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Instrukcja Obsługi 
Moduł zasilania 230 VAC 
SonoMeter 31 i Infocal 9

1. Użytkowanie dodatkowych modułów
Moduł zasilania 230VAC służy do zasilania ciepłomierza SonoMeter 31 i przelicznika Infocal 9.

1.1. Schemat połączeń

Zdjęcie 1: SONOMETER 31. Picture 2: Moduł zasilania 230 VAC

2. Instrukcje bezpieczeństwa
	 Wymienne moduły zasilania 230VAC są dostarczane w postaci płytek obwodu drukowanego. Aby nie 

 uszkodzić modułów, należy się z nimi ostrożnie obchodzić po wyjęciu z opakowania ochronnego. Płytki 
 drukowane można przenosić wyłącznie chwytając za krawędzie.

	 Moduł zasilany z sieci elektroenergetycznej prądem elektrycznym ~230 V, napięciem zagrażającym 
życiu. W trakcie montażu i konserwacji należy przestrzegać ogólnych wymogów bezpieczeństwa.

	 Aby wyeliminować ryzyko wypadku, tylko wykwalifikowany personel techniczny może wykonywać 
montaż i serwisowanie ciepłomierzy (wymagane są odpowiednie certyfikaty na wykonywanie robót  
instalacyjnych elektrycznych urządzeń o napięciu do 1000 V). Personel musi zapoznać się  
odpowiednią dokumentacją techniczną i ogólnymi instrukcjami bezpieczeństwa.

3. Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
AC (50+2) Hz, 230  %,
Pobór mocy < 3 VA (tylko dla ciepłomierza)
Zużycie energii na rok do 26,3 kWh;
Pobór mocy < 15 VA 
(dla ciepłomierza i dodatkowych czujników)
Zużycie energii na rok do 131,5 kWh;
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4. Montaż modułów w przeliczniku
Moduł zasilania 230VAC jest podłączany do uniwersalnego złącza po prawej stronie urządzenia  
elektronicznego.

Zdjęcie 3: Gniazdo przyłączeniowe modułów dodatkowych Zdjęcie 4: Zainstalowany moduł zasilania 230 VAC

Power supply 230VAC module placement Miejsce montażu modułu zasilania 230 VAC
Remove jumper Usunąć zworkę
Power supply 230VAC module Installed Zainstalowany moduł zasilania 230 VAC

 
Instrukcja montażu modułu zasilania 230 VAC:

	 Otworzyć pokrywę obudowy ciepłomierza otwierając 2 zatrzaski w dolnej czarnej obudowie.
	 Włożyć moduł zasilania 230 VAC w odpowiednie gniazdo montażowe (Zdjęcie 3)
	 Styki połączeniowe nie mogą być zagięte.
	 Zamontować moduł i przykręcić śrubkami.
	 Usunąć zworkę obok listwy zacisków.
	 Zamknąć pokrywę i zaplombować obudowę ciepłomierza plombą użytkownika.

5. Moduły wtykowe i podłączenia zasilacza 230 VAC

Numer 
zacisku

Oznacz 
enie Opis sygnału

Numeracja zacisków modułu zasilania
70 ˇ Wyjście przekaźnikowe „obniżające”
71 R GND (Masa) dla wyjścia przekaźnikowego
72 ˆ Wyjście przekaźnikowe „podwyższające”
26 Główne uziemienie
27 230V Zasilanie z sieci elektroenergetycznej (230V AC)
28 230V Zasilanie z sieci elektroenergetycznej (230V AC)


