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Svenska 1

Var noga med att ha läst denna handbok innan installationen och följ 
instruktionerna. 

Tillbehör
Kontrollera att följande tillbehör finns med:

Namn Adapter Kretskorts
stöd

Klämma Installations
handbok

Kabel
stam

Form

Antal 1x 4x 3x 1x 1x

Elkabel
• Se till att inte enhetens kablar leds över kretskortet vid kabeldragningen.
• Koppla adaptern till inomhusenheten enligt beskrivningen nedan.

Kretskort inomhusenhet

X40 A

X5 A



Svenska 2

Ta emot driftssignalen
Montera ett larm

A

A: Larm (anskaffas lokalt)

AC 220~240 V
X11

X12

Exempel:

Montera ett ventilationssystem 

V

V: Ventilationssystem (anskaffas lokalt)

AC 220~240 V
X13

X14

Exempel:

När den externa säkerhetsenheten (larm, ventilation) monteras lokalt 
ska den anslutas via detta reläkretskort.

Se upp 
När larm och ventilation ska väljas ska deras specifikation fastställas 
i enlighet med lokala bestämmelser

• Endast signalen för drift PÅ matas ut från inomhusenheten.
• När något onormalt inträffar startar den externa säkerhetsenheten och 

fortsätter arbeta. Ordna med annan funktion för stopp av den externa 
säkerhetsenheten (inomhusenheten skickar ingen stoppsignal).

• Kontaktspecifikation för reläkretskort: statisk ström 1 A (RMS), 
ingångsström 3 A (max).



Svenska 3

Om installatören behöver ansluta extern enhet med en elektrisk ström 
över 1 A, rekommenderas det att ansluta enheten i enlighet med 
kopplingsschemat nedan.

Kretskortsrelä
X1M

Elektromagnetiskt relä

AC 220240 V

Extern enhet med 
strömstyrka över 1 A AC 220240 V

Lokal inställning
Det är nödvändigt att ändra inställningarna i fjärrkontrollen.

Om du vill ändra 
stegen till...

Då är

M SW –

Inaktivera
15 (25) 15

01 
(standardinställning)

Aktivera 02

Installation
• Bunta inte ihop kablar med lågspänning och högspänning tillsammans. 
• Bunta ihop kablarna med medföljande buntband för att hålla lösa 

kablar borta från inomhusenhetens kretskort.
Obs! En installationsbox till adapterkretskortet krävs för att installera 
adaptern. Information om installation av boxen på enheten finns 
i installationshandboken som följde med installationsboxen.
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