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Algemeen
De Slave unit wordt toegepast wanneer er meerdere vloerverwarminsgroepen op dezelfde
ModuSet moeten worden aangesloten dan er aansluitingen op de ModuSet zijn. Er kunnen
tot 10 Slave Units op één ModuSet worden aangesloten.
Plaatsing
Plaats de Slave Unit(s) in de buurt van de ModuSet. Positie: met de koelvin vertikaal, naar
links of naar rechts. Zorg voor voldoende koeling, de kast waarin de slave unit(s) en
ModuSet worden geplaatst dient voldoende ventilatie openingen te hebben.
Demontage en Montage van de kast.
Schroef de 4 kunststofschroeven van het deksel van de Slave Unit los. In het huis bevinden
zich 4 uitbreekopeningen voor wandbevestiging.
Aansluiten
Sluit de aanvoerdraden van de elektrische vloerverwarmingskabel (max. 16A/230V) aan op
de klemmen A. Dit kan in willekeurige volgorde.
Breng een kabel met Fase, Nul en Aarde vanaf de gekozen vrije zekeringsautomaat
(16A/230V) naar de kast van de Slave unit.
Sluit de aarding van de vloerverwarming en de aarding (Geel-groen) van het net aan op PE.
Sluit de Fase van die voeding aan op L2.
Sluit de Nul aan op N2
Leg een 2-aderige verbinding tussen de vloerverwarmingsaansluitingen A van de Moduset
en de klemmen SI. Gebruik hiervoor draad met aders van min. 0,5 mm2. Deze aansluiting
voert 230V / 4 mA max. per slave unit.
Zorg voor goede verbindingen, vooral van de vloerverwarmingsdraden en de fase en
nul-leidingen. Er loopt max 16A door deze draden.
Aansluiten meerdere Slave Units
Sluit iedere Slave Unit (max. 10 stuks) aan zoals hierboven aangegeven. Hierbij kunnen de
aansluitingen van de klemmen SI parallel doorgelust worden.
Controleer de bedrading voor het inschakelen. Bedradingsfouten kunnen de
apparatuur onherstelbaar beschadigen en de veiligheid van in gevaar brengen.
Arconell Weteringstr. 13-D 7041 GW ʻs-Heerenberg Tel: 0316 540520 www.arconell.nl

