
 

 

HCS200 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛЗВАНЕ 
  
Внимание! 
Не оставяйте станцията на открито, влажно място или в близост до нагревателни 
уреди. Това може да предизвика пожар или поражение от електрически ток. 
Забранява се покриването с капаци, които възпрепятстват естественото движение 
на охлаждащия въздух. 
Забранява се включване в мрежата преди обстойно запознаване с 
експлоатационната документация, особено с операциите МОНТАЖ и ВКЛЮЧВАНЕ. 
 
Разконсервиране 

1. Отстранете транспортната опаковка внимателно, без да я разрушавата, с цел 
повторно използване при преместване. 
2. Сравнете листа за заявка с получената станция и опишете различията, ако 
има такива. 

 
МОНТАЖ 
 
Изисквания 

1. Станцията да се монтира в обществено или жилищно помещение, в което са 
осигурени условията описани в общите ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
2. Станцията да се присъединява към кабелната разпределителна мрежа, 
проектирана и конструирана в съответствие с общите изисквания на Правилника 
за устройство на електрическите уредби и БДС 17326-93 . Ако изравняващите 
токове в оплетките на проводниците превишават максималния ток, предписан от 
производителя, трябва да се включи устройство за галванично изолиране между 
станцията и кабелната мрежа. 
3. Антенните устройства, които се присъединяват към системата, трябва да 
бъдат заземени поотделно. Допустимо е присъединяването им към 
гръмоотводната система на сградата, без това да предизвиква нарушаване на 
механическата й цялост. 

 
Инструкции  

1. Монтирайте станцията във вертикално положение, по възможност върху 
стена, като използвате четирите отвора в края на панела. Тъй като се разчита на 
естественното охлаждане, не трябва да се ограничава конвекцията на въздуха . 
2. С многожилен меден проводник със сечение не по-малко от 4 кв.мм. свържете  
заземителния болт, обозначен със съответния знак, със защитната шина на 
помещението. Защитната шина трябва да е  свързана със заземител, изпълнен 
според изискванията на БДС 1149-89. 
3. Включете станцията към захранващата мрежа с двужилен многожичен кабел 
със сечение не-помалко от 0.75 кв.мм. Желателно е свързването да стане през 
отделен предпазител.  

 



 

 

HCS200 
Включване и настройка 

1. Включете мрежовия ключ, монтиран в блока PSM 100. 
Светоиндикаторите върху конверторите указват наличието на захранващо 
напрежение. 
2. Настройте станцията с бутоните върху конверторите според конфигурацията. 
 
 
Защитно заземяване на станцията. 


