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دستورالعمل نصب:  در  سـوپرپايپ،  R10 ويـژه  ترمينـال  دسـتگاه 
سيسـتم هاي گرمايـش كفـي كاربـرد دارد. اين 
دسـتگاه جريان برق را به ترموستات ها رسانده و 
فرامين آنها را به شـيرهاي برقي انتقال  مي دهد. 
اين دسـتگاه قابل نصـب درون انـواع جعبه هاي 
كلكتـور گرمايش كفي سـوپرپايپ بـوده و ضمن 
رسـاندن جريان برق به ترموستات، فرامين آنها 

را به شيرهاي برقي انتقال مي دهد.

1      ابتدا مطابق راهنماي تصويري زير س��يم هاي فاز و 
نول برق ورودي را در ترمينال مربوطه نصب كنيد.

توجه: نصب سيم هاي فاز و نول در محل صحيح خود بر 
روي بورد جهت كاركرد دستگاه ضروري است.

 مهم: رعايت موارد ايمني حين نصب ترمينال ويژه 
جهت جلوگيري از برق گرفتگي ضروري است. 
]كليد دستگاه حين بستن سيم ها خاموش باشد.[

2 دستگاه را توسط پيچ خود كار يا چسب دو طرفه درون 
جعبه كلكتور، باالي ريل افقي نصب كنيد.

توجه: رعايت فاصله كافي، براي سهولت بسته شدن پيچ 
بااليي قاب درب جعبه كلكتور الزامي است.

3 10 سري ترمينال داخل دستگاه، هر كدام يك فرمان 
ترموس��تات را ب��ه يك ش��ير برقي مي رس��اند كه فرمان 
ترموس��تات، LED نصب شده در س��مت چپ ترمينال را 

روشن مي نمايد.
 س��يم هاي خروجي ترموس��تات را با ترتي��ب صحيح به 

ورودي اول تا سوم يكي از ترمينال ها وصل كنيد.

4 در صورت اس��تفاده از ترموس��تات دو مرحل��ه اي، فرمان 
برگشت دوم به ورودي سوم ترمينال بعدي وصل مي شود.

توجه:  نحوه نصب ترموستات هاي يك و دو مرحله اي در 
راهنماي تصويري زير مشخص شده است.

5 ش��ير برقي داراي يك كابل دو رش��ته اي است كه به 
صورت زير نصب مي شود:

  فاز ش��ير برقي )رنگ قهـوه اي(  به ورودي چهارم 
ترمينال و نول ش��ير برقي )رنگ آبي( به ورودي پنجم 

آن  نصب مي ش��ود.
براي نصب دو ش��ير برقي به يك ترموس��تات يك مرحله اي، 

س��يم هاي همرنگ هر دو ش��ير برقي را همزمان ، به ورودي 
چهارم و پنجم ترمينال همان ترموستات متصل كنيد.

 مهم:  هر شير برقي بايد به ترموستات مربوطه خود 
متصل شود، در اين مورد به نقشه تاسيسات ساختمان و يا 

مجري سوپرپايپ  رجوع كنيد.

6     در ترمين��ال وي��ژه R10 ام��كان اتص��ال پم��پ 
سيس��تم گرمايش كفي ب��ه ترمين��ال وي��ژه به منظ��ور 
هماهنگ نمودن پمپ با فرامين ترموس��تات ها )خاموش 
نم��ودن پمپ در زمان قطع فرمان كليه ترموس��تات ها و 
روش��ن نمودن پمپ در زمان صدور فرمان از هر يك از 
ترموستات ها( پيش بيني شده است. عملكرد پمپ توسط 

يك LED نمايش داده مي شود.
جهت اس��تفاده از اين سيس��تم، مي بايست رله پمپ ) به 
ش��ماره فنی I-586005 ( را به ط��ور جداگانه خريداري 

نموده و بر روي سوكت مربوطه قرار دهيد. 
س��پس پمپ را به ترمينال خروج��ي پمپ بر روي بورد 

)PUMP OUT( متصل كنيد.

در س��اختمان هايي ك��ه از پكي��ج اس��تفاده مي ش��ود، 
جه��ت اجتناب از آس��يب ديدگي پمپ، اس��تفاده از اين 

سيستم كنترلي توصيه مي گردد.

7 درب جعب��ه را ببندي��د و درپوش پيچ ه��ا را در جاي 
خود محكم كنيد.

  اس��تفاده از كابل ش��و مسي حين س��ربندي سيم ها 
توصيه مي شود.

  اين دس��تگاه صرفًا جهت اس��تفاده از برق 220 ولت 
طراحي و توليد شده است.
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