
jejich bezpečnost, nebo pokud by na ně tato osoba zpočátku 
dohlížela. K zabránění hraní si dětí s přístrojem by děti neměly 
zůstat bez dozoru.

• Vyvarujte se dlouhodobého kontaktu pokožky s  chladnými 
povrchy chlazeného/mraženého zboží. Může to způsobit 
bolesti, znecitlivění a  omrzliny. V  případě dlouhodobého 
kontaktu s pokožkou pamatujte na ochranná opatření, např. 
na používání rukavic.

• Nepožívejte žádné nadměrně dlouho skladované potraviny, 
mohou způsobit otravu.

• Klíče od uzamykatelných zařízení neuchovávejte v blízkosti 
zařízení ani v dosahu dětí.

• Ve vnitřním prostoru zařízení nemanipulujte s otevřeným ohněm 
nebo se zápalnými zdroji. Při přepravě a čištění přístroje dbejte 
na to, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu. V případě 
poškození držte mimo dosah zápalné zdroje a prostor dobře 
vyvětrejte.

• Uvnitř přístroje nepoužívejte žádná elektrická zařízení.

• Zařízení nepřipojujte společně s jinými přístroji přes jeden 
prodlužovací kabel. Jinak by mohlo dojít k přehřátí zásuvky na 
prodlužovacím kabelu.

• Zařízení neinstalujte do bezprostřední blízkosti klimatizačního 
zařízení.

• Zařízení nesmí být také provozováno pod klimatizačním zaří-
zením namontovaným na zdi.

• Zařízení rovněž není vhodné pro skladování léčivých 
prostředků podle DIN 58345.

• Zařízení rovněž není vhodné pro skladování krevních konzerv 
dle DIN 58371.

• U speciálních oblastí použití, které podléhají vlastní normě, 
se má provozovatel sám postarat o  splnění požadavků této 
normy.

• Přístroj je konstruován pro použití v  uzavřených prostorách. 
Přístroj neprovozujte pod širým nebem nebo ve vlhkém 
prostředí a v dosahu stříkající vody.

• Speciální světla (žárovky, diody LED, zářivky) v zařízení slouží 
osvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné pro osvětlení 
místnosti.
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Oblast použití přístroje
Zařízení je vhodné pro skladování a  chlazení laboratorních 
preparátů při teplotách od +3 °C do +8 °C.

Zařízení není vhodné pro provoz v  oblastech s  nebezpečím 
výbuchu.

Při skladování hodnotných resp. na teplotu citlivých látek nebo 
produktů je doporučeno použít nezávislý permanentní kontrolní 
poplachový systém.
Tento poplachový systém musí být projektován tak, aby byl 
každý poplachový stav ihned registrován příslušnou osobou, 
která může poté učinit odpovídající opatření.
Teplotní čidlo pro tento systém má být umístěno v horní části 
chladicího prostoru (viz odstavec Provedení pro externí 
teplotní čidlo).

Instalace
• Vyvarujte se stanovišť s  přímým slunečním zářením, vedle 

sporáku, topení apod.
• Podlaha stanoviště musí být vodorovná a  rovná. Nerovnosti 

vyrovnejte pomocí stavitelných nožiček.
• Dbejte na správnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje!
• Instalační prostor Vašeho zařízení musí činit dle normy EN 378 

na 8 g chladicího média R 600a objem 1 m3, čímž nemůže 
vzniknout v prostoru instalace zařízení v případě úniku z okruhu 
chladicího média žádná zápalná směs plynu se vzduchem. 
Údaj množství chladiva najdete na typovém štítku ve vnitřním 
prostoru přístroje.

Klimatická třída
Zařízení je podle klimatické třídy určeno k  provozu v  prostoru 
s omezeným rozsahem teplot. Tyto by neměly být překročeny! 
Příslušná klimatická třída přístroje je natištěná na typovém štítku.

Klimatická třída Okolní teplota
SN +10 °C až +32 °C

N +16 °C až +32 °C

ST +16 °C až +38 °C

T +16 °C až +43 °C

Připojení
Druh proudu (střídavý proud) a napětí musí souhlasit s údaji na 
typovém štítku.

Zásuvka musí být jištěna pojistkou 10 A nebo vyšší, nesmí ležet 
v oblasti zadní strany zařízení a musí být snadno přístupná.

Přístroj připojte pouze přes předpisově uzemněnou zásuvku 
s ochranným kolíkem.

Rozměry zařízení

 

Ovládací a kontrolní prvky
  Tlačítko ON/OFF (zapnutí a vypnutí zařízení)

  Tlačítka nastavení teploty

  Tlačítko Set (Enter)

  Alarm potlačení poplachu

  Tlačítko pro dotaz na uložené poplachové stavy

  Ukazatel teploty

Kontrolní prvky

Kompresor běží

LED dioda bliká – Zpoždění zapnutí chladicího agregátu. 
Po vyrovnání tlaku v chladicím okruhu se spustí kompresor 
automaticky.

Ventilátor běží

Zařízení je ve fázi rozmrazování

AUX Je aktivní ukazatel teploty přes produktové čidlo.

Funkce poplachu

Pokud se na ukazateli zobrazí , pak je na zařízení  
nějaká závada. Obraťte se, prosím, na autorizované 
servisní středisko a sdělte údaj na ukazateli..

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) 
Zobrazení HACCP znamená, že bude zaznamenáno 
elektrické napájení a vnitřní teplota zařízení. Pokud na 
displeji bliká HACCP, tak buď nastal výpadek proudu 
nebo je teplota v zařízení v nepřípustném rozsahu.
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Zapnutí a vypnutí zařízení
Zasuňte síťovou zástrčku – na displeji se zobrazí OFF.

Zapnout zařízení: ON/OFF-tlačítko  stiskněte cca. 5 sekund 
– na displeji se zobrazí ON.

Při prvním uvedení do provozu se neobjeví žádné poplachové 
hlášení.

Při obnoveném uvedení do provozu je zařízení ve stavu, který 
odpovídá stavu poplachu (výpadek sítě a příliš vysoká teplota 
vnitřního prostoru).
Dioda HACCP na displeji vpravo dole bliká.

Stisknout tlačítko .

Stisknout tlačítko  5 sek. Na ukazateli se rozsvítí 

.

Dioda HACCP svítí nyní opět trvale.

Stiskněte  na dobu 5 vteřin.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Vypnout zařízení: Stiskněte tlačítko ON/OFF  na dobu 
cca. 5 sekund – na displeji se zobrazí OFF.

Nastavení teploty

• Stisknout tlačítko  1 sek. Ukazatel teploty bliká.

• Zvýšení teploty (teplejší) – stisknout tlačítko .

• Snížení teploty (chladnější) – stisknout tlačítko .

• Stisknout tlačítko  opakovaně.

• Požadované nastavení teploty bude uloženo.

Dotaz na průběh teploty
Elektronika ukládá nejvyšší resp. nejnižší vyskytující se vnitřní 
teplotu. Na tyto teploty se můžeme dotázat.

Spustit dotaz:

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = Časový úsek v hodinách, ve kterém byly 
měřeny vnitřní teploty. V tomto případě 
to činí 3 hodiny.

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = Nejvyšší (nejteplejší) naměřená 
teplota v průběhu těchto 3 hodin.

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = Nejnižší naměřená teplota 
v průběhu těchto 3 hodin.

Pokud má být sledovaný časový úsek nastaven opět 
na nulu, je třeba provést následující kroky.

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

 Ukazatel = 

Stiskněte  na dobu 5 vteřin. Ukazatel = 

Stiskněte  na dobu 5 vteřin.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.
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Nastavení parametrů poplachu
Je možno nastavit hranice poplachu (odchylka od nastavené 
teploty) a  zpoždění poplachu (časová prodleva do vyvolání 
poplachu).

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel =  spodní hranice poplachu

Ukazatel =  odchylka teploty °C

Tlačítkem  nebo  zvolte požadované nastavení.

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel =  Zpoždění poplachu v minutách.

Tlačítkem  nebo  zvolte požadované nastavení.

Ukazatel = 

stiskněte na 5 sek. 

Elektronika přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Výstražné zvukové zařízení
Při zjištění poplachových stavů se rozezní zvukové varování. 
Zvukové varování lze ztišit stisknutím tlačítka .

Poplachová hlášení

1. Na displeji bliká LED 

Pokud se na ukazateli zobrazí , existuje chyba na straně 
zařízení.
Obraťte se, prosím, na autorizované servisní středisko.

2. Na displeji bliká LED  – ukazatel  nebo 

Ve vnitřním prostoru je příliš vysoká (HI) nebo příliš nízká (LO) 
teplota.

Rozezní se zvukové varování.

Upozornění
Parametry poplachu je možno nastavit. Viz odstavec Nastavení 
parametrů poplachu.

3. Na displeji bliká HACCP

Nastal delší výpadek proudu nebo bylo ve vnitřním prostoru po 
určitý časový úsek příliš vysoká nebo příliš nízká teplota.

Budou uloženy až 3 poplachové stavy a mohou být opět

vyvolány.

Poplach otevření dveří
Pokud jsou dveře otevřené, svítí dioda  a  ukazatel teploty 
začne blikat.

Pokud jsou dveře otevřeny déle než 60 sekund, začne blikat 
dioda  a na ukazateli bliká  střídavě s ukazatelem teploty.

Rozezní se zvukové varování.

Pokud musejí být dveře déle otevřené z  důvodu vkládání 
chlazeného zboží, zvukové varování vypněte stiskem tlačítka.

Vyvolání uložených poplachových stavů

Ukazatel = 

Pomocí tlačítek  nebo  listujete v seznamu.

počet nastalých poplachů teploty

poslední poplach teploty

předposlední poplach teploty

poplach teploty před

počet výpadků sítě

poslední výpadek sítě

předposlední výpadek sítě

výpadek sítě před 

Pomocí tlačítka  zvolte požadovaný bod. Opakovaným 

stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte zpět do seznamu.

Upozornění: Menu je možno předčasně opustit tím, že stisknete 
na 5 sek. tlačítko .

Pokud není během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, 
elektronika se vrátí automaticky zpět.
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Příklad dotazu na poplach
Situace: Na displeji bliká HACCP.

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Nevyskytoval se žádný 
poplachový stav s  příliš vysokou 
nebo příliš nízkou teplotou. Musí 
se přejít k zobrazení .

Ukazatel = 

Stiskněte toto tlačítko, dokud na ukazateli nesvítí 

.

Ukazatel = . Vyskytl se 1 výpadek elektrické sítě.

Ukazatel = 

Ukazatel = . Poslední vzniklý výpadek elektrické 
sítě.

Ukazatel = . Rok 2010

Ukazatel = . Měsíc 05 (květen)

Ukazatel = . Den 30

Ukazatel = . Hodina 23

Ukazatel = . Minuta 14

Ukazatel = . Výpadek elektrické sítě trval 
3 hodiny.

Tlačítko  stisknout po dobu 5 sek. Na ukazateli se 

rozsvítí .

Dioda HACCP svítí nyní opět trvale.

Tímto je elektronika připravena pro příští poplachový stav.

Stiskněte  na dobu 5 vteřin.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Kalibrace regulačního čidla (sériový snímač pro 
regulaci teploty)

Pomocí této funkce je možno kompenzovat eventuální tolerance 
regulačního čidla (zobrazená teplota vůči skutečné vnitřní 
teplotě).

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = hodnota korekce nastavená z výroby

Pomocí tlačítka  nebo  zvyšujete nebo snižujete hodnotu 
korekce v krocích po 0,1 °C.

Ukazatel = aktuální (korigovaná) vnitřní teplota

Ukazatel = 

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.
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Produktové čidlo (dodávané příslušenství)

Pomocí produktového čidla je možno měřit resp. zaznamenávat 
teplotu na libovolném místě ve vnitřním prostoru.

• Připojení čidla (viz kapitola Externí poplach)

Aktivování čidla

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Pokud svítí na displeji  produktové čidlo nebylo 
aktivováno.

Pokud svítí na ukazateli  produktové čidlo buď není 
připojeno nebo je defektní.

Kalibrace produktového čidla
Pomocí této funkce mohou být kompenzovány eventuální 
tolerance produktového čidla (nastavená teplota vůči skutečné 
vnitřní teplotě).

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Pomocí tlačítka  nebo  zvyšujete nebo snižujete hodnotu 
korekce v krocích po 0,1 °C.

Ukazatel = aktuální (korigovaná) teplota produktového 
čidla

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Přepnutí ukazatele teploty mezi regulačním 
čidlem a produktovým čidlem

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel =  (Regulační čidlo)

Ukazatel =  (Produktové čidlo)

Pokud je aktivní produktové čidlo, 
rozsvítí se na displeji AUX.

Ukazatel = 

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Změna síťové adresy
Při zapojení více zařízení do sítě přes rozhraní RS485, musí mít 
každé zařízení svou vlastní síťovou adresu.

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Pomocí tlačítek  nebo  lze měnit síťové adresy .

Ukazatel = 

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.
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Nastavení reálného času
Reálný čas je nastaven předem (MEZ). Jiná časová zóna resp. 
letní/zimní čas musí být přenastaveny manuálně:

stiskněte na 5 sek. Ukazatel = 

Ukazatel = 

Ukazatel = . Rok 2010

Ukazatel = . Pomocí tlačítek  nastavíte rok.

= uložení nového nastavení

Ukazatel = . Měsíc (1–12)

Ukazatel = . Pomocí tlačítek  nastavíte měsíc.

= uložení nového nastavení

Ukazatel = . Den (1–31)

Ukazatel = . Pomocí tlačítek  nastavíte den.

= uložení nového nastavení

Ukazatel = . Den v týdnu (1 = pondělí, 7 = neděle)

Ukazatel = .
Pomocí tlačítek  nastavíte den 
v týdnu.

= uložení nového nastavení

Ukazatel = . Hodina (0–23)

Ukazatel = .
Pomocí tlačítek  nastavíte 
hodinu.

= uložení nového nastavení

Ukazatel = . Minuta (0–59)

Ukazatel = .
Pomocí tlačítek  natavíte 
minutu.

= uložení nového nastavení

stiskněte na 5 sek.

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.

Upozornění

Pokud svítí na ukazateli  musí být reálný čas nastaven 
nově.

Nastavení parametru zpět na seřízení 
z výroby
Pomocí této funkce je možno nastavit hranice poplachu 
a hodnoty kalibrace čidla zpět na seřízení z výroby.

Vytáhněte síťovou zástrčku.

 držte stisknuto a zasuňte síťovou zástrčku.

Počkejte, dokud na ukazateli nesvítí !

VÝSTRAHA!
Tlačítko SET nyní ještě nestiskněte! Jinak budou nastaveny 
zpět všechny parametry elektroniky.

Ukazatel = 

Ukazatel = 

Elektronika se přepne zpět do normálního pravidelného provozu.
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Chlazení
Úložné rošty mohou být 
přemisťovány vždy podle výšky 
láhve resp. balení.

Větrací otvory ventilátoru 
cirkulace vzduchu ve vnitřním 
prostoru nesmějí být zakryty!

Bezpečnostní zámek
Zámek ve dveřích zařízení 
je vybaven bezpečnostním 
mechanismem.

Uzamčení přístroje:
• Zámek zatlačte ve směru 1.
• Otočte klíč o 90°.

Při odemykání přístroje se musí 
postupovat ve stejném pořadí.

Vnitřní osvětlení u zařízení se skleněnými 
dveřmi
Osvětlení je umístěno ve vnitřním 
prostoru nahoře. Zapněte vypínač 
S, vnitřní osvětlení svítí.

Výměna svítidla zářivky:
Vytáhněte zástrčku nebo iniciujte 
resp. vyšroubujte předřazenou 
pojistku.

• Vysuňte krycí stínidlo  z tělesa 
lampy vpředu ze západky a sej-
měte směrem dolů.

• Zářivkové svítidlo  otočte o 90° a vytáhněte ven. Nasaďte 
nové svítidlo a otočte o 90°.

• Krycí stínidlo  nasaďte vzadu a vpředu zaklapněte.

Pokud vnitřní osvětlení nesvítí ani po výměně zářivkového 
svítidla, obraťte se, prosím, na autorizované servisní středisko.

Odmrazení
Přístroj se odmrazuje automaticky. Nahromaděná vlhkost je 
odváděna ven přes odtok kondenzační vody do záchytné 
nádoby. Tam se kondenzovaná voda odpařuje prostřednictvím 
tepla kompresoru.

Čištění 
Před čištěním zásadně přístroj odstavte z provozu. Vytáhněte 
zástrčku nebo iniciujte resp. vyšroubujte předřazenou 
pojistku.

• Vnitřní prostor, díly vybavení a  vnější stěny očistěte vlažnou 
vodou s trochou mycího prostředku. V žádném případě nepo-
užívejte čisticí prostředky s obsahem písku nebo kyselin nebo 
chemická rozpouštědla.

Nepracujte s parními čisticími přístroji!
Nebezpečí poškození a poranění.

• Dbejte na to, aby čisticí voda nevnikla do elektrických součástí 
a do větrací mřížky.

• Chladnička s výměníkem tepla (což je kovová mřížka na zadní 
straně přístroje) by měla být jednou za rok očištěna resp. zba-
vena prachu.

• Typový štítek na vnitřní straně přístroje nepoškoďte ani jej 
neodstraňujte – je důležitý pro autorizovaný servis. Jeho 
odstraněním se zbavujete veškerých práv na záruční opravu.

Porucha
Následující poruchy můžete na základě prověření možných 
příčin odstranit sami:
• Zařízení nepracuje:
 - Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý,
 - zda je síťová zástrčka správně zastrčená v zásuvce,
 - zda je v pořádku pojistka zásuvky.

• Hluk je příliš hlasitý. Zkontrolujte, zda
 - stojí zařízení pevně na podlaze,
 - vedle něho stojící nábytek nebo předměty vibrují v důsledku 
běžícího chladicího agregátu. Všimněte si, že šumům proudění 
v okruhu chladicího média se nelze vyhnout.

• Teplota není dostatečně nízká, zkontrolujte
 - nastavení podle odstavce „Nastavení teploty“ – byla-li nasta-
vena správná hodnota;

 - zda separátně vložený teploměr ukazuje správnou hodnotu.
 - Nejsou zakryté ventilační mřížky?
 - Není umístěn příliš blízko nějaký zdroj tepla?

• Na ukazateli je zobrazeno :
 - Nastavte nově reálný čas (viz odstavec „Nastavení reálného 
času“).

Pokud se nevyskytuje žádná 
z  výše uvedených příčin 
a poruchu tudíž nedokážete sami 
odstranit, obraťte se, prosím, na 
autorizované servisní středisko. 
Sdělte typové označení, , 
servisní číslo  a sériové číslo  
dle typového štítku.

Odstavení z provozu
Pokud se má přístroj na delší dobu odstavit z provozu: Vypněte 
přístroj, vytáhněte zástrčku nebo iniciujte resp. vyšroubujte 
předřazené pojistky. Přístroj vyčistěte a dveře nechte otevřené, 
abyste zabránili vzniku zápachu.
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Provedení pro externí teplotní čidlo

3. Čidlo veďte skrze otvor 
a  kabel čidla zajistěte 
pomocí tahového odlehčení.

Důležité!

Čidlo umístěte v horní oblasti vnitřního prostoru. Čidlo nesmí být 
v žádném styku s předměty tak, aby byla měřena pouze teplota 
vzduchu!

4.
Důležité!

Průchod čidla na zadní straně zařízení 
uzavřete pomocí přiložené těsnící hmoty!

1. Navrtejte vyznačené místo na 
zadní straně zařízení. 

2. Vyjměte tahové odlehčení
(Vnitřní prostor dole vlevo).

Externí poplach
Je doporučeno napojit zařízení na externí 
poplachové zařízení. 

Na zadní straně zařízení se nacházejí 
různé možnosti připojení. 

Napojení zařízení na externí 
poplachové zařízení smí provádět 
pouze vyškolený odborný personál!

Beznapěťový 
poplachový 
výstup

Připojení na 
rozhraní RS485

Zakončovací odpor
Při zapojení více zařízení do sítě 
prostřednictvím rozhraní RS 485 
musí zůstat na posledním zařízení 
zakončovací odpor.
U zařízení mezi tím odporovou 
zátěž odstraňte!

Připojení volitelného 
čidla teploty

Upozornění

Zástrčky jsou zajištěny šrouby. 
Abyste mohli zástrčku vytáhnout 
ven, povolte šrouby vlevo 
a vpravo.

Beznapěťový poplachový výstup
Tyto tři kontakty mohou být použity pro napojení optického nebo 
akustického poplachového zařízení.

Připojení je dimenzováno pro střídavý proud 250 V / 8 A nebo 
stejnosměrný proud 36 V / 8 A.

N.O
Poplachový výstup
Připojení světelné kontrolky poplachu 
nebo akustického poplachového čidla.

N.C
Provozní světelná kontrolka
Připojení světelné kontrolky, která 
ukazuje normální provoz zařízení.

COM
Externí zdroj napětí
250 V AC (střídavý proud) nebo 36 V DC 
(stejnosměrný proud – plus pól)
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Změna směru otvírání dveří

3. Přemístěte držadlo a ucpávky 
dveří.

4. Přemístěte šrouby v závěsu dveří.

5. 

6. 

Přendejte díly horního závěsu.

Krycí desku přemístěte na protilehlou 
stranu.

7. 

8. 

9. 

Dveře opět zavěste na šrouby 
závěsu a zavřete.

Spodní závěs nasaďte opět na 
spodní uložení dveří.

Spodní  závěs otočte o 90° – pružina 
je napnuta. Našroubujte úhel 
závěsu. 

1. Odšroubujte spodní závěs dveří.

Upozornění: Uložení dveří má 
pružinový mechanismus pro 
samouzavření dveří. Při povolení 
šroubů se závěs dveří otočí doleva.

2. Sejměte dveře dolů.

Instalační rozměry (mm)

Varianta 1

Pro přívod a odvod vzduchu na zadní straně zařízení 
je nutný příčný průřez pro větrání na pracovní desce 
min. 200 cm2.

Varianta 2

Pokud nemá pracovní deska žádnou větrací mřížku, 
musí činit výška výklenku minimálně 860 mm, aby byl 
zajištěn dostatečný odvod tepla směrem dopředu.
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