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Instrucţiuni de Siguranţă Produs
Products:
Model No.

MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Timer; MicroVision Boiler Controllers
Cooling tower controller models: MVS1YZ-X or MVS2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B,
C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters
overall; MicroVision Timer models: MVT1YZ-X or MVT2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B,
C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters
overall; Boiler controller models: MVBX Y E Z O L X or MVBX Y E Z O L X, where Y can be P or C; where
E can be H or Blank; where Z can be A, B, C, D, E, F or X; where O can be X or S; where L can be 3 digit
cable length; and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters
overall; MicroTrac models: MTC 1 Y S Z X or MTC 2 Y S Z X, where Y can be X, L or P; where S can be X
or T; where Z can be A, B, F, L or X; and X = Suffix Code, and can be any alphanumeric character, up to 11
alphanumeric characters overall, not safety related.
Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea
incintei produsului.
Controler trebuie să fi virate în conformitate cu toate codurile aplicabile electrice.
Putere de intrare trebuie să fie de 230VAC monofazat.
Servicii instruit personal sunt necesare pentru a face toate conexiunile electrice în conformitate cu codurile
locale. Acest produs conţine nici o piese de operatorul de funcţionare.
Dispozitivele atașate la orice releu conexiune trebuie să fie singură fază şi evaluat pentru acelasi voltaj ca
tensiunea de intrare a produsului. (e. g. 230VAC produse de sprijin dispozitivele 230VAC releu de conectat
exclusiv).
Intrare cablul de alimentare trebuie să fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea
incintei a produsului şi de a face orice conexiunile electrice.
Asiguraţi-vă că înlocuire sigurante meci rating indicate mai jos. Fitil de referinţă: F1 & F2 tip: 5A, IEC 601272 • 250 VAC • intervalul de timp T Siguranţă trebuie să fie certificate şi de acelaşi tip ca originale.
Controller-ul ar trebui să fie conectat la o ramură de alimentare dedicată (adică, propriul cablare,
intrerupatoare, etc.).
Un comutator sau întrerupător, marcate ca unitate deconecta dispozitivul ar trebui incluse în instalarea.
Acesta ar trebui să fie în imediata apropiere a unităţii şi uşor de atins de către utilizator.
Panoul de montare hardware-ul ar trebui să sprijine 25lbs. Pentru locaţii gaura, vedea modelul de Orificiu
montare în produs manual.
Pentru protecţie suplimentară a instrumentului tău, se recomandă utilizarea de un protector de
supratensiune.

72-910-RO-A Rev A

EMP024 I10

