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Nederlands 1

Lees deze handleiding vóór installatie en volg de instructies. 

Accessoires
Controleer of de volgende accessoires zijn inbegrepen:

Naam Adapter Steunvoetjes 
voor de 
printplaat

Klem Installatie
handleiding

Draad
boom

Vorm

Aantal 1x 4x 3x 1x 1x

Elektrische bedrading
• Zorg dat draden naar units niet over de printplaat lopen bij het bedraden.
• Leid de bedrading tussen adapter en de binnenunit zoals hieronder 

beschreven.

Printplaat van 
de binnenunit

X40A

X5A



Nederlands 2

Het werkingssignaal ontvangen
Een alarm bevestigen

A

A: alarm (ter plaatse te voorzien)

AC 220~240 V
X11

X12

Voorbeeld:

Een ventilatiesysteem bevestigen 

V

V: ventilatiesysteem (ter plaatse te voorzien)

AC 220~240 V
X13

X14

Voorbeeld:

Bij het installeren van het externe veiligheidsapparaat (alarm, ventilatie) als 
ter plaatse te voorzien onderdeel, sluit u het aan via deze relaisprintplaat.

Let op 
Bij het kiezen van een alarm of ventilatie, kiest u de specificaties ervan 
overeenkomstig de lokale voorschriften

• De binnenunit voert alleen het werkingssignaal AAN uit.
• Als er zich iets abnormaals voordoet, start het externe 

veiligheidsapparaat en blijft het werken. Voorzie een andere 
mogelijkheid om het externe veiligheidsapparaat te stoppen 
(de binnenunit biedt geen stopsignaal).

• Specificaties contact relaisprintplaat: stroom in stabiele toestand 1 A 
(RMS), inschakelstroomstoot 3 A (piek).



Nederlands 3

Als de installateur een extern apparaat met elektrische stroom van meer 
dan 1 A moet aansluiten, is het aanbevolen het apparaat volgens het 
diagram hieronder aan te sluiten.

Relaisprintplaat
X1M

Elektromagnetisch relais

AC 220240 V

Extern apparaat met 
stroom van meer dan 1 A AC 220240 V

Lokale instelling
De instellingen in de afstandsbediening dienen te worden gewijzigd.

Als u de stapgrootten 
wilt wijzigen naar...

Dan

M SW –

Uitschakelen
15 (25) 15

01 
(standaardinstelling)

Inschakelen 02

Installatie
• Bundel de draden voor de hogere spanning niet samen met deze voor 

de laagspanning. 
• Bundel losse draden met de bijbehorende draadbinders om deze uit de 

buurt te houden van de printplaat van de binnenunit.
Opmerking: Om de adapter te installeren is een installatiekast voor de 
adapterprintplaat nodig. Raadpleeg voor installatiedetails met betrekking 
tot het vestigen van de kast aan de unit de installatiehandleiding die 
meegeleverd wordt met de installatiekast.
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