Instrukcja obs∏ugi
CZUJNIK LODU • EF 40 - 6mb • EF 40 - 20mb
Podstawowà funkcjà czujnika jest ocena wilgotnoÊci
przez pomiar opornoÊci przejÊcia pomi´dzy dwiema
elektrodami.
Pomiar temperatury nast´puje przy pomocy termistora
(NTC). Dla opornoÊci grzejnej niezb´dnej do roztopienia
warstw lodu i Êniegu przewidziano 7W mocy grzejnej
czujnika dla oceny wilgotnoÊci do temperatury ok. -25ºC.
Doprowadzenia kablowe czujnika lodu mogà byç skracane lub wyd∏u˝ane do maksymalnej d∏ugoÊci 150m.
Mufy i po∏àczenia elementów nale˝y wykonywaç
fachowo i absolutnie szczelnie, gdy˝ w przeciwnym
razie mo˝e to powodowaç b∏´dy pomiarowe albo
uszkodzenia czujnika.

CZUJNIK LODU Z ZASPAWANYM
DOPROWADZENIEM 6 mb • EF 40 = 6 (rys. 10)
Obudowa z mosiàdzu G-MS 63; z zaspawanym 6-przewodowym kablem 6m SL-Y11Y, odpornym na olej
wed∏ug DIN VDE 0472/9.71 rozdzia∏ 8036, odpornoÊç
termiczna -30 ... +80 oC; z pionowym przy∏àczem
kabla; obudowa czujnika nale˝y do wyposa˝enia.

rys. 10 EF 40 = 6 i EF 40 = 20
CZUJNIK LODU Z ZASPAWANYM
DOPROWADZENIEM 2O mb • EF 40 = 20 (rys. 11)
Wyposa˝enie jak wy˝ej, jednak z 20m kablem doprowadzajàcym.
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rys. 11 Obudowa czujnika
EF 40 = 6 i EF 40 = 20
rys. 12 Czujnik FTF 2100D
z ∏àczem wtykowym

CZUJNIK LODU • FTF2100D
Z ¸ÑCZEM WTYKOWYM I OBUDOWÑ (rys. 12)
Obudowa z mosiàdzu G-MS 63 z ∏àczem wtykowym do
po∏àczenia z kablem EF40-6 lub EF40-20.
Obudowa czujnika z mosiàdzu G-MS 63 nale˝y do
wyposa˝enia.

DOPROWADZENIE = ZS 2100 D = 20m

CZUJNIK TEMPERATURY

zamontowany w ziemi musi byç chroniony przed
obcià˝eniami mechanicznymi i przed przedostawaniem si´ do niego wilgoci. Kabel doprowadzajàcy
powinien byç po∏o˝ony w rurze ochronnej.

W razie potrzeby do wskaênika oblodzenia mo˝e byç
do∏àczony dodatkowy czujnik temperatury. Drugi czujnik mo˝e byç przydatny, jeÊli ocenie podlega nie tylko
temperatura powierzchni ziemi lecz równie˝ w sytuacji, gdy poprzez pomiar temperatury powietrza urzàdzenie jest prze∏àczane w stan "gotowoÊci" ("Bereitschaft") przy spadku temperatury poni˝ej progu 2
(Przyk∏ad: pompa cyrkulacyjna w systemach WW).
W standardowych wskaênikach oblodzenia pod∏àczenie drugiego czujnika nie jest konieczne.
Mo˝emy zastosowaç czujnik WRFF 2100. Czujnik

5-przewodowy kabel SL-Y11Y z wtykiem bagnetowym
do po∏àczenia z kablem czujnika lodu typu FTF 2100D
odpornego na olej wed∏ug DIN VDE 0472/9.71 rozdz.
8036. OdpornoÊç termiczna -30 ... +80 oC

MONTA˚
Przy wyborze miejsca monta˝u muszà byç brane pod
uwag´ niekorzystne warunki takie jak: opad Êniegu,
powierzchnie zacienione, wyloty ciep∏ego powietrza
z podziemnych g∏´bokich gara˝y, itd.
Optymalne miejsca monta˝u odpowiadajà w pierwszym rz´dzie takim po∏o˝eniom, w których w przy
du˝ej wilgotnoÊci i spadkach temperatury mogà
wyst´powaç warunki powodujàce oblodzenia.

dzenia mogà byç pod∏àczane wy∏àcznie czujniki lodu
FTF2100D, EF40-6, wzgl´dnie EF40-20 jako czujnik 1wszy oraz czujnik WRFF2100 jako czujnik 2-gi. Nie
przewidziano wspó∏pracy regulatora z innymi czujnikami.

rys. a
Czujniki nale˝y umieszczaç w obszarze ogrzewanym
lub nadzorowanym w ten sposób, aby powierzchnia
czujnika nie by∏a zakryta i tworzy∏a jednà p∏aszczyzn´
z powierzchnià otaczajàcej nawierzchni (rys. a)
W miejscach spadzistych czujniki nale˝y umieszczaç
w ten sposób, aby wypoziomowana powierzchnia
czujnika znajdowa∏a si´ w miejscu spadku Êniegu lub
wody z topniejàcego lodu (rys. b)

rys. b
ra tak d∏ugo, a˝ uchwyt bagnetowy zaskoczy ! Wówczas, przy odczuwalnym zaz´bieniu si´ zapadki, zapewniona jest ca∏kowita szczelnoÊç. (rys. b)
Po dok∏adnym po∏àczeniu czujnika z kablem wprowadza si´ czujnik do jego obudowy. Nast´pnie czujnik
nale˝y zamocowaç przy pomocy do∏àczonych Êrub
(M3x10) oraz do∏àczonego klucza (kaliber 2). Nale˝y
zwróciç uwag´ na w∏aÊciwà pozycj´ pierÊcienia "O".

Podczas zalewania goràcym asfaltem czujnik musi byç
chroniony przed wysokà temperaturà asfaltu pierÊcieniem dystansowym lub w inny sposób, poniewa˝
w przeciwnym razie mogà ulec uszkodzeniu cz´Êci
elektroniczne. Po ostygni´ciu asfaltu pozosta∏a pusta
przestrzeƒ powinna byç wype∏niona. Zwraca si´
uwag´, ˝e czujnik wraz z przewodami doprowadzajàcymi ze wzgl´du na ich ˝ywotnoÊç mogà tylko krótko
byç nara˝one na temperatur´ otoczenia maks. 80 oC.
Czujnik jest dostarczany w obudowie, aby umo˝liwiç
jego bezpieczny, bezproblemowy monta˝ oraz ∏atwà
jego wymian´. Plastykowa pokrywa obudowy czujnika ustala jego pozycj´ "do góry", jak to opisano poni˝ej w instrukcji monta˝u. Kabel pod∏àczeniowy wskaênika oblodzenia wprowadza si´ do pustej rury ochronnej i ∏àczy si´ z gniazdem wskaênika zgodnie ze schematem po∏àczeƒ. Nale˝y pozostawiç oko∏o 15-20 cm
kabla w obudowie czujnika jako rezerw´ dla u∏atwienia wykonania póêniejszych po∏àczeƒ z wtykiem czujnika. Po naniesieniu materia∏u górnej nawierzchni
pokryw´ plastykowà nale˝y usunàç. Czujnik FTF 2100D
jest po∏àczony z kablem wskaênika oblodzenia
zaciskiem bagnetowym.
Wtyk kabla nale˝y wk∏adaç do gniazda czujnika nast´pujàco: ˝ó∏tà os∏on´ z wtyku kabla nale˝y usunàç.
Punktem odniesienia dla pozycji kàtowej jest czerwony g∏ówny wpust prowadzàcy, znajdujàcy si´ na wtyku
czujnika oraz czerwony wpust prowadzàcy w wewn´trznym pierÊcieniu wtyku kabla. PierÊcieƒ obrotowy
wtyku kabla nale˝y przy jednoczesnym wciskaniu do
gniazda czujnika obracaç w kierunku wskazówek zega-

rys. 13

WSKAZANIA INSTALACYJNE
Monta˝ urzàdzenia mo˝e wykonywaç tylko wykwalifikowany pracownik. Nale˝y przestrzegaç ogólnych
przepisów monta˝u urzàdzeƒ elektrycznych gro˝àcych
pora˝eniem pràdowym. Zgodnie z wytycznymi
przewody sieciowe nale˝y prowadziç w sposób oddzielony od bezpiecznikowych przewodów niskonapi´ciowych. Urzàdzenia EM40 i EMN40 sà montowane w dolnym przedziale na znormalizowanej szynie automatycznej wed∏ug DIN 43880. Po pod∏àczeniu przewodów mo˝na wskaênik oblodzenia wstawiç do gniazda
i umocniç przez dok∏adne dokr´cenie dost´pnych od
przodu Êrub mocujàcych.
Uwaga: urzàdzenia zawsze nale˝y wk∏adaç i wyjmowaç
z gniazda z wy∏àczonym napi´ciem.
Przy pod∏àczaniu urzàdzeƒ indukcyjnych (np. bezpieczników) nale˝y po stronie instalacji zastosowaç
urzàdzenia przeciwzak∏óceniowe. Do wskaênika oblo-

Uwaga:
Nale˝y upewniç si´, ˝e zacisk bagnetowy ∏àcza przed
jego zaciÊni´ciem jest absolutnie suchy. Niewielkie
zawilgocenie mo˝e prowadziç do zak∏óceƒ w pracy
urzàdzenia.
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