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MANUAL DE INSTALARE
ECONOMIZOARE DE ENERGIE EE CU CITITOR
DE PROXIMITATE MIFARE sau OPTIC
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Economizorul de energie EE-MF fucţionează cu carduri de proximitate MIFARE,
iar economizorul EE-OPTIC are senzor OPTIC fucționează cu orice tip card care
reflectă lumina.
Specificaţii tehnice generale:
Dimensiuni panou exterior

86X86mm

Dimensiuni doza de perete
Timp de deconectare dupa scoaterea
cardului
Tensiune de alimentare

82X82X40mm

230 Vc.a. (+10% - 15%)

Curentul maxim comutat pe sarcina rezistivă

25 Aca

Temperatură de funcţionare

5 – 50 ° C

Umiditate

20%--95%

Mai mult de 10s

SCHEMA DE CONECTARE
ECONOMIZOARE DE ENERGIE

În figura următoare este prezentat modul de conectare a diverselor dispozitive
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electrice pentru comanda utilităţilor dintr-o cameră de hotel.

Schema de conexiuni instalaţie electrică pentru o cameră de hotel
Se observă că Minibarul (frigiderul) este recomandat să se conecteze direct la
reţeaua de energie electrică a hotelului (fără a mai ficondiţionat de Economizorul de
energie al camerei).
Cu ajutorul Economizorului se condiţionează celelelte prize de energie electrică
din cameră, iluminatul camerei şi instalaţia de climatizare a camerei.
Aşa cum se vede din figura de mai sus se poate face economie de energie
termică pe timpul iernii prin comandarea unei valve electrice care deshide un bypass
realizat pe RETURUL caloriferului de încălzire al camerei astfel:
► Cu jutorul Capului termostatat montat pe TURUL caloriferului (colorat cu roşu în
figura de mai sus) se stabileşte temperatura normală (pentru utilizare client hotel) din
camera de hotel;
► Cu jutorul Capului termostatat montat pe RETURUL caloriferului (colorat cu
albastru în figura de mai sus) se stabileşte temperatura economică din camera de
hotel, pentru perioada cînd clientul nu se află în cameră;
► Valva electrică montată pe bypas-ul RETURULUI caloriferului se deschide
simultan cu introducerea cardului de cazare client, cameristă sau alt card valabil în
Economizorul de energie al camerei şi permite încălzirea camerei la temperatura
normală de locuit, controlată de Capul termostatat montat pe TURUL caloriferului
(colorat cu roşu în figura de mai sus).
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MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Pentru a evita orice pericol, echipamentul trebuie instalat numai de personal calificat.
Orice reparaţii efectuate de persoane necalificate pot duce la electrocutări şi
scurtcircuite. Pentru a evita eventualele vătămări corporale sau deteriorarea
aparatului, nu încercaţi să efectuaţi singuri reparaţii. Astfel de lucrări trebuie realizate
de personal calificat de service.
Păstraţi ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi asiguraţi-vă o bună iluminare a
acestuia. Dezordinea, mizeria şi proasta iluminare a locului de muncă sporesc riscul
de producere a accidentelor.
În momentul instalării echipamentului nu utilizaţi unelte electrice în vecinătatea
substanţelor inflamabile (lichide, gaze sau pulberi). Acestea pot produce scântei care
pot aprinde aceste substanţe.
Ţineţi copiii şi pe eventualii spectatori la distanţă în timp ce instalaţi echipamentul.
Dacă vă este distrasă atenţia, puteţi pierde controlul asupra uneltelor electrice.
Evitaţi contactul propriului corp cu obiecte legate sau introduse în pământ: ţevi,
radiatoare etc. Riscul de electrocutare creşte în cazul în care corpul dumneavoastră
este în contact cu pământul.
Nu expuneţi echipamentele la ploaie. Apa pătrunsă în interiorul acestora creşte în mod
substanţial riscul de electrocutare.
Dacă utilizaţi unelte electrice în aer liber, utilizaţi un prelungitor special pentru lucrul la
exterior. Utilizarea unui astfel de prelungitor diminuează riscul de electrocutare sau
scurt-circuit.
Este interzisă instalarea echipamentelor dacă sunteţi obosit sau sub influenţa
drogurilor, a alcoolului sau a anumitor medicamente. Orice moment de neatenţie poate
conduce la rănirea gravă a operatorului sau a persoanelor din jur.
Utilizaţi echipament de protecţie. Echipamentul de protecţie, cum ar fi: ochelari de
protecţie, măşti de praf, încălţăminte cu talpă antiderapantă, cască de protecţie, căşti
pentru protejarea urechilor etc., utilizat în conformitate cu condiţiile de lucru,
diminuează atât numărul, cât şi gravitatea eventualelor accidente de muncă.
Verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe etichetele echipamentelor corespunde cu cea de
la priza de alimentare şi dacă priza sau ştecherul nu prezintă defecţiuni.
Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, curăţare, fixare sau reglare scoateţi
echipamentele de sub tensiunea electrică.
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