Návod k obsluze daného typu zaĜízení
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Kontrolní svČtlo
„CHECK“

3 Zemnicí pĜípojka

4 PĜípojka plotu
Elektrickýohradníkse(vestáji)nesmí
používatjakozvíƎecítrenažér!

Napájení 230 V ~!

5 UpevĖovací otvory

6 SíĢový kabel 230V ~
6
a.) Montáž
PĜipevĖovací otvory (5) slouží k montáži na stČnu. PĜístroj musí být namontován na svislou, nehoĜlavou stČnu s
pĜipojením smČrem dolĤ, viz obrázek vlevo nahoĜe. PĜi venkovní montáži se zaĜízení musí navíc chránit pĜed deštČm a
pĜímým sluneþním záĜením.

b.) Popis funkce pĜístroje

Uvećte zaĜízení do provozu BEZ plotu a zeminy. Kontrolky blikají v taktu impulsĤ (zelenČ nebo þervenČ). ZaĜízení je
funkceschopné. Pokud kontrolky neblikají, musí se napĜed zkontrolovat síĢové napČtí popĜ. pĜívod síČ. Pokud tam nelze
najít chybu, mČl by zaĜízení zkontrolovat odborník.

c.) Popis funkce pĜístroje s PěIPOJENÝM zaĜízením plotu ( zemČ + plot)

1

kontrolka
„OK”

zelené blikání

stav v plotu/ zemnČní v poĜádku - výstupní napČtí > 4000 V = OK

(1)
kontrolka
2 „CHECK” (2) þervené blikání

CHECK = stav plotu chybný = výstupní napČtí  4000 V, viz pĜipojený provozní
manuál, možné zdroje chyb (obrázek 2, str. 5)
CHECK = stav zemnČní vadný, viz pĜipojený provozní manuál, možné zdroje
chyb (obrázek 2, str. 5) a zemnČní (str. 4)

Varianty pĜipojení:
ZaĜízení plotu uzavĜené:

ZaĜízení plotu otevĜené:

uzemnení
Erdung
uzemnení
Pokud kontrolka bliká rychleji než cca 1x za sekundu, neprodlenČ zaĜízení vypnČte. PĜed jeho opČtovným uvedením do
provozu je musí zkontrolovat odborník.
Každý provozovatel elektrických plotĤ je povinen provádČt pravidelné kontroly napájeþe a plotu v závislosti na provozních
podmínkách, nejménČ jednou dennČ!
- Prohlídka napájeþe a hrazení
- MČĜení minimálního napČtí 2500 V na každém místČ hrazení
Pro toto zaĜízení je poskytována tĜíletá záruka v souladu s našimi záruþními podmínkami!
Pokyny pro bezpeþnost, uzemnČní, informace o záruþních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v
pĜiloženém návodu k použití!
Servisní adresy:
KAMÍR a Co spol. s r. o., Ferd. Pakosty 1148, 395 01 Pacov, Tel. 565 442 959, Fax 565 442 858
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