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Dansk 1

Sørg for at læse denne vejledning før installationen, og følg 
anvisningerne i den. 

Tilbehør
Kontroller, at dette tilbehør medfølger:

Betegnelse Adapter Støtte til 
PCB

Klemme Installations-
vejledning

Lednings-
net

Form

Antal 1x 4x 3x 1x 1x

El-ledning
• Sørg for, at ledninger til enheder ikke føres hen over printkortet.
• Før ledninger mellem adapteren og indendørsenheden som beskrevet 

nedenfor.

Printkort til 
indendørsenhed

X40A

X5A



Dansk 2

Modtagelse af betjeningssignalet
Montering af en alarm

A

A: Alarm (medfølger ikke)

AC 220~240 V
X11

X12

Eksempel:

Montering af et ventilationssystem 

V

V: Ventilationssystem (medfølger ikke)

AC 220~240 V
X13

X14

Eksempel:

Ved installation af en ekstern sikkerhedsanordning (alarm, ventilation), 
som ikke medfølger, skal den forbindes til dette relæ-PCB.

Forsigtig 
Vedrørende valg af alarm og ventilation skal dennes specifikation vælges 
i henhold til lokale regler

• Kun drift TIL-signalet sendes fra indendørsenheden.
• Hvis der opstår noget unormalt, starter den eksterne 

sikkerhedsanordning, og driften fortsætter. Sørg for en an måde til 
at stoppe den eksterne sikkerhedsanordning (der gives ikke noget 
stopsignal fra indendørsenheden).

• Kontaktspecifikationer for relæ-PCB: strømstyrke for stabil tilstand  
1 A (RMS), startstrøm 3 A (spids).



Dansk 3

Hvis installatøren er nødt til at tilslutte en ekstern enhed med en 
strømstyrke på over 1 A, anbefales det at tilslutte enheden i henhold 
til nedenstående diagram.

Relæ-PCB
X1M

Elektromagnetisk relæ

AC 220-240 V

Ekstern enhed med 
strømstyrke over 1 A AC 220-240 V

Lokal indstilling
Det er nødvendigt at ændre indstillingerne i fjernbetjeningen.

Hvis du vil ændre 
trinvise værdier til ...

Så

M SW –

Deaktiver
15 (25) 15

01 
(standardindstilling)

Aktiveres 02

Installation
• Høj- og lavspændingsledninger må ikke bundtes sammen. 
• Bundt eventuelle overskydende ledninger med de påsatte kabelbindere 

for at holde løse ledninger væk fra indendørsenhedens printkort.
Bemærk: Installationsboks til adapter-PCB'et er nødvendig for at kunne 
installere adapteren. Du kan finde flere oplysninger om montering 
af boksen på enheden i installationsvejledningen, der følger med 
installationsboksen.
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