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1 Informace o přístroji a obsah dodávky

Informace o přístroji a obsah dodávky GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

OP21C a OP31C OP30C

OP44C OP50C

OP51C Alternativně: Víko přístroje OPD.C (ne pro OP5xC)
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Informace o přístroji a obsah dodávky

OP21I a OP31I OP30I

OP44I OP50I

OP51I Alternativně: Víko přístroje OPD.I (ne pro OP5xI)
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Informace o přístroji a obsah dodávky GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

1.1 Použití ovladače GEA MATRIX®

Ovladače bez displeje (dále jen „ovladače“) GEA MATRIX® umožňují
v kombinaci s regulátory MATRIX stanovení požadovaných hodnot pro
klimatizaci místností i zobrazení stavových a poruchových hlášení. V podstatě
to jsou tyto funkce:

Přednastavení...
—   požadovaných hodnot jako např. teploty místnosti nebo přiváděného
     vzduchu
—   provozní režimy ventilátorů jako např. provoz automatický
—   provozní režimy přístroje jako např. provoz denní — noční

Zobrazování...
—   stavů přístrojů
—   chybových hlášení

1.2 Rozsah dodávky

Ovladač GEA MATRIX® OPxxC:
—   Ovladač k montáži na krabici pod omítku (krytí IP20) skládající se
     z horní části a montážní desky
—   Návod k používání — návod se všemi informacemi

Ovladač GEA MATRIX® OPxxC:
—  Ovladač k montáži na omítku (ochrana IP54) skládající se z horní části a
    montážní desky, včetně krabice k usazení na omítku se zavedením
    kabelů membránovými průchodkami
—  Čidlo Typ 903.454 (IP54), R=10 kOhm/25°C
—  Návod k používání — návod se všemi informacemi

Variantně
—  Víko přístroje* OPD.C a OPD.I k zakrytí elementů obsluhy (ne pro
    OP50C/51C a OP50I/51I)
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Přehled výrobků
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2 Úvodem

2.1 Dostupnost návodu k používání

V tomto návodu k používání najdete důležité pokyny pro bezpečné a správné
zacházení s  ovladačem GEA MATRIX®.

Návod k používání je určený pro obsluhu, domovní techniky, technický
personál a poučené osoby stejně jako pro odborníky v oblasti elektro.

Tento návod musí být k dispozici na stanovišti ovladače GEA MATRIX®.
Každý, kdo s ovladačem GEA MATRIX® pracuje, musí tento návod přečíst a
používat.

2.2   Platnost návodu k používání

Tento návod k používání vám poskytuje nezbytné informace pro:
— montáž/demontáž
— instalaci
— uvedení do provozu a otestování
— ovládání ovladače GEA MATRIX®

— údržbu a odstraňování poruch

2.3   Použité symboly

V předloženém návodu se používají následující symboly pro určitá místa v textu:
—  Tímto symbolem se označuje normální činnost.
•  Tímto symbolem se označují pokyny k činnosti.
� Tímto symbolem se označují výsledky činnosti.

UPOZORNĚNÍ!
Zde najdete doplňující údaje k používání ovladačem GEA MATRIX® .

GEA MATRIX® je registrovaná obchodní značka GEA AG.

Úvodem GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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3 Bezpečnost

Ovladač GEA MATRIX® je vyroben podle současného stavu techniky a uznávaných
bezpečnostně technických norem.

Používejte ovladač GEA MATRIX® v bezvadném technickém stavu pouze ke
stanovenému účelu, dodržujte pokyny v návodu k používání. V opačném případě
může dojít k ohrožení zdraví a života obsluhy nebo třetí osoby a ovlivnění
samotného ovladače, připojených přístrojů nebo k jiným materiálovým škodám!

Všechny závady nechte odborně odstranit!

3.1 Označování bezpečnostních pokynů

V tomto návodu se používají pro označení bezpečnostních pokynů následující
symboly:

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Tato značka je u činností, při kterých je nebezpečí poškození ovladače GEA
MATRIX® statickým výbojem.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Zde najdete zvláštní údaje, příkazy a zákazy k zabránění poškození ovladače GEA
MATRIX®.

POŠKOZENÍ OSOB!
Zde najdete zvláštní údaje včetně příkazů a zákazů pro prevenci poškození osob.

3.2 Bezpečnost práce
Při instalačních, seřizovacích a opravářských pracích dodržovat následující pokyny:

Při pracích na sítích s nízkým napětím

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Přístroj vypnout, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit nepřítomnost napětí, uzemnit,
spojit nakrátko a zakrýt nebo oddělit sousedící části pod napětím. Jinak mohou být
následkem těžká poranění nebo smrt.

GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Bezpečnost
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Při seřizovacích pracích na ovladači GEA MATRIX®

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ STATICKÝM VÝBOJEM!
Při seřizovacích pracích na ovladači GEA MATRIX® dbejte na to, abyste se staticky
vybili, než se dotknete desky se spoji a elektrických prvků.

Při všech pracích:
• dbát pokynů k montáži pro ovladač GEA MATRIX®.
• kolísání nebo odchylky sí�ového napětí nesmí překračovat tolerance stanové v
   technických údajích. Jinak nelze vyloučit poruchy funkce a výskyt mezních stavů.

3.3   Správnost použití

Ovladač GEA MATRIX® slouží výlučně jako součást obsluhy pro přístroje na úpravu
vzduchu firmy GEA a podle varianty vybavení, k dalšímu řízení v komplexu budov
opatřených počítačovou sítí.

Ovladač GEA MATRIX® je, podle varianty vybavení, používána:
—  k dosažení teplot místností
—  k dosažení teplot přiváděného vzduchu
—  k dosažení módu činnosti ventilátorů
—  k přednastavení provozního režimu (např. provoz normální, v utlumení)
—  k přednastavení provozního režimu regulátorů (přepínání mezi ohřevem a
    ochlazováním)
—  k přednastavení pro provoz se vzduchem směšovacím nebo cirkulujícím

Ovladač GEA MATRIX® je dodávána ve dvou třídách podle způsobu ochrany, které
chrání přístroj proti vnějším vlivům:

—   s krytím IP20 podle DIN EN 60529 pro obytné místnosti.
      Smí být používáno pouze v uzavřených prostorech; přitom musí být zajištěno,
      že je přístroj chráněn před prachem různého druhu a jinými látkami.
—   s ochranou IP54 podle DIN EN 60529 pro oblast průmyslu. Skříň je prachotěsná a
     chráněna proti stříkající vodě.

K používání v souladu s účelem patří také respektování návodu k používání i
dodržování podmínek pro prohlídky a údržbu předepsaných firmou GEA
Lufttechnik.

Jiné než výše popisované je pokládáno za použití nikoliv v souladu s určeným
účelem. Za škody plynoucí z používání nikoliv v souladu s určeným účelem výrobce/
dodavatel neručí. Riziko nese uživatel sám.

krytí IP20
obytný prostor

krytí IP54
průmyslová oblast

Používání v rozporu s
podmínkami

Bezpečnost GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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POŠKOZENÍ OSOB!

Ovladač GEA MATRIX® se nesmí používat:
— v prostředí s nebezpečím výbuchu,
— v prostředí s vodivým prachem,
— v prostředí se silným elektromagnetickým polem nebo
— v prostředí s agresivní atmosférou, která např. napadá plastické hmoty.

... v krytí IP20 se nesmí používat:
— ve vlhkém prostředí
— v prostředí s vysokou prašností vzduchu.

... v krytí IP54 se nesmí používat:
— v mokrém prostředí
— v prostředí s velmi vysokou prašností vzduchu.

3.4 Přestavování a změny

Nesmíte provádět žádné změny, přístavby a přestavby ovladače GEA MATRIX®.
Při přestavbách a změnách na ovladači GEA MATRIX® zaniká CE-kompatibilita a tím
i veškeré nároky na záruku.

3.5 Náhradní díly

Smíte používat jen originální náhradní díly GEA, protože GEA neručí za škody
vzniklé použitím jiných náhradních dílů.

3.6 Likvidace odpadu

Je nutno dbát na řádnou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci provozních a
pomocných látek.

3.7 Výběr personálu a jeho kvalifikace

Každý, kdo je pověřen prací s ovladačem GEA MATRIX®, si před započetím prací
musí přečíst a zcela porozumět tomuto návodu.

Elektrické připojení smí provádět pouze odborníci, kteří na základě svého
odborného vzdělání a zkušeností mají dostatečné znalosti:

— bezpečnostních předpisů a zdravotně pracovních pravidel,
— předpisů úrazové prevence,
— směrnic a uznávaných technických pravidel.

Všichni odborní pracovníci musí být schopni svěřenou práci posoudit, rozeznat
možná nebezpečí a zabránit jim.

GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Bezpečnost
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4 Technický popis
4.1 Popis výkonů

Ovladače GEA MATRIX® k ovládání zařízení pro úpravu vzduchu firmy GEA jsou k
dispozici ve dvou typových řadách:
—   typová řada OPxxC (Comfort) pro normální prostředí (IP20) a
—   typová řada OPxxI (Industrie) pro průmyslové prostředí (IP54).
Slouží komunikaci uživatele s regulačními/řídícími systémy firmy GEA MATRIX®

Systems.

Ovladače GEA MATRIX® typu OP21x komunikují přes paralelní kabeláž sběrnice (4-
10 vodičů) k  zařízením a mají dále připojení sběrnice MATRIX.Net.

Ovladače GEA MATRIX® typu OP3xx/OP4xx mají připojení na sběrnici MATRIX.Net,
přes kterou také komunikují s přístroji.

UPOZORNĚNÍ!
Další informace k MATRIX.Net viz návod k používání vzduchotechnických zařízení.

4.2   Varianty ovladače GEA MATRIX®

OP3xx/OP4xx

OP21x

Technický popis GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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OP21C � � � � � � �

OP30C � � � � � �

OP31C � � � � � � �

OP44C � � � � � � � � � �

OP50C Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
� � � �

přizpůsobení menu výbavě zařízení

OP51C Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
� � � � �

přizpůsobení menu výbavě zařízení

OP21I � � � � � �

OP30I � � � �

OP44I � � � � � � � �

OP50I Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
� � � �

přizpůsobení menu výbavě zařízení

OP51I Vedení z menu digitálním zobr.: automatické
� � � � �

přizpůsobení menu výbavě zařízení

Znaky vybavení

Zadané Provozní režimy/ovládání Připojení Zobrazení Jiné
požadované přístroje stavu
hodnoty
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Technická data

Typová řada OPxxC (Comfort) OPxxI (Industry)

Oblast použití Komfortní oblast Průmyslová oblast

Klima prostředí

Přípustná teplota okolí 0 °C ... 45 °C

Přípustná teplota skladování -25 °C ... 65 °C

Přípustná relativní vlhkost 15 % ... 75 % bez kondenzace

Elektromagnetická snášenlivost

Elektromagnetická interference podle DIN EN 55022 / DIN EN 61000
(EMI)

Elektromagnetická odolnost podle DIN EN 61000
(EMS)

Mechanické hodnoty

Vnější rozměry (Š/V/H) 83 x 135 x 30 mm 83 x 135 x 55 mm

Uchycení přímo na ze� nebo na zdi
do krabice pod omítkou

Hmotnost 149 až184 g 213 až 248 g

Materiál ovladače N185 Noryl UL 94 V-0

Vrchní část ovladače podobná RAL 9016 (provozní bílá) podobná RAL 7035 (světlá še�)

Spodní část ovladače podobná RAL 9016 (provozně bílá) podobná RAL 7016 (antracit)
(případně AP-krabice)

Tlačítka podobná RAL 7074 (šedá 4) podobná RAL 7016 (antracit)

Krytí (podle DIN 40050) IP20 IP54

Pracovní poloha montovat svisle montovat svisle

Kabelový přívod zezadu zespoda 3 membránovými
průchodkami M16

Elektrické hodnoty

Napájecí napětí z výkonového zdroje přístroje

Teplotní čidlo integrováno čidlo teploty místnosti typ 903.454
volně přiloženo

Varianty

Víko přístroje OPD.C k zakrytí Víko přístroje OPD.I k zakrytí
elementů obsluhy (ne pro OP5xC) elementů obsluhy (ne pro OP5xI)

GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Technický popis

4.3   Technická data a příslušenství
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 Příslušenství OPxxI Čidlo typ 903.454

 Mechanické údaje

 Vnější rozměry (š/v/h) 50 x 65 x 44 mm

 Přípustná okolní teplota -35°C ... 90°C

 Upevnění na stěně

 Hmotnost 60 g

 Barva krytu podobný RAL 9016 (dopravní bílá)

 Pracovní poloha libovolná

 Elektrické údaje

 Odpor 10 kOhm/25°C

 Napětí U < 12 V AC/DC

Technický popis GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

 Volitelné příslušenství Víko přístroje* OPD.C a OPD.I
k zakrytí elementů obsluhy

 Mechanické údaje

 Vnější rozměry (š/v/h) 60 x 127 x 10 mm

 Upevnění plastovými čepy ve víku přístroje

 Hmotnost 20 g

 Materiál krytu N185 Noryl UL 94 V-0

 Barva krytu

    (OP21C/OP3xC/OP44C) podobný RAL 9016 (dopravní bílá)

    (OP21I/OP3xI/OP44I) podobný RAL 7035 (světle šedá)

 Pracovní poloha libovolná

 * nelze dostat k OP50/51C a OP50/51I
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Montáž a instalace

5 Montáž a instalace

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Elektrickou instalaci a (de)montáž ovladače GEA MATRIX® smí provádět jen
vyškolení pracovníci při dodržení tohoto návodu k obsluze a platných předpisů ČSN.

• Před vrtáním se přesvědčte, zda se v místě vrtání nenachází elektrické vedení
   nebo trubky.
• Instalujte ovladač GEA MATRIX® pouze v uzavřených prostorách.
• Nepřivádějte žádné cizí napětí na ovladač GEA MATRIX®.

6.1 Montáž ovladače GEA MATRIX®

UPOZORNĚNÍ!
Místo namontování ovladače GEA MATRIX® nebo prostorových teplotních čidel má
pro přesnost regulace teploty místností rozhodující význam.
Nemontujte proto ovladač GEA MATRIX® nebo čidlo:
—   vedle dveří, oken, podávacích okének atd ., protože intenzívní pohyb vzduchu
     měřenou hodnotu zkresluje,
—   na chladných nebo teplých stěnách (např. obvodová stěna, komín), protože
     teplota stěn měřenou hodnotu zkresluje,
—   za opony a záclony, protože izolující vrstvy vzduchu měřenou hodnotu zkreslují,
—   do bezprostřední blízkosti výdechovýchch mřížek přístrojů, protože teplota
     výdechu měřenou hodnotu zkresluje.

Montáž ovladače
GEA MATRIX®/
prostorového

teplotního čidla

* doporučená mon-
tážní výška = 1,5 m
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5.2 Montáž ovladače GEA MATRIX® OP50x/51x

UPOZORNĚNÍ!
Používejte k montáži ovladače GEA MATRIX® na stěnu vrtací šablony jako předlohy
(viz “Vrtací šablony” na straně 39).

Dávejte pozor, aby montážní deska nebyla při montáži zdeformována.

5.2.1 Montáž ovladače GEA MATRIX® OPxxC (IP20)

Kryt ovladače GEA MATRIX® OPxxC (IP20) je vhodný k montáži na stěnách a na
krabicích pod omítku.

UPOZORNĚNÍ!
Při montáži ovladače na podomítkové instalační krabice, obzvláště na krabice
umístěných v dutých příčkách, dbejte na to aby nebyla ovlivněna měřená teplota
prostoru. Zamezte případnému proudění vzduchu utěsněním průchodů krabice.

• Prove�te na spodní straně ovladače GEA MATRIX®

šroubovákem uvolnění horní části (1) a
vyzvedněte  horní část (1) směrem vzhůru z
montážní desky (2).

• Zave�te vodiče přívodním otvorem (1) do
montážní desky (2) ovladače GEA MATRIX® .

• Prove�te namontování montážní desky ovladače
GEA MATRIX® na stěnu nebo na krabici určenou
pod omítku.

Montáž a instalace GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Montáž a instalace

5.2.2 Montáž ovladače GEA MATRIX® OPxxI (IP54)

Kryt ovladače GEA MATRIX® OPxxI je vhodný k montáži na stěnu. Průchod kabelů
je třemi membránovými průchodkami zespoda.

UPOZORNĚNÍ!
Ovladače GEA MATRIX® OPxxI (IP54) nemají integrované prostorové teplotní čidlo.
V dodávce obsažené čidlo namontujte na vhodném místě (viz “Plánování montáže”
na straně 15). Podle přístroje lze použít místo prostorového teplotního čidla také
čidla pro odváděný vzduch.

•  Prove�te na spodní straně ovladače GEA MATRIX®

šroubovákem uvolnění horní části (1) a
vyzvedněte  horní část (1) směrem vzhůru z
montážní desky (2).
Dejte pozor, aby nedošlo k deformaci montážní
desky.
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• Podle potřeby vyšroubuje upevňovací šrouby
z AP-krabice (1).

• Sejměte montážní desku (3) z AP-krabice (1).
� Mezi montážní deskou (3) a AP-krabicí (1) je

těsnění (2).

• Ve�te přívodní kabel membránovými průchodka-
mi (1) do AP-krabice (2) ovladače GEA MATRIX®.

• Připevněte AP—krabici na stěnu.

• Provlékněte kabel těsněním (2) a otvorem v
montážní desce (3) ovladače GEA MATRIX®.

• Nasa�te těsnění (2) a montážní desku (3) na
AP-krabici (1) a přišroubujte montážní desku
(3) na AP-krabici (1).

Montáž a instalace GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Montáž a instalace

5.3   Instalace ovladače GEA MATRIX® - OP30x/31x/44x
K připojení ovladače GEA MATRIX® jsou nutné následující kroky:
— připojit napájecí napětí
— připojit MATRIX.Net
— připojení externího prostorového teplotního čidla (pouze u provedení IP54)

UPOZORNĚNÍ!
Používejte pro stavbu MATRIX.Net pouze datové kabely podle DIN 19245 T3 a EN
50170, jejichž vodiče jsou párově twistovány a které mají opletené stínění.
Doporučujeme tento datový kabel:
Výrobek: HELUKABEL
Typ: CAN-BUS flexibilní 2 x 2 x ... mm2.

• Odizolovat vodiče a připojit podle schéma
   zapojení

Svorka Signál
Prostorové teplotní čidlo* 13

12
Napájecí napětí 95 GND

99 Vcc
MATRIX.Net 96 Low

98 High

• Vrchní díl zavěsit na montážní desku a směrem
   dolů zaklapnout

UPOZORNĚNÍ!
Je-li zapotřebí, je možné připojení prostorového teplotního čidla také u provedení
IP20. U regulátorů typu MATRIX 3000/4000 může být provedeno připojení
prostorového teplotního čidla také přímo na základní desce regulátoru (viz návod
k používání příslušného přístroje).

* u provedení IP54 nezbytně nutné
   alternativně je možné připojení prostorového
   čidla na tištěné spoje
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Montáž a instalace GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

5.4   Instalace ovladače GEA MATRIX® OP21x

Pro připojení ovladače GEA MATRIX® je třeba těchto kroků:
- připojení napájecího napětí
- připojení zařízení na úpravu vzduchu
- příp. připojení MATRIX.Net
- příp. připojte globální moduly GEA
- připojte externí prostorové teplotní čidlo (u provedení IP54)

Obr. 5-1:  Připojení ovladače MATRIX OP21x

*1 Prostorové čidlo u provedení IP54 naléhavě nutné.
*2 Pouze připojení některého globálního modulu. Dbejte tohoto upozornění!

UPOZORNĚNÍ - Připojení MATRIX.CLOCK
Modul MATRIX.CLOCK vyžaduje 4 vodiče (datová sběrnice a napájecí napětí; svorky
95,96,98,99). Protože v ovladači GEA MATRIX® může být na svorku 99 přiveden
pouze jeden vodič, musí být použita podpůrná svorka (např. v krabici pod omítku).
To samé platí při prosmyčkování bus-vedení (svorka 96, 98).
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GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Montáž a instalace

UPOZORNĚNÍ KE SPOJENÍ OLADAČE A GLOBÁLNÍCH MODULŮ!
Používejte ke spojení ke globálnímu modulu kabelů pro přenos dat podle DIN
19245 díl 3 a EN 50170, jejichž žíly jsou párově zkrouceny.

Doporučujeme tento kabel pro přenos dat:
Výrobek: HELUKABEL
Typ: CAN-BUS flexible 2 x 2 x ... mm2

UPOZORNĚNÍ KE SPOJENÍ OVLADAČE A VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ!
K připojování ovladače k vzduchotechnickému zařízení používejte pouze těchto
spojovacích kabelů:
- U krátkých délek vedení a/nebo v okolním prostředí nezatíženém rušením

- Bez čidla odváděného vzduchu nebo příložného čidla v zařízení úpravy
vzduchu
= 8-žilový řídící kabel 0,5 mm2  se stíněním z hliníkem potažené

plastové fólie  J-Y(St)Y 4x2x0,8
- S čidlem odváděného vzduchu nebo příložným čidlem ve vzduchotechnickém

zařízení
= 10-žilový řídící kabel 0,5 mm2  se stíněním z hliníkem potažené

plastové fólie např. J-Y(St)Y 6x2x0,8
- u větších délek vedení a/nebo v okolním prostředí zatíženém rušením

- bez čidla odváděného vzduchu nebo příložného čidla ve vzduchotechnickém
zařízení
= 8-žilový řídící kabel 0,5 mm2  se stíněním z měděného opletení

- s čidlem zpětného vzduchu nebo příložným čidlem ve vzduchotechnickém
zařízení
= 10-žilový řídící kabel 0,5 mm2 se stíněním z měděného opletení.

•   Žíly odizolujte a zave�te do svorek podle schématu zapojení (obr. 5-1):

Svorka Signál Svorka
OP21x přístroje

 Čidlo teploty místnosti* nebo 13
 čidlo oběhového vzduchu 12
 nebo čidlo příložné

 Napájecí napětí 95 GND

99 Vcc 41

 MATRIX.Net globální modul 96 Low

98 High

 Přístroj s řídícím kabelem 32 GND 42

33 Porucha 43

34 Stupeň ventilátoru 1 44

35 Stupeň ventilátoru 2 45

36 Stupeň ventilátoru 3 46

37 Ventil uzavřen 47

38 Ventil otevřen 48

 * Čidlo teploty místnosti u provedení IP54 naléhavě nutné

•   Horní část zaklesnout na montážní desce a zaklapnout směrem dolů.



7353101 - 02/2006 (CZ)
22 Návod k používání

Montáž a instalace GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

5.5   Nasazení víka přístroje

UPOZORNĚNÍ!
Víka přístrojů OPD.C a OPD.I jsou k dostání jako variantní příslušenství pro ovladače
MATRIX OP21x/OP3xx/OP44x.

Víka přístrojů jsou opatřena malými plastovými
čepy.Ovladače GEA MATRIX® mají odpovídající
zahloubení ve svrchní části.
• Víko přístroje nejprve na jedné straně plastovým

čepem nasa�te do zahloubení (šipky).
• Potom za lehké a opatrné deformace víka

přístroje nasa�te druhý plastový čep do
odpovídajícího zahloubení na druhé straně
(šipky).

• Funkci víka přístroje vyzkoušejte odklopením a
přiklopením.
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5.6  Demontáž ovladače GEA MATRIX®

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Ovladače GEA MATRIX® jsou napájeny přes výkonové části vzduchotechnických
zařízení. Proto nelze od napětí odpojit samotný ovladač!
Přístroje na úpravu vzduchu odpojit od napětí, zajistit proti znovuzapnutí, ověřit
nepřítomnost napětí, uzemnit, spojit nakrátko a zakrýt nebo ohradit sousedící části
pod napětím.
Jinak mohou být následkem těžká poranění nebo smrt.

• Odpojte vzduchotechnická zářízení a tím i ovladač GEA MATRIX® od napětí.

• Vyhákněte šroubovákem na spodní straně
   ovladače GEA MATRIX® díl (1), jak je znázorněno
   na obrázku a odklopte jej nahoru od montážní
   desky.

• Stiskněte šroubovákem příslušné svorky a
   vytáhněte jednotlivé vodiče.
• Uvolněte montážní desku ze stěny.
• Zkompletujte ovladač GEA MATRIX®.

Dodatečná demontáž u skříně IP54:
• Odšroubujte montážní desku od AP-krabice.
• Vytáhněte vodiče z membránových průchodek
• Uvolněte AP-krabici ze stěny.
• Zkompletujte ovladač GEA MATRIX®.
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Uvedení do provozu a testování GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

6   Uvedení do provozu a testování

6.1   Stav při expedici

Ovladač GEA MATRIX® je přednastaven takto. Adresa skupiny a ukončení sběrnice
mohou být na ovladači GEA MATRIX® v případě potřeby změněny aktuálním
spínačem:

  Adresa skupiny 0 *
  Zakončovací odpor sběrnice oba DIP-přepínače: zavřené (ON)*

* Není-li sí� vytvořena z vícero skupin, může být toto nastavení beze změn
   převzato.

6.2 Nastavení adresy skupiny

U ovladače GEA MATRIX® musí při spojení více skupin (viz kapitola "Sí�" v  návodu
k používání ke vzduchotechnickému zařízení) být přiděleny různé adresy skupin.
Těmito adresami jsou ovladače GEA MATRIX® přiřazeny jednotlivým přístrojům.

POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!
Provádět změnu adresy skupiny pouze ve stavu bez napětí!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Adresa skupiny ovladače GEA MATRIX® a adresa skupiny příslušného přístroje resp.
regulátoru se musí shodovat!

•   Příslušnost skupiny přiřadit pomocí spínače pro
     adresu skupiny.

0 Skupina 0 8 Skupina 8
1 Skupina 1 9 Skupina 9
2 Skupina 2 A Skupina 10
3 Skupina 3 B Skupina 11
4 Skupina 4 C Skupina 12
5 Skupina 5 D Skupina 13
6 Skupina 6 E Skupina 14
7 Skupina 7 F Skupina 15
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6.3 Nastavení ukončení MATRIX.Net

Je-li ovladač GEA MATRIX® zapojen jako první nebo
poslední přístroj (uzel) do sítě v síti GEA
MATRIX.Net, musí být zapojeny ukončovací odpory.
• Nastavte zakončovací odpor podle vyobrazení u
   prvního a posledního přístroje ze sítě.

6.4 Uzavření ovladače GEA MATRIX®

Po ukončení seřizovacích prací může být ovladač
GEA MATRIX® uzavřen.
• Zavěste vrchní část ovladače GEA MATRIX®

   nejprve nahoře do výřezu (1) a zaklapněte horní
   část krytu (2) směrem dolů.

DIP-přepínač Funkce
OFF OFF Koncový odpor odpojený
ON ON Koncový odpor zapnutý

(stav při expedici)
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Uvedení do provozu a testování GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje

6.5   Mechanické omezení nastavení požadovaných hodnot

Aby obsluhovatel nemohl na ovladači GEA MATRIX®

nastavovat nežádoucí parametry, je pod otočnými
knoflíky (1) přípravek k omezení minimální a
maximální hodnoty.

Na příslušných indikačních kroužcích (2) jsou
umístěny asymetricky tři upevňovací ozuby. Na ně
lze nasunout dva seřizovací kroužky (vždy pro
minimální (3) a maximální hodnotu (4)).

Seřizovací kroužky mají stranu s dorazy, kterými
mohou být určeny minimální a maximální hodnoty.
Tyto hodnoty už nelze otáčením otočnými knoflíky
překročit.

6.5.1   Omezení stupňů ventilátoru

• Stáhněte otočný knoflík (1) pro stupně
ventilátoru.

• Sejměte indikační (2) a stavěcí kroužky (3 a 4).
• Nasa�te seřizovací kroužky (3 a 4) vždy na

indikační kroužek (2), aby strana s dorazem
(šipka) byla vždy pod žádanou hodnotou a
maximální rozsah seřízení otočného knoflíku
odpovídal tak vašim předem stanoveným
údajům.

• Nasa�te opatrně a centricky kombinaci
seřizovacích/indikačních kroužků na kroužek
krytu (6).

• Nasa�te otočný knoflík (1) na kryt a otáčejte jím
za lehkého přítlaku, až zaskočí.

� Otočný knoflík pro stupně ventilátoru lze
seřizovat pouze mezi hodnotou minimální a
maximální.

6.5.2   Omezení předem stanovených požadovaných hodnot teploty místnosti

• Stáhněte otočný knoflík (1) pro stanovení
požadovaných hodnot teploty místnosti.

• Sejměte indikační (2) a seřizovací kroužky (3 a 4).
• Nasa�te seřizovací kroužky (3 a 4) vždy na

indikační kroužek (2), aby strana s dorazem
(šipka) byla vždy pod žádanou polohou a
maximální rozsah seřízení otočného knoflíku
odpovídal tak vašim předem stanoveným
údajům.

• Nasa�te opatrně a centricky kombinaci
seřizovacích/indikačních kroužků na kroužek
krytu (6).

• Nasa�te otočný knoflík (1) na kryt a otáčejte jím
za lehkého přítlaku, až zaskočí.

� Otočný knoflík pro stanovení požadované
hodnoty teploty místnosti lze seřizovat pouze
mezi hodnotou minimální a maximální.
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6.6   Testování provozu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Přívod napětí do ovladače se děje z výkonových součástí přístrojů.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Zapněte proto přívod napětí přístrojů/výkonových součástí teprve po ukončení
všech instalačních opatření!
• Zapněte přívod napětí přístroje/výkonových součástí!

6.6.1   Ovladač GEA MATRIX®

� Při korektním připojení a poloze vypínače nikoliv
na 0 svítí indikace LED "RUN".

• Stavovými LED jsou signalizovány tyto stavy (viz
také "Indikace stavovými LED" na straně 32):
RUN-LED (zelená): ovladač GEA MATRIX®

připraven k provozu Ext.-LED (žlutá): svítí,
jestliže dojde k nastavení požadované hodnoty
např. řídící technikou, může to být předběžné
stanovení požadované hodnoty teploty místnosti
nebo přepnutí mezi denním a nočním provozem.
Error-LED (červená): Indikace závady; viz
"Chybová hlášení" na straně 33.

• Jestliže nesvítí žádná indikace, překontrolujte
nejdříve kabeláž.

• Otočte přepínačem volby stupně ventilátoru do
polohy jiné než 0.

UPOZORNĚNÍ!
Další informace k obsluze a provozu ovladače GEA MATRIX® najdete pod “Ovladač
GEA MATRIX®“ na straně 28.
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7 Obsluha ovladače GEA MATRIX®

7.1   Přehled ovládacích prvků

UPOZORNĚNÍ!
Výbava ovladače GEA MATRIX® je závislá  na variantě.  Podle vybavení nejsou
některé elementy obsluhy k dispozici.

Obsluha ovladače GEA MATRIX® se děje obslužnými
prvky (1).
Stav regulátoru a příp. závady, ke kterým dochází,
jsou zobrazovány indikací LED (2).

Ovládací prvky
(v obrázku jako příklad OP44C):
(1) přepínač; nastavení stupně frekvence otáčení

ventilátoru
(2) přepínač; nastavení požadované hodnoty

teploty místnosti resp. teplotypřiváděného
vzduchu

(3) tlačítko; normální útlumový režim 1)

(4) tlačítko; provoz s cirkulací/s venkovním
vzduchem 2) 3)

(5) tlačítko;ohřev 2)

(6) tlačítko; chlazení 2)

(7) tlačítko; sekundární žaluzie otevřena 3)

(8) tlačítko; sekundární žaluzie zavřena 3)

1) Není u MATRIX OP30x
2) Pouze u MATRIX OP44C
3) Pouze u MATRIX OP44I

Obsluha GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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7.2   Vysvětlení k elementům obsluhy

UPOZORNĚNÍ!
Jestliže nejsou na zařízení obsluhy provedena do 60 sekund žádná nastavení, je jas
LED automaticky snížen.

7.2.1   Nastavení stupňů ventilátoru

GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje Obsluha

 Spínač Nastavení Vysvětlení

Přepínačem se předem stanoví stupeň frekvence
otáčení ventilátoru.

0 Ventilátor je vypnut 1)

(Standby-režim).

1 ... 5 Ventilátor je v provozu s nastavenou frekvencí
otáčení.2)

Auto Stupeň frekvence otáčení je dán předem
automaticky ovládáním. Čím vyšší je odchylka teploty
místnosti, tím vyšší je stupeň ventilátoru.

        1) Je-li teplota místnosti nižší než 4 °C, je aktivována automaticky
funkce protimrazové ochrany (otevření ventilu pro ohřev/stupeň
frekvence otáčení 1).

        2) Stupně ventilátoru lze mechanicky ohraničit omezovacími kroužky
(srovnej "Omezení stupňů ventilátoru"na straně 26).

7.2.2   Nastavení požadované hodnoty teploty místnosti

 Spínač Nastavení Vysvětlení

7 ... 40 °C Přepínačem je předem nastavována požadovaná
hodnota teploty místnost.1)

Nastavení od výrobce: 10 ... 30 °C

         1) Požadovanou hodnotu teploty místnosti lze mechanicky ohraničit
omezovacími kroužky (srovnej "Omezení předem nastavené
požadované hodnoty teploty místnosti" na straně 26). Alternativně
může být provedeno omezení za využití Service-Tool (servisního
nástroje).
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7.2.3      Nastavení pro normální/útlumový režim

 Spínač Nastavení Vysvětlení

Přepínač: Normální/útlumový režim 1).
Přepínačem se předem stanoví, zda zařízení na
úpravu vzduchu mají pracovat v normálním nebo
útlumovém režimu (noční útlum).

nepoužito Vzduchotechnická zařízení pracují v normálním
(LED Vyp.) provozu (denní provoz).

použito Vzducotechnická zařízení pracují v útlumovém
(LED Zap.) režimu (noční provoz).Zvláštnosti k zapínání

útlumového režimu viz  kapitola 7.3 "Nastavení/
uložení parametrů útlumového režimu u OP21x/31x/44x".

UPOZORNĚNÍ!
Je-li aktivován útlumový režim vlivem řídící techniky (stavová-LED "Ext." a LED
útlumového režimu svítí), může být použitím tlačítka pro útlum aktivován "provoz
s obtokem, bypassem".Tím je na nějakou, servisním nástrojem nastavitelnou dobu,
(přednastavení: 120 min.) překlenut "útlumový režim" — přístroj/e na větrání
pracují v normálním provozu (srovnej "Nastavení/uložení parametrů útlumového
režimu u OP21x/31x/44x" na straně 32).
Po tuto překlenovací dobu zhasíná žlutá stavová LED "Ext.".

7.2.4      Nastavení provozu s cirkulujícím/směšovacím vzduchem

 Spínač Nastavení Vysvětlení

Tlačítkem se zadává, zda vzduchotechnická zařízení
mají být v provozu s cirkulujícím/směšovacím
vzduchem.

nepoužito Vzduchotechnická zařízení pracují v provozu s
(LED Vyp.) cirkulujícím vzduchem. Podíl venkovního vzduchu 0%.

použito Vzduchotechnická zařízení pracují v provozu s
(LED Zap.) venkovním vzduchem. Podíl venkovního vzduchu

100 %.
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7.2.5      Zadání režimu

 Spínač Nastavení Vysvětlení

Tlačítkem se zadává, zda vzduchotechnická zařízení
mají být provozovány v režimu pouze topení/pouze
chlazení nebo automatickém.

nepoužito Vzduchotechnická zařízení pracují v módu "pouze
(LED Vyp.) chlazení" nebo "automatický provoz".

použito Je-li tlačítko použito, pracují vzduchotechnická
(LED Zap.) zařízení vzduchu výlučně v režimu topení.

nepoužito Vzduchotechnická zařízení pracují v módu "pouze
(LED Vyp.) topení" nebo "automatický provoz"

použito Je-li tlačítko použito, pracují vzduchotechnická
(LED Zap.) zařízení výlučně v režimu chlazení.

Obě tlačítka Nejsou-li obě tlačítka "topení" a "chlazení" použita,
nepoužita pracují vzduchotechnická zařízení v režimu
(obě LED Vyp.) "automatický provoz".Přepínání mezi topením a

chlazením se děje automaticky.

7.2.6      Změna polohy sekundární žaluzie

 Spínač Nastavení Vysvětlení

použito Jestliže je tlačítko použito, vyjede žaluzie vzhůru.
(LED Zap.)

použito Jestliže je tlačítko použito, sjede žaluzie dolů.
(LED Zap.)
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7.3   Nastavení/Uložení parametrů pro útlumový režim u OP21x/31x/44x

Parametry pro útlumový režim/noční provoz jsou nastavovány a ukládány
takto:
• Nastavte na ovladači GEA MATRIX® (jestliže je to možné)

požadované parametry, např. 19°C/automatický provoz/cirkulující
vzduch/pouze ohřev.

• Stiskněte tlačítko  Normálního a útlumového režimu (1) a držte je
stisknuté po 5 sekund (až bliká RUN-LED).

� Nastavené hodnoty jsou te� uloženy pro útlumový režim.
Uložené hodnoty budou převzaty jako hodnoty provozní při příští
aktivaci útlumového režimu.

• Nastavte nyní opět hodnoty pro normální provoz.

7.4   Indikace stavových LED

Stavové LED ovladače signalizují provozní stav přístroje. Možné jsou tyto
indikace:

Čís. Barva Text Význam

1 žlutá Ext. Indikace LED svítí, jestliže se děje nastavení požadované
hodnoty z nadřazeného místa např. řídící technikou. To
může být např. zadání požadované hodnoty teploty
místnosti nebo přepnutí denního/nočního provozu.

2 červená Error Indikace LED bliká, jestliže uvnitř skupiny došlo k závadě.

3 zelená RUN Indikace LED signalizuje provozní pohotovost ovladače
GEA MATRIX®.

1 žlutá Ext. Tyto 3 LED jsou vypínány a zapínány v sekvenci, jestliže je
2 červená Error servisním nástrojem  (Servicetool) MATRIX.PC aktivována
3 zelená  Run funkce pro signalizaci. (Touto signalizační funkcí mohou

být vyhledávány určité přístroje v celé síti).

1 žlutá Ext. Tyto 3 LED jsou 2x vypnuty a zapnuty společně, jestliže je
2 červená Error servisním nástrojem (Servicetool) MATRIX.PC provedeno
3 zelená  Run vystoupení z dialogu a ovladač provádí interní reset.

UPOZORNĚNÍ!
Jestliže nejsou na ovladači provedena do 60 sekund žádná nastavení, je jas LED
automaticky snížen.
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7.5   Chybová hlášení

UPOZORNĚNÍ!
Výbava ovladače GEA MATRIX® a vzduchotechnická zařízení je závislá  na variantě.
Podle vybavení nejsou některá chybová hlášení aktivována.

Ovladače GEA MATRIX® jsou vybaveny rozšířeným seznamem chybových hlášení.
Chybová hlášení jsou zobrazována indikací jednou jedinou LED (1) s různými kódy
vyjádřenými blikáním.

Přitom se skládá chybové hlášení z maximálně čtyř záblesků. Impulzy se rozlišují na
impulzy svítící krátkodobě a dlouhodobě.
Chybová hlášení jsou uspořádána podle priorit (viz 7.5.1 Kódy vyjádřené blikáním
Ovladače GEA MATRIX® OP21x/OP30x/OP31C/OP44x), důležité hlášení přepisuje
hlášení s menší důležitostí. Je-li závažná závada odstraněna, je následně
indikováno nejbližší hlášení o chybě, závadě.

Příklad:
Senzor teploty místnosti je defektní (priorita 20) a příslušný blikající kód zobrazen.
Potom je vypnut motorový jistič (priorita 2).
Protože vypnutí motorového jističe má vyšší  prioritu, je zobrazeno toto poruchové
hlášení (dlouhým blikáním).

UPOZORNĚNÍ!
Jestliže je závada odstraněna, už se u ovladače GEA MATRIX® neohlašuje. Chybové
hlášení zhasíná automaticky.

7.5.1   Blikající kódy ovladače GEA MATRIX® OP21x/OP30x/OP31C/OP44x

Priorita Zdroj 1) Popis závady � Odstranění závady Blikající kódy

1 Sí� MATRIX.Net Off (vyp.);  na datové sběrnici nedochází k přenosu
dat. � Zkontrolujte připojení vodičů na svorkách A - B (Ovladač —
zařízení na úpravu vzduchu). Jsou vodiče připojeny k odpovídajícím
si svorkám nebo je datové vedení příp. zkratováno?
Jsou zakončovací rezistory sítě správně nastaveny
(viz "MATRIX.Net-zakončení seřídit" na straně 25)? Jestliže není
zjištěna závada, obra�te se s uvedením chybového hlášení na
autorizovaný servis.

 1) Zde je uváděn zdroj, z něhož porucha vychází. Mezi cyklicky se opakujícími sekvencemi záblesků je
     přestávka v délce 5 sekund,aby bylo možno rozeznat začátek a konec sekvence.
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Priorita Zdroj 1) Popis závady � Odstranění závady Blikající kódy

2 Regulátor Motorová ochrana byla uvedena v činnost. � Teplota
motoru ventilátoru je příliš vysoká. Motor ventilátoru
nechat vychladnout a znovu zapnout. V případě
opakování příčinu přehřátí odstavit (viz návod
vzduchotechnického zařízení).

3 Regulátor Protimrazová ochrana je aktivní. Teplota přiváděné-
ho vzduchu klesla na 4°C nebo níže. � Pečovat o
řádný přívod topného média, eventuálně kontrolou
ovládání ventilů resp. kotle (viz návod vzduchotech-
nického zařízení).

4 Regulátor Došlo k poruše elektrického vytápění. Bezpečnostní
omezovač teploty byl uveden v činnost. � Zkontro-
lovat přívod vzduchu / filtr (viz návod vzduchotech-
nického zařízení).

5 Regulátor Nastala porucha čerpadla kondenzátu nebo senzoru
orosení. � Odstranění poruchy viz návod vzducho-
technického zařízení na úpravu vzduchu
(nikoli u MATRIX OP21x).

6 Regulátor Došlo k poruše směšovací klapky. � Překontrolovat
připojení potenciometru zpětného potvrzování
pro pohon ovládání klapky (připojení viz návod
vzduchotechnického zařízení resp. příslušenství).

7 MATRIX.V Protimrazová ochrana je aktivní. Teplota přiváděného
vzduchu klesla na 4°C nebo níže.

8 MATRIX.RF Nízkotlaký presostat byl uveden v činnost. � Odstra-
nění poruchy viz provozní návod Vnější zařízení Split.

9 MATRIX.RF Kompresor se odpojil se zablokováním. � Odstranění
poruchy viz návod k požívání Vnější zařízení Split.

10 Regulátor Senzor teploty místnosti je vadný. � Zkontrolovat
připojení čidla, eventuálně kabel na lom nebo není
připojeno, ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje.

11 Regulátor Senzor teploty přiváděného vzduchuje defektní. �
Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na
lom/zkrat nebo není připojeno, ačkoliv regulace
(software) čidlo potřebuje.

12 Regulátor Senzor teploty přiváděného vzduchu, média je de-
fektní. � Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně
kabel na lom/zkrat nebo není připojeno, ačkoliv
regulace (software) čidlo potřebuje.

 1) Zde je uváděn zdroj, z něhož porucha vychází. Mezi cyklicky se opakujícími sekvencemi záblesků je
     přestávka v délce 5 sekund,aby bylo možno rozeznat začátek a konec sekvence.
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Priorita Zdroj 1) Popis závady � Odstranění závady Blikající kódy

13 Regulátor Senzor teploty venkovního vzduchu je vadný.
� Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel na
lom/zkrat nebo není připojeno, ačkoliv regulace
(software) čidlo potřebuje.

14 MATRIX.V Senzor teploty přiváděného vzduchu, média je defekt-
ní. � Zkontrolovat připojení čidla, eventuálně kabel
na lom/zkrat nebo není připojeno, ačkoliv regulace
(software) čidlo potřebuje.

15 Ovladač Senzor teploty místnosti je vadný. � Ovladač nahradit.

16 Regulátor Senzor vlhkosti je defektní. � Zkontrolovat připojení
čidla, eventuálně kabel na lom nebo není připojeno,
ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje.

17 Regulátor Senzor tlaku je defektní. � Zkontrolovat připojení
čidla, eventuálně kabel na lom nebo není připojeno,
ačkoliv regulace (software) čidlo tlaku potřebuje.

18 Regulátor Senzor CO2 je defektní.  � Zkontrolovat připojení
čidla, eventuálně kabel na lom nebo není připojeno,
ačkoliv regulace (software) čidlo potřebuje.

19 Regulátor Je signalizováno znečištění filtru. � Filtr vymontovat
a vyčistit. (Údržba viz návod vzduchotechnického
zařízení.

20 Regulátor Nastala závada interního hardware. � Nutná kontrola
servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

21 MATRIX.V Nastala závada interního hardware.  � Nutná kontrola
servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

22 MATRIX.RF Nastala závada interního hardware. � Nutná kontrola
servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

23 Ovladač Nastala závada interního hardware. � Nutná kontrola
servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

 1) Zde je uváděn zdroj, z něhož porucha vychází. Mezi cyklicky se opakujícími sekvencemi záblesků je
     přestávka v délce 5 sekund,aby bylo možno rozeznat začátek a konec sekvence.
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Priorita Zdroj 1) Popis závady � Odstranění závady Blikající kódy

24 Regulátor Není k dispozici dostatek provozních údajů. � Nutná
kontrola servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

25 MATRIX.V Není k dispozici dostatek provozních údajů. � Nutná
kontrola servisním nástrojem Servicetool MATRIX.PC.
Doporučujeme povolat autorizovaný servis.

26 Sí� Účastník sítě (regulátor, modul) má poruchu. �
Nutná kontrola servisním nástrojem Servicetool
MATRIX.PC. Doporučujeme povolat autorizovaný
servis.

27 Ovladač Ovladač v konfliktu adres. � Ovladač nemá totožnou
adresu se skupinou zařízení.
Zkontrolovat na voliči adres a příp. změnit (Změny
viz “Nastavení skupinových adres” na straně 24).

28 MATRIX.V Modul ventilů v konfliktu adres. � Kontrolovat
adresu a příp. korigovat (viz také návod k používání
pro globální moduly).

29 MATRIX.RF Modul přímého výparníku v konfliktu adres. �
Kontrolovat adresu a příp. korigovat (viz také
návod k používání pro globální moduly).

30 Sí� V jedné skupině je připojeno více než 16 regulátorů.
� Překontrolovat počet připojených zařízení a
příp. zkorigovat.

 1) Zde je uváděn zdroj, z něhož porucha vychází. Mezi cyklicky se opakujícími sekvencemi záblesků je
     přestávka v délce 5 sekund,aby bylo možno rozeznat začátek a konec sekvence.

8   Údržba a čištění
Ovladač GEA MATRIX® je bezúdržbový.

Provádějte dále uvedené práce v pravidelných intervalech:
•  Čistěte ovladač GEA MATRIX® pouze měkkým hadrem.
•  Kontrolujte kryt i elementy obsluhy na poškození.

UPOZORNĚNÍ!
Neprovádějte čištění krytu ovladače GEA MATRIX® agresivními prostředky!
Dbejte toho, aby do krytu nepronikla žádná vlhkost!
U provedení přístroje IP20: Dbejte, aby větrací štěrbiny v krytu nebyly zakryty.
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10   Vrtací šablony

10.1   Provedení přístrojů OPxxC (IP 20)

10.2   Provedení přístrojů OPxxI (IP 54)

Vrtací šablony GEA MATRIX® - Ovladač bez displeje
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