DOL 534/535/539 i elskab
Teknisk brugervejledning

2018.05.24 • 60411-5

Produkt- og dokumentationsrevision
SKOV A/S forbeholder sig ret til at ændre denne manual og produktet beskrevet i den uden forudgående
meddelelse. I tvivlstilfælde bedes De rette henvendelse til SKOV A/S.
Revisionen af denne manual fremgår af for- og bagsidens datomærkning.

Bemærk
• Alle rettigheder tilhører SKOV A/S. Det er ikke tilladt at reproducere denne manual eller dele af
den uden skriftlig tilladelse fra SKOV A/S.
• Alle anstrengelser er gjort for at sikre at indholdet i denne manual er korrekt. Hvis der på trods af
dette skulle opdages fejl eller upræcis oplysning, vil SKOV A/S sætte stor pris på at blive
informeret herom.
• Uanset ovenstående kan SKOV A/S ikke påtage sig ansvaret for fejl i denne manual eller for
eventuelle følger heraf.
• Copyright 2018 by SKOV A/S.

DOL 534/535/539 i elskab

4

Teknisk brugervejledning

1

PRODUKTBESKRIVELSE ............................................................................... 5

2

INSTALLATIONSVEJLEDNING....................................................................... 5

2.1

Elektrisk tilslutning .................................................................................................. 5

2.2

Printmontering ......................................................................................................... 5

2.3

Printplacering ........................................................................................................... 6

2.4

Etagemontering af I/O modul .................................................................................. 6

2.5

Beskyttende jordforbindelse (PE) .......................................................................... 7

2.6

Kabelmontage .......................................................................................................... 8

2.7

Beskyttelse mod direkte berøring .......................................................................... 9

2.8

Frontmodulmontering ............................................................................................. 9

3

TEKNISKE DATA ........................................................................................... 10

DOL 534/535/539 i elskab

Teknisk brugervejledning

5

1 Produktbeskrivelse
DOL 534/535/539-sæt indeholder CPU, print og diverse materiale til montering i elskab.
Følg nedenstående montage- og installationsvejledning. Det færdige kabinet vil så svare til plastkabinettets
basekonstruktion og samle de forskellige elektriske installationer i et fælles elskab.

2 Installationsvejledning
2.1

Elektrisk tilslutning
Installationen, service og fejlfinding af elektrisk udstyr skal foretages af sagkyndigt personale i
henhold til gældende national og international standard EN 60204-1 og i Europa øvrige
gældende EU-standarder.
Forsyningsadskiller skal monteres for hver motor og strømforsyning, så arbejde på det elektriske
udstyr kan foregå spændingsløst. Forsyningsadskiller leveres ikke af SKOV A/S.

2.2

Printmontering

1. De medfølgende print monteres på TS 35 DIN-skinner (medfølger ikke), der er monteret med 205 mm
mellemrum. Ved power-printet (strømforsyningen) skal afstanden være 112,5 mm.
2. Clips med 15 mm stag sættes på DIN-skinner og tilpasses printene. Monter printene med M4 x 8
skruer.
3. Monter 22 mm stag med M4 x 8, for at understøtte print.

Figur 1: DIN skinne afstand og understøtning af print

DOL 534/535/539 i elskab

6

Teknisk brugervejledning

2.3

Printplacering

Placer printene efter nedenstående skitse.

Figur 2: Printafstand

2.4

Etagemontering af I/O modul

Rækkefølge for etagemontering af I/O modul:
1. Monter fire styk 13 mm stag ved at skrue dem ned i plaststag under print.
2. I højre side, monter to styk 25 mm stag oven på 13 mm stag.
3. I venstre side, monter to styk stag med knækpunkt 25 mm oven på 13 mm stag.
4. Læg støtteskinne oven på stag med knækpunkt 25 mm.
5. Monter printet med M4 x 8 skruer.

Figur 3: Etagemontering
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Beskyttende jordforbindelse (PE)

Længde på beskyttende jordforbindelser:
1. 150 til 200 mm.
2. 150 til 200 mm eller lidt over.
3. 1000 mm.
Elskab

Låge

2
2 2
1

1

1

2

3

2

2

1

=Skrue med galvanisk kontakt til elskab.
Malingen skrabes væk for at give en god
elektrisk forbindelse.

Strømtavle

Figur 4: Beskyttende jord (PE)
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2.6

Kabelmontage

Det medfølgende fladkabel samt ledninger til triacmodul fastgøres til elskabets bund med selvklæbende holder
og strips.
Vær opmærksom på:
1. Hold minimum 5 mm afstand mellem fladkabler og andre ledninger.
2. Stripsene må ikke strammes om kabler og ledninger (skal bare holde dem på plads).
3. Ledninger må ikke føres over eller under printene.
4. Ledninger forbundet til relæterminaler skal føres så tæt som muligt langs printet med relæterminaler.
Derved opnås størst mulig afstand til naboprint.
Kabelbøjle

Kabelholder
og strip

Kabelholder
og strip

* CANtermineringsjumper

Red wire connected to
power supply 24 V +
Black wire connected to
power supply 24 V -

Figur 5: Montage af ledninger og kabler

* Sidste modul i CAN-bus kommunikation skal stå på ON. De resterende skal stå på OFF. For yderligere
oplysninger om CAN-termineringsjumpere, se DOL 534/535/539 Teknisk manual.
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Beskyttelse mod direkte berøring

Printene kan beskyttes mod direkte berøring ved at montere clips med 110 mm stag på TS 35 DIN-skinne.
Monter herpå en gennemsigtig beskyttelsesplade (medfølger ikke) med M4 x 14 skruer.
110 mm stag

Figur 6: Montage af beskyttelsesplade

2.8

Frontmodulmontering

Monter frontmodulet med display og print i elskabets låge med (medfølgende) selvskærende PT 4 x 10 skruer.
Godstykkelse af lågen skal minimum være 1,5 mm.
Hullet 7” i lågen laves efter vedlagte DOL 534/535/539-skabelon 604141 (fra lågeforside).

Figur 7: Huldimension 7”

Hullet 10” i lågen laves efter vedlagte DOL 534/535/539-skabelon 604310 (fra lågeforside).

Figur 8: Huldimension 10”
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3 Tekniske data
Miljø
Omgivelsestemperatur, drift

-10 til +55 °C (+14 til 131 °F)

Omgivelsestemperatur, lager

-25 til +60 °C (-13 til +140 °F)

Omgivelsesfugt, drift

0-80 % RH
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