


V rozvaděči opět aktivujte příslušný jistič a v jednotce SL4800 vraťte hlavní 
vypínač napájení do ON pozice. Zkontrolujte stav indikátoru napájení, který se 
nachází pod prostorem s pojistkou. Jestliže je zapojení správné a  napájení je 
aktivováno, indikátor svítí zeleně. 

SEN (čidlo deště/ mrazu/ větru): výstupy označené SEN použijte na připojení 
doplňkového  čidla deště, mrazu, nebo větru, pokud ho chcete v systému 
použít. Polarita vodičů nerozhoduje. Odstraňte z výstupů klemu, osazenou z 
továrny. Poznámka: pokud použijete k jednotce meteostanice SLW a žádné 
doplňkové čidlo, musíte nechat výstupy SEN proklemované, jinak závlaha 
nebude probíhat a na displeji bude stále svítit červeně LED dioda, což 
znamená, že čidlo srážek je aktivní. Poznámka: při použití bezdrátového čidla 
srážek, mrazu, nebo větru (viz výstupy AUX PWR) musí být čidlo typu 
"normálně zavřeno", nebo se bude muset přepínač čidla nastavit na BYPASS 
režim.

AUX PWR: výstupy jsou určeny pro napojení doplňkových zařízení, vyžadujících 
napájení 24V jako napřílad bezdrátové čidlo.

Vodiče sekčních ventilů: každý sekční ventil musí být připojen samostaným 
vodičem na modul SLM12 v ovládací jednotce. Jednotka SL4800 umožňuje 
spuštění až 5 sekčních ventilů současně, případně 4 sekčních ventilů a 
hlavního ventilu, nebo relé čerpadla. Při použití relé čerpadla dbejte na to, aby 
maximální proud na výstupu nepřesáhl 0.6A. Pro lokalizování ventilů přiložte 
vždy vodič k výstupu  HOT POST a sledujte, který ventil se otevře. 
Všimněte si, že výstup HOT POST je 
pod proudem 24V i když panel 
jednotky není osazený.

Dopňkový 

modul SLHUB

SLHUB: pokud chcete do systému 
vřadit doplňkovou meteostanici 
SLW, osaďte do jednotky do 
pravého horního rohu modul 
SLHUB v souladu s návodem pro 
SLHUB.

Konektory RJ11

RJ11: v jednotce SL4800 jsou k 
dispozici dva konektory RJ11 pro 
možnost připojení doplňkových 
bezdrátových přijímačů a budoucích 
komunikačních linek. Součástí 
dodávky jsou krytky vstupů RJ11.

6. Instalace ovládacího panelu

Poté, co dokončíte instalaci jednotky i případných 
doplňkových zařízení, osaďte zpět dvířka a 
ovládací panel jednotky. 
Připojte kabel do ovládacího panelu a zajistěte západky dvířek. 

Vaše instalace je dokončena! Pro naprogramování jednotky se řiďte dle návodu 
k jednotkám Weathermatic SL. 
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