
Montagehandleiding  
 
Clip-In relais, programmeerbaar  
met vertrekvoeler  

De Clip-In AGU 2.514 is standaard bij  
de Trigon 33/44 ingebouwd. 
De volgende elektrische aansluitingen  
zijn van toepassing. 
 
Het programmeerbare clip-in relais  
vervult de volgende functies:  
• Met behulp van de stekker (6): 
- Regeling van een parallel op de  
 ketelpomp gemonteerde tweede  
 verwarmingspomp bij gebruik met  
 hydraulische evenwichtsfles.  
 De voorlooptemperatuur van de  
 ketel wordt in dat geval via de  
 vertrekvoeler (3) op de uitgang van  
 de hydraulische evenwichtsfles  
 ingesteld.  
• Met behulp van de stekker (7): 
- Aansluiting van een uitwendige  
 elektromagnetische veiligheids- 
 gasklep. 
- Aansluiting van een alarmmelder. 
 
De programmeerbare uitgang 3  
(X52-03 - klem 2+3) mag bij de  
TRIGON niet gebruikt worden. 

 Pos. Benaming  Hoeveelheid  

1 Programmeerbaar Clip-In relais (AGU2.514A109) 1 

2 Mini-kabelverbinding (Clip-In AGU2.514/LMU) 1 
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5 
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Toevoerkabelset bestaande uit:  
- Kabel met 2 stekkers (aansluiting AGU2.514 op LMU)  
- 2-polige stekker (aansluiting QAD36 op Clip-In AGU2.514)  
- 2-polige stekker (aansluiting pomp op Clip-In AGU2.514)  
- 3-polige stekker (aansluiting alarmmelder/elektromagnetische veiligheidsklep op Clip-In  
  AGU2.514) 
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 Montageaanwijzing  1 

3 Aanleg vertrekvoeler QAD 36  1 
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Vóór de montagewerken moet u de  
LMU van het stroomnet koppelen. 
Bij de aansluiting op de stekkers  
van de clip-in dient u op de polariteit 
te letten. 
• Klik het programmeerbare Clip-In  
 relais (AGU2.514) (1) links van de  
 LMU in. 
• Sluit de kabel (4) aan op klem  
 X52-01 van de clip-in (1) en klem  
 X1-02 van de LMU.  
• Sluit de kabel (2) aan op klem X50  
 van de clip-in (1) en klem X50 van  
 de LMU.  
• Sluit vertrekvoeler QAD36 (3) met  
 de 2-polige stekker (5) aan op  
 klem X51-01 van de clip-in (1). 

• De QAD36 wordt achter de  
 hydraulische evenwichtsfles op  
 de voorloop van de verwarming  
 aangesloten.  
 

Indien nodig: 
• De alarmmelder met de 3-polige  
 stekker (7) in 2 en 3 aansluiten op  
 klem X52-03.  
• De elektromagnetische veilig- 
 heidsklep in 1 en 2 aansluiten  
 op klem X52-03.  
• Ketelpomp of systeempomp Q3 
 aansluiten op X52-02,  
 klemmen 1+2. 

De programmeerbare uitgang 3  
(X52-03 - klem 2+3) mag bij de  
TRIGON niet gebruikt worden. 
 
Naargelang de toepassing moeten de  
in de fabriek ingestelde standaard- 
parameters worden gewijzigd. 
De aanwijzingen hiervoor vindt u in  
de handleiding van de hydraulische  
toepassingen.  
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