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1 Biztonság

1.1 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
megsérülhet a termék vagy más
anyagi károk is keletkezhetnek.
A termék egy olyan rendszer-
komponens, amely kibővíti a
rendszer működését. A funkció-
kat egy szabályozó irányítja és
szabályozza egy eBUS-interfé-
szen keresztül.
Az üzemeltetés csak a követ-
kező szabályozóval megenge-
dett:
– MiPro
A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék , valamint a rendszer

összes további komponense-
ihez mellékelt üzemeltetési,
szerelési és karbantartási út-
mutatók figyelembe vétele

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

Nyolc éves, vagy annál idősebb
gyermekek, valamint csökkent
fizikai, szenzoros vagy mentális
képességű, vagy tapasztalattal
és ismeretekkel nem rendel-
kező személyek felügyelettel
használhatják a terméket, vagy
abban az esetben, ha kioktat-

ták őket a termék biztonságos
használatára és a termék hasz-
nálatából fakadó veszélyekre.
A gyermekek a termékkel nem
játszhatnak. A tisztítási és kar-
bantartási munkálatokat gyer-
mekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.2 Általános biztonsági
utasítások

1.2.1 Veszély nem megfelelő
szakképzettség miatt

A következő munkálatokat csak
a megfelelő végzettséggel ren-
delkező szakember végezheti:
– Szerelés
– Szétszerelés
– Telepítés
– Üzembe helyezés
– Karbantartás
– Javítás
– Üzemen kívül helyezés
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▶ Vegye figyelembe a termék-
hez mellékelt összes útmuta-
tót.

▶ A technika jelenlegi állása
szerint járjon el.

▶ Tartsa be a vonatkozó irány-
elveket, törvényeket, szabvá-
nyokat és előírásokat.

1.2.2 Áramütés miatti
életveszély

Ha feszültség alatt álló kom-
ponenseket érint meg, akkor
fennáll az áramütés miatti élet-
veszély.
Mielőtt dolgozna a termékkel:
▶ Az áramellátás összes pólu-

sának kikapcsolásával kap-
csolja feszültségmentesre
a terméket (legalább 3 mm
érintkezőnyílású elektromos
leválasztókészülék, pl. bizto-
síték vagy vezetékvédő kap-
csoló segítségével).

▶ Biztosítsa a visszakapcsolás
ellen.

▶ Ellenőrizze a feszültségmen-
tességet.

1.2.3 Anyagi kár veszélye fagy
miatt

▶ Ne szerelje be a terméket
fagyveszélyes helyiségbe.

1.2.4 Működési hibák miatti
veszély

▶ A biztonságot csökkentő za-
varokat és károkat haladékta-
lanul hárítsa el.

▶ A 10 m-nél hosszabb háló-
zati, érzékelő- ill. buszvezeté-
keket elkülönítve vezesse.

▶ Rögzítsen minden csatlako-
zóvezetéket a mellékelt teher-
mentesítőkkel a házon.

▶ Ne használja a készülék sza-
bad kapcsait további vezeté-
kek segédkapcsaiként.

1.2.5 Anyagi kár kockázata
nem megfelelő szerszám
használata révén

▶ A csavarkötések meghúzá-
sához és oldásához mindig
megfelelő szerszámot hasz-
náljon.

1.3 A vezetékek kiválasztása
▶ A huzalozáshoz kereskede-

lemben kapható vezetékeket
kell használni.

▶ Hálózati vezetékként ne hasz-
náljon rugalmas vezetékeket.

▶ Hálózati vezetékként burkolt
vezetékeket használjon (pl.
NYM 3x1,5).
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Vezeték-keresztmetszet
Hálózati fe-
szültség csat-
lakozóve-
zetéke (szi-
vattyú vagy
keverő csatla-
kozókábele)

≥ 1,5 mm²

eBUS-ve-
zeték (kis-
feszültség)

≥ 0,75 mm²

Érzékelőve-
zeték (törpe-
feszültségű)

≥ 0,75 mm²

Vezetékhosszak
Érzékelőve-
zetékek

≤ 50 m

Buszvezeté-
kek

≤ 125 m

1.4 Előírások (irányelvek,
törvények, szabványok)

▶ Vegye figyelembe a nemzeti
előírásokat, szabványokat,
irányelveket és törvényeket.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése
▶ Jelen útmutatót, valamint az összes,

vele együtt érvényes dokumentumot
adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra
érvényes:

RED‑5 – cikkszám
Magyarország 0020231766

2.4 Szakkifejezések
Egyszerűsítés céljából a következő fogal-
makat használjuk a szövegben:

– Szabályozó: ha a MiPro szabályozót
értjük alatta.

3 A termék leírása
3.1 A termék felépítése

2

1

3

1 fali rögzítőaljzat
2 Diagnosztikai

csatlakozó

3 Elülső burkolat

3.2 Fő funkció
A termék be- és kimenetekkel rendelkezik.
A be- és kimenetek bekötéseinek eltérő
száma miatt különféle rendszerek alakítha-
tók ki. A be- és kimenetek konfigurációja a
szabályozón történik.

3.3 Adattábla
Az adattábla a termékház jobb oldalán
található.

Adatok az adattáb-
lán

Jelentés

Sorozatszám az azonosításhoz
RED‑5 Termék jelölése
V Üzemi feszültség
W Teljesítményfelvétel

Kapcsolási teljesít-
mény relénként, il-
letve összes kapcso-
lási teljesítmény
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3.4 CE-jelölés

 
A CE-jelölés azt dokumentálja, hogy az
adattábla szerinti készülékek megfelelnek
a rájuk vonatkozó irányelvek alapvető kö-
vetelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál
megtekinthető.

4 Szerelés
4.1 A szállítási terjedelem

ellenőrzése
▶ Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljes-

ségét.
Darab-
szám

Részegység

1 RED‑5
1 Szerelési tartozékok (csavarok,

tiplik)
1 Dokumentáció

4.2 Az elülső burkolat leszerelése

A

B

C

▶ Szerelje le az elülső burkolatot az ábra
szerint.

4.3 Fali rögzítőaljzat felszerelése

B

B

A

▶ Szerelje fel a fali rögzítőaljzatot a meg-
felelő rögzítőelemek segítségével az
ábrának megfelelően.

4.4 Az elülső burkolat felszerelése
1. Az elülső burkolatot felül akassza be a

fali rögzítőaljzatba.
2. Rögzítse az elülső burkolatot a rögzítő-

csavarral.

5 Elektromos bekötés
Az elektromos telepítést csak elektromos
szakember végezheti.

5.1 A kábelezés

Veszély!
Áramütés veszélye
Az elektromos komponensek
kisfeszültségű hálózathoz csat-
lakoztatásakor áramütés veszé-
lye áll fenn.
▶ Kapcsolja le a terméket az

áramellátásról.
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▶ Biztosítsa a terméket, hogy
ne lehessen újra bekap-
csolni.

▶ Ellenőrizze a termék feszült-
ségmentes állapotát.

▶ A terméket csak feszültség-
mentes állapotban nyissa ki.

1. Szerelje le az elülső burkolatot.
(→ Oldal: 7)

BUS
- +

S1
1 2

S2
1 2

S3
1 2

S4
1 2

S5
1 2

S6
1 2

S7
1 2

S8
1 2

S9
1 2

S10
1 2

S11
1 2

S12
O I

S13
O I

R7/8
N 1 2

R13
NN

R11/12
N 1 2

R9/10
N 1 2

R6
LN

R5
LN

R4
LN

R3
LN

R2
LN

R1
LN

230V
LN

230V
LN

1

45

2 3

1 Bemenet
2 Be- és kimenet
3 eBUS

4 Kimenet
5 Hálózati csatla-

kozó

2. Csatlakoztassa a kiválasztott rendszer-
séma szükséges be- és kimeneteit.

3. A készülék bekötéséhez egy fix csat-
lakozót és egy legalább 3 mm érint-
kezőnyílású leválasztó készüléket (pl.
biztosíték vagy teljesítménykapcsoló)
kell használni.

Veszély!
Károsodás veszélye szaksze-
rűtlen felszerelés miatt!
A túlságosan hosszan blankolt
csatlakozóvezetékek, a véletle-
nül kiszabaduló erek rövidzár-
latot, és ezzel károsodást okoz-
hatnak az elektronikában.
▶ A rövidzárlat elkerülése érde-

kében a rugalmas vezetékek
külső szigetelését legfeljebb
2,5 cm hosszúságban blan-
kolja le.

▶ Ügyeljen a vezetékek helyes
fektetésére.

▶ Használja a tehermentesítőt.

4. Csupaszítsa le a vezeték külső burko-
latát anélkül, hogy a csatlakozóhuzalok
szigetelőburkolatát megsértené.

Vezeték csatlakoztatása a felső ka-
pocsléchez

C

B

D

≤25 mm

A

5. Csúsztassa a csatlakoztatandó vezeté-
ket a fal és a fali rögzítőaljzat között a
felső kapocslécbe.

6. Csatlakoztassa a szükséges be- és
kimeneteket az ábrának megfelelően.
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7. Csatlakoztassa az eBUS-vezetéket
a szabályozó fali rögzítőaljzatának
kapocslécéhez.

Vezeték csatlakoztatása az alsó ka-
pocsléchez

B

E
D

C

≤25 mm

A

8. Csatlakoztasson minden szükséges
vezetéket az ábrának megfelelően.

9. Szerelje fel az elülső burkolatot.
(→ Oldal: 7)

6 A termék üzemen kívül
helyezése

1. Helyezze üzemen kívül a fűtési rend-
szer összes komponensét az egyes
komponensek szerelési útmutatójában
leírtak szerint.

2. Kapcsolja le a terméket a hálózati
áramról, egy legalább 3 mm érintke-
zőnyílású megszakító segítségével
feszültségmentesítve a terméket.

3. Ellenőrizze a termék feszültségmentes
állapotát.

4. Biztosítsa az áramellátást visszakap-
csolás ellen.

5. Szerelje le az elülső burkolatot.
(→ Oldal: 7)

6. A vezetékeket csatlakoztassa le a ter-
mék kapocslécéből.

7. Csavarozza le a fali rögzítőaljzatot a
falról.

7 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

▶ A csomagolás ártalmatlanítását bízza a
terméket telepítő szakemberre.

Amennyiben a terméket ezzel a jel-
zéssel látták el:
▶ A terméket tilos a háztartási hulladékkal

együtt ártalmatlanítani.
▶ Ehelyett adja le a terméket egy elektro-

mos és elektronikus készülékekre sza-
kosodott gyűjtőhelyen.

Ha a termék elemeket tartalmaz, me-
lyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva, akkor
az elemek egészség- és környezetkárosító
anyagokat tartalmazhatnak.
▶ Ebben az esetben használtelem-gyűjtő

helyen ártalmatlanítsa az elemeket.

8 Vevőszolgálat
Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a
hátoldalon megadott címen, illetve a
www.saunierduval.hu internetes oldalon
találhatja meg.

9 Műszaki adatok

max. üzemi feszült-
ség

230 V

Összes áram ≤ 6,3 A
Mért feszültséglökés 2 500 V
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max. kisfeszültség
(ELV)

24 V

Biztonsági kisfeszült-
ség (SELV)

24 V

Hatásmódok Típus: 1.B.C.Y
Csatlakozás módja Y
Védettség IP 20
Érintésvédelmi osz-
tály

I

Szennyezettségi
szint

2

Környezeti hőmér-
séklet

0 … 60 ℃

Relatív páratartalom 20 … 95 %
Magasság 298 mm
Szélesség 280 mm
Mélység 64 mm
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