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enpętswejcamrofnI
uzejurotinomerótk,einezdązruotdrauGygrenEnoilenE życie energii w ca-

ezskęiwjanopogewomodawtsradopsogogezcnydejopdo-uknydubmył
parki biurowe. Na podstawie mocy zamówionej od dostawcy energii i bie˙ -ąz
cego zużycia, które mierzy Energy Guard, możliwe jest uzyskanie informacji
ile mocy można skierować do celów ładowania EV.

-ezrptseJ.mm08x02x501hcaraimywoeinezdązruotdrauGygrenEnoilenE
znaczone do montażu w rozdzilenicy na szynie DIN.

,mytzukząiwzW że Energy Guard ma inne wymiary niż standardowy aparat
.eizdnelbwurowtoeinezskęiwoptsejenagamyw,ycinelizdzorwynawolatsni

INFO

ijckurtsnIwęisąjudjanzejcamrofniewołógezczseiktsyzsW
montażu - Energy Guard. Montaż powinien być wykonywany przez

zęisałanzopazarótk,enzcyrtkeleaineinwarpuącąjadaisopęboso
wymaganiami niniejszej instrukcji, oraz wyposa˙ aizdęzranwąnoz

atnomogewołdiwarpodendębzein żu.

UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
utamehcsogenoiwatsdezrpodęisainawosotseinzecąjakinyw

ainezcąłopogeindeiwopdoaineinwepazeinbulainezcąłdop
elektrycznego. Energy Guard może pracować w konfiguracji 1 lub

3-fazowej.

HINT

Informacja na temat terminacji magistrali komunikacyjnej CAN znaj-
atnomijckurtsnIwęisejud żu - Energy Guard.

Przygotowanie instalacji elektrycznej
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,zcąłzhcezrteinezcąłdoptsejenagamywainezdązruycarpjewołdiwarpoD
zaznaczonych na powyższym schemacie (przykład konfiguracji 3-fazowej):

1 Przygotowa´ yzcąłdopic ć okablowanie do magistrali CAN.

2 Nałożyć przekładniki na przewody w zależności od konfiguracji (1-fazowe
einpętsan,eicamehcsanąnoiwatsdezrpąjcatneirozeindogz)ewozaf-3bul

yzcąłdop ć wtyk do Energy Guarda.

3 yzcąłdoP ´ ywopzeindogzewoicęipanyrotc ˙ -ezdązrU.metamehcsmyzsz
nie nie wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia. Sugerujemy
wykorzystanie przewodów typu linka o przekroju żyły 0,5

aicyżuodeinawotogyzrP
Przed pierwszym u˙ ,ęisjinwepuadrauGygrenEmeicyz że:

1. ,ainalisazodenozcąłdopowołdiwarpołatsozeinezdązrU

2. .ynozcąłdopowołdiwarpłatsozynjycakinumokdówezrP

3. Została zachowana prawidłowa kolejnoś´ .hcywodąrpwókindałkezrpc

UWAGA

omhcyworaimopwókindałkezrpeinezcąłłdopewołdiwarpeiN że
spowodować nieprawidłowe działanie algorytmu.

Pierwsze uruchomienie
ązcopzorybA ´ ,ęisjinwepudrauGygrenEmeinezdązruzęcarpc że przewody

-boieinalisazzcąłazeinpętsana,enozcąłdopowołdiwarpyłatsozazcąłzi
serwuj stan diod na panelu frontowym. Jeśli dioda statusu pulsuje na nie-
biesko lub zielono roloK.einezcąłopewołdiwarpotazcanzo ytłóż lub czer-
wony oznacza niepoprawny stan lub uszkodzenie. W takiej sytuacji należy

yzcąłdo ć zasilanie i ponownie sprawdzić poprawnoś´ -owezrpainezcąłdopc
dów.
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instrukcji montażu.
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omeizdębeinarkean,ainaw żliwe zaobserwowanie zmiany wartości dla pa-
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© 2022 ENELION

Instrukcja może ulec zmianie wraz z rozwojem produktu. Nie gwa-
onwarpopęisejutnar ści dostarczonych informacji. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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