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Описание

Описание на изходите

Електрическа схема

Монтаж на DIN шина

Описание на екрана и бутонитеСъответствие на продукта

Модул за управление на терморегулатор FC600  
Модел: FC600-M 0-10V

Информация за безопасност

Начин на работа

Модулът за управление FC600-M 0-10V е предназначен за вентилаторни 
конвектори или тунелни вентилатори от 0 до 10V. Той е допълнение 
към основния терморегулатор SALUS FC600. Модулът извършва 
плавна настройка върху скоростта на вентилатора, като контролира 
напрежението 0V....10V. В допълнение  може да контролира две 
електрически задвижки (за отопление и охлаждане). 

Този продукт е в съответствие с основните изисквания на Директива 
2012/19/EU от 04 Юли 2012 за Излязлото от употреба електрическо  
и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

230V AC
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1.    Двуцифрен, 7 сегментен LED екран - показва параметри: 
        F1, F2, F3, t, волтаж или време. 
2.    Вход в менюто, избиране на параметър, увеличение на стойността. 
3.    Потвърждение настройката на избрания параметър,   
         намаляване на стойността. 

Използвайте в съответствие с приложимите европейски и 
национални стандарти. 

За употреба в затворени помещения. Не мокрете устройството.

Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано техническо 
лице в съответствие с националните и европейски стандарти.

Преди монтаж, поправка, поддръжка или по време на всякакви 
монтажни дейности, изключете захранването на модула и се 
уверете че клемите и проводниците не са под напрежение.

Електрическата инсталация, където работи модулът, трябва да  
е снабдена с предпазител, предназначен за подаваното напрежение.

Не изполвайте устройството, ако е с повреден корпус.

При никакви обстоятелства не променяйте конструкцията на 
устройството.

Не позволявайте достъп на хора, които не са прочели това 
ръководство, до устройството.

Не монтирайте устройството, ако е под напрежение. 

Късо съединение на изхода може да повреди устройството.

Употребата на повредено устройство, или отремонтирано от 
неквалифицирано лице, е забранена.

При монтаж на шина модулът е оборудван със специално 
приспособление. То предотвратява достъп до проводниците. Модулът 
е проектиран за монтаж на стандартна шина DIN 35 мм. Преди да 
поставите модула         на шината         , плъзнете куката         с плоска  
отвертка. След монтажа върнете куките в първоначалната им 
позиция. Уверете се, че модулът е здраво прикрепен и не може да 
бъде премахнат без инструмент.

Забележка: Електрическите проводници трябва да са поставени 
така, че да не е възможно скъсване, разхлабване или излагане на 
механично напрежение. 

Модулът разпознава входните сигнали от FC600, като три различни 
скорости на вентилатора и настройва изходните на ел. напрежение от 
0V...10V според входните нива.
Стойностите на напрежението за всяко ниво и времето за увеличението 
му се настройват с бутони и се виждат на екрана. Настройките се 
съхраняват в паметта на устройството. Модулът плавно променя 
напрежението при развъртането и промените в скоростите на 
вентилаторите.
Модулът също така разпознава входните сигнали към вентили за 
отопление и охлаждане. В зависимост от получения сигнал, модулът 
подава напрежение +24 V към изхода за вентил отопление/охлаждане.

Изход Функция

Захранване на модула 24V DC

Управление на вентил за отопление

Управление на вентил за охлаждане

Захранване и управление на вентилатора 24V DC

F1 Ниска скорост на вентилатор - вход 230V AC

F2 Средна скорост на вентилатор - вход 230V AC

F3 Висока скорост на вентилатор - вход 230V AC

V1

4-тръбни: Управление на вентил отопление 
- вход 230V AC 

2-тръбни: Управление на вентил отопление/
охлаждане - вход 230V AC 

V2
4-тръбни: Управление на вентил охлаждане 
- вход 230V AC 

2-тръбни: не се използва

N Неутрален вход

1

1

2

3

2

3

1 3 2

Ръководство за употреба

www.salus-controls.bg
SALUS Controls е част от Computime Group
Придържайки се към политиката ни за постоянно развитие на нашите продукти, 
SALUS Controls си запазва правото да променя спецификациите, дизайна 
и използваните материали на продуктите показани в тази пброшура, без 
предварително предизвестие. 

Дата на издаване: 
07 2020

Дистрибутор на SALUS Controls:     
Салус България ООД      
гр. София, ж.к. Младост 4     
бл. 483, офис 1     
office.bg@salus-controls.eu      
    



Бележка: Преди да отворите капака, изключете захранващото 
напрежение от клемите на модула FC600-M 0-10V и от контролера 
FC600.

Бележка: Предпазителя в модула е порцеланов с граничен товар 
8A / 230V. 

Избраната стойност на напажението 
за избраната програма ще мига 
на екрана. Настройте стойността 

използвайки бутоните            или           .

Стойността на времето ще мига 
на екрана. Настройте 

чрез бутон              или             .

Нивата на напрежението се ограничават от модула.

Времето за увеличение на напрежението при стартиране и нивата на 
превключване на изхода е показано чрез параметър t. Параметър се 
задава в диапазон от 0 до 50 сек.

Модулът плавно увеличава напрежението на изхода в зависимост от 
параметър t, съгласно диаграмата.

Предпазителят се намира от вътрешната страна на капака.
Той предпазва модула и свързаните към него устройства.

За да отворите капака на модула подпъхнете плоска отвертка  
в отворите и след това внимателно отворете горната част.

Използвайки плоска отвертка, подменете предпазителя, след което 
внимателно поставете капака на място в модула.

Стойностите на напрежението за F1...F3 са ограничени в диапазон 0V...10V.

Настройки нивата на напрежение за скорост на 
вентилатор 

Подмяна на предпазителНастройка на времето за увеличение 
/намаление на изходното напрежение

1

1

2

3

3

4

4

2

Натиснете бутон             за вход в менюто.

Натисни бутон            за вход 
в менюто.

Натиснете бутон            за 
потвърждение. 

Натисни бутон            за 
потвърждение.

Изчакайте  
8 сек. и модулът 

ще запази 
настройките.

Изчакайте  
8 сек. и модулът 

ще запази 
настройките.

След запазване 
на настройките, 
устройството ще 

се върне в менюто 
автоматично.

След запазване 
на настройките, 
устройството ще 

се върне в менюто 
автоматично.

При бездействие за 
15 сек. модулът ще 
премине в режим 

изчакване.

При бездействие за 
15 сек. модулът ще 
премине в режим 

изчакване.

С бутон            изберете параметърът за настройка:

Избор на параметър чрез 
бутон            .

F1 - първо ниво на напрежението
F2 - второ ниво на напрежението
F3 - трето ниво на напрежението

Бележка: Модулът започва подаване на захранващо напражение към 
изхода, когато е избрано съответното ниво. Промяната на избраната 
стойност, променя и скоростта на вентилатора, това позволява да 
проверявате действието и да изберете подходяща скорост.

F1 - диапазон 0V за начало в F2
F2 - диапазон от начало на F1 до начало на F3 
F3 - диапазон от начало на F2 до 10V
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Спецификация

Захранващо напрежение 24V DC

Макс. токова консумация 8A

Входен сигнал 230V AC

Изходни сигнали: 
- 
- 
-   вентилатор

1(1)A, 24V DC
1(1)A, 24V DC
6,5(6,5)A, 24V DC

Управление на вентилатора 0…10V

Начин на монтаж шина DIN 35 мм.

Степен на защита IP20 (при вграждане)

Температурен обхват от -10°C до 40°C

Температура на съхранение от -10°С до 65°С

Относителна влажност 5-85% без паров конденз

Екран
Двуцифрен, 
7-сегментен LED екран 

Дебелина на проводник 0,5 - 2,5 мм2

Дължина на присъединяване 7 мм.

Тегло 60 г.

Стандарт
PN-EN 60730-2-1
PN-EN 60730-1

Клас защита II

Напреженов товар клас II

Степен на замърсяване 2

Размер [мм.] 65 x 90 x 52

65 мм.

48,5 мм.

45
 м

м.


