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Aktualizace výrobku a dokumentace
SKOV A/S si vyhrazuje právo provádět změny v dokumentaci a výrobku bez předchozího sdělení. V takovém
případě se obraťte na firmu SKOV A/S.
Datum aktualizace návodu je uvedeno na poslední straně.

Poznámka
•

Všechna práva jsou vyhrazena. Reprodukce tohoto návodu nebo částí v něm je bez písemného svolení
firmy SKOV A/S zakázána

•

SKOV A/S vynaložil velké úsilí ke správnému vypracování této příručky. Najdete-li však přesto chybu,
budeme Vám vděční, pokud nám ji sdělíte

•

Při nedodržení výše uvedeného se zříká SKOV A/S zodpovědnosti za jakékoliv chyby uvedené v této
příručce, resp. jejich následků

•

Copyright 2018 SKOV A/S.
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1 Popis výrobuku
Sada DOL 534/535/539 obsahuje CPU, PCB a další různé součásti pro montáž do rozvaděče.
Postupujte podle následujících montážních pokynů. Sestava odpovídá základní konstrukci plastové skříně a
sdružuje elektrické součásti do jednoho rozvaděče.

2 Průvodce instalací
2.1

Elektrické zapojení
Instalace, servis a řešení problémů na elektrickém zařízení mohou provádět pouze osoby s
příslušným oprávněním v souladu s platnými národními předpisy – v Evropě v souladu se
směrnicí EN 60204-1 a s dalšími platnými EU právními předpisy.
Každý motor a přívod napájení musí být vybaven vypínačem, aby údržba elektrického zařízení
mohla probíhat v bezpečném prostředí. Vypínače nejsou součástí dodávky SKOV A/S.

3 Montáž PCB
1. Namontujte desky PCB na TS 35 DIN lišty (nejsou součástí dodávky), které jsou připevněny ve
vzdálenosti 205 mm od sebe. V případě SMPS (zdroj) musí být vzdálenost 112.5mm.
2. Namontujte klipsy včetně 15 mm čepů na DIN lišty a upravte polohu PCB desek. Použijte šrouby M4 x
8.
3. Namontujte 22 mm čep pomocí šroubu M4 x 8 pro podpěru hlavního modulu.

Obrázek 1: Vzdálenost DIN lišty a podpěry modulů.
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3.1

Umístění PCB

Umístěte PCB desky podle následujícího nákresu.

Obrázek 2: Rozestupy mezi PCB

3.2

Montáž přídavných I/O modulů do více úrovní

Správný postup pro montáž přídavných I/O modulů (ADD IO) do více úrovní:
1. Připevněte čtyři 13mm čepy do plastových čepů pod modulem.
2. Na pravé straně modulu připevněte dva 25mm čepy nahoru na 13mm čepy.
3. Na levé straně modulu připevněte dva 25mm čepy s kolínkem nahoru na 13mm čepy.
4. Nasaďte podpěrnou lištu na 25mm čepy s kolínkem.
5. Přišroubujte modul pomocí šroubů M4 x 8.

Obrázek 3: Montáž do více úrovní
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Ochranné uzemnění (PE)

3.3

Délka ochranného uzemnění:
1. 150 až 200mm.
2. 150 až 200mm nebo o něco více
3. 1000mm.
Rozvaděč

Dveře

2

1

2 2

1

2

2

2

1

1

3

= Šroub s galvanickým kontaktem na
rozvaděč.
Nátěr je odstraněn k zajištění dobrého
elektrického spojení.

Rozdělovací
svorkovnice

Obrázek 4: Ochranné uzemnění (PE)
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3.4

Montáž kabelů

Dodané ploché kabely jsou uchyceny ve spodní části rozvaděče pomocí samolepícího klipsu a stahovacích
pásků.
Prosím, nezapomeňte:
1. Dodržte vzdálenost minimálně 5 mm mezi plochými kabely a ostatními vodiči
2. Stahovací pásky nemají kabely a vodiče stahovat, pouze je udržet na daném místě.
3. Neveďte vodiče přes nebo pod moduly.
4. Veďte vodiče, zapojené do relé svorek, co nejblíže PCB desky s relé svorkami. Tak docílíte co možná
největší vzdálenosti od ostatních PCB desek.
Plastový úchyt Plastová příchytka Plastová příchytka a * CAN ukončovací
a stahovací pásek stahovací pásek
jumper
kabelu

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

Obrázek 5: Montáž vodičů a kabelů

* Poslední modul v CAN bus komunikaci musí být nastaven na ON. Zbývající moduly musí být nastaveny na
OFF. Pro více informací o CAN ukončovacích jumperech viz DOL 534/535/539 Technická příručka.
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Ochrana proti kontaktnímu napětí

PCB desky lze ochránit proti kontaktnímu napětí pomocí klipsů a 110 mm čepů na TS 35 DIN liště, na které se
namontuje průhledná ochranná deska (není součástí dodávky) pomocí šroubů M4 x 14.
110 mm čep

Obrázek 6: Montáž ochranné desky

3.6

Montáž CPU modulu

Namontujte CPU modul do dveří rozvaděče pomocí samořezných šroubů PT 4 x 10.
Síla dveří musí být alespoň 1.5 mm.
Vyřízněte otvor 7“ podle přiložené šablony DOL 2400 č. 604224 (z přední strany dveří).

Obrázek 7: Rozměry otvoru7“

Vyřízněte otvor 10“ podle přiložené šablony DOL 2400 č. 604224 (z přední strany dveří).

Obrázek 8: Rozměry otvoru 10“
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4 Technická data
Prostředí
Teplota, provoz

-10 til +55 °C (+14 til 131 °F)

Teplota, skladování

-25 til +60 °C (-13 til +140 °F)

Okolní vlhkost, provoz

0-80 % RH
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