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A HD-2 harmatpont-kapcsoló alkalmazása

Ennek  a  berendezésnek  az  üzembe  helyezése  és  javítása  230  V-os
hálózati villanyszereléssel jár, ezért csak szakember végezheti!
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a hálózat feszültségmentes!

Alkalmazása
A  harmatpont-kapcsolót  akkor  alkalmazzák,  ha  a  hűtött  helyiségben

párakicsapódás  miatt  szüneteltetni  kell  a  hűtést.  Ezt  a  hűtő-berendezés
leállításával  vagy  egyes  zónaszelepek  zárásával,  a  zónaszivattyúk
lekapcsolásával lehet elérni.

A  párakicsapódás  szenzorokat  ott  célszerű  elhelyezni,  ahol  a
párakicsapódás  várható.  A  párakicsapódás  (nedvesség)  érzékelése  nem
korlátozódik  csak  az  érzékelőre.  A  csatlakozási  pontoknak  és  az  egész
kábelezésnek  száraznak  kell  lennie  ahhoz,  hogy  ne  következzen  be  téves
párakicsapódás-érzékelés.
A harmatpont kapcsoló felszerelése

A  kb.  110x110x60  milliméteres  falon  kívüli  kötődobozt  -  amely  a
harmatpont-kapcsolót  tartalmazza  -  vagy  a  hűtésvezérlés  vagy  a  hűtő
berendezés  közelében  célszerű  felszerelni,  ahonnan  a  230  VAC
tápfeszültséget kapja, és ahová a kimenete is becsatlakozik.



Párakicsapódás szenzorok bekötése a bemenetre
A  HD-2  harmatpont  kapcsoló  bemenetére  maximum  3  darab  univerzális,
passzív  párakicsapódás  szenzor  csatlakoztatható  párhuzamosan.  A
párakicsapódás  szenzorok  két  vezetékét  (felcserélhetők)  a  CS5  sorkapocs
V+2 és az IN pontokra kell kötni. A kábel árnyékolását (ha van) a GND (föld)
pontra lehet kötni. Ezek a pontok érintésvédelmi szempontból  leválasztottak
(maximum 30 V, maximum 5  µA), így akár 30 méter távolra vezethetők (pl.
riasztókhoz használatos kábelen), de  tilos a 230 VAC hálózattal közös fali
csövezésben vezetni!

Az univerzális,  passzív párakicsapódás szenzor szigetelő felületén két
elektromos  vezetőt  alakítottak  ki.  A  szigetelő  felületre  kicsapódó  pára
csökkenti  az  eszköz  szigetelési  ellenállását,  és  ezt  érzékeli  a  HD-2
harmatpont-kapcsoló.

Egy  példa  a  HD-2 harmatpont-kapcsolóval  használható  harmatpont
érzékelőkre a HVAC-CONTROLS KFT. DPS párakicsapódás szenzora.
Tápfeszültség bekötése a CS1 sorkapocshoz

230 VAC fázis F (csak hűtés üzemmódban szükséges)
230 VAC nulla N

Beavatkozó kimenet a CS3 sorkapcson
A  HD-2 harmatpont-kapcsoló  kimenete  egy  relé  potenciál-mentes

(NC-C-NO)  váltó  érintkezője.  A  relé  meghúzott  állapotban  van,  ha  van
tápfeszültség (hűtés bekapcsolva) és a párakicsapódás szenzor nem érzékel
párakicsapódást.  Ha  párakicsapódás  van,  akkor  a  relé  elenged.
Ez  a  váltó  érintkező  kapcsolhatja  ki  a  hűtést,  esetleg  indíthatja  a  fokozott
szellőztetést. A relé terhelhetősége: maximum 2 A, 230 VAC.
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