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Norsk 1

Sørg for å lese denne håndboken før installasjon. Følg instruksjonene. 

Tilbehør
Kontroller om følgende tilbehør er inkludert:

Navn Adapter Støtte for 
kretskort

Klemme Installasjons
håndbok

Lednings
nett

Form

Antall 1x 4x 3x 1x 1x

Elektrisk ledningsopplegg
• Sørg for at kablene til enhetene ikke passerer over PCkortet når du 

kobler dem til.
• Koble adapteren til innendørsenheten som beskrevet nedenfor.

Innendørsenhetens 
PCkort

X40A

X5A



Norsk 2

Motta driftssignalet
Montere en alarm

A

A: Alarm (kjøpes lokalt)

AC 220~240 V
X11

X12

Eksempel:

Montere et ventilasjonssystem 

V

V: Ventilasjonssystem (kjøpes lokalt)

AC 220~240 V
X13

X14

Eksempel:

Ved installering av den eksterne sikkerhetsenheten (alarm, ventilasjon) 
som kjøpes lokalt, skal den kobles til via dette relékretskortet.

Forsiktig 
Ved valg av alarm og ventilasjon skal spesifikasjonene velges i samsvar 
med lokale forskrifter

• Det er kun drift PÅsignalet som sendes fra innendørsenheten.
• Når noe unormalt inntreffer, vil den eksterne sikkerhetsenheten starte 

og fortsette å være i drift. Monter en annen anordning for å stoppe den 
eksterne sikkerhetsenheten (det finnes ingen funksjon for stoppsignal 
fra innendørsenheten).

• Relékretskortets kontaktspesifikasjoner: stabil strømstyrke 1 A (RMS), 
innkoblingstrøm 3 A (topp).



Norsk 3

Hvis installatøren må koble til en ekstern enhet med elektrisk strøm høyere 
enn 1 A, anbefales det å koble til enheten ifølge diagrammet nedenfor.

Relékretskort
X1M

Elektromagnetisk relé

AC 220240 V

Ekstern enhet med 
strømverdi over 1 A AC 220240 V

Lokal innstilling
Hvis det er nødvendig å endre innstillingene i fjernkontrollen.

Hvis du ønsker å endre 
stigningen til...

Så

M SW –

Deaktiver
15 (25) 15

01 
(standardinnstilling)

Aktiver 02

Montering
• Ikke bunt sammen lav- og høyspente ledninger. 
• Bunt sammen overskytende ledninger med de medfølgende buntebåndene 

for å holde løse ledninger unna innendørsenhetens PCkort.
Merk: Installeringsboks for kretskortadapter kreves for å installere 
adapteren. For mer informasjon om montering av boksen på enheten, 
se i installasjonshåndboken som følger med installeringsboksen.
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